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În ziarul de azi:
C SFAfUL MEDICULUI : Ce trebuie să I

știm despre hipertensiunea arterială

• Rubricile noastre : Vă informăm, Stop!

(în pag. a 2-a)

ACTUALITATEA ÎN LI ME

® Comentariu extern

© Sport : Cupele Europene la fotbal

• Memento

(în pag. a 4-a)

ȚĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Constatare !a fata locului

Stînd pe cărbune, nu ai rezultate bune!

SSSE

■ Acțiunea noastră 
de presă și-a mutat „se
diul" în subteran 3 Sec
torul III, care realizea
ză aproape jumătate din 
planul minei Dîlja, a ex
tras de la începutul anu
lui 1 000 de tone peste 
plan gg Din zece brigăzi 
ale sectorului, opt și-au 
realizat sar- 
ricile 9 Din
tre celelalte 
două am a- 
les-o pe cea 
condusă

Gheorghe
Ghicioiu
Cauze obiective dar și 
lipsă de... poftă de lucru 
9 Măsuri ferme, luate 
imediat ■ Să așteptăm 
redresarea !

1 Ieri dimineața, la mi- 
' na Dîlja, am parcurs dus-
I întors 4 km de galerie.
I am urcat și coborît un 

plan înclinat de 40 m și 
un suitor de 77 dc trepte. 
Am stat de vorbă cu pes
te 40 de oameni, am în
tâlnit cinci muncitori lu- 
crînd si vreo 11—10 care

\__________________________

„trăgeau mița de coadă". 
Ajungem, împreună cu 
gazda noastră, tînărul 
subinginer Viorel Goia 
în abatajul cameră 5 301 
din sratul 5. Șeful de bri
gadă Ghicioiu fusese 
schimbul III, șeful de 
schimb era liber. N-avem 
cu cine sta de vorbă, mi

nerul Vasile Matei, cel 
care preluase „frîielc" a- 
cestui abataj era plecat, 
undeva, pe Ia o bandă. 
Intre timp, ne uităm în 
stingă și în dreapta. 
Noaptea se pușcasc. Era 
cărbune mult în abataj. 
Transportoarele nu mer
geau, aurul negru aștep
ta. In sfîrșit, vine șeful 
de schimb. Ce necazuri au 
în abataj 7 „Nu merg 
benzile, uneori pierdem 

ore în șir. Pînă la aceas
tă oră (9—n.n.) n-au mers 
transportoarele decît 10- 
15 minute. Sîntem cinci 
oameni în schimbul I. 
Stratul e bun, are peste 
4 metri. Dar degeaba da
că nu merge transportul 
cărbunelui din abataj.

N-avem arti
ficieri bine 
pregătiți. Stăm 
prost cu ae
rul compri
mat. Abia 2,5 
atmosfere. As
tea sînt 

necazurile !“ Cu năduf 
spuse vorbele...

Să vedem dacă aces
tea sînt singurele cauze 
ale nerealizării brigăzii 
(minus 200 tone pe fe
bruarie, minus 500 tone 
la zi). Or fi și cele invo
cate cîteva cauze. Dar șe
ful de schimb să meargă 
din abataj pînă la banda

Mircea BUJORESCU 

(Continuare in pag. a 2-a)

După ieșirea din șut, 
cunoscuții brigadieri 
Gheorghe Scorpie, Iosif 
Roca și Gheorghe Nis- 
tor, împreună cu secre
tarul comitetului de 
partid al minei Uri- 
cani. Cornel îîololoi, 
stabilesc noi măsuri 
pentru a ridica eficiența 
muncii în abatajele 
subterane ale minei, 
pentru creșterea conti
nuă a producției de căr
bune extras.

Vâ imităm 
la sfirsit 

de săptămînă
■ Din activitățile edu

cative și recreative orga
nizate astăzi, consemnăm: 
concursul „Cine știe, cîști- 
gă“ pe tema „Meseria, bră
țară de aur", cu partici
parea unor tineri de la I.M. 
Lonea ; la Vulcan, tinerii 
sînt invitați la o seară 
cultural-educativă din al 
cărui program desprindem 
jocuri distractive, un reci
tal de versuri, un concert 
de muzică ușoară cu for
mația „Armonic grup".

H Mîine, la Hunedoara, 
un nou spectacol-concurs 
în etapa județeană a Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României". Din muni
cipiul nostru participă 
orchestra de muzică popu
lară a Văii Jiului, soliști 
de muzică populară, for
mația de dansuri populare 
a Casei de cultură Petro
șani, precum și formațiile 
de fluierași din Lonea și 
Dealu Babii.

în întâmpinarea alegerilor

parțiale de la 27 martie

Carnet electoral
\ Pînă la alegerile parți- 
j ale de deputați în Ma- 
i rea Adunare Națională, 
î în circumscripția electo- 
; rală nr. 6, a mai rămas o 
i săptămînă. In vederea a- 
î cestui important eveni- 
i ment politic, cu ample 
i semnificații cetățenești, 
; au fost stabilite secțiile 
i de votare (în Petroșani 
î — 13 ; în Petrila — 9)
ț unde s-au afișat listele 
, electorale. In fiecare zi 
: cetățenii, manifestîndu-și 
i responsabilitatea civică, 
i verifică exactitatea în- 
; scrisurilor de pe liste, 
i în vederea alegerilor

Ide la 27 martie în circum
scripția electorală nr. 6 a 
, Marii Adunări Naționale, 

î ieri, la Petroșani, a avut 
ș loc o întrunire a comisi

Mecanicii Di-
na Casandra. 
Elena Flic și 
Elena Maxim, 
din cadrul sec
torului VII 
transport de la 
I.M. Petrila 
sînt doar cîte
va din harni
cele munci
toare ce asi
gură cu mate
riale abata
jele subterane 
ale minei.

ilor secțiilor de votare, 
unde s-au dezbătut pro
bleme specifice unor ast
fel de evenimente care 
sintetizează caracterul 
profund democratic al so
cietății noastre socialiste.

In timpul întîlnirilor 
de lucru, cu caracter e- 
lectoral cetățenii, oamenii 
muncii din Petroșani și 
Lonea, au formulat pro
puneri concrete menite I 
să stimuleze activitatea | 
economică din întreprin- | 
deri, gospodărirea și în- j 
frumusețarea localități
lor. Toate aceste idei, o- 
pinii și propuneri au fost 
studiate în ultimele zile 
și încredințate spre solu
ționare factorilor dc deci
zie.

DINCOLO DE PERDEAUA NOPȚII 
pe urmele aplicării 

Decretului 400Ancheta noastră

I Să continuăm mai susținut acțiunile | 
de curățenie și înfrumusețare
Pentru azi, sîmbătă, și mîine, duminică, consili- i 

i ile populare, organizațiile de partid din cartiere, a- j 
i sociațiile de locatari, celelalte organizații de masă, | 
i precum și conducerea întreprinderilor și instituțiilor i 
l au programat ample acțiuni de curățenie și înfru- j 
ț musețare. Numeroasele probleme gospodărești care ; 
î trebuie rezolvate în această perioadă în toate loca- i 
î litățile, în incintele întreprinderilor, fac necesară o ț 
ț largă participare a cetățenilor în cartiere și a oa- i 
; menilor muncii din întreprinderi și instituții, în i 
| primul rînd, la curățirea zonelor verzi, străzilor și \ 
i incintelor, transportarea, de către sectoarele de gos- i 
i podărie comunală, a pământului și reziduurilor strîn- -■ 
î se, trecerea la plantarea arborilor ornamentali. ;

CETĂȚENI ! ZONELE VERZI DIN PREAJMA 
: BLOCURILOR, STRĂZILE, CARTIERELE ÎN CARE I 

LOCUIM SI MUNCIM REFLECTĂ SPIRITUL NOS- ! 
i TRU GOSPODĂRESC. PARTICIPAT! ÎN NUMĂR i 
I CIT MAI MARE, CU PASIUNE ȘI INIȚIATIVA, LA I 
! ÎNFRUMUSEȚAREA TUTUROR LOCALITĂȚILOR, i

că- 
colective 

ai 
municipal 

muncitoresc 
economi-

control 
activității 
și sociale și ziariști 
redacției noastre, in-

Joi seara, după 
derea nopții, 
formate din membri 
Consiliului 
de 
al 
ce 
ai
soțiți de organe de stat, 
au descins in mai multe 
unități economice.
mers 
călii 
1981.

