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În spiritul orientărilor și indicațiilor 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Succese 
ale minerilor

O caracteristica a asimilării
noilor utilaje la I.U.M.P.

Văii Jiului
Șutul minerilor, din 

ziua de 4 aprilie, a fost 
deosebit de rodnici

• Opt întreprinderi 
miniere au realizat, su
plimentar sarcinilor 
preliminate, 700 tone de 
cărbune.

• Din estul și centrul 
bazinului, au fost extra
se, peste sarcinile de plan 
ale zilei, 420 tone de căr
bune energetic și pentru 
semicocs.

• La rîndul lor, mi
nerii întreprinderilor 
furnizoare de cărbune 
pentru cocs au depășit 
prevederile de plan cu ' 
272 tone,

• Reviriment la mina 
Lupeni: planul zilei 
fost depășit eu 100 
de cărbune.

• Cariera Cîmpu 
Neag continuă, în 
susținut, realizarea 
depășirea ritmică a sar
cinilor de plan, acu- 
mulînd de la începutul 
lunii un plus de peste 
300 tone de cărbune.

• In această lună, 
I.M. Dîlja ocupă primul 
loc în întrecerea socia
listă, cu o producție su
plimentară extrasă deă- 
proape 1000 tone de 
cărbune,. (Gh.O.)

a
tone

lui 
mod 

Și

I

Asigurarea, unor 
producții și productivități 

sporite în subteran
Ultimele străfulgerări ale 

aparatului de sudură, mî- 
nuit de muncitorul specia
list Andrei Roșu vin să 
definitiveze conturul unui 
nou produs... împreună cu 
lăcătușii loan Simu și loan 
Gady, lucrează la executa
rea unui complex recent 
introdus pe fluxul de fa
bricație al întreprinderii 
de utilaj minier din Pe
troșani...

Sînt, acestea, imagini ca
re au devenit obișnuite în 
citadela construcției de 
mașini pentru industria 
minieră. Pentru că, an de 
an, proiectanții și cei care 
dau viață, în secțiile de 
producție, gîndurilor tehni
ce de pe planșete, oferă mi_ . 
norilor utilaje tot mai per
fecționate, cu parametri de 

. performanță, adaptați con
dițiilor specifice de mun
că din subteranul Văii Jiu-

— lui. însuși complexul de 
care vorbeam la începutul 
acestor rînduri este eloc- i 
vent* este unSMA-2, des- . 
tinat să funcționeze în stra_ 
te cu o înclinare de pînă 
la 45 de grade. In acest ' 
scop, Utilaj ului'de bază i ' 
s-au adus modificări sub- ; 
stanțiale, au fost schimbate I

- subansambluri întregi, s-au 
făcut întăriri, pentru a se 
răspunde solicitărilor

forță sporite care apar în 
asemenea condiții de ex
ploatare. Detaliile ni le-a 
prezentat inginerul Virgil 
Briciu, șefjil de schimb al 
secției de susțineri minie
re din întreprindere, sub
liniind faptul că o direcție 
importantă în procesul de 
asimilare a npilor utilaje o 
reprezintă, pe lîngâ crește
rea randamentelor, mărirea 
fiabilității. Interlocutorul ne 
înfățișează preocupările co
lectivului de muncă pri
vind definitivarea unui alț

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)
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IERI, LA PETROȘANI, A ÎNCEPUT
FESTIVALUL-CONCURS

„CÎNTECUL ADINCULUr —EDIȚIA a XV-a

ffervesceuța
actului 
cultural

■

fo-Cotidiană, documentul 
lografic căpătind înalte 
virtuți mobilizatoare. Din 
peste 100 lucrări primite, 
juriul a selectat un număr 
de 50, aparținînd unor 
creatori din municipiu și 
din alte zone ale țării, 
lucrări tare au intrat în ' 
expoziție. Am remarcat 
deosebita preocupare pen-. 
tru a pune în valoare, prin 
Lucrarea de artă fdtogra- 4 

. . fică adevărate fapte de i
la Petroșani; în sfenxn de. muncă ale minerilor, -as-* 

pecte ele Văii Jiului de) 
astăzi. i

municipiu sînt pre- ( 
zenti Francisc Nemeth, ț 

ii 
Varga, Adrian Popa, Titus ț 
Jurca, Kokos Kalman. 1
Concursul de poezie, la /

II. ALEXANDRESCU i

sin- 
ieri

Casa de cultură a 
dicatclor a cunoscut 
din nou animația marilor 
momente artistice. Festi- 
valul-concurs „Cîntecul 
adîncului", ajuns la cea 
de a 15-a ediție a sa, 
și-a deschis cortina. Con- 
curenți veniți din 7 ju
dețe ale țării au adus

remarcat ■ 
na i-v* nnn_ i

omagiu pentru munca 
. plină de eroism a mine

rilor de a da patriei cit 
mai mult cărbune, mesa
jul plin de sensibilitate , 
creatoare al artei și cui- Mircea Andraș, Alexandru 
turii. Expoziția de artă 
fotografică vernisată ieri, 
în holul casei de cultură, 
înseamnă o nouă și pu

ternică afirmare a artei fo
tografice ca artă pe de
plin ancorată în viața (Continuare în pag. a i-ai

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în întreprinderi din Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat o vi
zită de lucru lă întreprin
derea de mașini grele și la 

"întreprinderea „Vulcan" ........ . - -- —
din Capitală, unități mo- stabilindu-se, totodată, căi- 
derne, reprezentative, ale ' "
industriei noastre construc
toare de utilaj tehnologic.

