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Noua arhitectură urbanistică sub care se înfățișează Petrila de azi.1 ÂR1II.CI
•>
11r maii MUILIf CÂRBUNEl

Glorioasa aniversare a Republicii, 
întîtnpinată cu prinosul faptelor de muncă

Cu planul anual îndeplinit

6000 tone extrase 
suplimentar

Colectivul de la I.M, 
Paroșeni întâmpină cea 
de_a 36-a anivei-sare a Re
publicii cu rezultate deo
sebite. Cu cele 112 tone 
extrase suplimentar marți, 
27 decembrie, plusul cu
mulat de la începutul lu
nii se ridică la peste 6000 
tone de cărbune. La reali
zarea producției extrase 
peste prevederi au contri
buit toate cele 3 sectoare 
de producție, care rapor
tează depășirea sarcinilor 
de plan la zi. Printre 
brigăzile fruntașe ale mi
nei Paroșeni le amintim 
pe cele conduse de Ga- 
vrilă Mesaroș, Francisc 
Fazacaș, Nicolae BrUtu, 
Constantin Ciobănoiu, Ni
colae Andrașic și Oprea 
ț'enea.

SECTORUL XI AL I.M. LUPENI
O singură cifră, depășirea planului valoric cu 

peste 37 milioane lei, exprimă hărnicia și dăruirea 
de care a dat dovadă în acest an colectivul de mi
neri, ingineri și tehnicieni din cadrul sectorului XI 
investiții al I.M. Lupeni.

Punerea în funcțiune a puțului cu schip, obiectiv 
de o deosebită importanță pentru mina Lupeni, ata
carea în devans a puțului Lupeni Sud, executarea a 
100 metri liniari în plus la lucrările de deschidere, 
sînt doar cîteva rezultate care demonstrează că mem
brii acestui colectiv sînt oameni harnici care se țin 
de cuvîntul dat la începutul fiecărui an. acela de a 
devansa toate lucrările ce le sînt încredințate.

îndeplinirea înainte de termen a planului pe 
anul 1983 este rodul muncii minerilor din brigăzile 
conduse de Gheorghe Toma, Dionisie Goia, Costică 
Neguț, cit și a echipelor complexe conduse de Mir
cea Dumitrescu și Pavel Silvester, coordonate direct 
de maistrul specialist Aurel Crainic.

BRIGADA FLOREA IONESCU
Brigada condusă de Florea Ionescu din sectorul 

II al I.M. Aninoasa a reușit lună de lună să-și depă
șească sarcinile de plan, cumulînd de ia începutul 
anului un plus de peste 4 500 tone de cărbune. 
Minerii brigăzii au reușit astfel să-și realizeze sar
cinile de plan anuale înainte de termen. Producția 
extrasă suplimentar a fost obținută ca urmare a de
pășirii productivității muncii cu 900 kg/post. Pe 
schimburi activitatea în abataj este coordonată și 
condusă de minerii Constantin Onu, Andrei Ambruș 
și Mihai Cîmpeanu.

Manifestări 
omagiale

Aniversarea a 36 de ani 
de la proclamarea Repu
blicii, visul de veacuri al 
forțelor revoluționare din 
România, este cinstită 
prin numeroase manifes
tări omagiale, organizate 
de așezămintele de cultu
ră din Valea Jiului. In
tre acestea aipintim spec
tacolele festive care se 
vor desfășura astăzi, în- 
cepînd de la ora 19, pe 
scenele Palatului cultu
ral din Lupeni și clubu
lui sindicatelor din Pe
trila, spectacole ca,re pri
lejuiesc trecerea în revis
tă a formațiilor artistice 
din respectivele localități. 
Pentru mîine, la aceeași 
oră, se anunță o altă ac
țiune omagială, inițiată 
de Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani 
la I.M. Dîlja, sub generi
cul „Patria ne e leagă
nul și gîndul". Alte mani
festări similare se vor 
desfășura la celelalte clu
buri muncitorești din Va
le. (I.V.)

C Petrila ’83

0 largă participare 
obștească la împlinirile 

edilitar-urbanistice
Gavrilă DAVID, 

prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid, 
primarul orașului Petrila

Pe parcursul anului 1983, orașul Petrila a făcut 
pași deosebit de importanți pe calea dezvoltării e- 
conomice și sociale. In activitatea de bază, la extrac
ția cărbunelui a fost obținută o creștere de 200 mii 
tone față de amil precedent, în condițiile soluționării 
problemelor majore, legate de dezvoltarea liniei de 
front, extinderea tehnologiilor moderne de tăiere, 
susținere și transport și intensificarea activității de 
investiții la ambele întreprinderi miniere. Intrarea 
în funcțiune, în prima etapă,, a modernei instalații de 
preparare a cărbunelui a creat condiții pentru spo
rirea realizărilor la „specialul pentru semicocs” și 
îmbunătățirea calității cărbunelui energetic, asigu- 
rînd totodată un grad mai rnare de valorificare a 
substanței minerale utile. La extracția și prepararea 
cărbunelui au fost consemnate numeroase fapte e_ 
xemplare de muncă,- dovezi ale atitudinii înaintate, 
ale dăruirii și priceperii profesionale care pun In 
lumină atașamentul cadrelor de mineri, tehnicieni, 
ingineri, maiștri față de întreprindere, gradul de 
conștiință ce caracterizează aceste puternice colecti
ve muncitorești. Pornind de la convingerea, că, chiar 
cu aceste rezultate bune nu au fost epuizate toate 
resursele creșterii economice și -Valorificării potenția
lului productiv, minerii și preparatorii își îndreaptă 
atenția spre înfăptuirea tuturor prevederilor din pro
gramele privind sporirea productivității muncii, re
ducerea consumurilor de energie electrică, continuînd 
prin noi inițiative acțiunea de recuperare a materia
lelor refolosibile, domeniu în oare a fost acumulată 
o bună experiență.

(Continuare în pag. a 3-a)
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însemnări de reporter

Bogat bilanț al hărniciei 
constructorilor

fîrșit de an pe șan- 
tierele investițiilor 
sociaLculturale. Pri

lej de bilanț, pentru cons
tructori. Dar și un mo
ment potrivit de rememo
rare a unor înfăptuiri re
marcabile. In toate loca
litățile din municipiu, este 
la fel de vizibil rodul 
muncii de zi cu zi al 
constructorilor. La Lupeni 
s-a mutat un oraș și s_a 
construit un nou centru 
civic, conturat pe bulevar
dul Păcii. în orașul 
can, bulevardul 
a atins zona vechii 
agroalimentare, au 
date
ti .icrelaie și 
pressed do servicii, 
zon . fostului
Kakasi

P- •
cor "ir '
car? v

Vul_ 
Victoriei 

piețe 
□alimentare, au fost 

în folosință noi spa- 
pentru 
iar în 
cartier 

ărut două 
Jocuri, in

Cine străbate vechiul
centru comercial al re
ședinței de municipiu, 
după o absență de numai 
uri an sau doi, nu 
recunoaște această 
marcată puternic de 
prenta unor 
structurale. 
Despre făurarii 

tor obiective 
atîtor altora 

timii ani, am mai 
La actuala oră de bilanț, 
se cuvine însă să mai a_ 
mințim cîteva lucruri 

semnificative. Constructo
rii din cadrul Grupului 
de șantiere Valea Jiului 
al T.C.H. raportează că 
vdr încheia anul 1983 cu 
un impresionant volum 
de muncă, concretizat în 
1350 de apartamente. Du
pă cum ne-a infofmat to_

mai 
zonă, 
am_ 

prefaceri

aces_ 
și ale 

din ul- 
scris.

a se
Nexuri 

i . lli DU.-
Viorel STKAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Buna funcționare a 
mașinilor și utilajelor’ 
din cadrul sectorului II 
A de la mina Uricani 
este asigurată de bri
gada de electrolăcătuși 
condusă de Aurel Bor. 
ca și Constantin Corbea. 
nu. In imaging o parte 
dintre componenții for
mației de lucru mai sus 
amintite.
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Festivalul obiceiurilor laice de iarnă

„Colinda țării pentru minerii Văii
Numărătoarea

se derulează 
sfîrșitul lui 
două zile ne 
de răstimpul 
lată de ce 
bil faptul că după-amia- 
za zilei de ieri candi
da. la căminul studen
țesc nr. 4 din Petroșani, 
ia prestigiul serii de Re
velion. Ascultam marșul 
dubelor apoi colinda ju
nilor, Deliana (colindă 
de fată). 61 de artiști 
amatori, întrunind trei 
generații, din localita
tea timișană Românești, 
ilustrînd obștea țără
nească, reliefau datinile

J
inversă 

rapid în 
decembrie, 

mai despart 
dintre ani. 

era explica

și obiceiurile strămo
șești de iarnă.