Am
Pe urmele apli- 
Decretului 400 din 
Pentru că — de ce

să n-o spunem ? — în 
unele locuri s-a cam ui
tat despre acest act nor
mativ. Dar să lăsăm 
faptele să vorbească.

Rigorile muncii colective cer o disciplină fermă
Lucruri bune, în ansam

blu, la I.M. Aninoasa. La 
instalațiile de compresoa- 
re și ventilatoare ale 
nei, 
la parametri 
pravegheate atent de 
numiți 
tehnică 
gurată 
neresc
mecanic, precum și de ca
dre din conducerea minei. 
Nu s-au consemnat situa
ții deosebite, deși, în 
principal din cauza plasă
rii sub efective a frontu
rilor, activitatea produc-

mi- 
utilajele funcționau 

normali, su- 
cei 

s-o facă. Asistența 
pe mină era asi

de personal ingi- 
minier și electro

tivă nu se desfășoară la 
cota planului, mina înre- 
gistrînd în continuare mi
nusuri de extracție...

La greutățile obiective 
cu care se confruntă co
lectivul se mai adaugă 
faptele reprobabile ale u- 
nor încadrați. Tinerii loan 
Căldărar și Gheorghe An
drei, lucrători în depozi
tul minei, acolo de 
trebuie să se trimită 
mic către minerii din 
taje materialele ătît 
trebuincioase, și-au
sit munca înainte de ora 
20,30. Au „curajul" să pre-'

unde 
rlt- 
aba- 

de 
pără-

tindă inițial 
din schimbul 
apoi, forțați de faptul că 
veridicitatea afirmațiilor, 
poate fi ușor controlată, 
că, de fapt, s-au abătut de, 
la programul 
grăbiți 
ce un 
care-1 
ei, nu
procurat... și ,
i Și în rampa puțului ceri-, 
tru, alături de oamenii 
harnici șl disciplinați, car$

4s ■

că lucrează 
I. Recunosc.

de lucru, 
se pare să valorific 
minicalculator pă 
deține unul dintre 
se știe pe cc calei

(Continuare în pag. a 3-a]i
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Corespondenții ne semnalează

Săibătoritul săptămîrm
In preparația de la 

Lupeni, acolo unde se 
primește și se înnobilează 
cărbunele cocsificabil îna
inte de a iua drumul spre 
cetățile de oțel ale țării 
muncesc oameni care se 
bucură de prețuirea între
gului colectiv. Unul din
tre aceștia este fără în
doială și comunistul An
drei Drotzinger. Motive 
p ntru care este prețuit 
și stimat, sînt multe. Poți 
oare să nu prețuiești sta
tornicia și dragostea ce o 
are față de acest colectiv 
in care muncește fără în
trerupere de 27 de ani ? 
in acest interval de timp 
s-a împlinit ca om și co
munist, ca muncitor 
înaltă calificare.

Preocupat mereu 
creșterea producției 
productivității muncii, de 
ușurarea efortului fizic al 
preparatorilor, comunis
tul Andrei Drotzinger are 
la activ multe inovații și 
raționalizări valoroase. A 
învăța, a te autoperfecți- 
ona continuu, dar și a îm
părtăși tinerilor din cu
noștințele de meseriaș 
specialist este pentru An-

cu o

de 
Și

drei Drotzinger un cuvînt 
de ordine. Virtuțile lui 
profesionale se regăsesc 
încorporate în reviziile e- 
xecutate de echipa lui, fă
ră cusur , utilajele și a- 
gregatele ajunse pe mina 
meseriașilor conduși de 
Andrei Drotzinger func
ționează în flux continuu 
fără defecțiuni.

De fapt, fără a înșira 
toate meritele pe care le 
are acest veteran al pre- 
parației din Lupeni, se 
conturează clar motivația 
de ce pe panoul frunta
șilor în întrecerea socia
listă fotografia lui se a- 
flă la loc de cinste, așa 
cum de altfel se află și 
în prezent afișată pe pa
noul „Sărbătoriților săp- 
tămînii". Este și aceasta 
o dovadă a prețuirii de 
care se bucură în rîndu- 
rile colectivului, iar cît 
privește organizațiile de 
partid și sindicat, condu
cerea tehnică a prepara- 
ției au la adresa lui nu
mai cuvinte de laudă.

Francisc COROI, 
muncitor, preparația 

Lupeni

St. NEMECSEK

lucrează 
complexului co- 
din Coroesti.

Foto :

nu ai rezultate

Locuitorii orașelor din 
Valea Jiului, ca niște 
buni gospodari ce sînt 
au început efectuarea a 
numeroase lucrări de cu
rățire și înfrumuseța
re a zonelor din jurul 
locuințelor, amenajarea 
și reamenajarea a nu
meroase spații verzi și 
multe alte lucrări edi- 
litar-gospodărești. In 
imagine, muncitoare de 
la E.G.C.L. Lupeni — 
secția Vu'can, 
in fața 
mercial

(le IRIMIE STRAUȚ 'Urmare din pag l)

„PRIETENIE" 
COSTISITOARE 

în timp ce se afla 
volanul 
HD-5168, 
l.C.M.M. 
Bobeanu 
vire prin stația de 
buz. 
prietenul în stație, nu 
stat pe ginduri, a tras 
dreapta să-și îmbarce 
micul, fără să țină cont 
rigorile legii. Agentul 
circulație aflat pe „ 
i-a reamintit prompt pre
vederile legale. Amenda

■ contravențională aplicată 
sperăm eă îi va aminti de 
acum înainte în orice îm
prejurări regulamentul de 
circulație. Prietenie, prie
tenie dar regulile de circu
lație trebuie respectate.

CUNOAȘTEȚI 
NOILE PREVEDERI 

LEGALE ?
Conform recentelor mo

dificări la legea circulației 
pe drumurile publice, este 
interzisă transportarea co
piilor sub 12 ani pe ban
cheta din față a autotu
rismelor. După cum se 
Constată, mai există unii 
conducători auto care nu 
cunosc această prevedere, 
sau mai exact, care nu o 
respectă. Bunăoară, Mar
tin Toth din Petroșani a 
fost sancționat cu 200 lei 
amendă pentru că transpor. 
ta pe bancheta din față un 
copilaș doar de... 6 luni. De 
acum să tragă învățămin
tele necesare.

★
Duminică, 20 martie 1983 

este permisă circulația au
toturismelor proprietate 
personală înmatriculate sub 
număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșani

la
31- 
a 

Petroșani, Petre 
a aruncat o pri- 

auto- 
Cum și-a observat 

a 
pe 
a- 
de 
de

.fază"

autospecialei 
proprietate

—
■ ÎMPĂDURIRI. Circa 

10 ha din preajma pîrîuri- 
lor Cetății și Rîpa Mare 
din Petrila vor fi împădu
rite de lucrătorii Ocolului 
silvic Petroșani, cu specii 
repede crescătoare: sal- 
cîm, salcie, pin. Acțiunea 
declanșată în această săp- 
tămînă va contribui la sta
bilizarea solului și comba
terea efectelor distructive 
ale torenților, continuînd 
lucrările executate în ulti
mul deceniu în această zo
nă, în punctele toponimi
ce Juroni, Cireci, Dușoni și 
Tuțu. (I.V.).

r
Ce

predat beneficiarului înain
te de deschiderea noului 
an școlar. (V.S.)

Cercetările epidemiolo- 
gice efectuate în întreaga 
lume pe mari colectivități 
umane au evidențiat fap
tul că hipertensiunea ar
terială cunoaște astăzi o 
mare frecvență, afectind 
întue 15—20 la sută din 
populația adultă, motiv 
pentru care constituie prin
cipala problemă cu care 
se confruntă medicina ac
tuală.