Vizita a avut loc în cli
matul de intensă activitate 
creatoare, în care oamenii 
muncii din întreaga țară, 
puternic mobilizați de o- 
rientările, indicațiile și în
demnurile cuprinse în am
pla cuvîntarc rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la tribuna recentei plenare ■ 
a C.C. al P.C.R., acționea
ză, cu abnegație și înaltă 
responsabilitate', pentru în
făptuirea prevederilor de 
plan Ia un nivel superior de 
calitate și eficiență, pentru 
realizarea integrală a pro
gramului suplimentar, pen
tru dezvoltarea intensivă 
a economiei, pentru progre
sul multilateral al patriei, 
pentru a cinsti, cu noi și 
strălucite realizări, măreața 
aniversare de la 8 Mai — 
împlinirea a șase decenii și 
jumătate de glorioasă e- 
xistehță a partidului nos
tru comunist.

I erm integrate în aceas
tă atmosferă însuflețită, 
de muncă susținută și rod
nică, colectivele unităților 
vizitate au raportat secre
tarului general al partidu
lui despre modul în care

î.și îndeplinesc importan
tele sarcini ce le revin din 
planul național unic, d'in 
programele prioritare, din 
documentele Congresului 
al XlII-lea al P.C.R. In
cadrul djalogului de lu
cru, au fost examinate în
deaproape rezultatele obți
nute pe primul trimestru, 

le și direcțiile principale de 
acțiune pentru realizarea 
și depășirea producției pla
nificate pe anul 1986 și pe 
întregul cincinal, pentru 
executarea și livrarea, la 
timp și în cele mai bune 
condiții, a mașinilor, utila
jelor și echipamentelor so-, 
licitate dc economia națio
nală sau destinate exportu
lui.

Cei. ce muncesc în cele 
două mau întreprinderi 
buiureștenc l-au întîmpi- 
nat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu flori și bucu
rie în inimi, cu/ cele mai 
calde sentimente de dra
goste, prețuire și recunoștin
ță, alăturîndu-se omagiului 
fierbinte adus de întreaga 
națiune, cu prilejul scum
pei aniversări de la 8 Mai, 
secretarului general al 
partidului, care și-a dedi
cat, din anii tinereții, eroi
ca sa viață și activitate re
voluționară luptei împotriva 
exploatării și asupririi, pen
tru libertate și dreptate so
cială, pentru împlinirea 
aspirațiilor supreme de 
pace, bunăstare și progres 
ale poporului nostru, pen
tru făurirea noului destin 
al României, pentru trium
ful socialismului și cornii-

nistnului pe pămîntul pa
triei.

Sub semnul acestor vi_ 
bran te și înălțătoare sim
țăminte s-a desfășurat vizi
ta la întreprinderea de 
mașini grele București, 
unde numeroși muncitori 
și specialiști au făcut o en
tuziastă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, 
ovaționîndu-i îndelung.

Vizita a prilejuit, din 
primele momente, o ana
liză cuprinzătoare, aprofun
dată.

Directorul unității. Du
mitru Constantin, a arătat 
că principalii indicatori ai 

“planului pe primul trimes
tru al anului au fost înde
pliniți, întreprinderea li-
vrînd peste prevederi în
semnate cantități de oțel 
aliat și înalt aliat, de utilaj 
metalurgic și de piese gre
le, forjate și turnate.

Gazdele s-au referit la 
sarcinile sporite ce revin 
unității, cu deosebire în a- 
ceastă perioadă, în produ
cerea utilajului energetic 
și metalurgic. In acest sens, 
au fost subliniate măsurile 
luate pentru îndeplinirea 
indicației secretarului ge
neral al partidului de a se 
organiza linii de fabrica
ție pentru ansamble . speci
fice, de a devansa punerea 
în funcțiune a unor capa
cități de producție, de a 
crea condiții pentru realiza
rea în anul 1986 a unui itn-

(Continuare în pag. a 4-a)

D eclcrația Marii Adunări Raționale, expresia convingerilor
și voinței de pace a întregului popor român

in apărarea dreptului fundamental 
al omenirii la viață

Aprobarea, de către fo
rul legislativ al țării, a De
clarației cu privire la. Anul . 
Internațional al Păcii a fost 
primită cu viu interes de . 
către toți oamenii muncii 
din cadrul Uzinei de prepa
rare a cărbunelui Coroești.

Acest nou demers în 
slujba păcii — expresie gră
itoare a inițiativei și gîndi- 
rii politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — cons
tituie o reacție promptă, 
justificată la evenimentele 
internaționale de cea mai 
mare actualitate și acuita
te ale lumii contempora
ne — apărarea păcii, a 
liniștii căminelor noastre, 
a muncii noastre pașnice.