— Femeile — ne 
murește învățătoarea Ana 
Măstăcănean, au cămăși 
cusute din cinepă, bro
date „în cruce”, cătrin- 
țe și baticuri negi-e cu 
flori multicolore din bir- 
că (cașmir) 
Bărbații, ne referim 
călușari, 
cum se 
mîndrie, 
piept și 
joacele, 
becășe, au cusături 
piele, în 
r.ă roșul.

— Ne_a bucurat mult 
invitația minerilor din

iă_

și oprege. 
la 

după 
cu multă 

pe 
Co
nor 
din 

care predomi-

poartă, 
vede, 

tricolori»! 
la căciulă, 

numite la

Valea Jiului, mărturi
sește instructorul artis
tic Mircea Ticula. De 
o săptămînă repetăm, 
pentru a face cunoscute, 
la adevărata lor valoare, 
în Valea Jiului, frumu
sețea melosului și virtu
ozitatea coregrafică a că
lușarilor. Am venit cu 
bucurie să urăm celor 
ce asigură lumina și 
căldura patriei, cit mai 
multe împliniri în mun
că și în viață, sănătate, 
bucurii în căminele 
Vom prezenta cîteva co-

Ion VULPE

lor.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Jurnal de vacanță
Cuprinzînd diverse și atractive manifestări educa

tive, tinerești, vacanța de iarnă este o perioadă de 
odihnă, de mișcare în aer liber și de îmbogățire 
a orizontului spiritual al elevilor. Toate manifestă
rile înlesnesc tineretului studios cunoașterea trecu
tului glorios al patriei și marile împliniri ale epocii 
socialiste, construind un cadru favorabil pentru di
verse acțiuni instructiv-educative.

B în aceste zile se 
desfășoară „Decada edu
cației politice și culturii 
socialiste pentru pionie
rii și elevii din Valea 
Jiului", acțiune tradițio
nal organizată, pînă la 
31 decembrie, sub gene
ricul „Gînd înaripat, 
dragoste fierbinte, patri
ei iubite, partidului pă
rinte". Au fost inițiate 
simpozioane dedicate a- 
niversării a 36 de ani de 
la Proclamarea Republi
cii, eveniment istoric în_ 
tîmpinat prin spectacole 
și programe artistice ca
re sintetizează talentul și 
capacitatea creatoare a 
tinerei generații din Va
lea Jiului.

■ La casele pionierilor 
și șoimilor patriei, în șco
lile generale și liceele din 
municipiu s-au deschis 
expoziții de desene și fo
tografii, s_au amenajat 
cluburi ale vacanței în ca
drul cărora elevii parti
cipă la competiții de șah, 
tenis de masă, la acțiuni 
educative 
artistice, 
nifestarea 
piilor pe 
Festivalului național „Cîn_ 
tarea României".

și cultural- 
stimulînd ma_ 
talentului co- 

marea scenă a

Ieri, la Casa de 
a avut loc plenara 
al femeilor.

In cadrul plenarei au fost prezentate 
informări cu privire la activitatea comi
tetelor și comisiilor de femei din Valea 
Jiului pentru creșterea natalității, pen
tru întărirea rolului familiei în creșterea 
și educarea copiilor, sarcinile actuale 
din aceste domenii; cu privire la activi
tatea biroului Comitetului municipal al 
femeilor în perioada de la plenara din 
luna mai a.c. și pînă în prezent și cu 
privire la stadiul realizării planului eco
nomic propriu pe anul 1983.

La dezbaterile purtate pe marginea 
informărilor au participat Ileana Hamz, 
Elena Hîndoreanu, Rodica Ardeleanu, 
Maria Băcilă, Doina Romoșan, Eufrosi- 
na Banyay, Elena Diaconu, Adriana Ia- 
cob, Margareta Unteh, Lidia Oliver.

Au fost relevate cu acest prilej preo
cupările diverse, formele și metodele 

de activitate folosite de comitetele mu
nicipal și orășenești, de comisiile

cultură din Petroșani, 
Comitetului municipal

■ Ca în fiecare an, în 
aceste zile au loc intense 
repetiții pentru pregăti
rea Plugușorului. Sub ge
nericul „Chiuiți cu.avînt 
și spor / Pentru românesc 
popor", grupuri de pionieri 
și elevi se vor afla în
mijlocul colectivelor de
mineri, în întreprinderi și 
instituții, pentru a le ura 

! părinților, oamenilor 
muncii, în spiritul fru
moaselor obiceiuri ale po
porului nostru, un An 
Noi' plin de succese și 
împliniri în activitatea 
social-economică, în dez
voltarea Văii Jiului.

Au trecut aproape doi ani 
de la intrarea in vigoare 
a prevederilor Decretu
lui 400/1981 pentru insti
tuirea unor reguli pri
vind exploatarea și în
treținerea instalațiilor, u- 
tilajelor și mașinilor, în
tărirea ordinii și discipli
nei în muncă în unitățile 
cu foc continuu sau care 
au instalații cu grad ri
dicat de pericol în ex
ploatare.

în virtutea dispozițiilor 
acestui act normativ, 
personalul muncitor din 
unitățile cu foc continuu 
sau care au Instalații, U- 
tilaje și mașini cu grad 
rideat de pericol în ex
ploatare este obligat 
respecte cu strictețe ordi- 
t i și disciplina la lo
cul de muncă, să-și înde
plinească cu simț de înal
tă răspundere îndatori
rile de serviciu, să ma
nifeste intransigență fa
ță de orice abatere de la 
regulile stabilite.

Unul din cei care 
au înțeles să 
normele imperative 
Decretului 400/1981 
interzic categoric prezen- 

vreunei persoane afla- 
sub influența

în incinta 
foc continuu 
instalații cu

să

nu 
respecte 

ale 
care

ța 
te 
lui 
cu 
au 
dicat de pericol în ex
ploatare, a fost și Mircea 
Dărăban din Uricani. în 
luna martie 1983 Mircea 
Dărăban era încadrat

alcool u_ 
unităților 
sau care 
grad ri-

H încă din primele zi
le ale vacanței au înce
put manifestările spor
tive integrate în marea 
competiție de masă „Da- 
ciada", atrăgînd mulți 
tineri care practică dife- 
terite discipline sporti
ve. La cabana Straja — 
Lupeni s_a desfășurat, 
de-a lungul a șase zile, 
pînă ieri, „Olimpiada al
bă a Văii Jiului", compe
tiție de schi la care au 
participat elevi din șco
lile generale. Tot în zi
lele trecute au avut loc 
și alte acțiuni atractive 
sportive cum sînt: con
cursuri de handbal, șah, 
t'enis de masă,, toate 
tate cu cupe.

fochist la centrala termi
că din cadrul Secției „Va
lea Jiului" aparținind în
treprinderii de foraj și lu
crări geologice speciale 
București. De menționat 
că locul de muncă res
pectiv intră sub incidența 
prevederilor ' Decretului ’ 
400/1981. Mircea Dărăban 
a fost repartizat de ser
viciu în ziua de 29 mar-

(Urmare din pag. I)
femei, pentru 
preciindu_se în 
obținute nu sînt 
sate de < ’
tului nostru,, a necesității 
populației din Valea Jiului, a condițiilor 
asigurate în acest scop. S-a subliniat, 
de asemenea, cerința intensificării mun
cii politice și educative în rîndul femei
lor pentru creșterea indicatorului demo
grafic și educarea copiilor, necesitatea 
îmbunătățirii activității grădinițelor, că
minelor de copii, creării facilităților so
ciale în vederea progresului general.

