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Mina Lupenî

Plus 23000 tone
de cărbune cocsificabil
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încă din abataj poate fi îndeplinita cerința

Cărbune cu valențe economice
Zi însorită de primă

vară în Petroșani.
Foto! I. LEONARD

'ftiscrisă în aceeași șfe- 
A de preocupări pentru 
îmbunătățirea calității căr
bunelui, și consfătuirea de 
2a Goroești, asemenea ce- 
Itaț de la Lupenî și Petri- 
la, s-a desfășurat într-o 
notă de exigență sporită. 
Cum era firesc, a domi
nat punctul de vedere al 
preparatorilor și energeti- 
cienilor care au scos în e- 
vidență, suficient de con
vingător, neajunsurile ce 
sînt create datorită dimi
nuării valențelor economice 
ale cărbunelui. Este vorba 
despre depășirea procen
telor admise la cenușă și 
umiditate care determină 
scăderea puterii calorice a 
masei de cărbune. Conco
mitent 
rilul, 
străine,
rul vechi și piesele 
schimb, celelalte reziduuri 
strecurate în vagonetul de 
cărbune sau pe fluxul de 
transport, aduc prejudicii 
procesului tehnologic din 
preparație prin deteriora
rea, utilajelor. Efectul ne
gativ al cărbunelui cu pu
tere calorică scăzută este --

superioare
resimțit și în continuare, 
în termocentrale, atît prin 
pierderea economică prin
cipală Ia indicatorul ener
gie electrică, cît și prin ce
lelalte pierderi: atragerea 
de cheltuieli suplimentare, 
încetinirea procesului teh
nologic, creșterea uzurii 
utilajelor și chiar deterio-

Exigențele noii calități 
în economie

cu acestea, ste-
apa, materialele 

cum sînt fie-
de

rarea acestora. La toate a- 
cestea adăugăm neajunsu- 

' rile create în rețeaua de 
transport.
mar- arată 
nul 1979 
de toate 
prinderi 
lea Jiului a ocupat peste 
23 mii de ' vagoane în 
transportul pe C.F.R., ste
ril care a fost extras din 
subteran cu mari cheltu
ieli materiale. Un inventar 
al neajunsurilor încă nu ar 
fi complet dacă nu am a- 
minti și efectul negativ al 
cărbunelui de calitate scă
zută asupra mediului în
conjurător I

Un calcul su- 
că numai în a- 
sterilul „livrat" 

cele zece între- 
miniere din Va

Iată deci suficiente mo
tive pntru ca unul din 
subiectele zilnice ale pre
paratorilor și energeticieni- 
lor — calitatea cărbunelui 
— să devină în primul rînd 
pentru colectivele de mi
neri, pentru organizațiile 
de partid din întreprinderi
le extractive, o preocupa
re de prin ordin.

Este limpede, după cum 
s-a arătat de către cei mai 
mulți participanți la cons
fătuire, că sarcina 
în îmbunătățirea 
cărbunelui revine 
velor din abataje, 
ce stă
inginerilor,

Un nou atelier 
în funcțiune

prin produ cția extrasă peste preve-

ÎN ZIARUL DE AZI
— VIAȚA DE PARTID

• Locul fiecărui comunist — acolo 
hotărăște realizarea planului

— RUBRICILE NOASTRE
• Vă informăm
• Stop

— CULTURĂ — ARTĂ
• Cartea social politică
• N-ar strica o infuzie de tinerețe
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In întâmpinarea

Congresului al

. Xl-lea al U.T.C.

Sesiune științifica 
studențească

Duminică, 20 aprilie, 
începînd cu ora 8,30 la 
Institutul de mine Petro
șani se va desfășura o 
sesiune științifică stu
dențească.

Dedicată Congresului 
al XI-Iea al U.T.C. și 
celei de-a Xll-lea Con
ferințe a U.A.S.C.R., se
siunea este organizată 
de Consiliul Uniunii 
Asociației Studenților 
Comuniști^de la I.M.P. 
Bogatul' program al se
siunii științifice se va 
desfășura pe zece sec
țiuni: științe sociale, ex
ploatări miniere, tehni
ca minieră, modele ma
tematice și procedee de 
calcul, matematică apli
cată, fizică-mecanică-re- 
zîstență, electronică și 
automatizări în industria 
minieră, utilizarea ener
giei electrice în minerit, 

' construcții de utilaj mi
nier și mecanizarea pro
ceselor tehnologice mi
niere. (M.B.)

de bază 
calității 
colecti- 
Cerința

în fața minerilor, 
tehnicienilor,

I. MUSTAȚA

Mina Lupenî,
deri în 17 aprilie — plus 400 de tone (cea mai m îrepro. 
ducție suplimentară extrasă în bazin în ziua amin
tită) — a ridicat cota depășirilor pe această lună la 
aproape 4 000 tone de cărbune. La temelia acestor 
succese așa cum mai aminteam, sînt sporurile de pro
ductivitate obținute: aproape 400 kg/post în cărbune 
și 100 kg/post la nivelul întregii activități a între
prinderii.

Concretizare a eforturilor depuse de minerii Lu- 
peniului de Ia începutul anului producția extrasă su
plimentar s-a ridicat la 23 000 toile de 
ficabil. Este modul specific al acestui 
întîmpina sărbătoarea Intîiului Mai.

(în pagina a

cărbune cocsi- 
colectiv de

(Continuare în pag. a 2-a)

unde se

consum

Acum, în preajma sărbă
toririi muncii, pe platforma 
industrială din Livezeni a 
I.R.EU.M. Petroșani a fost 
pus în funcțiune, în prima 
parte a acestei luni, un 
nou atelier, de reparații me
canice. Dotarea tehnică a 
atelierului care este .con
stituită numai din utilaje 
noi, moderne, de mare pro
ductivitate, va fi exploatată 
deocamdată, de 40 de mese
riași cu înaltă calificare.

In cadrul atelierului, care 
pînă la sfîrșitul. anului își. 
va extinde cu încă 30 la su
tă actuala capacitate, se c- 
xecuta reparații pentru com
binele do înaintări și de 
suprafață, pentru locomoti
vele de mină și pompele din 
subteran. Totodată, 
executa piese de 
pentru 
Pînă la sfîrșitul 
producția realizata 
atelier, în care va fi cu
prinsă valoarea reparațiilor 
și a pieselor de schimb, se 
va ridica Ia 10 milioane lei.

utilajele

se vor 
schimb 

miniere.
anului 

in. -ac95^

In hala construcției 
de combihe CA-2 de la 
I.U.M. Petroșani se a- 
samblează angrenajul u- 
nei noi combine care în 
curînd va deservi un 
complex mecanizat în 
subteran. 1

La I. M. Paroseni

Cărbune peste prevederi 
de energie redus

Oamenii muncii de la 
mina Paroșeni acționează 
cu răspundere pentru folosi
rea chibzuită 
a energiei și 
combustibilu
lui. Activita
tea din subte
ran, mecani- 

j, zarea comple
xă impun un consum mare 
de energie electrică, fapt 
pentru care colectivul de 
Ia l.M. Paroșeni a situat 
în centrul preocupărilor 
sale, îmbunătățirea conti
nuă a indicelui de consum. 
Ca urmare, prin eforturi 
susținute, în trimestrul I, 
s-au economisit 222 000 
kWh energie electrică.

Din punct de vedere e- 
nergetic activitatea minei 
trebuie privită sub două 
aspecte: energie electrică 
consumată pentru activita
tea din subteran și pentru 
activitatea de suprafață în 
Care se include și ilumi
natul incintei întreprinde
rii și a blocului adminis
trativ.