Această nouă și însem
nată inițiativă a României 
socialiste, a eminentului 
nostru conducător, eviden
țiază cum nu se ooate mai 
bine hotărîreâ noastră, a . 
tuturor celor care vraim și 
muncim pe aceste străvechi 
meleaguri, de a face totul 
pentru înfăptuirea păcii și 
dezarmării, a celei nuclea
re îndeosebi, pentru asi
gurarea climatului de pa
ce, de Liniște, în vederea 
ridicării pe noi trepte de 
progres și . civilizație a 
scumpei noastre patrii. Do
cumentul. recent aprobat 
reprezintă o nouă e\pre-

In pag, a 3-a

sie a politicii externe a 
partidului și statului nos
tru, pusă in slujba împli
nirii năzuințelor celor mai 
fierbinți ale poporului ro
mân, ale tuturor națiunilor ; 
lumi: și are girul tuturor 
cetățenilor din țara noas- ■ 
tră. El înmănunchează con
cepția, considerentele și 
propunerile de înaltă sem
nificație politică ale țova- : 
rășului Nicolae Ceaușescu, , 
cu privire la necesitatea 
elaborării și adoptării unui i

Ioan MATEI, 
șef de echipă, Uzina de 
preparare a cărbunelui 

Coroești

(Continuare tn pag. a 2-a)
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0 vibrantă dorință a mamelor: 
să ne creștem copiii In liniște 

tă mîndrie, „Epoca Nicolae 
Ceausescu", îmi exprim a_ 
deziunea deplină la aceas
tă Declarație, care este o 
expresie vie a convingeri
lor și sentimentelor tutu
ror cetățenilor patriei. Do
rim din tot sufletul să tră
im într-o lume * fără răz
boaie, sub cerul senin al 
păcii și înțelegerii. Copiii 
noștri s-au născut în anii

Niculina 1IOANCA. 
confecționeră, 

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

Alături de întregul po
por, am luat cunoștință cu 
mîndrie patriotică de noua 
inițiativă de pace — De
clarația Marii 
Naționale a RepUb 
cialiste România c

Adunări 
blicii So- 
cu privi

re la Anul Internațional al- 
. Păcii. Aceasta este o nouă 
expresie a dorinței nestră
mutate a poporului român 
de pace, de înțelegere între 
popoarele lumii, de rezol
vare a neînțelegerilor pe 
calea tratativelor.

Ca femeie și mamă, ca 
om care m-ara realizat pro
fesional în această perioa
dă de. maximă înflorire a 
României socialiste, pe ca
re o numim,-cu îndreptăți-' (Continuare in pag. a 2-a)

Asistența medico-sanitară in Valea Jiului 
sub seninul creșterilor calitative

In acest an sărbătorim 
la 7 aprilie, „Ziua Sănă
tății", care coincide cu

J

neral al partidului, la 
Plenara lărgită' a Consi
liului Sanitar Superior din 

„Ziua Mondială a Sănă- martie 1984 cu .privire la 
tații" în atmosfera de 
muncă entuziastă, de înal
tă exigență și răspundere 
cu care întregul popor ac
ționează pentru îndepli
nirea exemplară a obiec
tivelor primului an al ce
lui de-al 8-lea cincinal, 
(jamenii muncii din uni
tățile sanitare folosesc și 
acest prilej pentru a se 
mobiliza exemplar în ve
derea înfăptuirii neabă
tute a hotărîrilor. adopta
te de cel de-al XlII-lea - 
Congres al P.C.R., a o- 
rientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, secretarul ge-

apărarea și ocrotirea să
nătății, dezvoltarea și 

aiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
„Ziua Sănătății** 
iau■iiiiiaiii
menținerea -vigorii națiu
nii noastre. „Ziua Sănă
tății" se desfășoară ,. sub 
genericul: ,(Trăind sănă
tos, vom cîștiga cu toții", 
sintetizînd principiile pro
movate de politica sani
tară a partidului și : sta
tului nostru, regăsindu-se 
deosebit de expresiv în
obiectivele și măsurile (Continuare in pag. a 4-a)

ș 
ii 
i

tehnico-organizatorice a- 
plicate pentru ocrotirea , 
sănătății populației.. Ac- : 
țiunile și manifestările 
organizate în municipiul 
Petroșani cu prilejul „Zi
lei Sănătății" se desfășoa
ră în această perioadă a- 
propiată aniversării a 65 
de ani de la crearea 
Partidului Comunist Ro
mân și exprimă senti
mentele de aleasă stimă 
și' deosebită prețuire, de 
recunoștință pe care oa
menii muncii din sectorul

Dr. Gheorghe DAVID, 
medic primar 

director al Spitalului muni- 
( cipal Petroșani

i
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S-au încheiat contractările 
pentru fondul centralizat 

al statului
La sfîrșitul lunii martie s-a încheiat acțiunea de 

contractare a animalelor și produselor animaliere, 
pentru fondul centralizat al statului, o activitate de 
mare importanță economică, de răspundere palrio- 

/ tică pentru țăranii cu gospodării individuale. Despre 
j situația încheierii contractelor în Valea Jiului și alte 
; noutăți privind această activitate, am stat de vorbă, 

zilele trecute, cu ing. Eugenia Gabroveanu, șeful bi
roului agricol al Consiliului popular municipal Pe
troșani.