Fiind ultima plenară a comitetului 
pe acest an, în pragul trecerii într.un 
nou an de viață și muncă, participan
tele la plenară, și prin ele toate femeile 
din Valea Jiului, au fost felicitate și 
li s-au adresat mulțumiri pentru re
zultatele obținute în anul încheiat, a_ 
dresîndu_li_se totodată îndemnul de a 
nu precupeți nici un efort pentru ca 
bilanțul activității pe 1984 să se ridice 
la nivelul sarcinilor puse de partid.

creșterea natalității, a_ 
concluzie că rezultatele 
la nivelul sarcinilor tra- 

conducerea partidului și sta- 
i întineririi

l

varășul Emilian Tomu- 
lescu, inginer șef al Gru
pului de șantiere, un cal
cul estimativ lasă să se 
întrevadă că planul pro
ducției globale a Grupului 
de șantiere Valea Jiului 
va fi nu numai realizai 
ci și depășit cu circa dou 
milioane lei, iar produ< 
tivitatea muncii va fi n. 
mare decît cea planifica; 
cu circa 3 Ia sută.

gȘ La cinematografele 
din municipiu sînt orga
nizate gale și cicluri de 
filme pentru elevi.

tiv că „nu are suflu", 
mic de zis. La vederea 
organelor de ordine, lui 
Mircea Dărăban îi pieri
seră toate resursele fizi
ce I Dar alcoolemia i s-a 
stabilit fără ca el să de
pună efort. După recolta
rea probelor biologice s_a 
stabilit că avea o alco
olemie de 2,11 gr la mie, 
ceea ce înseamnă un sta-

ACTELE DE IRESPONSABILII ME
față (k securitatea locurilor de muncă 

sancflonate cu fermitate!

executarea prin muncă 
corecțională tot pentru 
încălcarea prevederilor 
Decretului 400/1981. Instan
ța de judecată, a dispus 
executarea pedepsei în 
altă unitatea socialistă cu 
profil neminier.

în dimineața zilei de 12 
martie a.c., Ion Andrușca 
a început să consume țui
că la o oră foarte matina
lă (5,00), 
6,00 s-a 
Vulcan 
viciu în 
ind sub : 
lui. Ion 
îndepărtat din 

Vulcan,

Strungarul Ion Cîm_ 
peanu, unul dintre har
nicii meseriași din ca
drul atelierului de pre
lucrări mecanice al 
Carierei Cîmpu lui Neag, 
mult apreciat pentru 

calitatea lucrărilor e- 
xecutate.

ff*> ste greu de mențio-
J* nat șirul de nume 

al celor harnici, al 
constructorilor care au 
contribuit din plin la ob
ținerea acestor succese de 
seamă. Dar se cuvine să 
menționăm printre frunta
șii fruntașilor, pe cei ce 
muncesc în brigăzile con
duse de Dumitru Postola- 
che, Tudor Sandu, Gheor- 
ghe Neagoie, Gheorghe 
Savin, Ioan Tobă, Gheor
ghe Bețivu, Dumitru Ne_ 
goiță, pe maiștrii Mlhai 
Popescu, Emil Surdu, Vio
rel Cimpoia, Ion Trantea, 
Ilie Catilina, Petre Cos_ 
ma, Constantin Mihăiles- 
cu. De humele acestor oa
meni și ale tovarășilor lor 
de muncă se leagă înfăp
tuirile urbanistice ai că
ror martori și beneficiari 
sîntem.

Cea mai frumoasă felicitare la sfîrșit de an

Ziua cuvenitului răgaz
...Și iată că a venit 

ziua cuvenitului răgaz. 
Ani de muncă, de bucu
rii, 
au 
țite. A 
nume 
lui răgaz. Să 
zăm. Un om, un om a- 
devărat, iese la pensie, 
după 25 de ani de mi
nerit. Nu 
niciodată, 
plăcerea 
vorbă, de

de necazuri 
trecut pe 

veni 
zi, ziua

poate, 
nesim- 

o a_t 
cuvenitu- 
concreti-

tie a.g. în schimbul II. 
înainte de a se prezenta 
la locul de muncă, aces
ta, împreună cu un prie
ten, consumă 5 kg 
vin, ajungînd în stare 
vansată de ebrietate.

Sfidînd prevederile 
gale mai sus arătate, Mir
cea Dărăban se prezintă 
la unitate fiind sub in
fluența puternică a bău
turilor alcoolice. Aici de
clanșează o serie de inci
dente ,înjurînd 
cînd chiar 
pe maistrul 
secției. La 
nelor de 
cui faptei, Mircea 
ban, refuză să sufle 
fiola alcoolscopică pe mo

de
a-

le_

și încer- 
să-i lovească 

și pe șeful 
sosirea orga- 
miliție la lo- 

Dără- 
în

diu avansat al beției. 
Pentru infracțiunea co
misă, Mircea Dărăban a 
fost condamnat de Jude
cătoria Petroșani la 1 an 
închisoare cu executarea 
în penitenciar.

Frecventul oaspete al 
localurilor publice din U_ 

ricani, posesorul unor 
„calități" deosebite de 
scandalagiu, aflat la a pa
tra condamnare penală, 
Mircea Dărăban va avea 
acum timpul fizic necesar 
pentru a se trezi din abu
rii alcoolului.

Printr-o altă hotărîie, 
Judecătoria Petroșani (624/ 
1983) l-a condamnat pe 
Ion Andrușca din Vulcan 
la 8 luni închisoare cu

, iar la ora 
prezentat la I.M. 
unde era de ser- 

schimbul I, fi- 
influența alcoolu- 
Andrușca a fost 

colectivul 
I.M. Vulcan, colectiv că
ruia dealtfel nu i-a fă
cut niciodată cinste. în pe
rioada în care 
la I.M. 
drușca
meroase 
plin are

a muncit 
Vulcan, Ion An- 
a înregistrat nu_ 
sancțiuni disci- 

r__  și administrative
pentru nerespecta.rea obli
gațiilor de serviciu.

Indivizi de teapa celor 
prezentați, prin nesocoti
rea legii, sînt o permanen
tă sursă de primejdie 

pentru securitatea locu
rilor de muncă ce intră 
sub incidența Decretului 
400/1981. Tocmai de ace
ea, ei vor fi întotdeauna 
sever trași la răspundere, 
iar legea penală va fi a- 
plicată cu toată fermita
tea.

Dorica MANIU, 
procuror 

Procuratura locală 
Petroșani

l-am cunoscut 
nu 
de 
a 

tăși gînduri 
Un ortac de_al 
rel Vătafu, ne trimite o 
scrisoare plină de înțe
lesuri, de căldură și în
țelepciune. Năstase Ni
na, maistru la sectorul 
XII al minei Vulcan, 
iese la pensie. Un fapt 
aparent obișnuit. Dar 
cite semnificații cuprin
de ! Năstase Nina a ve
nit în Vale în 1958, de 
pe undeva din Teleor
man. A crescut la școa
la muncii din subteran, 
s_a călit, ca miner și 
comunist, alături de des
tinele minei Vulcan. I- 
maginați-vă acum 25 de 
ani, un fost tractorist, 
care a brăzdat cîmpii și 
apoi a strînh roadele hol
delor aurii intrat în sub
teran pentru a transpor
ta „la 
muncii minerilor — căr
bunele. Mecanic de 
comotiv 
la întreținerea 
tînărul ambițios învăța 
seara la cursurile licea
le. Supraveghetor, 
„dispecer de 
și, în sfîrșit, 
Năstase Nina a 
rînd, treptele 
muncii.

am
a 

ne
Și

avut 
sta de 
împăr- 
simțirl. 

său, AU-

ziuă" rezultatul

lo- 
apoi lăcătuș 

acestora,

apoi 
subteran" 

maistru, 
urcat pe 
ierarhiei 
Sectorul

VOIAJ 
in-

29 
ia_
în

acce_CABINET DE CONSUL
TAȚII JURIDICE. La 
clubul muncitoresc Petri- 
la, începînd cu luna ia
nuarie 1984, se deschide 

un cabinet de consultații 
juridice avînd program 
săptămînal (miercurea o- 
relș 12,30—15,00), Prin 
rotație, jurîsconsulții de 
la consiliul popular, mina 
Lonea și mina Petriia vor 
asigura desfășurarea 
cestei. vețiuni. (I.S.)