In ceea ce privește acti
vitatea din subteran — 
consumul necesar extrac
ției de cărbune — în pe-

drămuirea fiecărui gram de 
combustibil, comitetul 

corespunzător partid și

rioada care a trecut din 
acest an, comparativ cu 
intervalul

din anul precedent, dar în 
condițiile creșterii substan
țiale a producției, consu
mul de energie s-a redus 
cu 0,05 kWh/tona de căr
bune. ^Problema folosirii 
judicioase a fost rezolvată 
pînă in prezent, prin o- 
prirea timp de o oră, la 
începutul fiecărui schimb, 
a fluxului de transport pe 
benzi. Măsura în sine nu 
dereglează activitatea de 
extracție și, în același timp, 
se economisesc zilnic 
kWh energie electrică, 
seama acestei măsuri, 
nă la finele anului șe ț

820 
. Pe 

pî- 
pre- 

conizează o economie de 
195 900 kWh. începînd cu 
luna ianuarie 1980, avînd 
în vedere noile reglemen
tări privind utilizarea mai 
eficientă a fiecărui kWh,

de 
conducerea mi

nei au stabilit 
noi măsuri 
referitoare, în
tre altele, la 
reducerea con
sumului de 
energie pe to
na de cărbu- 
a cheltuielilor 
1000 lei pro-

ne extras 
materiale 
ducție marfă. Totodată, s-a 
acționat în vederea reali-

Petru VO1NEA, 
inginer șef electromecanic 

l.M. Paroșeni

Și 
la

in fine, iată că primă
vara a intrat temeinic tn 
drepturi. De cîteva zile 
e soare mult și zile toc
mai bune pentru ca cetă
țenii să iasă la înfrumu
sețarea localităților în 
care trăiesc și muncesc. 
S-au făcut, e drept, multe 
lucruri bune. Dar mai 
sini incă foarte multe de 
făcut pentru ca localită
țile noastre să devină cu 
adevărat bine gospodări
te.

Să profităm, deci, din 
plin de zilele însorite din' 
acest sfîrșit de săptămt- 
nă pentru a participa cu 
toții la acțiunile de mun
că patriotică organizate 
în cartiere. Același apel

e-
instituțiilor,

. 11 adresăm unităților
conomice, 
lucrătorilor din unitățile 
comerciale, 
dactice și elevilor cărora 
le-au lost încredințate

i spre gospodărire anumite 
sectoare ale localităților. 
In fruntea maselor de ce
tățeni, prin exemplul per
sonal de inițiativă și ac
țiune, să se situeze depu
tății, responsabilii de 
blocuri și case ale scări
lor, comuniștii, membri 
ai F.D.U.S., comisiile de 
femei. Mașini și utilaje 
există, deci cu toții să 
participăm pentru a da un 
aspect mai plăcut și ma 
frumos localităților Văii 
Jiului I

cadrelor di-

(Continuare In pag. a 2-a)
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l.M. Lupeni plus
23 000 tone de cărbune 
de Ia începutul anului. 
I.U.M.P. — 3 544 000 lei 
beneficii, peste preve
deri, obținute în 1979. 
Două cifre care nu pot 
spune destul dacă nu ne 
gîndim că în spatele lor 
stau oamenii, oamenii 
cu puterea lor de mobi-

SIMBOLURI
lizare, cu convingerea 
lor fermă că ceea ce fac 
e spre binele țării, al po
porului, al lor. Două în
treprinderi ale căror 
merite au fost apreciate 
și stimulate de condu
cerea superioară _ de 
partid și de stat. Mina 
Lupeni a fost răsplătită 
prin conferirea Ordinului 
muncii clasa I, a Diplo
mei și Drapelului de u-

nitale fruntașă, 
I.U.M. Petroșani a 
mit Diploma de între
prindere evidențiată 
ramura industriei de 
tilaj minier și 
Meritul aparține 
nilor.

In aceste 
merituoși 
diplome și 
fruntași. In 
va face loc 
diplomă..,

Mircea BUJORESCU

iar 
pri-

pe 
u- 

petrolier, 
oaine-

cei mai 
primi 

de

zile
vor

insigne 
casele lor se

pentru încă o i
1
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Viața de partid
Locul fiecărui comunist-acolo unde 

se hotărăște realizarea planului
Pornind de la indicațiile ■ 

tovarășului N i c o 1 a e 
Ceanșescu, secretar gene
ral al partidului, date cu 
prilejul consfătuirii de la 
CC. al P.C.R. din 25--20 
februarie a.c., 
la promovarea unui stil de 
muncă comunist, revoluție- lective de oameni ai 
nar. pentru participarea tu-

T

de conducere din cadrul 
minei — ț.o.m., sindicat și 
U.T.C. ?

— Acest stil de muncă 
dinamic a fost imprimat și 
la nivelul acestor organe, 

referitoare Membrii acestora sînt re
partizați pe brigăzi și co- 

mun- 
r___ __ _____ cii, ăflîndu-se permanent

luror" oamenilor muncii la in fruntea acțiunilor ce se 
organizează pentru spori-

muncă a celor mai- 
membri de partid.

— La sectoarele UI

buni

realizarea sarcinilor, co
mitetul de 
partid de la 
f.M. Petrila, a 
pus un accent 
deosebit pe 
sporirea apor
tului întregului activ de 
partid al minei Ia realiza
rea producției de cărbune. 
In scopul întăririi activității 
în sectoarele de bază ale 
producției, membrii comi
tetului de partid, cadrele 
tehnico-inginerești au fost 
repartizați pe organizații 
de bază, pe brigăzi și for
mații de lucru, cu scopul 
de a fi cel puțin două 
treimi din timpul de lucru 
în subteran, în mijlocul 

minerilor, pentru a le a- 
eorda sprijinul

— Acționăm
necesar, 
în acest 

mod — ne spunea tovară
șul -Marcu Androne, se
cretarul comitetului de 
partid pe mină — pentru 
a ne implica mai mult, în 
activitatea de producție, 

-pentru a face ca fiecare să 
înțeleagă spiritul nou în 
care trebuie să muncim, 
din interior, nu din afara 
activității.

— Cum au înțeles acest 
lucru și celelalte organe

costurile de producție pe 
tona, de cărbune au fost 
reduse cu 1,2 lei. 
sini doar cîteva 
care redau fidel 

cu energie clec- . și priceperea cu 
muncit întregul <

In continuare, . . ...
de partid, conducerea co
lectivă a miiTei desfășoară 
o activitate susținută de 
depistare a unor noi resur
se.' de stabilire a noi ac
țiuni menite să asigure-’ 
peste lot, la fiecare loc 
de muncă, jrn consum rațio
nal de energie electrică. 
De altfel, există' convinge
rea și rezultatele din pri
ma parte a anului sînt o 
dovadă în acest sens că 
minerii de la Paroșeni au 
înțeles pe deplin necesita
tea. aplicării : Decretului 
Consiliului de Stat privind 
valorificarea superioară a 
energiei și combustibilului 
și, în consecință, acționează 
pe toate căile* pentru folo
sirea chibzuită a potenția
lului energetic, contribuind 
odată cu sporirea extrac
ției de cărbune, și pe a- 
ceastă cale, la independen
ța energetică a țării.

de alte posibilități de eco
nomisire a resurselor e- 

. nergetice.,. context în care 
colectivul nostru acționea
ză pentru sectorizarea ali
mentării

și pneumatică a fie
cărui sector. Privind ener
gia pneumatică trebuie să 
amintesc că la mina noas
tră ș-a constituit o echipă 
de ...intervenții pentru de
pistarea și eliminarea su
flărilor de aer. Acțiunea a 
avut drept urmare oprirea 
timp de 14 pre pe zi a . ți
nui compresor . de 
mc/minut. ■

Paralel cu măsurile 
valorificare superioară 
energiei electrice și 
combustibilului, minerii 
de la Paroșeni au îndepli
nit în mod exemplar sar
cinile de plan ale trimes
trului I. De pildă, princi
palul indicator economi- 
co-financiar — producția 
netă — a fost realizat în 
proporție de 110,5 lă sută, 
producția marfă în propor
ție de 106,7 la sută, iar

. Acestea 
succese 
hărnicia 

care a 
colectiv, 
comitetul

zării sarcinilor de produc
ție, în așa fel incit econo
mia de energie obținută să 
nu rezulte din nerealiză- 
rile de plan. Cele 3900 to- . trică 
ne cărbune extras , peste 

..sarcinile aferente primului 
trimestru dovedesc cu pri
sosință că economia de 
222 000 kWh energie .elec
trică a fost posibilă prin 
aplicarea consecventă a 
măsurilor tehnico-organi- 
zatorice stabilite.