Diagnosticul de hiper
tensiune arterială se stabi
lește pe baza măsurării ci
frelor tensionale.

Adesea, hipertensiunea 
arterială evoluează pe pe
rioade lungi de timp, a- 
simptomatic, descoperind 
cu totul întîmplător valori 
crescute ale tensiunii ar
teriale. Dar din momen
tul în care boala, a fost 
depistată, tratamentul de- 
vine obligatoriu, mai ales 
că ea afectează persoane 
aflate la vîrsta cea mai 
activă. Odată boala insta
lată nu poate fi vindecată 
pe deplin, dar poate fi îm
piedicată să producă com
plicații, e adevărat cu pre
țul unui tratament per
manent, fără pauze, care

I 
I
I
I

CONSTRUCTORII din ca
drul șantierului 1 Deva al 
T.C.H, au trecut de curînd 
la executarea lucrărilor de 
finisaje la un important 
obiectiv din Petroșani. Este 
vorba de noul sediu al Li
ceului economic și de drept 
administrativ. Acest nou 
spațiu de învățămînt, am
plasat pe platoul de lîngă 
spitalul municipal va fi

EXCURSIE. Din inițiati
va organizației U.T.C. nr. 
4 a secției de întreținere 
mecanică de la preparația 
Lupeni, în zilele de 19 și 
20 martie, tinerii fruntași 
în producție vor
o excursie la cabana 
ca Florii. (C.D.)

efectua
Lun-

cfor-EXTINDERI. Prin 
turile muncitorilor comer-

Continuînd seria cărți
lor realizate în stilul artis
tic al prozei ritmate și ri
mate (versificate), stil sin
gular în literatura con
temporană pentru copii, 
scriitorul originar din Va
lea Jiului, Irimie Străuț, 
oferă micilor cititori o cu
legere („Țupa-țup și prie
tenii săi") plină de întîm- 
plări năstrușnice, ale unor 
personaje intrate în legen
dă ca Țupa-țup iepurașul, 
Rița-veverița, Doru-căpri- 
oru, Trompă-lungă-să-i- 
ajungă, Riri-roro-ner pu
iul de rinocer, Lupu-hăpă- 
ucu ș a. Scrisă într-o lim
bă melodioasă, muzicală, 
plăcută copiilor, rar mi-a 
fost întîlnit în lunga mea 
activitate de scriitoare și 
critic în domeniul creației 
pentru cei mici, să fiu cu- 
prinsă de o astfel de bucu
rie a lucrului făcut cu ma
re finețe, umor și simț al 
faptului semnificativ, cu 
valoare metaforică, tandru 
și plin de învățăminte în 
același timp.

Personajele-animale îl fa
miliarizează pe cititor cu 
întîmplări năstrușnice, pli
ne de haz și neprevăzut, 
încărcate de tîlcuiri aido
ma fabulelor și basmelor 
populare. De fapt este vor
ba de o reluare a unor e- 
lemente fantastice, într-o 
viziune modernă, profund 
originală, care introduce 
pe nesimțite pe copil în țe
sătura unor întîmplări an
trenante, cu bogate valen
țe educative. Majoritatea 
poveștilor și povestirilor 
lui Irimie Străuț sînt cre
ația unui maestru, pornite 
de la sensul unor prover
be populare, cum ar fi : 
„Prietenul la nevoie se cu
noaște", „Hărnicia 
menia", „Cuvîntul 
buie respectat", 
nu-ți place, altuia 
ce", 
„Să 
mai 
zice 
ș.a.m.d.

ține o- 
dat tre- 
„Ce ție 
nu-i fa- 
treaba",„Graba strică 

iei aminte bine la cei 
înțelepți ca tine", „Nu 
hop pînă n-oi sări"

Elena DRAGOȘ

transportoare, în loc ca 
in acest timp să armeze, 
să completeze juguri, să 
armeze un brîu, să per
foreze găuri la front, a- 
ceasta nu-i neregulă ! 
Apoi, în acest abataj sînt 
suficienți, după părerea 
noastră, 4 oameni pen
tru executarea unui ci
clu de operații complet, 
în condițiile noului pro
gram de lucru. Și, alt e- 
lement, prin comparație. 
Cum ne plîngem că nu 
merg benzile, cînd briga
da condusă de Nicolae 
Toma (care _varsă" căr
bunele pe aceeași bandă 
ca și brigada Ghicioiu) a 
realizat în februarie 850 
tone de cărbune în plus ? 
Și asta, la locuri de mun
că destul de apropiate. 
Lor le-a mers banda ? 
N-a fost aceeași 7 Ba da, 
dar lăsînd lucrurile de la 
un schimb la altul, stînd 
pe cărbune nu ai rezul
tate bune.

Aceasta este situația.

Acțiunea noastră are ca 
scop intensificarea spri
jinului acordat brigăzi
lor. Cerem de aceea pă
rerea ing. Emilian Nea- 
goe, șeful sectorului III. 
„O dată cu trecerea la 
noul program de lucru am 
instalat la conducerea 
brigăzii un miner destoi
nic, Gheorghe Ghicioiu. 
De atunci (7 februarie — 
n.n.) productivitatea s-a 
dublat. Cu aerul com
primat așa este, dar se 
întîmplă numai acciden
tal. începînd de mîine 
vom orienta activitatea 
maiștrilor spre această 
brigadă. Și ei mai au 
mult de lucru. Prin in
tensificarea muncii or
ganizatorice, din 25 mar
tie brigada va intra pe 
plan".

Fără concluzii. Promi
siunile și măsurile pro
mise sînt destul de con
cludente. Rămîne datoria 
interlocutorilor noștri să 
intre pe plan și a noas
tră să revenim la terme
le scadente.

trebuie să știm despre hipertensiunea arterială
poate dura

Cauzele 
arteriale nu 
totalitate decît pentru une
le forme de boală.

Ceea ce este important 
de știut este că prezența 
hipertensiunii arteriale la 
o vîrstă tînără, valori cres
cute mult ale tensiunii ar
teriale mai ales ale mini
mei (diastolicei), cît și 
evoluția severă a hiper
tensiunii arteriale sub 
tratament medical < 
petent prescris și 
efectuat trebuie să ne fa
că să ne gîndim spre o 
hipertensiune arterială se
cundară și în acest sens 
trebuie mărită sfera inves
tigațiilor paraclinice. Mul
te din formele de 
siune arterială i 
pot fi vindecate 
tate chirurgical, 
tate eficient cu 
mentele existente.

în majoritatea cazurilor 
de hipertensiune arteria
lă (90 la sută) nu se cu
nosc încă precis meca
nismele de producere, dar 
se știu unii factori care 
concură la producerea hi-

toată viața, 
hipertensiunii 

se cunosc în

un 
cora- 

corect

■ hiperten- 
secundară 
în totali- 
sau tra- 

medica"

ciali din Vulcan, unitatea 
de alimentație publică „A- 
grement" din zona turisti
că „La brazi" (șef Cristian 
Gronschi) s-a extins cu do
uă săli, mărindu-și astfel 
capacitatea cu 52 locuri de 
servire. (I.V.)

LA ȘCOALA GENERA
LA NR. 2 Petroșani, cer
cul literar al elevilor, în
drumat de prof. Ecaterl- 
na Mirca a organizat un

pertensiunii arteriale e- 
sențiale. Dintre aceștia a- 
mintim : obezitatea, se
dentarismul, fumatul ex
cesiv, stresul, abuzul de 
alcool, dar se pare că cei 
mai importanți ar fi consu
mul excesiv de sare și mai 
ales o mare susceptibilita
te genetică. Studiile efec
tuate au dovedit fără nici
munuuummniuuuunn

SFATUL 
MEDICULUI

rzzzzzzz/////z////z///7/z/zzz////ZA

un dubiu că excesul de sa
re în alimentație este a- 
proape o regulă în zonele 
unde hipertensiunea arte
rială are o frecvență ri
dicată. De altfel nici tra
tamentul hipertensiunii ar
teriale cu medicamente nu 
este suficient dacă nu se 
respectă regula reducerii 
consumului de sare la can
titatea minimă necesară 
(între 3—7 gr sare/zi).