______

e-

AGENȚIA DE 
C.F.R. Petroșani ne-a 
format că în perioada 
decembrie 1983 — 8
•nuarie 1984 se repun 
circulație trenurile
lerate 242 și 243 după ur
mătorul program: 242
Cluj — București circulă 
în zilele de 30, 31 decem
brie și din 2 pînă în 8 ia
nuarie inclusiv; 243 Bucu
rești — Cluj circulă în 
zilele de 29 și 30 decem
brie 1983 și în perioada 
2—7 ianuarie, inclusiv, 
după orarul obișnuit.

NOI SPAȚII COMERCI
ALE. Odată cu finalizarea

de transport a suferit 
mari transformări — de 
la unul lipsit de mese
riași, de atelier propriu, 
la cel de astăzi, cu oa
meni bine pregătiți pro
fesional, cu ateliere în 
cadrul cărora se execută 
piese de schimb pentru 
modernele utilaje din 
dotare. La această me
tamorfoză a contribuit și 
spiritul militant, com
bativ al organizației de 
partid, al secretarului a- 
cesteia, care nu era 
tul decît Năstase 
Timp de peste 15 
făcut parte din 
organizației de 
fiind ales și reales 
secretar. Care să fie se
cretul că oamenii secto
rului, comuniștii 1-e" 
reales ? Desigur, răspv 
sul pare simplu. Mui.. 
ca. Dar, de cele mai 
multe ori, contează și 
cum muncești. Șl Năs
tase Nina a muncit bi
ne. De aceea un ortac de 
a-1 său trimite o scri
soare redacției, cerînd 
să-i fie omagiată mun
ca. Cea mai frumoasă 
felicitare, acum, la sfîr- 
șit de an pentru Năsta
se Nina vor fi aceste 
cuvinte, venite din par
tea ortacilor, care-i do
resc ani mulți fericiți. 
Urări la care le adău. 
găm și pe ale noastre.

Mircea BUJOKESCU

al-
Nina. 

ani a 
biroul 
partid, 

ca

de la
Petroșani 

activita
te aria

PREȚUIREA 
MUNCII

Cu ocazia adunării ge
nerale din zilele trecute 
comuniștii 
I.A.C.C.V.J. 
au apreciat
tea tovarășei 
Crainic, cu prilejul ieși
rii la pensie.

Biroul organizației de 
bază a relevat faptul că 
tovarășa Crainic în mo
mentul pensionării face 
bilanțul unei activități 
de peste 40 de ani 
închinate dezvoltă
rii și înfloririi socie
tății socialiste în patria 
noastră, sub conducerea 
partidului comuniștilor, 
al cărui membru 
din anul 1948.

In cadrul acestui 
ment emoționant, i 
urat sărbătoritei 
mulți de pensie. (T.K.’

sala de sport a clubului 
sindicatelor din Lupeni a 
fost redată activității .spor
tive, deocamdată, pentru 
antrenamentele pugiliști- 
lor și a membrilor secției 
de autoapărare. Cum însă | 
sala este ideală pentru vo- , 
lei, handbal, tenis de cîmp, | 
așteptăm inițiativele. (A.T.) | 

BANCA DE INVESTI- .
ȚII din Petroșani s_a mu. I 
tot de cîtva timp într-un I 
sediu nou, 
publicll la

Rubrică
Gh.

Ia spațiile co_ Straja vor asigura tn ti
de la parterul lele de 31 decembrie 
de pe strada 1—2 ianuarie 
magazinul de me prelungite 

nare pentru a 
fluxului de I 
pîrtiile înzăpezi 
ților. (I.M.).

INVITAȚIE. A.C.R. 
troșani invită pe această 
cale pe toți cei care au 
f ut cerere pentru insig
na ce se acordă pentru 
conducere exemplară timp 
de 5 ani să se prezinte 
la filială pentru a o ri
dica. (T.Ț.)

ÎN AL... 12-LEA CEAS. 
După lungi tergiversări,

lucrărilor 
merciale 
blocului 92 
Republicii, 
artizanat din cadrul com
plexului comercial „Her
mes" care parține Coope
rativei 
mutat 
nou la 
bloc. în spațiul rămas li
ber, întreprinderea de tri
cotaje Petroșani a început 
amenajarea unui magazin 
de prezentare și desface
re a produselor proprii.

ECHIPELE de întreține
re a celor două instalații 
.telescaun" din Paring ți

„Unirea" a 
intr-un 
parterul

fost 
spațiu 

acestui

Și
1984 orjgri- 
de funcțlo- 
face fa ți a. 
turiști 
:ite ale

spre 
inun.

Pe-

pe strada Re-
nr. 92.

realizată de
BOȚEA I

este

mo- 
s_a 
ani
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«STEAUA FARA NUME"
De regulă, cărările 

bătătorite sînt evitate în 
artă, iată de ce intenția 
de a pune în scenă cu
noscuta comedie lirică 
„Steaua fără nume", de 
Mihail Sebastian, teme
rară ambiție a colectivu
lui teatral profesionist 
din Valea Jiului, care 
mai are la activ alte 
două recente premiere, a 
apărut inițial ca soluție 
fortuită sau impusă de o 
anume opțiune reperto
rială. Regizorul Marcel 
Șoma are temeiuri să ne 
contrazică, 
sentimental 
cu ambițiile artistice; în 
urmă cu mai bine de 27 
de ani, *la prima punere 
în șcenă a acestei piese 
la Petroșani, Ștefania 
Donca întruchipa pe e_ 
leva Zamfirescu, „sal
tul" la domnișoara Cucu 
încununează un periplu 
scenic copleșitor în îm
pliniri. Dramaturgia lui 
Mihail Sebastian a pri
mit lauri încă de la pri
mele reprezentări, poate 
Un acest motiv i s_a 
seszat doar știința con- 
flictdui și cursivitatea 
scenelor. La o privire 
mai atentă, Mihail ~ 
bastian este un 
gon (nu în stnsul
al cuvin tul ui, ? împotri

vă) eminescian („La 
steaua"), care tră
iește, prin personate, 
drama Luceafărului, dai- 
Cătălin, alias profesorul 
Miroiu, are vocația side
ralului, refuză deci ba
nalul cotidian. Plantată 
într-un mediu mic bur
ghez, comedia amară ba-

' tă valențe 
aae

'L Starea de nebunie, 
'nd realizarea voca-

Jală, e un vis pe ca- 
^puțini și_1 pot per- 
X indiferent de bu_ 
farea materială, de 

--■aiVonarea sociala — 
0e personalitate. Nu Mi-

Mona abdică de la con- 
aipa icuuui, în favoa
rea confortului mic bur
ghez.

argumentul 
se îmbină

Se- 
epi- 
rău

sentențio-
prin „demiurgul'1

ț roiu este un înfrînt, 
J- Mona abdică 

diția fericirii.
w *

Semnalam de la bun 
început inegalabila pre
zență scenică a Ștefani- 
ei Donca, actriță sensi
bilă care realizează o 
domnișoară Cucu, într-o 
posibilă evoluție de la 
eleva Zamfirescu la Mo
na, 
ta, 
ră. 
na 
dar talentați actori; 
drian Zavlovschi, 
sensibilitate artistică, 
cel mai bun 
lungul carierei sale sce
nice și Florica Dinicu, 
fascinantă în transfi
gurările eroinei, un tem
perament nuanțat de

IluniluiniiHumiiiiiiimir

pînă la intransigen- 
dar absurda profesoa- 
Cuplul Miroiu — Mo- 
impune doi tineri, 

A- 
rară 

în 
rol de_a

Premieră teatrală
«zzrzzzzz/zzz/zzzzzzzzzzzzz/zzzz.
replici, dar mai 

prin sentimente. De 
semenea, îneîntă 
firesc Dumitru 
în rolul șefului de gară, 
de fapt distribuția a 
cumpănit valorile 
nice, dar mai ales 
emulat. Din ticuri și 
turi arhicunoscute, 
Darie creionează o 
didă și mereu visătoare, 
însetată de aventură, li- 
ceancă.