Interesant de amintit es
te faptul că în perioada: ce 
a trecut din acest an, prin 
înlocuirea transportoarelor 
cu raclete cu transportoa
re cu bandă (s-au înlo
cuit deja șase transportoa- 

I re TR-3), se economisesc 
zilnic 114 kWh. Apoi, prin 
raționalizarea iluminatului 
la suprafață s-au economisit, 
în trimestrul I, 2100 kWh 
energie electrică. Cu can
titatea de energie econo
misită în perioada care a 
trecut din anul 1980, se poa
te asigura extracția a 
peste 7400 tone cărbune. 
Ceea ce trebuie relevat 
este faptul că dispunem și

Mult 
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rea producției de cărbune. 
Dar . nu numai «ici, ci și 

în activitatea de dincolo de 
porțile minei. ~

Experiența comitetului de 
partid de la mina Petrila, 
în munca cu activul său 
este valoroasă. Ea se o- 
glindește atît in rezulta
tele economice obținute 
cit și în reușita acțiunilor 
politico-educative între
prinse. In ce privește pro
ducția de cărbune, pe pri
mul trimestru al anului, 
colectivul- a teușit să 
realizeze peste , plan aproa
pe 6000 tone 
Pe luna aprilie 
este la Iei de 
toare. Aceasta
nat comitetul de partid, în
tregul său activ să ia mă
suri politico-organizatori- 
co operative, care, sîntem 
siguri, vor duce la redre
sarea - situației. Printre a- 
cestea se numără 
gurărea la fiecare

de cărbune, 
situația nu 

corespunză- 
a detertni-

și asi- 
loc de

Și 
V. de pildă, jse relata to
varășul Vasile Ene, secre
tar adjunct al comitetului 
de partid, în urma luării 
acestor măsuri, de a asi
gura la fiecare loc de 

■ muncă membri do partid, 
producția s-a redresat sim
țitor, inregistrindu-se deja 

plusuri de pes
te 400 și res
pectiv,. 350 to
ne de cărbu
ne, î»i aceas
tă lună.

In dezbaterile care au 
avut loc cu activul <*<? 
partidf ?_ pe linia înțar1O* 
ordinii și disciplinei m 
producție, comuniștii au 
hiat atitudine fermă fața de 
orice rebut material și u- 
mati, de a nu admite ni
ci un fel de justificări ca
re să acopere lipsurile Și 
deficiențele. Pe această li
nie comitetul de partid va 
face o analiză a activității 
desfășurate la sectoarele 

I și II, care în această pri
mă parte a anului nu și-au 
onorat angajamentele luate 
la producția de cărbune.

Formele și metodele fo
losite de organizațiile de 
partid de la mina Petrila 
în munca cu activul de 
partid se dovedesc eficien
te, ceea ce impune îmbu
nătățirea continuă, aplica
rea lor cu perseverență 
pentru a contribui la ri
dicarea eficienței întregii 
activități economice. . .

Valeriu COANDRÂȘ

Insemnâri de vacanță
• Un grup format din 

15 pionieri de la Școala 
generală nr. 1 din Petrila, 
condus 
cor, a 
rioada 
tabără 
ganizată la’ cabana Bula. 
Intre 15 și 17 aprilie o 
altă tabără autofinanțată 
a fost la cabana Rusu un
de și-au petrecut cîteva 
zile pionierii de la Școa
la generală nr. 6 Petrila.

de prof. Dan Co- 
participat ir. pc- 

7—13 aprilie la o 
autofinanțată or

bal „Diamantul negru", 
ediția a Xll-a, a fost câș
tigată de Școala genera
lă nr. 5 Petroșani (fete) 

nr.și Școala generală 
Ci Petrila. (băieți).

• Faza municipală a 
competiției de. fotbal „Au
rel Crâsnic" — categoria 
10—12 ani — a fost câș
tigată de echipa Școlii 
generale nr. 1 Petroșani.

• Competiția de fotbal 
„Tudor Paraschiva'9 Competiția de hand-

pînă în prezent tinerii de 
la ’minele Lupeni și.Petrila.

• Amenajări 
La noul complex 
al

categoria 13—14 ani — a* 
fost câștigată de formația 
Școlii generale nr. 3 
Lupeni.

® In perioada vacan
ței de primăvară la Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petrila a fost 
organizată o expoziție (în 
foto) tare cuprinde cele 
mai izbutite lucrări de 
desen și artizanat reali
zate do copii în cadrul 
activității de Ia cercuri.
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Cărbune cu valențe economice superioare
(Urmare din pagina I) calitate superioară și dez- < 

avantajelor celui de calita
te scăzută. La această în
țelegere trebuie să ajungă

■ toți cei ce contribuie la 
extracția cărbunelui, dove
dind ; astfel o gîndire eco
nomică înaintată, o con
cepție tehnică situată la 
nivelul etapei în care ne 
aflăm. Că lucrurile nu 
stau tocmai așa, că proble
ma calității este situată de 
cele mai multe ori pe un 

) pe a- 
locuri, e pur și simplu ne
glijată) o dovedește pină și 
„amănuntul" structurii co
misiilor de calitate din în- 

soluțională treprinderile miniere, sau 
activitatea formală pe care 
o desfășoară și, legat de 
acestea, faptul , că respec
tivele comisii nu sînt ac
tivizate de consiliile oame
nilor muncii.' Controlul 
tehnic asupra calității căr
bunelui este, de asemenea,

a tuturor conducătorilor 
procesului de extracție — 
începînd de la șeful de 
schimb și de brigadă, con
tinuând cu. maistrul, șelul 
de sector și pînă la nive
lul conducerilor de între
prinderi — impune să se 
acționeze nu numai prin 
măsuri ocazionale, sau lo
cale, 'legate de un abataj 
sau altul, de un strat de 
cărbune sau altul, de o în- plan secundar (sau 
treprindere sau alta. Cu al
te cuvinte, ca să ue refe
rim la un singur exemplu, 
problema calității cărbune
lui nu va fi s.
prin modificarea normei 
de ..cenușă- sau umiditate 
la o întreprindere sau alta, 
ci prin înțelegerea_ intere
sului social major, general 
al economiei naționale, 
printr-o viziune economică 
de ansamblu asupra avan
tajelor unui cărbune de

Co-

superficial, sau e făcut cu 
o îngăduință rău înțeleasă, 
dincolo de care se creează 
pierderile amintite.

Consfătuirea de la
ro.ești a reliefat numeroase 
resurse și a subliniat căile 
principale pe care trebuie 
să se acționeze, încă din 
abataje și chiar din fazele 
pregătitoare, pe întregul 
flux al extracției, pentru 
o calitate superioară a 
cărbunelui. Fondul bogat al 
ideilor exprimate cu acest 
prilej își va găsi valorifi
carea prin continuarea a- 
cestei dezbateri cu minerii, 
prin cultivarea răspunderii 
față de calitatea cărbunelui 
în. rîndul colectivelor din 
fiecare sector productiv, 
pentru â pune în valoare 
resursele interne de care 
dispun, pentru a găsi și 
aplica noi soluții destinate 

creșterii valențelor eco
nomice ale cărbunelui de 
Valea Jiului.