— Acțiunea de contrac
tări s-a desfășurat în con
diții bune datorită unei 
largi mobilizări a birouri
lor agricole ale consiliilor 
populare, a lucrătorilor a- 
cestora. In majoritatea ca
zurilor, s-au realizat con
tractele conform sarcinilor 
planificate.

— Să exemplificăm...
—t Au fost eontrâcțațe 

1424 bovine, realizări fru
moase fiind obținute Ia 
Lupeni, Uricani și Banița. 
La porcine, toate localită
țile au realizat și depășit 
sarcinile. Cele mai mari 
depășiri s-au înregistrat la 
Petroșani, Bănită, Petrila și 
Lupeni, la nivelul Văii Jiu
lui fiind contractate 1564 
porcine peste plan. Și la 
ovine, localitățile Petrila 
•și Uricani și-au depășit 
sarcinile. Foarte bine se 
stă la contractarea laptelui 
de vacă (cu 827 hl în plus 
față de sarcini)’ și lapte 
de oaie (plus 200 hl), pre
cum și la lină (plus 17 000 
kg). La aceste categorii de 
produse, toate localitățile 
au depășiri substanțiale. 
Comparativ cu anul 1985, 
creșterile cele mai semnifi
cative se înregistrează la 
bovine.

— încheierea contracte
lor a luat sfîrșit, Vă rugăm 
să ne vorbiți despre pre
dări.

— Predările la fondul 
centralizat al statului se 
fac în Valea Jiului prin 
cele 56 centre de predare și 
achiziții ale animalelor și 
produselor animaliere și 
Sînt urmărite îndeaproape 
de lucrători ai consiliilor 
populare, ai birourilor agri
cole, precum și de unități

Efervescenta
-> actului

(Urmare din pag. I)

care au participat 25 con- 
curenți, din 6 județe ■ a 
reliefat largile disponibili
tăți ale tuturor participan- 
ților de a reda în versuri 
de aleasă sensibilitate, ce
le mai frumoase ginduri ca
re îi animă pe toți „fîntî- 
narii luminii1*, ,cum sînt 
numiți în programul de 
sală, minerii.

Sînt prezenți cu lucrări 
membri ai cenaclurilor li
terare din Valea Jiului, 
dintre care amintim doar 
o parte, Ion Țigăntele, Se
ver Constantin-Răduieă, 
Augustin fanca. Doina
Pagnejer, Ca rine n
Sauciuc, Viorica Păuna,
adevăratei talente poetice, 
afirmate deja ii în Festiva
lul național >,,Cînțare'ă 

' României** sau - aflate la 
porțile debutului literar. 

le beneiieiare de contract, 
în speță IRIC, ICIL și- În
treprinderea de colectare a 
imaterialelor refolosibile.

— Care sînt criteriile de 
încadrare în calitate a ani
malelor ? =

— Deși se mai ivesc dis
cuți: și necorelări între a- 
ehizitori și producători, ac
ționăm, în colaborare cu 
circumscripțiile veterina
re, pentru încadrarea corec
tă în indicatorii de calitate 
a produselor. predate. Ceea 
ce trebuie știut de către 
producători este că există 
condiții stabilite de pre
dare, mai ales: legate de 
greutatea; animalelor. Ast
fel, porcinele se primesc 
numai în greutate de peste 
100 kg, iar bovinele de la 
350 kg.

— Cum este organizată 
activitatea de stimulare a 
producătorilor cu furaje 
concentrate, necesare hra
nei animalelor contracta
te ?

- Cantitățile de furaje 
concentrate prevăzute a 
fi livrate producătorilor 
individuali, pe baza con
tractelor încheiate, sînt asi
gurate prin unitățile bene
ficiare de contract, la ter
menele de predare, în canti
tățile prevăzute de lege. 
Astfel, la porcine, la greu
tatea de 110 kg producăto
rul primește 220 kg po
rumb boabe, jar la bovine, 
pentru cele în gr^gate de 
peste 350 kg se asigură, în 
funcție de calitate, sporuri 
de 0,5, kg la fiecare kilo
gram în plus.

Discuție consemnată de 
Bujor MIRCESCU

Concursul de muzică ușoa
ră, început ieri a trecut în
revista 25 concurenți, tineri 
care înțeleg să aducă un 
valoros omagiu artistic 
minerilor, celor mai nobile 
idealuri ale acestora, dra
gostea de pace, de muncă, 
dragostea de patrie.

Veniți din 7 județe ale 
țării, tinerii interpreți au 
adus pe scenă bucuria de a 
eînta, de a face din fiecare 
prezență pe scenă un act 
de autentică valoare artis
tică. • :

Din Valea Jiului, în con
curs sînt prezenți, printre 
alții. Claudia Șponor. Ilea
na Berehi. Amalia Huszerl, 
Cristian Mam-a, Cornelia 
Stir.

' Concurefiții au fost a- 
, coiiipaniăți de, .formația 

„Color" clin Vulcan, con
dusă de Fade Abrădoai. 
Prezentatori — Gabriela

Inițiative
O. inițiativă demnă de 

laudă a electricianului Vir. 
gil Manea (sector IV — I.M, 
ÂrZnoasa), aceea de a a- 
menaja împrejurimile ma
gazinului general „Pa-

- Ionel
Ionel 

Florin

înainte tot acolo au mun
cit Adrian Tudor, Gheor- 
ghiță Tongaru, Ion Lupu- 
leseu, Ovidiu Pașcu și Do
rin Tarbău. <

Text si foto : 
Robert TAMAN

:rîngul“, a fost îmbrățișată 
de elevii Liceului indus
trial Petroșani, .