Virtuțile interpretative 
sînt susținute magis
tral de scenograful Au
rel Florea, mobila ve
tustă plantată într.un 
decor stilizat, depășește 
cadrul îngust al realității 
pentru lumea de vis și 
pentru că beneficiază ae 
o coloană sonoră sensi
bilă. Este meritul regi
zorului Marcel Șoma, 
care a lăsat la o parte 
schemele clasice, a inves
tigat cu migală structu
ra eroilor, propunînd noi 
soluții scenice, dar și re- 
interpretarea profundă a 
concludent, Mihai Clită, 
în rolul lui Grig, nu mai 
este doar „consumato
rul d: frumusețe", ca- 
re-și permite orice, cl 
un purtător de morală,

ales 
a_ 

prin 
Drăcea,

sce- 
le-a 
ges- 
Pușa 
can-

așa cum profesorul U_ 
drea, în ipostaza Alexan
dru Anghelescu, expri
mă pașnicul divorț al 
valorii de lumea calpă, 
condusă numai de die- l 
toane pecuniare, '
implică dedublarea 
luntară a clipei de 
nitatea valorică.

Geneza și orizontul 
losofic (rar relevate 
critică) ale pieselor 
Mihail Sebastian 
o personalitate 
frămîntată, pornită, prin 
eroi, spre cucerirea 
inaccesibilului aȘsolut. 
Tentativă, urmărită ’d" 
dramaturg, cu 
și înțelegere, 
întotdeauna cu 
indcă regula 
de_a vacanța” i 
ză indubitabil 
compromis de 
oră“. I ■’ 
lexandru Andronic sînt 
dușmanii <____ ___ ____

care 
vo- 

eter_

I
*

Zj

( 

I

(

de | 
tandrețe 1 
soldată / 

l eșec, fi- > 
„jocului | 

cantonea- i 
într-un J 
„ultimă ț 

Miroiu, Bob, A- l 
u Andronic sînt J 

__ .____li conformismu- î 
lui mic burghez, ne îna_ l ,-x^ de > 

_______________ înt )

fi
de 
lui 

' evocă 
literară

ripează visurile, iată de i 
ce sînt iubiți, deci sînt J 
contemporani cu noi. Or, ț 
temerara ambiție 
regizorului Marcel 
ma și a echipei sale este 
de a descoperi contempo
raneitatea visului eu 
împlinirile sale, mobil 
pentru care dau dovadă 
de înțelegerea textului, 
de fidelitate Interpre
tativă și de pasiune pen
tru astfel de piese. Fără 
a apela 
credem că alături 
„Pluta Meduzei", 
tacol de referință, 
centa premieră conjugă 
fericit valențele și ve
leitățile artistice ale co
lectivului teatral pro
fesionist din Valea Jiu
lui. Rîndurile noastre 
se vor nu numai o invi
tație de complezență 
pentru iubitorii Thaliei, 
ci și un îndemn la me
ditație, la cumpănirea 
curaj, dincolo de canoa
ne, inițiativă, care, în 
sine și nu numai pen
tru aceasta, merită a- 
plaudată.

Ion VULPE

a
Șo- I

i

Ila superlative, . 
de î 

spec- 
re_

SCRVICIILH LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

(In zilele de 1 și
■ ASISTENȚA RUTIERA. în zilele 

de 1 și 2 ianuarie 1984, mecanicii filia- 
ei din Petroșani a A.C.R. asigură, în- 
e orele 10—18, • asistență rutieră pen- 
u membrii clubului, aceasta însemnînd 
manări care pot fi rezolvate _în drum", 

nm și remorcări în Caz de defecți- 
mai mare amploare ori acclden-

NTERVENȚII URGENTE. Dispe. 
i din cartierul Aeroport al 
L. Petroșani răspunde, în zilele 
și 2 ianuarie 1984, in toate schim- 

la solicitările de intervenții ur_ 
necesare la instalațiile de apă 

ălzire centrală din locuințe, pre- 
și pentru eventualele remedieri

2 ianuarie 1984)
urgente la punctele termice. Reamintim 
că telefonul dispeceratului este: 41861.

■ CONSUMATORII DE SIFON au 
posibilitatea să-și procure băutura pre
ferată de la unitatea industriei mici 
(situată în strada 30 Decembrie — Pe
troșani) în ziua de 2 ianuarie 1984, în
tre orele 9—12, iar de la sifonăria 
I.C.S.A—A.P. din cadrul complexului co
mercial „Parîngul", tot în ziua de 2 ia
nuarie, între orele 10—16.

g în 1 și 2. ianuarie 1984, în Petro
șani, este de serviciu, între orele 8—20, 
pentru satisfacerea solicitărilor popu
lației farmacia nr. 14 din cartierul „Car- 
pați".

1

I
I
I

Colinda țăi'ii
(Urmare din pag I)

I 
I 
I
I
I
I

linzi semnificative pen
tru zona bănățeană, călu
șarii și pițărăii.

Formația din - Româ
nești a fost prima care 
a răspuns invitației fă
cute de 
festivalului 
al obiceiurilor 
iarnă și ai celei de

organizatorii 
hunedorean 

laice de 
a 

lV_a ediții a tradiționa
lei sărbători desfășurate 
sub genericul 
țării pentru 
Văii Jiului", 
amiaza zilei de ieri 
azi dimineață au onorat 
această amplă și auten
tică manifestare artisti
că- din Valea Jiului alți 

tort din județul nos_

„Colinda 
minerii 

în după- 
Și

tru și din împrejurimi. 
Așadar, astăzi, în sălile 
de apel ale minerilor, la 
casa de cultură și pe 
magistrala reședinței
noastre de municipiu 
vom fi martori emoțio
nați ai spectacolelor fol
clorice și paradei por
tului popular, ocazionate 
de tradiționalul festival 
al obiceiurilor de iarnă.

★
Astăzi, 29 decembrie 

1983 le ora 15,30 pe pla
toul din fața Casei de 
cultură din Petroșani for
mațiile participante la 
Festivalul obiceiurilor lai
ce vor prezenta un pro
gram de colinzi pentru 
oamenii muncii.

I
I

I

Laboratorul de cofetărie și patiserie din Petrila, condus de maestrul cofetar 
Iosif Demeter, este una dintre unitățile fruntașe ale I.C.S.A.-A.P. Petroșani. în 
luna in curs, planul de desfacere a fost depășit cu peste 200 000 lei. în aceste 
zile în cadrul laboratorului se lucrează intens la pregătirea a numeroase sorti, 
mente de cofetărie și patiserie solicitate pentru revelioanele din localitățile mu
nicipiului nostru.