Ce trebuie să știm despre stopul cardio-respirator
masajul cardiac extern, a- 
pășînd cu ambele palme — 
aplicate una pe cealaltă —, 
pe porțiunea inferioa
ră a sternului, ■ fără ă 
ridica palmele, apăsînd cu 
blîndețe, dar ferm. In ace
lași timp este bine să apli
căm și respirația artificială 
gură la gură sau gură la 
nas, în ritm de o respirație 
Ia 4 manopere de masaj car
diac.

Masajul cardiac și respi
rația artificială se ' aplică 
pînă la revenirea bătăilor 
inimii și a pulsului, sau pi
uă lă transportul la spital.

Este deosebit de impor
tant să aplicăm îir orice , si
tuație de stop cardiac și 
respirator manevre simple, 
din primele momente, întru- 
cît numai de ele depinde 
salvarea unor vieți.

cardiac și respira- 
discută împreună

Stopul 
tor se 
pentru că circulația și res
pirația se intercondiționea- 
ză reciproc, oprirea uneia 
determină încetarea func
ției celeilalte, iar fără func
ționarea normală a amindo- 
uăra viața este imposibilă. .

Oprirea inimii sau a res
pirației poate să apară în 
mai multe boli, accidente 
sau manopere medico-chi- 
rurgicale.

Constatarea stopului car
diac și respirator se face 
prin observarea absenței mi
norilor respiratorii și a bă
tăilor inimii.

Palparea pulsului poale fi 
înșelătoare. Sînt situații în 
care pulsul periferic este 
abse.nt, dar, activitatea ini
mii este satisfăcătoare. 
Oricum, în astfel de situații 
consultul medical se impune. 
Lipotimia (leșinul) este o 
stare în care acliyitațea. car
diacă este redusă la mini
mum — pulsul- periferic ra-

dial, pe care știm cu toții 
să-l luăm, este absent, dar 
bătăile inimii, sînt prezente, 
deși tensiunea arterială este 
scăzută. In astfel de situații, 
simpla așezare a bolnavului 
cu capul în jos, deschiderea 
nasturilor de la cămașa,- 
desfacerea cravatei, asigu-

pot readuce la viață un bol
nav in stare foarte critică, 
uneori chiar de moarte cli
nică. Important este să se 
acționeze rapid în primele 
secunde, întrucît orice în-, 
tîrziere mai mare de un mi
nut poate duca la leziuni 
ireversibile în creer, fără

Sfatul medicului

rarea unei surse de aer cu
rat sînt suficiente, bolnavul 
își revine în scurt timp.

In cazurile de sincopă, 
activitatea inimii încetează 
pentru un timp scurt și In 
aceste situajii este nevoie 
de manopere do resuscitare 
cardiacă și respiratorie, care 
dacă sînt făcute în timp u- 
Iii, pot salva viața bolnavu
lui.

(fricare ar fi cauza opririi 
inimii sau a reducerii acti
vității cardiace, se impun 
cîteva măsuri simple . care

nici o posibilitate de recu
perate. in astfel de situații 
este 
leva 
buie 
mul rînd, pe orice 
in stare ' 
este bine să-l așezăm pe un 
plan dur, pe podea, pe un 
pat tare, punîndu-i sub cea
fă un fular, haină pentru a 
avea capul aplecat pe spa
te, manopere necesare pen
tru permeabilîzarea căilor 
respiratorii, Apoi se începe

biile să cunoaștem ci- 
principii pe care tre

să le respectăm. In pri- 
bolnav 

de inconștiență,

Dr. Radu V. RADU 
medic primar cardiolog

ii

de p 
să ș 

măsu;
Vrej

• Zile record in produc
ție. O acțiune politico-e- 
ducativă declanșată de ti
nerii din Valea Jiului vi
zează acțiuni de muncă 
patriotică în sprijinul pro
ducției, pentru recuperarea 
fierului vechi și a . altor 
materiale din subteran. In 
fruntea întrecerii se află

sportive, 
sportiv 

municipiului Petroșani 
a fost devansată o nouă lu
crare .— .gazonarea tere
nului de fotbal. Prin grija 
consiliului popular muni
cipal au fost transportate 
glii de la Cîmpu lui Neag, 
în paralel desfășurîndu-se 
împrejmuirea noului sta
dion.

• Spectacol. Astăzi, la 
ora 15, actorii Teatrului 
de stat Valea Jiului pre
zintă la sediu un nou spec
tacol cu piesa „Pluta Me
duzei" de Marin Sorescu, 
în regia lui Florin Fătu- 
lescu, laureat al festivalu
lui Teatrului contemporan

Brașov 1980.
• Intîlnire, înainte de a 

intra în șut, minerii de la 
I.M. Paroșeni au fost în-

tîmpinați în
de către purtătorii

sala de apei
crava

telor roșii ue la Școala ge
nerală nr. 
După cum 
corespondentul nostru 
vidiu Părăianu, ia 
îiittlnirii, pionierii 
zentat în fața minerilor un 
frumos program artistic, 
pregătit sub îndrumarea în
vățătoarei Floarea ' Sudri- 
gan.

• Noroi. La barul de zi

6
he

uin Vulcan, 
informează

O- 
siîrșitul 
au pre-

al restaurantului . „Paring" 
(categoria I) i 7 :/ '.
zilnic, cu picioarele în 
noroi! De ce? Pentru că... 
„iese canalul", ni s-a spus, . 
odată cu sloganul — invita
ție „Clientul este oaspetele 
nostru..." . Dar cum? Cu 
picioarele în noroi ?

• Excursie. Mîine 
in in ea ță, ultima zi. de 
canță, elevii de la Școala 
generală nr. 1 Petroșani 

_i vor pleca într-ox frumoa

sa excursie în județulA 
A - vizita I 

sculptural l 
” . Jiu, •

se poate sta ■ Gorj., După ce vor - vizita
»_ ansamblul

Brâncuși de la Tg. .
următorul popas îl vor fa
ce în comuna Ilobița, la 
casa memorială a marelui 
artist. Deși ;. ultima, 
o
Și

di- 
va-

va fi 
zi de vacanță frumoasă 
educativă.

Rubrică realizată de
C. VALER1U J

Du inii: 
este pe 
autoturi 
taie ’pe 
numere 
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La Clubul tineretului din Vulcani
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dinamismului
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Șl 
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lizată cu
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Petroșani

20 aprilie 
circulația 

r proprie- 
lă purtând 
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i pri- 
și peii-
Ne-am
spune,.
Dar ...

la 
a-

a găsit 
exprimare 

gîndu- 
temele

N-ar strica o infuzie de tinerețe SCOT DIAMANT DIN SIST
Cînd urma pașilor mi se prefiră 
lin ostenită, în amurg scrumit, 
fi.. >are subterane se deșiră, 
sub trena umbrelor nemăsurate, 

planul înclinat înghite noaptea 
alit de vegetalei împietriri. 
Și totuși Dimineața stă aproape, 
în starea ei de lucru ne-nceput, 
prin jilave vitralii ochi ciclopic 
deschide pleoapa sură, înspre șoapta 
celui ce-a îndrăznit, ca niciodată, 
să-nfrunte ascuțitele-i priviri. 
Și trec pe lingă fluxul de cărbune, 
prin energii de secol comunist, 
spre păsări' subterane, unde zl>pru! 
adiice-n porți deschise odă muncii, 
pe cînd minerii, vajnică ștafetă, 
cu „Noroc bun !" scot diamant din șist. 
O torță le e inima și fapta, 
sub veghea loc crească din adînc, 
un anotimp ce trece înainte, 
spre împliniri, din omenească trudă, 
să mu.ște-n trandafirii pîinii pruncii 
cum cel mai bun Părinte-a hotărît 1