Desigur, cauzele hiper
tensiunii arteriale nefiind 
în totalitate cunoscute — 
deși medicina modernă 
dispune de medicamente

deosebit de eficiente — 
nu se poate vorbi de o 
vindecare a hipertensiunii 
arteriale esențiale. Scopul 
tratamentului este de a re
duce cifrele tensiunii 
teriale la valori 
bile, în vederea 
rii complicațiilor și 
gurării unei bune stări 
sănătate.

Se acceptă unanim 
reducerea consumului 
sare, slăbirea la greutatea 
ideală, evitarea 
rismului, evitarea 
rilor și a stărilor 
tuale, fumatul, 
exceselor de alcool, a ce
lor alimentare, 
rea exercițiilor fizice 
indispensabile pentru 
ducerea cifrelor 
arteriale.

Medicamentele 
soare pot fi 
numai de medic 
buie administrate 
vidualizat la forma hiper
tensiunii arteriale respec
tive. Efectuarea tratamen
tului este compatibilă cu 
o activitate profesională 
normală chiar în unele 
profesii care necesită un

ar- 
accepta- 
preveni- 

asi- 
de

că 
de

sedenta- 
stresu- 

conflic- 
evitarea

practica- 
sînt
re- 

tensiunii

hipoten- 
prescrise 

și ele tre- 
indi-

efort fizic sau intelectual 
intens.

în general se poate afir
ma că hipertensivii cu for. 
me ușoare și medii de hi
pertensiune arterială pot 
duce o viață normală, cu 
restricțiile amintite ante
rior și cu folosirea per
manentă fără pauze a me
dicamentelor hipotensoare, 
permițîndu-se chiar mici 
„greșeli" ; un pahar de be
re, vin, coniac după pre
ferințe, o cafea, un sport 
fără solicitări

înlăturarea 
criminați în 
hipertensiunii 
respectarea unui regim de 
viață și alimentar indicat, 
utilizarea medicamentelor 
hipotensoare sînt măsuri 
care aduc beneficii deose
bite atît hipertensivului, 
cît și societății prin pre
venirea și reducerea com
plicațiilor hipertensiunii 
arteriale.

deosebite, 
factorilor in- 

producerea 
arteriale.

Dr. Radu V. RADU, 
inedic primar cardiolog, 

Spitalul municipal 
Petroșani

J

dialog literar cu poeta
Maria Dincă. (M.B.)

FESTIVALUL 
STUDENȚEȘTI, 
de' ieri și pînă duminică, 
studenții Institutului de 
mine din Petroșani partici
pă la faza zonală a Festi
valului național al artei și 
creației studențești, care 
se desfășoară la Timișoa
ra. în orașul de pe malul 
Begăi vor evolua corul, 
grupul cameral, cvartetul 
de coarde, montajul lit'e-

ARTEI 
începînd

rar, formația de teatru, 
grupul folk, colectivul de 
satiră și umor, recitatorii. 
Au plecat la concurs și 
membrii cercurilor de artă 
plastică, foto și 
(M.B.)

LANSARE 
La Librăria 
tier „Braia", 
vut loc ]oi, 
lansarea 
ieri și azi“
itorilor Matei 
M.C. Stănescu.

cineclub.

CARTE, 
noul car-

DE 
din
Lupeni, a a- 

17 martie a.c.
cărții „Lupeni, 
aparținînd scri- 

Silvian și 
Volumul

constituie un amplu tablou 
al realităților din citade
la cărbunelui românesc. 
A urmat o șezătoare lite
rară cu participarea mem
brilor cenaclului „Panait 
Istrati". (M.B.)

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ
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Cînd ne ocupăm cu ilustrate... Rinorile muncii
O

Jiu se intirzie into ide suna H

Cu cîteva momente îna
inte de ultimul transport 
al personalului din schim
bul 3 spre locurile de 
muncă, l-am întîlnit pe 
maistrul Gheorghe Roma- 
nescu de la sectorul II. 
Ne-a spus că nu s-a putut 
plasa, din lipsă de efectiv, 
grupa Moldovan. „N-a ve
nit la lucru decît vago
netarul: Absentează, ne
motivat, însuși șeful de 
brigadă Moldovan, șeful 
de schimb Glăvan Dumi
tru și minerul Michi An
tenei". Indisciplina por
nește, așadar, chiar de la 
cei care trebuie să fie un 
model pentru ortacii 
formația de muncă.

Este un adevăr recunos- 
că realizarea sarcini

lor de producție consti
tuie o sinteză a ordinii și 
disciplinei, sub toate as
pectele de manifestare, de 
la fiecare loc de muncă, 
înțelegerea acestui fapt 
este și o chestiune de e- 
ducație, organizația de 
partid de la mina Vulcan 
avînd un larg cîmp pen
tru a pune în valoare i- 
nițiativele, legate de pro-

din

cesul de producție, 
fost, joi seara, prin 
multe spații în care 
rii, la intrarea sau 1 
șirea din subteran, 
sesc cîtva timp. Dar 
căieri (sala de 
cantină, incintă, sediul ad
ministrativ) nu este afișat 
Decretul 400, act norma
tiv ce se pare că „a ieșit" 
din sfera de interes la mi
na Vulcan din moment ce, 
împreună cu ing. Dumi
tru Buică, ofițer de serviciu 
în întreprindere, i-am în
tîlnit, făcînd baie la ora 
22. pe Ion Buliga, lăcătuș 
la sectorul III, și Ion Fo- 
dor, vagonetar la sectorul 
II. Indulgența pentru „mi- 

metehne omenești" 
încuraja 

se înca-

iJn fapt

cu muite

con suc in te
Un scurt popas la Fa

brica de pîine din Petro
șani, între orele 0,30—1,30. 
Personalul muncitor din 
schimbul III de la cele 
două secții: „pîine" și
„specialități" își făcea pe 
deplin datoria. Două din- 
*re mașinile care se ocupă 
cu aprovizionarea de 
noapte a magazinelor ple
caseră deja în prima cursă. 
Una cu 3360 de franzele 
„București" era pe 
Petrila. Cealaltă cu 
de franzele plecase
Vulcan. Totuși, în raportul 
de la magazia fabricii de 
pîine era consemnat un 
fapt inedit. Reprezentan
tul de la I.C.S.A.-A.P. 
troșani, în persoana 
Haralambie Bodescu 
prezentat la serviciu 
stare de ebrietate, 
delegatul fabricii și 
ducătorul auto 
să plece cu el 
starea în care 
Din cauza lui, 
nr. 1, 2, 16 și

ruta
2240
spre

1 din Aero- 
nu se vîn- 
gram de 
nu sosise

Dar plinea

Pe- 
lui 
s-a 
în

Firesc, 
con- 

au refuzat 
în cursă în 

se găsea, 
magazinele 
131 nu au

primit cantitatea de pîine 
pe care o comandaseră. La 
magazinul nr. 
port la ora 9 
duse nici un 
pîine doarece 
încă în rețea,
se găsea în cantități sufi
ciente în magazia fabricii. 
Așteptăm să se comunice 
la redacție măsurile 
care le-a întreprins 
ducerea I.C.S.A.-A.P. 
troșani împotriva
tui lucrător lipsit de spi
ritul responsabilității. (Gh. 
BOȚEA), , J

Pe 
con- 
Pe. 

aces-

Am 
mai 

mlne- 
la ie- 
popo- 

ni- 
apel, baie,

cile 
sfîrșește prin a 
pe cei care nu 
drează în disciplina mun
cii. In cantina minei 
ne-am întîlnit cu mine
rul Asultanei Gheorghe, 
din sectorul VI. Nimic 
neobișnuit pînă aici. Era, 
însă, într-o situație deo
sebită, adică într-o avan
sată stare de ebrietate. Era 
ora 21 și a susținut că în 
acea zi era în repaus, la 
mină venind doar să mă-

nince (deși este căsătorit, 
cel puțin așa am reușit să 
înțelegem cu multă dificul
tate). Cum a intrat în in
cinta întreprinderii 7 Este 
vorba de „vigilența" por
tarului...