Vineri, 4 aprilie, încă de 
la prima oră a dimineții, 
sub îndrumarea profesori
lor Constantin Leba și Vir-

șan, Lucian Lăban,
Danciu, Ion Săn,
Rusii, Ionel Stoica, ț
Iordache, Ionel Corlan, Mar_ 
cel Muraru, Cristi Ne
meș, Adrian Bobotafi, Pom. 

'pilică Pricop, Florentin

A

In apărarea 
dreptului 

fundamental 
al omenirii.
(Urmare din pag- 1)

.program complex de dezar
mare generală, în primul 
rînd dezarmare nucleară, 
prin aplicarea căruia șe 
pot asigura diminuarea și 
eliminarea 'pericolului de 
război, întărirea încrederii 
și conlucrării internaționa
le.

Sînt sigur că pozițiile și 
propunerile din aceasta de
clarație vor avea un larg 
ecou internațional, contri
buind la reluarea cursului 
spre destindere, spre secu
ritate, pentru ca toate po
poarele lumii să se bucure 
de bunul cel mai de preț 
al omenirii: PACEA:

cultural
Bellu și Doru Zamfirescu, 
de la Teatrul de stat.

Partea a Ii-a a concertu
lui de ieri a însemnat un 
adevărat regal ăl muzicii 
ușoare și poeziei. Dan Spă
tarul Ana-Maria și Hoția- 
Moculeseu, formațiile „Co
lor" și „Acustic", poetul 
George Țărneâ, delectîndu- 
ne prin, tot ceea ce au 
interpretat pe scenă.,

Publicul, avid de cultură,. 
ca de obicei, a făcut o pri
mire deosebit de caldă in- 
terpreților din concurs și 
invitaților.

Judecind după ceea ce 
am văzut ieri, misiunea ce
lor -trei jurii, va fi deosebit 
de dificilă

. Concursul continua In 
■aceaștă seară vom cunoaș- 
re laUreațîi. Oricuiji, ,„Cîn- 
tecul adîneului" ne răsplă
tește așteptările. Un cu

vin t de caldă apreciere pen
tru organizatori.

Șantier gospodăresc
lăudabile ale

gil Misarăș, elevii claselor 
a X-a G (Sandu Gălăbuț, 
loan lăncii, Ion Mucenic, 
Adrian Munteanu, Constan
tin Scurtu, Dănuț Calistru) 
șl a IX-a D (Petra Sele-

<r.; ...■&•■ ’.<

- <■

O vibrantă dorință a
(Urmare din pag. I) ,

păcii, în vremuri de liniște 
ei au dreptul să crească și 
să se formeze ca. oameni în 
pace pentru viitorul țării. 
Este datoria noastră, a pă
rinților lor, să facem totul

Asigurarea unor producții 
și productivități sporite

gramul de asimilări din a- 
cest an — ne declară in
ginerul Nicolae Lobonț, șe
ful biroului OPM — ain-

(Urmare din. pag. I)

complex, cu subminare, de 
tipul SMAȘ. La Începutul 
lunii aprilie, prima secție 
va fi „in picioare", după 
care vor urma probele e- 
fectuate la staildul de în
cercări al întreprinderii, 
unde sînt .simulate condi
țiile de funcționare-în sub. 
terani . : ,: ' ’■

Aceste două utilaje, e- 
xecutate în secția cu cea 
mai mare pondere in pro
ducția unității, sînt cîteva 
dintre reperele de bază care 
jalonează procesul de asi
milare â unor noi și mo
derne: instalații destinate 
mineritului. Guma acestora 
este însă mult mai diyer- 

, să, interested . m ultitudinea 
operațiunilor și - aspectelor 
muncii din subteran. „Pro-

Verificarea locomotivelor Diesel în depottl CER Petroșani,

|M|g!j|^|ggg

tinerilor t
Scurtu. Petru Tătaru, Vio
rel Zitea și Dumitru lese), 
au lucrat cu sîrguință și’ 
elan specific vîrstei lor, reu
șind să dea o înfățișare plă
cută zonei amintite. Cu o zi

pentru ca viața să le fie fe
ricită. De aceea, alături de 
toți oamenii de bine, îmi 
adaug glasul.-și voința gla
sului și voinței întregului 
nostru popor, pentru cauza

plifică rezultatele obținu- 
,te de unitatea noastră în 
direcția înnoirii și moder
nizării produselor. Aș e- 
xeiiiplifica, în acest senS: 
instalația mobilă de 
perforat cu un braț,, tip 
ÎMI’ 1. ‘ instalația de
semnalizare și convorbire 
cu autonomie, tip ISCA-4, 
distribuitorul ' eu reține
rea presiunii. Ele șe află 
în diverse faze de. execu
ție, de la lansarea în fa
bricație' pinii Ia definitiva
rea prototipului — l'aze 
Corelate cu termenele de 
livrare către beneficiarii 
noștri",. ,