Maria DINCĂ

In Vulcan, una din cele 
mai frumoase localități ale 
Văii Jiului, se desfășoară 
cu consecvență și la nive
lul condițiilor create o ac- 

. tivitate cultural-educalivă și 
artistică diversă, bine an
corata în realitățile vieții. 
economice și spirituale a o- 
rașului. Au fost și sini or
ganizate acțiuni intrate de
ja în tradiție, „Nedeia vul- 
căneană", „Dialog pe a- 
ceeași scenă", cuprinse în 
marea competiție a muncii 
și creației, Festivalul na
țional „Cîntarea României". 
O activitate fructuoasă are 
loc la clubul sindicatelor, 

'tindo acțiunile organizate 
înregistrează o largă au
diență și participare a tu- 
tur’or categoriilor de oa
meni ai muncii. Aici func-

tata 
nil i 
r ii. 
ir 
ire. 
,i porni 
pți cu 

pneurilor, 
frinare, di
aminat și 

iți la drum 
respectați 
nu numai 

;i și în a- 
„cu ochii 

copiii care 
marginea 

ii rețineți 
jea apăru- 
ige un co- 
prevederi- 
tare pri
cea mane- 
șire. • ■ Nu 
a depășiri 

v-ați asi- 
ți executa ț 
întrețineți ! 

fiți distrat. i
VIILNIT î
i nu-i fi 
oica Filip 
autoduba 

a S.D.E.E. 
locotă Nu
le o auto- 
D-659 și 
I.E.E. în 
;îc!) apri- 
: i-ați vă- 
au ascuns 
us ca șo- 
i, pînă la 

trebuiau ■ 
t prezenți. 
ipe meciul 
c împotri- 
1 mașinile 
i statului.
CUT 

albastre, 
emil, ver- 
fel de fel 
e de care 

au ieșit 
Adică, 

oprietarii" 
zonele 

șului. Da, 
„Daciilor", 
„Moskvi- 
celorlalte 

nu le prea 
ona verde 
•cate, cum 
stau bine 

„proprieta- 
ani. Așa 
supere ni- 

i va alege 
tanță pen- 
icoasă la 
rava iar- 
îa verde, 
u-i glumă, 
irte drasti
că convin- 
plică ? In-

VINA
facem îm- 
;st, adică 
lovat.ul de 
hui acci- 
ip ce con- 
ibasculanta
Iui Epure 

A.U.T.L. i 
irul cînd a 
nbe viteza 
i inferioa- 
iplă și la
1 . . . Toate 
:ă autobas- 
it-o înapoi, 
ier ci pur 
început să 
ii fiind în 
a oprit in
ie vreo 2

n-a pus
2 — veți 

avea frî-
a ? Aștep-

Dar așa... 
ilul ? Șan-

ționează zeci de formații de 
diferite genuri, cu repertorii 
bine orientate tematic, for
mații care se află perma
nent în mijlocul oamenilor 
muncii, în sălile de apel de 
la cele două mine, la U.E. 
Paroșeni, la fabrica de con
fecții. In organizarea și 
coordonarea acestei acti
vități o contribuție deose-

gă strună, clubul nu-și jus
tifică pe deplin menirea.

In primul rînd aspectul 
general: toate sălile sînt 
departe, mult prea depar
te de noțiunea de curățenie. 
In ziua vizitei am avut 
senzația că am nimerit pe 

i un șantier (se efectuau re- 
,, medieri deși contravaloarea • 

acestor lucrări fusese a-

In întreprinderi 
niere și instituții 
Valea Jiului au avut loc 
în această săptămjnă în- 
tîlniri ale oamenilor 
muncii cu academicia
nul Eugen Macovschi, 
invitat de Universitatea 
cultural-științifică din 
Petroșani. Astfel de ac
țiuni educative și știin
țifice au fost organizate 
la mina Livezeni (unde 
s-a dezbătut tema „Căr
bunele în circuitul e- 
nergetic mondial") și la 
Spitalul municipal din 
Petroșani unde s-a des
fășurat un dialog des
pre „Aplicarea teoriei 
biostructurii în unele 
domenii ale medicinei". 
Joi după-amiază, la Ca
sa de cultură din Pe
troșani, s-a desfășurat 
o întîlnire (urmată de 
un film documentar) a 
tineretului, a oamenilor 
muncii cu acad. Eugen 
Macovschi care a vor
bit despre „Materia vie 
în univers". Ieri, la spi
talul orășenesc din Lu- 
peni, a fost organizată 
o întîlnire în cadrul că
reia a fost dezbătută te
ma. de specialitate „A- 
plicarea biostructurii în 
medicină

| Lucrările sculptorului
I amator Petru Sefer, teh- 
. nician dentar în cadrul 
I laboratorului de stoma

tologie de la spitalul
I Vulcan, au ajuns să fie 
I cunoscute nu număr pe 
| plan local, ci și național.

A început să sculptc- 
I ze, fiind încă elev l.i 

liceul „Decebal" din De- 
Iva, sub îndrumarea pro

fesorului Ernest Kovacs. 
Dovedind un real talent, 

I în scurt timp a realizat 
I lucrări recunoscute, cum 
I este „Icar" pentru care 
I i-a fost acordat premiul 
I trei la Bienala artiștilor 

plastici amatori din 1969. 
Are o tehnică 

I și utilizează cu 
I succes materiale

— lemnul, piatra, gipsul, 
, marmura și, mai nou, be- 
I tonul armat (la realiza

rea monumentului arhi
tectural amplasat in in
cinta spitalului din Vul- 

I can). Petru Sefer a creat 
I numeroase lucrări ex- 
| puse la diverse expozi

ții din țară organizate la 
Rîmnicu Vîlcea.

Cluj-Napo- 
obținînd

Deva, 
Hunedoara, 
ca București, 
diferite premii,

In sculptură 
modalitatea de 
a sentimentelor, 
rilor și ideilor, 
le-a cules din viață 
natură, din istoria 
porului, din munca

bită și-o aduc Consiliul 
orășenesc de cultură socia
listă și educație politică, 
comitetele de sindicat de 
la minele Paroșeni și Vul
can, conducerea clubului 
prin neobositul activist cui- făză de... 
tural Nicolae Bîldea. • '

In acest context, și Clu
bul tineretului Vulcan, a- 
parținînd comitetului oră- . improvizate, peste tot seîn- 

duri, mortar, fierăstraie... 
Tinerii care vin la club'tre
buie să găsească aici o altă 
atmosferă, un cadru am
biant, plăcut, or, în aceste 
condiții nu-i atragem ci 
îi îndepărtăm.

Din spusele tovarășului 
Cristian Dodoi, director, 
instructor, femeie de servi
ciu, în fine... de toate, 
fiind singurul încadrat al 
clubului, încă din ianuarie

șenesc U.T.C., deschis în 
urmă cu două săptămîni, 
promitea asigurarea de 
condiții bune pentru des
fășurarea unor acțiuni cul
tural-educative și artistice 
de ținută, la care să parti
cipe tinerii din întreprin
derile orașului, instituții și 
școli. Numai că... Numai că, 
încă de la început, cînd 
lucrurile ar trebui să mear»

(dar din ianuarie pînă a- 
cum ce a făcut, pe cine a 
sesizat că nu are. posibili
tatea să-și desfășoare acti-

■ vitațea în bune condițiuni ?), 
am aflat că ar exista câte
va formații dar lipsa unor 
evidențe,., evidente 
măcar un plan de 
nu exista) ne face să 
îndreptățiți să ne 
că aceste formații își tră-

■ iese viața. -ir. v ..
Căutînd o explicație plau

zibilă a acestor stări de 
lucruri, ne-am adresat co
mitetului orășenesc U.T.C. 
„Nu facem activități fi
indcă nu avem posibilități, 

de 
aparate care nu pot fi pro-. 
curăței prin virament" ne 
spunea tovarășul Gheorghe 
Goleanu, prim-secretar. Și 
uite așa dăm din umeri 
(asta nu poate înlocui ac
tivitatea culturală) iar 
tinerii din oraș așteaptă ac
țiuni concrete, utile, fru
moase, atrăgătoare. Se im
pune, la nivelul comitetu
lui municipal U.T.C. o a- 
naliză atentă și responsabi
lă a acestor neajunsuri, a- 
naliză la care așteptăm să 
fim invitați.

chitată de mult la E.G.C.L., 
care și-a luat banii și.:.).