O largă participare obștească
(Urmare din pagina I)

Și în celelalte activități 
desfășurate în orașul nos
tru au fost obținute rezul
tate mai bune față de a_ 
nul precedent. în mod 
deosebit, a fost intensifi
cat ritmul construcțiilor 
sociale și s_a realizat un 
mare volum de lucrări la 
modernizarea principalei 
artere de circulație oare 
străbate orașul. Fondul 
locativ s_a îmbogățit cu 
112 apartamente. Spre sa
tisfacția oamenilor mun
cii și cetățenilor orașului 
nostru, baza materială a 
comerțului se va îmbo
găți peste puțin timp cu 
Vorbă----urt>pre~ mtrgaz.'mtu
universal cu 4000 mp spa
ții comerciale, care va a- 
sigura un important salt 
calitativ în aprovizionarea 
populației cu bunuri de 
folosință îndelungată și 
articole Industriale. Noi 
spații comerciale sînt în 
pregătire și în curînd vor 
fi date în folosință la

N.R. Deși le-am soli, 
citat, ca întotdeauna; și 
ne.au fost promise, nu 
vă putem oferi, stimați 
cititori, informațiile ne
cesare despre serviciile 
pe care este dispusă să 
le presteze pentru dum
neavoastră, în cele două 
zile, Cooperativa mește
șugărească „Unirea" Pe
troșani pentru că nu 
nc-au fost furnizate. Sau, 
poate conducerea co
operativei, președintele 
ei, tovarășul loan Marcu, 
au de gînd să... calce cu 
stîngul în '84 ?

parterul blocurilor 36 B 
și 36 C, cuprinzînd o mo
dernă autoservire pentru 
produse alimentare și al
te unități specializate 
pentru a conferi comerțu
lui nostru amprenta unei 
activități de calitate. Pe 
agenda noastră de lucru 
s_au mai aflat numeroase 
alte obiective — urgenta
rea lucrărilor la noul ofi
ciu P.T.T. cu centrală te
lefonică automată, dubla
rea capacității de captare 
a apelor de munte la Ta- 
ia, amenajarea zonelor 
verzi și a spațiilor de joa
că pentru copii, întreține
rea și repararea fondului 
locativ, a drumurilor și a-

Executarea tuturor a- 
cestor lucrări s-a făcut cu 
o masivă participare obș
tească, din dorința cetă
țenilor de frunte ai orașu
lui, a celor tineri și 
vîrstnici, de a contribui 
activ la toate împlnirile 
edilitar-Urbanistice care 
îmbogățesc dotarea noas
tră socială, mediul nostru 
de muncă și de viață, con
dițiile de desfășurare a 
activității cultural-educa
tive și sportive. Aș dori să 
precizez că, așa cum în 
activitatea direct producti
vă rezultatele obținute 
prin creșterea extracției 
de cărbune reflectă un grad 
înaintat al conștiinței 
muncitorești în colectivele 
miniere, tot așa participa
rea obștească la împliniri
le sociale ale orașului de
notă înțelegerea superioară 
a faptului că aceste înfăp
tuiri sînt realizate de oa
meni și pentru oameni, că 
ele sînt produsul hărniciei 
noastre ca producători și 
beneficiari ai tuturor bu
nurilor societății noastre.

Anul 1983 a consemnat, I 
așadar, numeroase regii- . 
zări. Și în continuare, în ' 
anul 1984, comitetul oră
șenesc de partid, consili
ul popular vor acționa 
pentru grăbirea ritmului 
de lucru la obiectivele în- , 
scrise pe o agendă deosebit 
de bogată. Este suficient să 
amintim, în acest context, 
că în anul următor vom 
începe și vom executa cel 
mai mare volum de lu
crări pentru termoficarea 
orașului. Pentru acest o- 
biectiv de mare însemnă
tate socială este alocată o 
sumă de peste 400 milioane 
lei. Va începe, de aseme- ' 
nea, o importantă lucrare juasura uesiui ue mare pn- ; 
vește orașul nostru: amena
jarea traseului și a insta
lației pentru transportul 
în comun cu troleu pe dis
tanța Lonea — Iscroni. Al
te obiective se referă la or
ganizarea unei noi rețele 
pentru transportul rutier 
industrial, dezvoltarea ba
zei materiale a culturii și 
definitivarea unor frumoa
se proiecte locale privind 
bazele de agrement.

Experiența acumulată în 
anul 1983, capacitatea eres. 
cîndă a colectivelor noastre 
de a soluționa probleme 
tehnice și economice com
plexe, dăruirea și atașamen
tul dovedite cu prisosință 
în acest an ne îndreptățeșc 
să privim spre viitor cu 
încredere, animați de ho- 
tărîrea de a desfășura o 
activitate exemplară prin 
care să cinstim mărețele e_ 
venimente politice ale a- 
nului 1984: sărbătorirea ce
lor 40 de ani de la Elibe
rarea patriei și cel de-al 
XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Unde este respectul și solicitudinea față de client! ?
îa data de 2 decembrie, 

în jurul orei 14,30, Irina 
Vass din Vulcan, împreu
nă cu una dintre colege
le de muncă s-au prezen
tat la unitatea de coafură 
din localitate, solicitînd 
efectuarea manichiurii. 
Manichiurista de serviciu 
stătea la o măsuță, privind 
melancolică pe geam. Se 
vedea în atitudinea ei, că 
nu avea chef de lucru.

— Nu avem apă și nu 
vă pot servi I

— Vă rugăm, poate gă-- 
siți atîta apă cîtă e neVoie 
de o manichiură. Nu pu
tem amîna. Diseară călă
torim.

Văzînd că nu-i chip să 
scape de cele două clien
te, manichiurista a găsit 
totuși apa de care era

nevoie și ca răzbunare 
pentru insistențele lrinei 
Vass a început pur și sim
plu să-i măcelărească de
getele. După ce termină 
trei degete, cineva o anuil-

lui efectuat de mofturoa
sa manichiu: istă, clientele 
ce urmau la rînd au re
nunțat.

Șefa de unitate, tovară
șa Moldovan, atrasă de

ÎNSEMNARE

ță pe manichiuristă că 
este căutată de soț. Lasă 
totul „baltă" și pleacă. 
Revine după 15 minute 
și—și continuă treaba în 
același „stil agresiv". Du
pă ce „serviciul" solici
tat a fost gata, din toate 
cele zece degete ale cli
entei picură sîngele. Vă
zînd „calitatea" serviciu-

discuția iscată a încercat 
să calmeze spiritele luînd 
apărarea subalternei sațe.

— Lăsați-o, că_i tînără 
și mai are de învățat. (7!)

în loc să ia atitudine 
împotriva manichiuristei 
care a încălcat flagrant 
regulile bunului simț și ale 
atribuțiilor de serviciu, o 
șefă de unitate tolerează

și-i ia parte. Atitudinea 
personalului unității de 
coafură din Vulcan, a a- 
dus o pată . în activitatea 
cooperativei „Straja" din 
Lupeni, al cărui colectiv 
este pe'. drept merit apre
ciat în întreaga Vale a 
Jiului, pentru rezultatele 
obținute în domeniul pres
tărilor de servicii către 
populație. Am aflat nu
mele manichiuristei în 
cauză, ulterior zilei „inci
dentului" (atunci nu pur
ta ecuson). Se numește 
Iuliana Andrieș.

Așteptăm de la condu
cerea Cooperativei „Stra
ja" din Lupeni, măsurile 
ce se impun împotriva ce
lor ce nu fac cinste colec
tivului.

Ștefan NEMECSEK
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Acțiuni în favoarea păcii 
și dezarmării

BRUXELLES 28 {Ager
pres). Comitetul național 
de acțiune pentru pace șl 
dezarmare din Belgia a a_ 
dresat primului ministru, 
Wilfried Martens, o scri
soare deschisă în care sînt 
condamnate măsurile de 
pregătire a amplasării a 48 
rachete „Cruise" pe terito
riul Belgiei. în scrisoare 
se exprimă speranța eă 
apropiata conferință de la 
Stockholm pentru măsuri 
de încredere și securitata 
pentru dezarmare în Eu
ropa va contribui la opri
rea cursei înarmărilor.

TOKIO 28 (Agerpres). 
Marea Britanie a infor
mat guvernul japonez că 
portavionul „Invincible" nu

va mai vizita, 
anului viitor, 
porturi nipone — relatea
ză agenția Kyodo.

După cum se știe, proiec
tele privind intrarea navei 
respective în porturi ja
poneze a generat numeroa
se acțiuni de protest ale 
opiniei publice nipone, ca
re a cerut să nu se permi
tă intrarea în apele terito
riale 
nave 
bord.
pone 
textul respectiv, cele 
principii nenucleare 
Japoniei de a nu produce, 
poseda sau permite intra
rea armelor nucleare în 
țară.

la începutul 
o serie de

ale Japoniei a unor 
cu arme nucleare la. 
înalte oficialități ni- 
au reafirmat, în con

trei 
ale

CONFORM UNUI BI
LANȚ comunicat de pos
tul de radio Conakry, în 
urma cutremurului de pă
mînt care s_a produs în 
Guineea săptămîna trecută, 
cel puțin 440 de persoane 
și_au pierdut viața, 200 
sînt date dispărute, iar 
alte 150 au fost grav ră
nite — transmite agenția 
France Presse.