La Vulcan am cunoscut 
și o altă situație curioa
să : baia minerilor (apă 
bună, dar puține dușuri) e 
un fel de baie... publică. 
Pe la ora 20, vreo 6 ado
lescenți din împrejurimi 
se imbăiau, cu aprobarea 
celor răspunzători pe 
schimbul respectiv (de ser
viciu la vestiare : Dumi
tru Calotă, Alexandru Să- 
sărman, Eugen Lingurar).

Preocupări pentru a rea
liza diverse afișe, există, 
într-adevăr, așa cum am 
văzut la secretariatul' sec
torului IV unde s-au în
tocmit chiar și montaje cu 
diverse ilustrate. Și, cînd 
în locul cunoașterii și res
pectării legii ne ocupăm 
cu „ilustrate colorate" (așa 
cum zicea un mai vechi 
text de muzică ușoară), in
disciplina înflorește 
producția... nu crește 
SPĂTĂRU).

(Urmare din pap I)

sec- 
pe 
Și

Și 
(T.

intră corect în subteran, 
unul parcă... se clătina. 
Cum o fi trecut pe lingă 
maistru la pontaj 7 Starea 
de ebrietate în care se a- 
fla Neculai Luca, din 
torul IV, o probează, 
lingă comportament,
înverzirea fiolei de control. 
Abaterea sa era certă, așa 
îneît Neculai Luca a fost 
invitat să meargă acasă, 
să se odihnească, urmînd 
să suporte rigorile legii 
pentru nesăbuita faptă. Tre
buie să se știe că rigorile 
muncii Colective a mine
rilor nu admit asemenea 
abateri.

Dar de ce se intîrzie ?!
Ora 21,15, deci 

de timpul intrării 
teran a schimbului III. La 
puțul principal al minei 
Paroșeni e încă acalmie, 
sînt la datorie doar sem- 
naliștii. Facem o incursi
une prin incinta 
La 
țul 
nă. 
de 
de

aproape 
în sub-

magazionierului 
avut 

un 
de

„Dezvoltarea economico-socială a ță
rii în condițiile promovării ferme a pro
gresului tehnic, corespunzător cuceriri
lor revoluției telinico-științifice con
temporane a determinat ridicarea conti
nuă a nivelului calitativ și complexită
ții proceselor de producție, utilizarea 
în mai mare măsură a unor instalații, 
utilaje și mașini cu foc continuu sau cu 
grad ridicat de pericol în exploatare a 
căror funcționare impune un regim spe
cial de folosire, supraveghere, verifica
re, întreținere și reparare.

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii, ingi
nerii, toți cei care lucrează sau conduc 
procesele de producție la instalațiile, 
utilajele și mașinile cu foc continuu sau

cu grad ridicat de pericol în exploatare 
poartă întreaga răspundere pentru asi
gurarea funcționării neîntrerupte și în 
condiții de deplină siguranță a utilajelor, 
pentru preîntîmpinarea și înlăturarea 
oricăroi- situații care ar putea pune în 
primejdie viața și sănătatea oamenilor.

în întreaga sa activitate, personalul 
muncitor din unitățile care au aseme
nea instalații, utilaje și mașini trebuie 
să asigure respectarea strictă a discipli
nei tehnologice, instaurarea unei ordini 
și discipline riguroase în muncă, să dea 
dovadă de 
sională, să 
abatere de

Se întâmpla...
„Da, se mai întîmplă" 

spun unii, deși n-ar tre
bui. N-ar fi trebuit ca fio
la ce i-a fost dată lui 
Corpa Gheorghe, munci
tor necalificat la I.M. Lo
nea, să prindă a se în
verzi. „O țuică am băut 
pe la ora 2. Se întîmplă..." 
se disculpa el. A fost oprit 
la timp să nu intre în 
schimbul III cu „o singură 
țuică luată la 2“ și 
mis acasă la odihnă.

Rampa puțului.
21,20. Transportul de 
sonal se desfășoară 
mal, fără probleme, 
menii rîd, glumesc, 
tră în colivii și coboară în 
subteran. Semnalăm o sin
gură lipsă: a maistrului 
sub supravegherea căruia 
trebuia să se desfășoare 
transportul personalului. 
Se întîmplă. Dar de ce 7 
întrebăm noi. Aceeași în
trebare o punem și la a- 
dresa celor care au instru- 
tt-o pe Elena Ăndronic, 
paznic în schimul 3 —
care și-a dat legitimația de 
serviciu pe mîinile i 
oameni despre care 
știa nimic șl pe care 
i-a întrebat măcar de 
nătate.

La fabrica de mobilă 
din Petrila s-a întîmplat 
ca la poartă să fie găsiți, 
la căldură, în jurul orei 
22,45, Moisii Maria — 
paznic, Depner Martin — 
pompier de serviciu, Blag 
Viorica — mecanic la sta
ția de pompe și Stancu 
Marin lucrător la centrala 
termică, dar care nu era

tri-

Ora 
per- 
nor-
Oa- 
in-

unor 
nu 
nu

> să-

dăruire și competență profe- 
combată cu fermitate orice 
la normele stabilite".

Din DECRETUL 400/1981

în serviciu, ci venit 
că a fost „izgonit" 
casă. Cum Ia poartă 
nici remiza pompierilor, 
nici stația de pompe și nici 
centrala termică, a fost 
îndrumat fiecare spre locul 
lui de muncă (pe care-1 
părăsiseră). Numai că pî
nă la stația de pompe îți 
scoți ochii și dai în toate 
gropile, iar odată ajuns 
aici riști să te congelezi. 
O fi bine aici la vară, pe 
caniculă, dar acum... La 
pompieri e mai cald. Din
colo de ușa încuiată a re. 
mizei, un reșou cuplat în
tr-o priză defectă care „azi 
f-a defectat". Exact cum 
scrie la carte. Noroo că 
n-a luat foc remiza pom
pierilor, Că se ducea ves
tea...

La intrarea în hala de 
la parter a fabricii (de un
de vine un miros puternic 
de nitrolac) ne întîlnim 
„nas în nas" (vai, cum 
duhnește) cu unul care se 
clatină, dar rău de tot. 
Ieșea din hală cu țigara 
aprinsă în colțul gurii (în 
fabrică fumatul e strict in
terzis 1). Este Hantz Wil
helm (domiciliat în Pe
trila, strada Traian Vuia, 
nr. 13), care a fost, 
nu mal este încadrat 
fabrică (pe unde-o fi 
trat că la poartă „n-a 
văzut") și care a 
să-și „aștepte" soția la ie
șirea din schimb. I-a fă
cut o surpriză... De, se în
tîmplă I Dar trebuie învă
țat minte, să nu se în- 
tîmple... mai rău. (Dragoș 
CALIN)

pentru 
de a- 
nu era

dar 
în 

in- 
fost 

venit

Ia raidul nostru la mi
na și Preparația Petrila, la 
întretăierea schimbului II 
cu III am rămas plăcut 
impresionați de atmosfera 
de lucru, de ordinea și 
disciplina, de supraveghe
rea activității în toate 
compartimentele produc
ției, la pontajul minerilor 
și plasarea lor în fronturi
le productive.

Deși prezent la 
directorul Benone 
naș, ofițerul de
loan Bodenlosz, ne-a con
dus la punctele principa
le, a prezentat în amănunt 
situația întreprinderii la 
acea oră.