Știam că clubul a fost daț .
în folosință (într-un cadru Ducem lipsă de dotare, 
festiv, după cum am aflat) 
dar lucrările sînt încă în

.... tergiversări! Ga
lerii pentru perdeje nevop
site, resturi de țigări, o sobă 
ruginită, instalații electrice

Mircea BUJORESCU

Emană florile miresme sub adierea vie 
grădina-n prospețime respiră liniștit. 
Se-ntorc păsări mitate în dulcea Românie 
să soarbă-n stol azurul, în zborul domolit 
E primăvară, și e frumos sub soare. 
Ieșind din trupul minei ți-arunci 

privirea-n munți, 
și te îmbeți de viață din prima răsuflare 
privind cum zburdă pruncii pe lîngă 

baci cărunți.
primăvară! Se-aud în noi cum 

sună 
fapte sub liniștitul cer;

Orlace-i

dorințele
Pămîntul 
în care-i

de fapte sub liniștitul cer; 
ne admiră gătind azimă bună 
și căldură din munca de miner.

Ion Dan BALAN

Pe scena Clubului sin
dicatelor Vulcan, elevii 
liceului industrial "din 
localitate, au prezentat 
un frumos spectacol 
muzical coregrafic, în fi
nalul căruia au fost din 
nou prezenți în fața pu
blicului membrii grupu
lui de dans tematic al 
liceului (instructor prof. 
Leon Stoica), laureați ai 
Festivalului național 
„Cîntarea României".

Text și foto : 
Gheorghe LICKER

nerilor, a constructorilor. 
In curând, prin reunirea 
celor mai reușite lucrări, 
Petru Sefer va expu
ne pentru iubitorii artei 
plastice din Petroșani.

Foto și text 
Ștefan NEMECSEK

originală 
același 
diverse

Proces de mare comple
xitate, omogenizarea socie- . 
tații reprezintă unul din 
obiectivele fundamentate. 
ale etapei actuale de dez
voltare a țării, rezultat al 
transformărilor Ce au loc 
în prezent șl în viitor, cu 

, consecințe deosebit de im
portante • asupra vitalității 
și dinamismului întregului ! 
sistem social. Necesitatea 
studierii acestui, proces a 
fost subliniată de secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care arăta : 
„Este necesar să Se abor
deze mai aprofundat schim
bările ce se produc în 
structura socială a țării 
noastre, în relațiile de pro
ducție și sociale, rolul cla
selor în societatea socialis
tă, al raporturilor dintre 
ele, procesul apropierii 
treptate a claselor și ,al 
dispariției deosebirilor e- 
sențiale dintre acestea, 
tendința omogenizării so
ciale și a formării în 
perspectivă a societății u- 
nice o oamenilor muncii". 
Pornind de la o asemenea 
necesitate, lucrarea elabo
rată de Elisabeth Trăistaru 
și Ion Trăistaru — „O- 
mogenizarea societății ro
manești" — se ocupă 
de direcțiile principale 
de acțiune în înfăp
tuirea Omogenizării societă
ții noastre, sîntetizînd 
principalele consecințe 
acestui proces.

Lucrarea, aducînd în

cuitul ideilor științifice noi 
concepte referitoare la o- 
mogenizarca economică, 
politică, cultural-științifi- 
că, evidențiază că procesul 
omogenizării societății ro
mânești este complex, uni
tar și contradictoriu, un 
proces de lungă durată. El

Cartea
social-politică

parcurge mai multe etape 
care lir concepția autorilor 
sint- trecerea de la capi
talism la socialism, conso
lidarea societății socialiste, 
a bazei sale tehnico-mate- 
naîe, a făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism, 
construirea deplină, a so
cietății comuniste.

In lucrare se evidenția
ză faptul că omogenizarea 
societății, privită ca un 
sistem global, se va reali
za în toate ; componentele 
sale — economic, social, po
litic, . educațional. Sînt anali
zate atît transformările ce 
au avut loc pînă în prezent, 
cît și direcțiile de acțiune 
în vijtor așa cum sînt ele 
jalonate de documentele 
partidului și statului nos
tru. In structura lucrării
— alcătuită din 8 capitole
— un spațiu larg ocupă

problemele dezvoltam 
modernizării structurii 
nomiei naționale, conside
rată pe bună dreptate con
diția fundamentala a omo
genizării societății noastre 
socialiste. Dezvoltarea ac
celerată a forțelor de
producție, în condițiile 
dezvoltării prioritare . a ra
murilor de virl, a accen
tuării laturilor calitative în 
întreaga activitate, produc 
importante; mutații pe pla
nul relațiilor de producție, 
al structuri sociale,' pe 
plan politic și al vieții cui- 
tural-științilii <’.

In mod obiectiv, «moge- 
ni/area societății este con
diționată de impoilahte mu
tații pe plan politic, în a- 
cest sens este reliefat și 
demonstrat faptul că 
Partidul Comunist Român 
este centrul vital al între
gului popor. Jn perspecti
vă, paralei cu creșterea ro
lului conducător al parti
dului, va avea Joc o con
tinuă socializare a puterii 
politice pe fondul lărgirii 
și perfecționării democra
ției socialiste. Parcurgînd 
această lucrare, aflăm o 
serie de considerații care 
Pprnesc din analiza reale- 
tății, a procesului de o- 
mogenizare prin prisma 
mutațiilor ce vor avea loc 
la nivelul întregii' societăți 
și a tuturor componente
lor sale.

' ' I. ' . U1FALEAN

Viata unui
- >:

cămin cultural
Cu o emoționantă pa

siune, la căminul cultu
ral din Paroșeni acti
vează, cu multă hărni- 

. cie, un grup de artiști 
amatori care organizea
ză frecvente spectacole 
apreciate de public. Ast
fel de manifestări s-au 
desfășurat și săptămâna 
trecută, una susținută și 
la Cimpu Jui Neag. das
pre care ne scrie Dra- 
ghici Ioniță, maistru la 
U.E. Paroșeni, descriind 
viața, unui cămin cultu
ral : „Spectacolele pre
zentate au avut un suc
ces deosebit, sălile fiind 
arhipline deși căminele 
nu au condițiile unui 
club sau case de cul
tura. O contribuție 
principală în spectacol 
□ avut artistul amator 
Ionel Bănesc, interpret 
al unor momente artis
tice apreciate de spec
tatori. Doresc să spun 
că printre artiștii ama
tori, formînd un colec
tiv în permanentă creș
tere calitativă, se află 
oameni harnici și talen- 
tați cum sini Iiiliu 
Covaci, Ionel .Duncsc, 
Victor Harnz, cu mem
bri ai familiilor. lor, 
Ionel Drăghici, Nicolae 
Șerban, cu toții formînd 
o echipă de , dansuri 
populate din zona noas
tră folclorică. Lor lî se 
alătură soliști vocali — 
Valentina Ignătescu, 
Gheorghe și Vaier Urs, 
i.ia Muuleanu, Rodica 
Matei, Viorica Drăghici 
— și taraful (Nicolae 
și Gheorghe Calotă, Cor
nel Făgaș, Ion Vlaic, 
Cornel Todea, Valeriu 
A vădanei, Gheorghe 
Hârza). Merite deosebi
te în organizarea acti
vității căminului nostru 
consider că au Tudor 
Tudoran, creator de tex
te -și spectacole („Șeză
toarea fetelor", „Ca la 
noi, la măsurat") și Pe
tru Vlaic, directorul că
minului cultural".