Ceea ce mai trebuie sub
liniat, in ce privește carac-

Realizări meritorii 
în sectorul 
panificație

In primele trei -luni din 
acest an, de la secția nț’. 
3 din Livezeni a întreprin
derii de morărit 'șipari-ii- 
cație Petroșani au fost li
vrate, ' peste sarcinile pla
nificate, 700 tone produse 
de panificație. ■

Paralel cu atenția acor
dată calității și diversifi
cării gamei de produse o- 
ferite populației, activitatea 
colectivului de muncă al
secției este orientată si
spre utilizarea judicioasa 
,1 combustibilului și 
giei electrice. Referindu-se 
la aceasta, maistrul 
ci pal Ștefan Mî - za. șeful 
secției, ne-a relatat c.î. lu
nar, economiile de gaz me
tan și energie electt icâ se 
cifrează la 8000 mc și, res
pectiv, 1500 kW1:.

Printre fruntașii secției, 
se numă ă Ion Dipu, - isa. 
na Stegăroiu, Ema P ca, 
Elisabeta Gruber și Elena 
Popa. (Gh.O.)

mamelor
înțelegerii și colaboin. ii în- 
ire pepoare, pentru făuri-, 
rea unei lumi mai bune și 
mai drepte, așa cum bine se 
spune în Declarația Marii 
Adunări Naționale.

îri subteran
tc.rislieile tehnice ale uti
lajelor asimilate în ' pro
ducție, este faptul că insta
lațiile respective sîiit -rodul 
unei fructuoase «colabiOrări 
între cercetători: șî. . specia- 
liștii, din inAistria minieră 
și din întreprinderile conș- 
strUetoare. Așa se face ca 
ele au randamente sporite 
și eă gradul de siguranță 
în tțxploatare estemult mai 
mare. Fără îndoială că, în 
felul acesta, se asigură, în 
subteran, productivități 
sporite și, prin’funcționarea 
.timp îndelungat, fără inci
dente tehnice, se creează 
posibilitatea obțiiierii' unor 
producții superioare de 
cărbune. Este, acesta, sco
pul final al activității eon. 
sțruqtorilor de mașini si 
al celor care le folosesc iii 
subteran — minerii.

Băltaru și Jana Socolescu) 
vor reprezenta Valea Jiu
lui la faza județeană, iar 
echipajul Liceului din Vul- 
c: n (Dana Ancuța, Mai-tus

CONCURS. In organiză. Bufuș ‘șt Dorina Dinuța) 
rea Comitetului municipal vor participa la concursul 
ai U.T.C. și cinematografu- cișganizaț de Direcția Ju

dețeană Cinematografică.
;m'e.)

RECUPERĂRI. . Luna 
martie .’s-a încheiat cu re
zultate bune la Centrul de 

a-

lui „ParînguT* din Petro
șani,. joi a avut loc faza

; municipală a concursului
„File din istoria. P.C.R. și
a U.T.C/*. Din cele 6 echi- ...
paje, Liceul economic (Li- colectare, recuperare, a- 

cliiziții și desfacere Petro
șani. După cum aflăm de 
la șeful centrului, Vasile 
Dîăconu, s-au înregistrat

I liana Balotă, Elena Moldo- 
I van și Carmen Sîrbu), și
I Preparățîa de cuarț Uri- 
I câni (Ioan Dîrigă, Liliana

depășiri Ia recuperarea fie
rului vechi (plus 300 tone), 
a < uprului (6 tone), fontei 
i4<. tone) și aluminiului. 
(M.B.)

ZIUA BRIGADIERULUI,. 
Vineri, la Lunea Florii, la 
casa de odihnă a minerilor 
a avut loc „Ziua brigadie
rului" de la mina Petrila. 
A avut loc un util schimb 
de experiență între for
mațiile de lucru fruntașe 
ale sectoarelor minei. (G.D.)

SEDIU NOU, De, cîteva 
zile, . Ocolul silvic din Pe
troșani și-a mutat sediul. 
.Actualul sediu al Ocolului

silvic se află pe strada Re
publiciinr. 119 din'reședin
ța municipiului.

TRUFANDALE. Tovară
șul Mircea Ungureanu, de 
la Depozitul- Central ’ al 
C.P.V.I.L.F., ne informea
ză că, numai de la începu
tul lunii aprilie, piețele și 
unitățile de legume și fruc
te au fost aprovizionate cu 
22 tone spanac, .1,5. tone 
ceapă verde, 1,5 tone sala
tă verde și alte trufandale. 
Semn că a venit primăva
ra si îh piețe 1 (M.B.)

GHINIONUL și-l face 
omul cu... mina lui. Numai

se explică eurn Iosif . VREMEA. De . la stația |
Ion T, și Iosif B., au meteo, tovarășa Aurică I

Voieuleseu, ne informează .- I
în următoarele 24 ore vro. |
mea va fi instabilă, cu cer 
mai mult noros. Jeri dimi- 
nea ță, tem peratura aerului 
era- de 6 grade, iar Ia orele 
prînzului s-a ridicat la 13 
grade. (M.B.)

așa
V., Ion T, și Iosif B„ au meted, 
fost surpriși, în • zilele de ““ 
2 și 3 aprilie, eirculind cu 
autobuzul fără bilet, cu 
abonament de călătorie ex
pirat, sau valabil pe o altă 
rută. E drept, au plătit a- 
menda contravențională, 
dar rușinea tot rușine ră- 
mîne. Și, din păcate, cazuri 
similare au 'fost destule și . 
în Juna martie. (Gh.O.) 