— Nu s-a înregistrat în 
schimbul II nici un eve
niment deosebit. Oamenii 
sînt la datorie. Schimbul 
III s-a prezentat la 
la pontaj. Acum se 
dreaptă spre locurile
muncă. Nemulțumirea 
conducătorului întreprin
derii și a ofițerului de 
serviciu era că multe aba
taje se aflau în situație de 
curățire și răpire și nu își 
pot realiza preliminarul. 
Dar situația este trecă-

minei, 
culbutorul de lîngă pu- 
principal nici o persoa- 

în capul unui convoi 
vagonete goale „ieșite" 
la culbutor o locomo

tivă Diesel părăsită de 
canic duduia de zor 
știe de cînd și... pînă 
venirea schimbului 
(Poate !). în incintă, 
drumul spre ateliere 
spre depozite, mai 
întuneric beznă, 
dezordine și... nici o pază, 

între timp a început 
pontajul. Pe mai mulți 
maiștrii, de la sectoarele 
II, investiții și de trans
port, îi întîlnim în birouri, 
cînd trebuiau să se ■ afle 
deja în drum spre locuri
le de muncă. Dar... au în
tîrziat cu pontajul că au 
întîrziat și unii muncitori. 
De ce 7 Cine știe 71 De 
fapt, abia pe la 21,45 au 
ajuns maiștrii la puț. în
tre ei, Constantin Bușe, 
Simion Bilbîie, Ion Grigo- 
rescu. La ora 22 
cu 10 minute 
coboară în mină 
rii. Printre cei 
la puț, maiștrii 
tori, se află 
schimbului III
Enache. „Au rămas pentru 
materiale, îi scuză mais
trul Constantin Giurcă- 
naș. Știți... au întîrziat din

me- 
cine 

la 
III. 

în 
Și 

ales, 
multă

fix, deci 
întîrziere, 
artificie- 
întîrziați

și munci
și minerii 
al brigăzii

cauza
Brînzău, că și el a 
de lucru ; a pregătit 
transport de conducte 
aer comprimat pentru o-
rizontul 360. Am întîrziat, 
dar nu se întîmplă întot
deauna..."

...Colivia cu ultimul 
transport pentru schimbul 
trei a pornit spre subte- ■ 
ran abia la ora 22,15. Cu 
maiștrii, cu muncitori din 
abataje, de la transport. 
Or, pînă la locurile lor 
de muncă mai aveau de 
făcut aproape o jumătate 
de oră. Că nu e bine, am 
găsit argumente la dispe
cerul minei. Stagna trans
portul la puțul cu schip 
din cauza unei defecțiuni 
la un întrerupător AG la 
banda de la siloz. A fost 
nevoie de electricianul 
sectorului de transport ca
re n-a fost depistat. Dis
pecerul îl caută de zor pe 
maistrul de transport Sviș- 
tea. Dar nici acesta nu era 
de găsit. Firesc, a coborît 
și el cu ultimul... trans
port. Asemănător s-au pe
trecut lucrurile, aflăm de 
la dispecer, și cu remedie
rea defecțiunilor la com
bina din panoul I al stra
tului 5 /V. O primă de
fecțiune a durat de la ora 
13,30 pînă la 17,15. La
20,41 un nou șoc de curent 
a întrerupt funcționarea 
combinei, ceea ce 
punea schimbarea
formatorului, operație 
se va putea realiza abia în 
jurul orei 4—4,30. Deci
alte sute și sute de tone 
pierdute... (Dan STEJARU)

presu- 
tranș

ee

Realizările se regăsesc 
și în ordine și disciplină

mină, 
Costi- 

serviciu

timp 
în
de

toare. își vor păstra dema- 
rajul bun al acestei luni 
la producția de cărbune.

Aceeași atmosferă de lu
cru fără întreruperi era și 
la preparația Petrila. Șe
ful de echipă de la separa
ție Mihai Lisac suprave
ghea muncitorii de la clau- 
baj și „bruți“ care î 
ceau cu prisosință 
rla.

Deși... toate bune, 
sînt și unii care se 
besc acasă, părăsind 
devreme locul de 
Așa au procedat șeful de 
schimb Ștefan Gheorghe și 
subalternul 
Munteanu 
Conducerea 
trebuie să 
de finalizare a 
electrice pe întreaga porți
une a pasarelei pînă la 
puțul centru, pentru ca oa
menii să nu circule în 
beznă, deși au lămpi de mi
nă.

PORȚII... DUPĂ OCIII
La ora 22,30 ne-am o- 

prit la cantina IACCVJ de 
la Petrila care pre
pară masa pentru minerii 
de la Petrila, Lonea și

mai 
gră- 
mai 

muncă.

său Simlon 
de la rambleu, 
minei Petrila 

ia însă măsuri 
instalației

Dîlja. Toate bune, doar 
porția de carne se face... 
după ochi. Se cunoaște 
gramajul de carne pentru 
fiecare muncitor din sub
teran, dar carmangiii can
tinei (muncitoarele nu le 
cunoșteau numele) taie 
carnea în bucățele (la gra
maj... bine ar fi) și o pre
dau cantinei. Cîntărim cî- 
teva porții. Surpriză I Di
ferențe de 70 gr (porția de 
carne fără os era între 
100—170 gr). Cam mult, 
mal ales că la unele mine 
porțiile, în majoritate, e- 
rau fără os, iar la altele, 
marca majoritate erau cu 
os. De ce această diferen
țiere 7 De asemenea, car
nea care a intrat la pre
gătit ieri, 18 martie, era 
predată de la magazie cu 
24 de ore mai devreme și 
ținută într-o cameră 
tăvi metalice, în loc 
ceastă cameră să fie 
tă cu frigider. De ce 
cu cîntar ? Tovarăși 
IACCVJ, vine vara, 
durile, faceți ordine 
cantina de la Petrila și 
mai multă atenție față de 
masa minerilor. (T. RUSU)

în 
ca a- - 
dota- 
nu și 
de la 

căl-
la

Către Consiliiie oamenilor 
unitățile

Faptele relevate de raidul nocturn de
monstrează necesitatea reactualizării ac
țiunilor întreprinse pentru aplicarea 
respectarea strictă a prevederilor Decre
tului 400/1981 al Consiliului de Stat.

Dat fiind faptul că în acțiunea orga
nizată s-au descoperit o serie de aba
teri de la disciplina muncii, de la pre-

muncii din

Și

vizitate
vederile actului normativ amintit, Con
siliul municipal de control muncitoresc 
al activității economice și sociale re
comandă consiliilor oamenilor muncii a- 
nalizarea exigentă a abaterilor semna
late și luarea de măsuri corespunzătoare 
gravității faptelor încriminate cu pri
lejul raidului.
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Prezențe 
românești

LONDRA 18 (Agerpres). 
— La „Working Men's Col
iege" din Londra a avut 
loc o reuniune consacra
tă istoriei, realizărilor c- 
conomlco-sociale și politicii 
externe a României.

Expunerea, prezentată 
de dr. Corneliu Nicoleseu. 
lector la „School of Slavo
nie and East European 
Studies", a fost însoțită de 
filme documentare privind 
realizările economice, so- 
cial-culturale și turistice 
ale României, fiind urmată 
de o dezbatere în cadrul 
căreia s-au prezentat as
pecte ale politicii interne 
și externe a țării noastre.

După alegerile din R. F. Ci.
BONN 18 (Agerpres). — 

Liderul opoziției social- 
democratc din Bundesta- 
gul vest-german. flans- 
Jochen Vogel, și-a expri
mat „profunda îngrijora
re" în legătură eu rezulta
tele negocierilor in curs 
de desfășurare între UCD, 
UCS și PLD cu privire la 
programul noii coaliții gu
vernamentale — transmi
te agenția DPA. PSD a 
primit cu neliniște afir
mațiile partidelor coaliției 
privind o „cotitură" în po
litica R.F.G. față de Africa 
și Orientul Apropiat, ca 
și alte probleme. a spus 
Vogel.

BONN 18 (Agerpres). — 
La Bonn au continuat ne
gocierile dintre cele trei 
formațiuni politice ale co
aliției guvernamentale din 
R.I’.G. — Uniunea Crcș- 
tin-Democrată, 
Crcștin-Socială si 
Liber-Democrat 
componența și 
viitorului 
german.

în urma 
a liderilor 
mațiuni politice, s-a 
țat convenirea unui 
asupra unei politici 
nomice de 
conizind reducerea chel
tuielilor bugetare cu -10 mi
liarde mărci vest-germane 
în următorii trei ani.