Steagul roșu
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FILMEConferința interguvemamentală 

de cooperare V
PARIS 18 (Agerpres).

La sediul UNESCO, din Pa
ris, se desfășoară lucrările 
Conferinței interguverna-' 
mentâle de cooperare, a- 
supra activităților, nevoi
lor și programelor privind 
dezvoltarea comunicării.

Luînd cuvîntul, delegatul 
român, prof, fon Drăgan, 
secretarul Comisiei Na
ționale Române pentru 
UNESCO, a expus pe larg 
concepția președintelui 
Nico’ae Ceaușescu cu pri
vire la necesitatea strin
gentă de a se intensifica e-

forturile pentru edificarea 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale, pen
tru lichidarea marilor de
calaje dintre țările dezvol
tate și țările în curs de 
dezvoltare. Delegatul român 
a subliniat rolul deosebit 
al mijloacelor de informa
re în promovarea unei largi 
înțelegri și colaborări in
ternaționale, în oprirea a- 
gravării situației internați
onale actuale, în reluarea 
cursului spre deslinedere și 
pace în lume.

în vederea alegerii noului președinte 
al Republicii Elene

ATENA 18 (Agerpres). — 
întrunit într-o ședință spe
ciala, guvernul grec, con
dus de premierul Constan
tin Câramaniis, a hotărit 
ca parlamentul țării să fie 
convocat. Ia 23 aprilie pen
tru alegerea noului pre
ședinte al Republicii Elene 
transmite agenția A.N.A. 
Mandatul actualului șef al 

■ statului. Constantin Tsatsos, 
va expira ia 20 iunie.

Pentru a fi desemnat, no
ul președinte va trebui să

cîți numără 
unicameral, 

două tururi 
o majoritate 
(180 man-

obțină sprijinul a cel puțin 
două treimi din totalul de 
300 deputați, 
parlamentul 
pentru primele 
de scrutin, și 
de trei- cincimi
date) în următoarele tururi. 
In cazul în care nici un 
candidat nu va obține la 23 
aprilie necesarul de voturi, 
următoarele tururi' au fost 
stabilite pentru 28 aprilie și 
3 mai.

DUPĂ CUM ARATA da
tele financiare legate de 
construirea navetei spațiale 
americane, costul proiectu
lui de realizare a acestui 
vehicul cosmic reutilizabil 
a cunoscut pe parcursul a- 
nilor majorări considerabi
le. Astfel, evaluat. în 1971 
la 5,1 miliarde dolari, cos
tul global al proiectului 
spațial se ridică azi la a- 
proximativ 8,9 miliarde do
lari.

PARLAMENTUL LIBANEZ 
a hotărit prelungirea man
datelor deputaților pe o pe
rioadă de încă trei ani, pî- 
nă în 1983, informează a- 
genjia I.N.A. Decizia a-fost

luată ca urmare a dificul
tăților de a se organiza 
alegeri parlamentare în ac
tualele condiții din Liban.

PIN A ÎN ANUL 1981, 
numărul șomerilor din Ma
rea Britanie va depăși 2 
milioane, iar spre anul 1985 
există posibilitatea ca ar
mata șomerilor britanici sa 
ajungă la 4 milioane — se 
arată intr-un raport al unui 
grup de economiști de la

Proclamarea independentei de stat 
a Republicii

HARARE 18 (Agerpres).
— Corespondență de la 
Cornelii! Vlad : La miezul 
nopții de joi spre vineri, pe 
stadionul Rufaro, din Ha
rare — noua denumire a 
orașului Salisbury — a a- 
vut loc o ceremonie solem
nă în cadrul căreia a fost 
proclamată independența de 
stat a Republicii Zimba
bwe, act ce încununează 
marea victorie obținută de 
poporul acestei țări în lup
ta pentru eliberare națio
nală și socială, pentru o e- 
xistență de sine stătătoare, , 
liberă și suverană.

Zimbabwe
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretarul gene-- 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
fost reprezentat de tovară
șul Gheorghe Radulescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Stat.

Ceremonia a fost inaugu
rată prin actul solemn al 
coborîrii drapelului Marii 
Britanii, moment salutat 
prin 21 de salve de artile
rie. In locul steagului bri
tanic flutură acum drapelul 
Republicii Zimbabwe, avînd 
culorile verde, galben-au- 
riu, roșu și alb.

Situația i
Agențiile internaționale 

de presă, reluînd comuni
cate oficiale libaneze și is- 
raeliene, informează că, în 
cursul nopții de jdi spre 
vineri, o unitate a armatei 
israeliene a debarcat pe 
teritoriul libanez între lo
calitățile Sarafand și Ad- 
loun, dinamitînd numeroa
se locuințe. în timpul ata
cului s-au înregistrat vic
time de ambele părți.

din Liban
Postul de radio Liban a 

anunțat că în cursul nop
ții de joi orașul Nabatiyeh 
a fost supus unui puternic 
tir de artilerie. De aseme
nea o unitate navală is- 
raeliană a încercat să se 
apropie de orașul Tyr, fi
ind respinsă de artileria 
locală.

Universitatea Cambridge, 
publicat de presa britanică.

PREȘEDINTELE Republi
cii Seychelles, Franczh Al
bert Rene, a anunțat că gu
vernul pe care îl conduce 
a redus substanțial numă
rul vizitelor nadelor de 
război și al avioanelor mi
litare străine în insulele 
arhipelagului. Această mă
sură — a spus el — se în
scrie în eforturile vizînd 
împiedicarea expansiunii 
navale externe în Oceanul 
Indian, anunță agenția o- 
ficială de presă din Seychel
les, cita.tă de Reuter.

★
NAȚIUNILE UNITE 18 

(Agerpres). — Membrii Con
siliului de Securitate au 
avut o nouă ședință, des
fășurată cu ușile închise, 
consacrată situației 
sudul Libanului.

După cum informează
genția United Press Inter
national, Brian Urquhatt, 
adjunct al secretarului ge
neral al O.N.U., a prezentat 
un raport asupra celor mai 
recente evoluții de la fața 
locului, primite de la Car
tierul general al Forței in
terimare a Națiunilor Uni
te din Liban (UNIFIL).

Consiliul de Securitate a 
discutat, de asemenea, tex
tul unui proiect de rezo
luție privind situația 
sudul Libanului.
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Etapa a XXIX-a
i.„ arbitrul de fotbal loan

Avancronică
Danciu

pentru 
fot- 
pă- 
de .

fap- 
Dîl-

să iie ! In 
rundă'", cu

pre- 
ex- 
Ba-

nu-
După 

în „sferturi- 
României" 

au ratat, 
dramatic, 
reeditarea 

din 1974, 
Cupa, 

în

o eta-

întîlni- 
într-

— Nu numai 
că sînteți arbitru de 
bal v-am solicitat 
rerea asupra etapei 
mîine, dar și pentru 
tul că aici, la I.M.
ja, unde vă desfășufați 
activitatea profesională, 
echipa noastră are mulți 
suporteri, printre ei 
mărîndu-vă și dv. 
ce miercuri 
le" JCupei 
băieții noștri 
intr-un mod 
pasul spre 
performanței
cînd au cîștigat 
mîine evoluează tot 
deplasare, la Slatina, în 
compania formației F.C. 
Olt. Ce șanse acordați 
Jiului, in această difi
cilă coniruntare ?
— Cred că băieții noștri 

sînt șl puțin ghinioniști. 
La Tg. Mureș, în cinci mi
nute poarta lui Moise a 
fost „perforată" de două 

’ori. Miercuri, în Cupă, Jiul 
a pierdut „pe ultima sută"... 
Aceste „dușuri" sînt con
vins că au reușit să-i tre
zească la realitate și să in
tre pe terenul de la Slatina 
mai încrezători în forțele 
lor Și cu ambiția de a pres
ta un joc asemănător cu 
cel de la Galați. In tur, 
F.C. Olt a „remizat" la noi,, 
de ce nu s-ar inversa si-. 
tuația acum ? Eu „merg" pe 
egalitate Ia Slatina.