ÎN PRIMA SA CONFE. 
RINȚA DE PRESA, după 
formarea noului guvern 
ministrul de externe ja. 
ponez, Shintaro Abe, a in
dicat că va efectua, în ia
nuarie, o vizită la Washing
ton pentru a examina cu 
oficialitățile americane pro- —------------- _  r-asla

PR1NTR-UN SONDAJ 
desfășurat timp de zece 
zile în rîndul ascultătorilor 
emisiunilor de radio ale 
B.B.C., anual în Marea 
Britanie este desemnat 
„Bărbatul anului". în 1983, 
laureatul acestui sondaj es
te Bruce Kent, secretarul 
general al Campaniei pen
tru Dezarmarea Nucleară 
(G.N.D.) După cum se știe, 
această organizație pentru 
pace — cea mai amplă din 
Marea Britanie — este cea 
care a mobilizat timp de 
mai multe luni sute de mii 
de persoane la manifesta
ții pentru pace și împotri
va amplasării de rachete 
nucleare americane pe so
lul britanic.

întrunirea Consiliului Militar 
al O.E.P.Suprem

SANAA 28 (Agerpres). 
Președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a prezidat, 
la Sanaa, o întrunire a 
Consiliului Militar Su
prem al O.E.P., — a a- 
nunțat agenția W.A.F.A. ba

27 decembrie, adaugă 
genția, Consiliul Militar 
Suprem a reluat întruniri
le, pentru a dezbate actua
lele evoluții pe plan pa
lestinian, situația din lu
mea arabă șl în sfera vie
ții internaționale.
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■ ZECI DECIVILI AU 
FOST UCIȘI și sute — 
răniți în ultimele zile ca 
urmare a bombardamentelor 
efectuate de aviația regi
mului rasist sud_afriean a_ 
supra mai multor orașe 
din sudul Angolei. Au fost 
bombardate Cahama, Cas- 
singa, Cuvelai, Mulondo — 
a anunțat agenția angoleză 
de presă Angop.

Rigorile iernii
WASHINGTON 28 (Ager

pres). Un nou val de aer 
polar s_a abătut, marți, 
asupra regiunilor din cen
trul S.U.A., determinând 
scăderea bruscă a tempe
raturii sub zero grade 
Celsius, din Tennessee pî- 
nă în Texas, transmite A- 
genția Associated Press. Se 
precizează să regiunile su
dice ale S.U.A. continuă 6ă 
se afle încă sub influența 
valului precedent de aer 
polar care, în special în 
statul Florida, a provocat 
mari daune culturilor de 
citrice.

Potrivit unui prim bilanț, 
de la 17 decembrie de cînd 
asupra S.U.A. s_a abătut 
primul val de frig, pînă în

WASHINGTON 28 (A-
gerpres). începînd din luna 
ianuarie 1984, Statele Uni
te, Australia, Franța, Ja
ponia și Marea Britanie 
vor efectua o serie de stu
dii asupra poluării în An
tarctica a anunțat Labora
torul din Los Alamos, New 
Mexico. Deși acest conti
nent beneficiază de cel mai 
pur aer de pe pămînt, re
cent au fost detectate sem
ne de poluare.

BRUXELLES 28 (Ager, 
preș), 
mune 
peste 
mani, 
mativ 
așa_numitele

în țările Pieței co
există, 
250 000 
dintre
10 la

in 
de 
care 
sută 
„droguri du-

prezent, 
narco- 

aproxi- 
folosesc

Ravagiile crizei 
economice
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IPETROȘANI — 7 No

iembrie i întoarcerea din 
iad; Unirea: Concurs.

PETRILA î Mult mai 
de preț e iubirea.

LONE A : Secretul jur
nalului intim.

VULCAN 1 Luceafărul i 
Un surîs în plină vară.

LUPENI : Cultural 1
Pe malul stîng al Dună
rii.

URICANI i Izvorul.

20,45

21,20

21,35

Studioul tineretului. 
Telejurnal. > (parțial 
color)
Actualitatea in eco
nomie.
Anii marilor 
pliniri.
Teatru în serial: 
„Flacăra revoluției", 
(ultima parte).
Republica socialistă 
România, președin
tele N i 
Ceaușescu 
tă prețuire în 
treaga lume.
La zl în 600 de se
cunde.

Mindru cîntec româ
nesc — melodii 
populare.
Telejurnal, (parțial 
color)

c o 1 a e 
înal- 

în-
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I

TV.

21,45

22,20
15,00
15,05
15,25

Telex.
Viața școlii.
Ecran de vacanță: 

„Maria — Mirabela" 
(color)

PARIS 28 (Agerpres). 
Criza economică bîntuie, cu 
urmări tragice, și în sfera 
micului patronat. Date pu
blicate recent de organe de 
specialitate atestă că în 
luna noiembrie au dat fa
liment, în Franța, peste 
2 000 firme industriale și 
comerciale. Institutul fran
cez de statistică și studii 
economice relevă că, în ul
timele 10 luni, au dat fa
liment peste 
me mici și 
10,2 la sută 
de perioada 
re a anului

WASHINGTON 28 
gerpres). „Us Steel Corp' 
cea mai mare societate din 
industria siderurgică ame
ricană a anunțat că va în
chide complet sau parțial 
20 de uzine și unități de 
producție, desființînd 15 000 
locuri de muncă, în cadrul 
eforturilor de a reduce 
pierderile sale financiare, 
relatează agențiile A P. șl 
U.P.I. Se precizează că 
10 800 de muncitori au fost 
deja coneediațl. între alte
le, sînt afectate uzinele a_ 
cestei societăți de la Johns
town Cuyahoga, Ambridge 
și Pittsburgh.

memenlo

Cei mai buni sportivi 
români ai anului

record 
această 
— 268.

special traficul 
cauza căderilor 
de zăpadă Și a

în

număr 
pentru 
anului 
turbat,
rutier din 
abundente 
înghețului.

de victime 
perioadă a 

A fost per_

★
DE MEXICO

de
CIUDAD

28 (Agerpres).. Valul
' frig ce a pătruns în re
giunile din nordul Mexicu
lui a provocat, în ultime
le zile, 48 de morți, s-a a- 
nunțat la Ciudad de Me
xico. Potrivit oficialităților 
mexicane, 
ția France 
din zonele 
xicului au 
fectate de 
le suferite 
câteva miliarde de pesps.

citate de agen- 
Presse, culturile 
din nordul Me_ 
fost puternic a- 
îngheț, pagube- 
ridicîndu_se la

FAPTUL DIVERS

re", extrem de nocive 
a anunțat la Geneva, dr. 
C. Brule, membru al So
cietății franceze de luptă 
împotriva consumului de 
stupefiante. El a arătat că 
în Europa occidentală exis
tă pericolul apariției unei 
„generații de narcomani".

BAGDAD 28 (Agerpres). 
în urma unui acord în
cheiat între universități 
din țări arabe, la Bagdad 
este în curs de editare pri
mul „Atlas al lumii ara-

20 000 de fir- 
mijlocii, cu 

mai mult față 
corespunzătoa- 
trecut.