Uniunea
Partidul 
privind 

programul 
cabinet vest-

unci 
celor trei

întîlniri 
for- 

anun- 
acord 

eco-
austeritatc pre- 

rcduccrca

Situația din Orientul Mijlociu
DAMASC 18 (Agerpres).

— în mai multe orașe din 
Cisiordania — teritoriu o- 
cupat de Israel — au con
tinuat demonstrațiile popu
lației palestiniene împotri
va atacurilor repetate ale 
coloniștilor israelieni î- 
narmați — informează a- 
genția WAFA. Cele mai 
mari demonstrații au avut 
loc la Beit Sahour și Na
blus. împotriva manifes- 
tanților, au fost folosite 
arme și grenade cu gaze 
lacrimogene. Numărul lo

calurilor de învățămînt în
chise de autoritățile mili
tare de ocupație israelie- 
ne în regiunea Bethlecm 
se ridică la cinci — adau
gă aceeași sursă.

4r
BEIRUT 18 (Agerpres). 

— Persoane înarmate ne- 
identificate au atacat ieri, 
pentru a treia zi consecu
tiv, unități ale Forței mul
tinaționale din capitala 
Libanului, rănind un mili
tar din contingentul ita
lian. Surse libaneze din 
Beirut citate de agenția

UP1 apreciază că aceste 
acte succesive de violen
ță sînt de natură să spo
rească temerile în legătu
ră cu pericolul declanșării 
unei campanii generale 
împotriva Forței multina
ționale, pentru a deter
mina retragerea. ei din 
Beirut. Această evoluție 
— se adaugă — ar servi 
acelora care sînt interesați 
să demostreze că armata 
libaneză nu este capabilă 
să asigure stabilitatea și 
securitatea în zonele pe 
care le controlează.

1 
! 
i 
l
i

Produc.ia de energic 
electrica de proveniența 

nucleară 
este în creștere în lume

VIENA 18 (Agerpres). — 
Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică 
(AIEA) apreciază, într-un 
comunicat de presă difuzat 
la Viena, că producția de 
energie electrică de prove
niență nucleară este în 
creștere în lume, în pofida 
efectelor recesiunii actua
le și a anulării unor pro
iecte privind construirea 
unor centrale atomoelee- 
trice in unele țări. La sfîr
șitul anului trecut, se pre
cizează, în lume funcțio
nau 294 reactoare nuclea
re eu o capacitate totală 
de 173 108 MW, se aflau 
în construcție alte 215 re
actoare. cu o capacitate to
tală de 197 860 MW. iar în 
stare de proiect — 156 re
actoare, cu o capacitate de 
152 605 MW.

FILME
PETROȘANI 

iembrie :
7 No-

Rămin cu tine ;
Unirea : Cavalerii teutoni, 
I-1I.

PETRI LA : Nea 
miliardar.

LONEA : Bunul 
vecin Sam, 1-11.

AN1NOASA :
infernală.

VULCAN — 
rul : în spațiu.

LUPENI —
Despărțirea, I-II.

URICANI : Tatăl risipi
tor. •

Mă rin

meu

Cursă

Luceafă-

Ciiltinal :

m școaiă. ll,2r> Him 
rial : „Visuri destrăma
te" — episoadele 2 și 3. 
12,25 Ora de muzică. 
13,05 Desene animate . 
Micuța NclI — episodul 
4. 13,30 La sfîrșit 
săptămînă (1). 18,15 
lătorie prin țara 
18,30 Săptămînă 
18,45 1001 de seri. 
Telejurnal. 19,15 La 
șit de săptămînă 
Telcenciclopcdia. 
Mondovision. 20,15 
serial : 
dă" — 
21,00 
mască 
varietăți cu public. 
Telejurnal. 
Dansați cu 
nemuritor, 
nă TV.

dc 
Că- 

mea. 
politică. 

19,00 
sfir- 
(II). 

19,45 
Film 
pra- 

____ episod, 
mască... fără 

spectacol de 
22.00 

Sport. 22,10 
noi — Valsul 
22.20 Nnctur-

„Pasăre de 
ultimul

Cu

t I-V

11,00 Cultivarea 
bii și literaturii i

IN DOCUMENTELE PU
BLICATE recent de secre
tariatul Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (UNCTAD) 
se relevă eă numai în pe
rioada 1980—1982 țările în 
curs de dezvoltare au pier
dut aproximativ 21 miliar
de de dolari în urma dis
criminărilor comerciale la 
care sînt supuse de către 
statele occidentale indus
trializate.

BIROUL PRIMULUI 
MINISTRU al Japoniei a 
anunțat că rata șomaju
lui a atins în Japonia cel 
mai inalt nivel al său din 
ultimii 30 de ani. Astfel, 
2,72 la sulă din totalul

muncitorilor japonezi nu 
dispun de locuri de muncă, 
în cifre absolute, aceasta 
înseamnă că 1 620 000 de 
japonezi șomează. în com
parație cu anul trecut, a- 
ceastă cifră este mai mare 
cu 310 000.

CELE TREI PARTIDE 
ale coaliției guvernamen
tale vest-germane — UCD, 
UCS și PLD — au anun
țat, că au ajuns la un a- 
cord privind promovarea 
unei politici economice de

austeritate, preconizîndu- 
se reducerea cheltuielilor 
bugetare, în următorii trei 
ani, cu 40 miliarde mărci 
vest-germane, relatează a- 
genția Associated Press.

ÎN ECONOMIA NAȚI
ONALA a R.D. Germane 
se acordă o atenție tot mai 
mare recuperării materi
ilor prime și materialelor 
reutillzabile. Anul trecut, 
de pildă, peste 10 la sută 
din nevoile de materii 
prime ale industriei au 
fost acoperite prin reutili- 
zarea unor materiale, iar 
eficiența economică a a- 
cestci activități a ajuns la 
5,5 miliarde mărci.

FRANȚA

Acțiunea de 
„reabilitare" 
a cărbunelui

PARIS 18 (Agerpres). — 
încadrîndu-sc în acțiu
nea de „reabilitare" a căr
bunelui, Franța a elaborat 
un program energetic, pro- 
punîndu-șî creșterea sub
stanțială a producției de 
cărbune, care în ultimii 20 
de ani a scăzut la jumă
tate, adică de Ia 34 mili
oane tone, în 1970, la 24 
milioane tone, în 1976, și 
la 18 milioane tone, în 
1982. Potrivit noului pro
gram energetic, Franța își 
va spori producția de eăe- 
bune la 30 milioane tone, 
la sfîrșitul acestui deceniu. 
Cărbunele — se aprecia
ză în cercurile cxpcrților 
din Paris — este energia 
viitorului, cu atit mai 
mult cu cit el este acum 
mai puțin costisitor decît 
petrolul. O kilocalorie ob
ținută în Franța prin uti
lizarea cărbunelui este mai 
ieftină cu 50 la sută decît 
cca obținută prin folosi
rea hidrocarburilor lichi
de sau gazoase, precizea
ză Buletinul economic al 
agenției France Presse.

l-a : Elaborarea unei strategii comune a țărilor
în curs de dezvoltare—necesitate imperioasă

Intensificarea tendințe
lor de consolidare și re
împărțire a sferelor de 
influență, ascuțirea con
tradicțiilor politice, antre
narea unor țări in curs dc 
dezvoltare în spirala noci
vă a cursei înarmărilor, iz
bucnirea unor diferende 
și conflicte militare — în
tre unele din aceste state, 
profund dăunătoare inte
reselor lor vitale, constitu
ie tot atîtea argumente în 
favoarea punerii deasupra

■ oricăror disensiuni și con- 
1 flicte a intereselor funda- 
, mentale comune — trece
rea la realizarea noii or-

i dini economice internațio-
■ nale, la lichidarea marilor 
decalaje dintre bogâți și

; săraci, la afirmarea țelu- 
i rilor de pace, libertate și 
progres de sine stătător al 
.tuturor popoarelor. Aceas- 

: ta cu atît mai mult, cu 
"cit țările în curs de dez- 
. yoltare resimt mai dureros 
I efectele crizei economice 
^mondiale, iar lipsa de in
teres a țărilor occidentale 
' industrializate față de ins
taurarea unei noi ordini 
economice internaționale 
face nu numai ca rezulta
tele în lichidarea subdez
voltării să fie slabe, ci ca 
decalajele între bogați și 
săraci să crească, să fie 
menținute șl chiar multi

plicate restricțiile, discri
minările, barierele și con
diționările de tot felul în 
schimburile economice, in
clusiv presiunile și încer
cările de amestec în tre
burile interne.