— Așa 
cedenta . 
cepția meciului de la 
cău, în restul întîlnirilor, 
cîștigul de cauză l-au a- 
vut gazdele. Mîine, ex- 
ceptînd egalitatea de la 
Slatina întrevedeți 
pă a gazdelor ?
— In cinci dintre 

rile de mîine, acord
adevăr șanse de cîștig gaz
delor. Cînd spun acest lu
cru mă gîndesc în primul 
rînd la partida de la Baia 
Mare în care elevii liii 
Mateianu, din dorința de a 

reprezenta fotbalul românesc 
într-o cupă europeană, îi 
vor învinge pe fotbaliștii de 
de Ia A.S.A. Tg. Mureș, A- 
poi, cred că dinamoviștii, 
după trei înfrîngeri conse
cutive, vor face dovada că 
sînt capabili să și cîștige, 
obținînd ambele puncte pu- 
se-n joc în confruntarea lor 
cu C,S. Tîrgoviște. Victo
rie a gazdelor, întrevăd și 
în meciul de la Timișoara 
în care coechiperii lui Dem- 
brovschi vor reuși să încur
ce schema tactică a jucăto
rilor antrenați de Traian 
Ionescu. De asemenea, în 
confruntarea din Dealul 
Copoului, dintre studenții 
ieșeni și elevii Iui Titi Teaș- 
că, acord șanse de cîșțig 
tot formației care evoluează 
pe teren propriu Dar cea 
mai categorică victorie în-

a
se-

trevăd înregistrîndu-se . pe 
„Centralul" din Bănie,' în 
care studenții craioveni, în 
partida lor cu Olimpia Sa- 
tu Mare, vor reuși să-și 
consolideze primul loc în 
clasament.

— Chimia Rm. Vîlcea 
primește vizita Sportului 
studențesc, revelația a- 
cestni sezon. Credeți că, 
va reuși formația antre
nată de Marcel Pigulea să 
oprească ascensiunea stu
denților bucureșteni ?
— Sportul studențesc 

„prins" intr-adevăr un
zon de excepție. Eu, ca și la 
Slatina, și la Rm. Vîlcea 
„merg" tot pe egalitate. Și 
studenții clujeni vor reuși 
să obțină punct în deplasa
re, de la o echipă (Gloria 
Buzău) care, cu toată sporti
vitatea de care dă dovadă 
în a-și apăra șansele nu 
poate aspira Iff victorie.

— Iată că și această e- 
tapă ne oferă un derby i 
Steaua — F.C. Argeș. Va 
fi tot 'de „zile mari" ca 
și cel din etapa trecută ? 
Dar rezultatul î
— Ca spectacol fotbalis

tic, cred că va fi un 
frumos, atractiv, cu 
afluență de spectatori,
privește deznodămîntul lui, 
poate fi deschis oricărui 
rezultat

• Pe arena cu patru 
piste a Asociației spor
tive Preparatorul Petrila 
are loc, duminică, ora 
8,30, meciul de popice 
dintre divizionarele 
Jiul din localitate 
Aurul Baia Mare.

• Cochetul stadion 
pe dealul Institutului 
găzduiește duminică, în- 
cepînd cu ora 9,30, un 
adevărat derby al cam
pionatului diviziei A de 
rugbi. Reprezentativa 
studenților din Petroșani 
întîlnește redutabila for
mație Farul Constanța. 
Le dorim succes 
lor noștri.

• Echipa de 
Minerul Lupeni 
ează duminică, 
din nou în fața 
raților ei suporteri, și 
are ca parteneră de în
trecere pe Dierna Orșo
va situată pe focul III 
în clasament. Spectatorii 
așteaptă un joc , fru
mos, pe ftiăsura valorii 
celor două echipe, pre
cum și o victorie con
cludentă a 
care să le

băieți-

Ex-

5.

VREMEA

TV
5

9,50

18,35
18,50

S
1

11,45
13,00

7 No-
africa-

l-II;
Ro-

va fi in
variabil, 
slab din 
precipi-

meteorologică 
comunică: la

temperatura

SIMBATA, 19 APRILIE 1980

PETROȘANI — 
iembrie : Piedone 
nul, seriile I-II ; Republi
ca : Uraganul vine de la 
Navarone, seriile
Unirea : Colosul din 
dos.

PETRILA : Safari 
press.,

LONEA : Ghinionistul.
ANINOASA : De ce să-l 

împuștăm pe profesor .
VULCAN — Luceafărul: 

Moarte pe Nil, seriile I-II; 
Muncitoresc: Copil de
duminică.

LUPENI — Cultural î 
Cine mă strigă.

URTCANI : Călcîiul lui 
: Ahile.

Telejurnal. *1 
1980 — Zilei 
cii — faptele 
muncă ale
* Cu răspundere, cu 
toate forțele — la 
cea mai grabnică 
dintre lucrările a- 
cestei primăveri î 
semănatul.

19,25 Călătorie prin țara 
mea. (XXV)

19,45 Teleenciclopedia.
20,15 Film serial: „Dallas

— Compania petro
lieră Ewing". Epi
sodul 34.

21,05 Șlagăre dansante.
21,35 Telejurnal.

inun
de 

țării.

meci' 
mare

Cit

Interviu realizat de 
Corvin ALEXE

fotbal 
evolu- 

ora 11, 
înflăcă-

favoriților 
netezească 

drumul destul de 
spre divizia B.

La aceeași oră se 
fășoară și meciul 
tre divizionarele C, 
ința Petroșani — Meta
lul Oțelu Roșu.

greu

des- 
din- 
ști-

9,30 Curs de limbă 
franceză.
Film artistic: Sfat 
și consimțămînt —- 
cu. Henry Fonda, 
Charles Laughton. 
Regia Otto Premin
ger.
Concert educativ.
Mozaic cultural-ar- 
tîstic-sportiv.
Săptămina politică. 
1001 de seri.

Stația
Petroșani 
Petroșani 
maximă a aerului a fost 
de 19 grade, iar minima 
de 0 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore, vremea 
stabilă, cu cer 
Vîntul va sufla 
sectorul nordic, 
tații slabe sub formă de 
aversă.

Mica publicitate
VIND cărucior „Mediaș", 

bordo. Strada Iile Pin tilie 
•bloc 4 ap. 18, Petroșani. 
(344)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matius 
Carol, eliberată de I.M. Pe
trila. Se declară nulă. (342)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Nyederma- 
yer, Remete și Muntean 
mulțumesc tuturor celor 
care au participat la în
cercarea grea suferită de 
pierdera celei care a 
fost scumpa noastră ma
mă, soacra' și bunică 
NYEDERMAYER MARIA 
(341) X

FAMILIA Vîjdea, ru
dele și prietenii anunță 
cu lacrimi in ochi dis
pariția prematură a ce
lui care a lost

INGINER VICTOR 
VÎJDEA (VIKI) 

iubit fiu, soț, părinte și 
prieten, un om de unică 
ținută morală și sufle
tească. înhumarea va 
avea loc azi, 19 aprilie 
1980, ora 16 în cimitirul 
Lonea. (343)
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