: „CUPA PROiECTAN- 
i ULUI". Astăzi, în Paring, 
va avea loc o interesantă Un 
competiție de schi — Cu- f (J 
pa: „Proiectantul". (M.B.) —

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

i 
I
I
I
I
I



.»i
DUMINICĂ, 6 APRILIE 1986 Steagul roșu 3

J

=. ■

Teme mitologice dacice (II)
groase, care, privite cu 
atenție, conturează cunos
cutul simbol al soarelui ! 
După cum sc vede, un 
simbol vechi se ascunde 
în alcătuirea unuia laic. 
Dansul călușarilor este 
binecunoscut și răspîndit

Hora îmbracă o întrea
gă tematică magică și 
mitologică ținînd de spi
ritualitatea poporului ro_ 
mân. iSă este o secvență 
care se înscrie perfect în 
șirul riturilor de muncă, 
juridice, inițierii puberale, 
pastorale, etc ale români
lor. Cîndva, participanții 
la horă, țineau mîinile ri
dicate la înălțimea ume
rilor, ca un relict invoca
tor adresat aceluiași soa
re. Se știe că, la o anu
mită dată, se dau drumul 
de pe înălțimi, 
unor roți de paie 
se. In fond' și aceste roți 
reprezintă simbolic astrul 
dătător de lumină și căi- _ . -
dură, un simbol invocat transpusă în dans. S-a 
în fertilizarea ogoarelor 
și a pășunilor. Simbolul 
solar, poate fi întîlnit în 
lucruri și situații neaștep. 
țațe. Așa de pildă, troițe
le mai vechi, prezentau la 
punctul întîlnirii brațe
lor, sferturi de cerc mal

L _________ _______ ________

FAPT NEOBIȘNUIT

Arheologie-istorie

seara
aprin-

■pe tot cuprinsul pămîntu. 
lui românesc. Din punct 
de vedere etnologic, acest 
dans bărbătesc nu consti
tuie doar, un spectacol 

- complex; înainte de toate 
este o datină mitologică

încercat explicarea ori
ginii acestuia emițîndd-se 
mai multe teorii, dintre 
care mai credibilă pare 
aceea care vede în călu
șari un dans închinat soa
relui. Sâ ne explicăm.

.Bastoanele purtate 
joc simbolizează capete 
de cai,; cunoscute succe
danee ale soarelui,. iar 
dansul in sine, bărbătesc, 
tropolitor și eu sărituri 
imită galopul calului. In 
vr 'nuri vechi dobîndirea 
tocului —- să 
un adevărat soare pe pa- 
mi n t — se 
Iată de ce 
lui implica 
decsebită și 
zâ fie spue 
materiale ale viețuirii — 
oase, scoici, nu concordă 
cu metri întregi grosime 
de vatră. Micile noastre 
luminări folosite la nunți, 
ori la înmormîntare, nu 
sint decît Semne ale per
petuării focului solar. 
Iată, de cele mai multe 
or.i fără să cunoaștem, 
cit de exact pășim pe ur
mele spiritualității unor 
îndepărtați strămoși.

nu uităm,

făcea greu, 
întreținerea 

o răspundere 
în parante- 

rămăș ițele

Cititorii fotografiazăCititorii fotografiază

Dr. Viorel MORARU____________ __________7

...dacă vrei să crești mare !
Foto : Vasile POLLAK

Peripețiile 
urbane ale 

unei... ciute
Recent, la Baia Mare 

s-a întîmplat un fapt neo
bișnuit: o ciută, hăituită 
probabil de lupi sau cîini 
vagabonzi, și-a căutat sal
varea în mijlocul... oameni
lor, mtrînd în oraș'. Tul
burată de neobișnuitul din 
jurul ei, ciuta a traversat 
bulevardele Victoriei și In
dependenței, după care, spe
riată de zgomot, a intrat 
în apele fiului din inima o- 
ra.ștjlui. Apele reci și tu
multuoase riscau însă să-i 
primejduiască viața înfri
coșatului animal, fapt se
sizat de cetățeanul loan 
Pop, care, sfidind pericolul, 
a pătruns în rîu și a scos 
ciuta la mal.
. De- aici, ciuta â făcut, a- 
poi, o plimbare „motoriza- 

. ta” pînă la Grădina
«ilogică a orașului,
primit toate îngrijirile, 
prezent simțindu-se 
lent. ■ .

Zo
ii nde.a 

în
exce_

In cercetarea fundamen
tală contemporană, utili-, 
zîndu-se tehnica investiga
ției electronice și a meto
delor biochimice de detaliu 
s-au putut pune în eviden
ță o serie de microfosile ve
getale, bacterii coccoide, 
bacilare, filamentoase și 
alte tipuri de micro
organisme ce au afinități cu 
unele plante inferioare ac
tuale.