Elaborînd o concepție 
originală, unitară și cu
prinzătoare, cu o solidă 
fundamentare științifică, 
privind căile dc lichidare

pace și colaborare. De un 
deosebit ecou favorabil, in
clusiv în luările de cuvînt 
ale celor 100 de vorbitori 
reprezentînd, la Delhi, ță
rile nealiniate, s-a bucurat 
reafirmarea propunerii de 
a se trece la organizarea 
unei reuniuni la' nivel înalt 
a statelor in curs de dez
voltare, în cadrul căreia să 
se elaboreze o strategie

Comentariu

a subdezvoltării și înfăp-
tuire a noii ordini economi
ce internaționale, ca ne
cesitate obiectivă a progre
sului general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a subli
niat în repetate rînduri, 
inclusiv în Mesajul adre
sat celei de-a VH-a Con
ferințe la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, desfă
șurată recent la Delhi, ne
cesitatea întăririi unității 
și solidarității țărilor în 
curs de dezvoltare în lupta 
pentru apărarea indepen
denței și suveranității na
ționale, pentru afirmarea 
intereselor lor de dezvol
tare liberă, de sine stătă
toare, într-un climat de

comună atit în ce privește 
conlucrarea lor comună, 
cit și pentru stabilirea u- 
nor puncte de vedere și 
poziții unitare în negocie
rile cu țările dezvoltate. 
Adoptarea unei poziții uni
tare în problemele eco- 
nomico-finahciare mon
diale este esențială pentru 
salvgardarea intereselor 
țărilor în curs de dezvol
tare în fața strategici co
mune — puse la punct cu 
regularitate — de țările 
occidentale industrializate. 
Această poziție trebuie să 
vizeze între altele, elimi
narea barierelor artificiale 
din calea produselor ță
rilor în curs de dezvoltare, 
cristalizarea unui sistem

monetar sănătos și echita
bil, care să asigure întări
rea monedelor naționale și 
o mai mare stabilitate a 
cursurilor valutare, practi
carea unor dobinzi raționa
le, stabilirea unui raport 
just între prețurile mate
riilor prime și ale celor 
industriale, accesul tuturor 
statelor la cuceririle științei 
și tehnologiei, soluționarea 
gravelor probleme alimen
tare.

România socialistă. în 
consens cu orientările pro
gramatice stabilite de -Con
gresul al Xll-lea și Confe
rința Națională ale parti
dului, este hotărîtă să ac
ționeze în continuare pen
tru dezvoltarea largă a 
raporturilor de prietenie 
.și solidaritate cu toate 
țările în curs de dezvolta
re, cu convingerea că par
ticiparea ei la întărirea 
conlucrării și solidarității 
dintre aceste țări slujesc 
nemijlocit cauzei întăririi 
unității tuturor forțelor 
democratice șî progresiste 
în lupta pentru împlinirea 
năzuințelor vitale ale în
tregii umanități, potrivit 
intereselor și aspirațiilor 
de pace, independență și 
progres ale tuturor popoa
relor.

Paul DIACONU

CUPELE ELROPENE LA FOTBAL

„11“ Crsieva—BcRÎica lisabona
ZURICH 18 (Agerpres). —• Vineri s-a efectuat la 

Zurich tragerea la sorți a meciurilor din semifina
lele cupelor europene la fotbal. în cupa U.E.FA., 
echipa Universitatea Craiova va întîlni (primul joc 
în deplasare) cunoscuta formație portugheză Ben
fica Lisabona. în cealaltă semifinală a competiției, 
Bohemians Praga va da replica formației belgiene 
Anderlecht Bruxelles.

Iată programul semifinalelor în celelalte două 
competiții continentale : Clipa Campionilor Europeni: 
Juventus Torino — Widzew Lodz ; Real San Se
bastian — S.V. Hamburg ; Cupa Cupelor : Aberdeen 
(Scoția) — Waterschei (Belgia) ; Austria Viena — 
Real Madrid,

Meciurile tur se vor disputa la 6 aprilie, iar re
turul la 20 aprilie.

Avancronică
■ FOTBALUL a reintrat 

in plin în drepturi. Dumini
că, ora 11, se dă startul 
și în returul diviziei C. 
Trei, din cele patru re
prezentative ale Văii Jiu
lui în acest eșalon, joacă 
acasă. „Minerul" Lupeni, 
campioana de toamnă, pri
mește replica echipei „Vic
toria" Călan, iar „Minerul" 
Vulcan pe aceea a „Sodei" 
Ocna Mureș. în „bătălia" 
pentru evitarea retrogra - 
dării ..Minerul" Aninoasa 
luptă să cucerească două 
puncte de la „Textila" Cis- 
nădie. în deschiderea me
ciurilor „vedetă" se întîl- 
nesc juniorii. Tot dumi
nică dimineața, vechiul 
stadion din municipiul 
nostru găzduiește meciul 
din campionatul republi
can de juniori dintre „Jiul" 
Petroșani — „Aurul" Brad.

■ HANDBALUL este

prezent pe terenul Clubului 
sportiv școlar din Petro
șani azi de la ora 14, și 
duminică dimineața cînd 
va avea loc finala „Cupei 
U.T.C.". Participă echipe 
reprezentînd liceele din 
Valea Jiului.

■ Sîmbătă, în Paring au 
loc întreceri de schi dota
te cu „Cupa Vlădulescu", 
iar duminică pe pîrtiile 
din același masiv muntos 
cele dotate cu „Cupa Ho- 
rațiu".

■ Duminică dimineața 
au loc întrecerile din ca
drul campionatului muni
cipal de popice. La Petri- 
la se întrec echipele de 
băieți „Preparatorul" Pe- 
trila — „Minerul" Lupeni, 
iar la Lupeni „Minerul" 
Lupeni — „Constructorul 
minier". Petroșani, la fete.

D. C.
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Muntele... îngăduinței ?
A petrece sfîrșitul de

săptămînă pe munte —
iată o tradițională și re
confortantă modalitate de 
destindere, pe lingă satis
facțiile competițiilor de 
schi sau sanie, însăși at
mosfera din cabană creea
ză bună dispoziție — mu
zica, dansul, jocurile -dis
tractive întregesc, în func
ție de preferințe, progra
mul montaniarzilor. în a- 
cest .sens, cabana Straja 
a minerilor din Lupeni 
n-ar face excepție, deși, de 
la darea în folosință a te- 
lescaunului, se dovedește 
neîncăpătoare. Ceea ce su
pără însă este comportarea 
necivilizată a unor tineri 
(unii elevi ?1) care con
fundă sălile și camerele 
cabanei cu locurile unde 
sălbăticiunile pădurii urlă 
a pustiu. Consumînd canti
tăți industriale de alccol (și 
după miezul nopții I) falșii

montaniarzi produc adevă
rate atentate la adresa li
niștii publice și a bunei 
cuviințe, care degenerează 
uneori în scandaluri de po
mină.

Cel care iubește cu ade
vărat muntele, îi respectă 
frumusețea, legile lui 
nescrise, iată de ce ne 
stîrnește nedumerire fap
tul că doi-trei huligani sînt 
lăsați să-și desfășoare „ta
lentele". Și din păcate, 
„spectacolele" lor se petrec 
sub privirile îngăduitoare 
ale unor oameni care i-ar 
putea pune la punct, și ne 
referim in primul rînd la 
cabanier, la activiștii spor
tivi. în fine, cum acțio
nează opinia publică in 
astfel de cazuri ?

Iată o întrebare, care 
trebuie să frămînte orga
nizația orășenească de ti
neret din Lupeni.

Ion VULPE .1
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