(A-

Tradiționala anchetă de 
sfîrșit de an a Asociației 
presei sportive de pe lin
gă Consiliul Ziariștilor din 
România, pentru desemna
rea celor mai buni sportivi 
români în anul 1983, s_a 
soldat cu următoarele re
zultate: feminin: 1. Ani 
șoara Cîișmir — 593 punc
te; 2. Ecaterina Szabo — 
569 p; 3. Lavinia Agache 
— 516 p; 4. Margareta Mu- 
reșan — 348 p; 5. Maria 
Macavei — 341 p; 6. Car
men Bunaciu — 270 p; 7. 
Elisabeta Guzganu — 197 
p; 8. Maria Radu — 178
p; 9. Rodica Arba — Elena 
Horvath — 142 p; 10. Mag
dalena Pall — 99 p; mas
culin: 1. Ivan Patzaichin —

556 p; 2. Cosiică OlarU — 
506 p; 3 Ladislau Boloni 
— 442 p 4. Costică Ște- 
fănescu — 341 p; 5. Silviu 
Lung — 283 p; 6. Nlcolaa 
Murueanu — 276 p; 7. To- 
rna Simionov — 272 p; 8. 
Dragomir Cioroslan — 184 
p; 9. Mircea Paraschiv — 
173 p; 10. Mircea Romaș- 
canu — 149 p; echipe. 1. 
Reprezentativa de fotbal 
_  306 p; 2. Echipa femi
nină de gimnastică — 180 
p; 3. Echipa națională d< 
handbal (masculin) — 171 
p:4. Echipa de fotbal U> 
niversitatea Craiova — 
100 p; 5. Echipa de fot 
bal Dinamo București — 
99 p.; 6. Echiua naționali 
de r<mbv — 95 p.

be", informează agenția 
M.A.P. Lucrarea, destinată 
în primul rînd uzului di
dactic, va cuprinde date 
și hărți privind situația de
mografică, resursele natu
rale, clima și aspecte ale 
vieții sociale.

BRASILIA 28 (Agerpres). 
Un roi de albine africane 
a atacat azilul de bătrîni 
din orașul brazilian Palrrd- 
tal, omorînd o persoană și 
rănind 21, dintre care două 
se află într-o stare gravă, 
informează agenția France 
Presse. Potrivit medicului 
azilului, albinele veneau 
din statul vecin Parana și 
erau In căutarea unui stup, 
adaugă agenția.

Festival șahist

De ce e secetă în rezervoare ?
Consumul de benzină 

este reglementat în Po
lonia de câțiva ani. In 
funcție de capacitatea 
motorului, „Fiaf-urilor 
poloneze și „Polonez"- 
urilor ca și tuturor ma
șinilor din import le re
vin pe lună între 20 și 
30 litri. Pentru ca ben
zina să poată fi vîndută 
în cantități nelimitate ar 
fi nevoie de o creștere a 
importului, mergînd pl- 
nă la 700 milioane do
lari. în concurență cu 

produsele alimentare, ma
teriile prime și multe al
tele, autoturismele sînt 
cele care trebuie să piar
dă. Iată de ce se și dis
cută din ce în ce mai 
mult despre economisire, 
despre noi modalități de 
reducere a consumului 
de carburant. Continuă, 
de exemplu, cercetările 

î privind un nou amestec, 
î cu adausuri de metanol 
î și etanol. Au fost înche- 
ș iate studiile prelimina- 
: re, privind un carburant 
: complex, din benzină și 
î m.-tanol. Procesul tehno

logic e posibil de realizat 
chiar și astăzi, dar nu 
s-a luat încă nici o ho
tărâre în această privin
ță. Metoda în cauză are 
atît adepți cît și adver
sari. în favoarea ames
tecului cu metanol în
clină necesitatea de a 
economisi, ca și proble
mele legate de importul

Totuși, e greu de cre
zut că metanolul va re
zolva problemele în în
tregime; cel mult, el va 
mal îndulci nemulțu
mirile datorate uscăciu
nii din rezervoare.

Ceva mai optimist 
privesc specialiștii și 
oamenii de știință po
lonezi ideea creării u-
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Corespondența din Katowice — R.P. Polonă
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de petrol. Adversarii fo
losesc argumente de na
tură tehnică, arătînd că 
proprietățile de ardere 
ale amestecului sînt 
mult scăzute față 
de cele ale benzinei 
pure, ceea ce determină 
și micșorarea forței mo
torului. în rafinăria de 
la Plock, actualmente în 
curs de modernizare, se 
va trece în anul urmă
tor la producția unei 
serii de probă a unui a- 
semenea carburant, din 
benzină și metanol.

nul amestec pe bază de 
benzină și etanol. Cer
cetările de laborator 
s_au încheiat, peste cî- 
teva săptămîni vor în
cepe probele cu motoare
le existente pe piață. 
Dacă rezultatele vor fi 
mulțumitoare, din punct 
de vedere tehnic și e- 
conomic, e posibil să se 
înregistreze o amelio
rare a crizei de carbu
rant.

în clipa de față se pre
lucrează în Polonia 13,6 
milioane tone de petrol

provenit, desigur, din 
import. în anul urmă
tor vom prelucra ceva 
mai mult — 14,4 mili
oane tone — ceea ce va 
permite producerea a 
circa 2,8 milioane tone 
benzină. Se apreciază 
însă că se va putea re- ! 
nunța la reglementarea , 
consumurilor abia du_ I 
pă ce producția va depă- = 
și 3,3 milioane toîle. U. î 
nica metodă de echlli- i 
brare a bilanțului de con_ I 
suin este îmbunătățirea ș 
calității și creșterea ci- ț 
frel octanice la 1 litru i 
de carburant. Altfel, > 
micșorarea cifrei octa- i 
nice cu o unitate ar a- j 
trage după sine creșterea j 
consumului cu 4 la su_ i 
tă.

Speranțe sînt deci, ; 
tocmai în îmbunătățirea ; 
calității. i

!
Anna WOZNIAK, 1
redactor la ziarul

„Trybuna robetnieza" î
din Katowice

—- X.P. Polonia

între 6 și 20 ianuarie se 
va desfășura la Căllmă- 
nești cea de_a 6-a ediție a 
Festivalului șahist vîlcean, 
cea mai mare competiție de 
acest gen din țara noastră.

La principalul turneu mas
culin și_au anunțat parti
ciparea jucători valorași 
de peste hotare, printre 
care marii maeștri Rainer 
Knaak (R.D. Germană), 
Laszlo Barozay (Ungaria), 
Nikola Spiridonov (Bulga
ria) și maeștrii internațio
nali Radoslav Simicl (Iu
goslavia), Gabor Kallay 
(Ungaria), Giorgios Makro- 
poulos (Grecia). Dintre șa
hiștii români vor fi pre- 
zenți campionul republican

Mihai Ghindă, Valenth- 
Stoica, Mircea Pavlov,. 
Constantin Ionescu și F 
mii Ungureanu.

Concursul internațional 
feminin va reuni, printre 
altele, pe Suzana Maka, 
(Ungaria), Agnieszka Brusz- 
tam (Polonia), Antonins 
Dragasevici (Iugoslavii 
Vesmina Șikova (Bulga: 
și pe maestrele romă 
Eugenia Ghindă, Gertr 
Baumstarfi, Gabriela C 
rașu și Margareta Por
ni c.

Paralel se vor 
alte opt turnee pe 
categorii de clash

(Ager
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Mica publicitate
Comitetul asociației pensionarilor din Lonea, 

rează membrilor săi, pentru anul 1984
„La mulți ani !“

De asemenea, transmite aceeași urare la toate l 
asociațiile pensionarilor. (1518) >

Cu ocazia împlinirii vîrs- 
tei de 50 de ani și a pen
sionării după 30 de ani de 
activitate la I.M. Petrila, 
urăm scumpului nostru soț 
și tată Puiu Vasile, since
re felicitări, sănătate, via
ță lungă și tradiționalul 
„La mulți anii". (1512)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Dobre 
Stela, eliberată de Spita

lul Petroșani. O declar nu
lă. (1529)

PIERDUT certificat ca. 
lificare mecanic mașini ș. 
utilaje construcții de teri, 
samente seria G nr. 20394 
pe numele Ichim Constant 
tin, eliberat Je C.C.D.M.N. 
Centrul de calificare Poar
ta Albă cu nr. 1463 din 19 
noiembrie 1981. In declar 
nul. (1531)

ANUNȚ DE FAMILIE
’ ’ ’...... J

MIHAI ONOFREI (Mihăiță) ne-a părăsit pentru ? 
totdeauna, la 30 decembrie 1982. Un pios omagiu pen
tru sufletul lui bun și nobil. Părinții și fratele. (1530

RLt.'ACȚ IA Și ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sti h l< tsi U 2, teieiuam ttut>2 («ci<. tai tai), 4HA>3, 42464 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. N. Băk