Aceste prime organisme 
vegetale, acum 3,8 miliar
de ani, au evoluat inițial în 
mediul gazos al fazei -pla
netare și apoi într-o lungă 
perioadă de timp în mediul 
acvatic. Fiind plante sim
ple, unicelulare și cu nu
cleul încă neindividuali
zat, nu aveau pigmenți ca
re să le permită asimiiș- 
r;a carbonului și a oxidu
lui de carbon. Se deplasau 
fie, prin contradicțiile rit
mice ale membranei, fie 
prin intermediul flagelilor.’ 
In activitatea lor vitală, u_ 
nele dintre microorganis
mele vegetale foloseau oxi
genul direct din atmosferă 
(bacterii aerobe), altele îl 
obțineau printr-un proces 
de descompunere a diferi
telor substanțe minerale 
sau organice (bacterii a-

Terra se destăinuie (II)
naerobe). Se 
diversificare 
nismelor vegetale în funcție 
de substanța minerală pe 
care o elaborau. Astfel, în 
mediile mlăștinoase bac-

constată o 
a microorga-

se ânaerobe reduceau a- 
cest compus chimic natrf- 
ral în sulf și hidrogen sul
furat. Printr-o descompu
nere continuă', se formau 
acumulări de sulf organic,

Serial științific
teriile calcaroase depuneau 
carbonatul de calciu sub 
formă de aragonit, iar bac- . 
teriile feruginoase preci
pitau hidroxidul feric. Con
centrarea fierului, la în
ceput sub formă de lentile, 
a dus prin acumulări suc
cesive la formarea unor 
importante zăcăminte de 
fier.

In apele cu un conținut 
mai ridicat în sulfat de 
calciu, bacteriile sulfuroa-

așa cum sînt cele din for
mațiunile vechi din R.D. 
Germană.

Odată cu dezvoltarea mi
croorganismelor vegetale 
de tip bacterian, o evoluție 
deosebită au avut și alge-, 
le albastre, unicelulare. A- 
cestea, alături de bacteriile 
calcaroase au contribuit la 
edificarea unor depozite 
vechi de calcar (peste 3000 
«1 grosime),, cunoscute âs- . 
tăzi în Africa de Sud. In

același timp, algele al
bastre au constituit și ma
teria primă pe care unele 
bacterii anaerobe au trans
format-o în ■ substanță căr- 
bunoasă. Așș se explică 
prezența celui mai vechi 
cărbune bituminos (shungit) 
în depozitele proterozoi- 
cului vechi, din Karelia 
și ivirile decinletrice căr- 
bunoase, de aceeași vîrstă, 
întâlnite astăzi în Canada.
, Transformarea prime
lor organisme vegetale în 
substanță cărbunoasă ne 
este astăzi mărturie ca 
și frecvența cu care se în
tâlnește grafitul în diferi
tele tipuri de rdci vechi su
puse unui metamorfism de 
grad inferior.

(Va urina)

Conf. dr. ing. 
Nicolae UNGUREANU

Speologie
Iubitorii peisajului sub

teran și-au dat Jntîinire la 
Călimănești-Cozia, intre 4 
și 6 aprilie, în cadrul Fes
tivalului „Speologie — ști
ință, artă, pasiune”, prilej 
pentru un valoros schimb 
de opinii și experiență pri_. 
vind contribuția speologi
lor profesioniști si ama
tori, la valorificarea, natu
rii țării noastre, la depista
rea de goluri subterane ne
cunoscute, la ■ descoperirea 
de noi exemplare specifice 
florei și faunei cavernico- 
le. Luna următoare, la A- 
rad și Hereulane, vor avea 
loc alte activități cu profil 
similar — Sesiunea de co
municări cu tema „Pro- 
Carst” și Simpozionul de 
cârș'țoipgie teoretică și apli
cată, ce vor face cunoscute 
celt' mai importante din 
rezultatele explorărilor în
treprinse, recent, de „alpi- 
niștii subterani”, rezultate 
care vor îmbogăți literatura 
științifică de specialitate. 
Tot-anul acesta, la Padina 
se vor desfășura — în iu
nie — cursuri de speologie 
pentru cei interesați, să-și 
aprofundeze cunoștințele în 
materie, iar la Cheile Bica- 
zului și Izvorul Mureșului 
vor fi organizate — in oc
tombrie — etapa republi
cană a concursului de spe
ologie sportivă și ediția 
1986 a Reuniunii speologi
lor amatpri din toate jude
țele.

(Agerpres) .«■

DISCO TOP
S. R. (21)

MUZICĂ ROMANEAS
CA:

1. O altă zi — Compact,

2. Spune-mi cine ești ? — 
Semnal M.

Poveste cu prieteni

REBUS REBUS

Au fost odată, ca nicicînd, 
cum nici nu v-a trecut 

prin gînd, 
cițiva prieteni „de colea” 
ce munca na le prea, plăcea 
cind totuși, iată — ,ntr-un 

sfîrșit 
cu gîndul la căpătuit, 
fiecare-au devenit 
exact ceea ce ei și-au dorit: 
Cel ce părea mai cuminte, 
(a nu se citi „cu minte”), 
într-o vară-nfierbîntatâ, 
cu concediu fără plată, 
a plecat pe litoral 
sa se facă ospătar.
Rimă nu-i, dar nu contează, 
(subînțelesul rimează) 
Căci cc cîștiga curent 
se ducea numai pe Kent . 
și pe țuică importată, 
(a' -noastră 'fiind... d&iiodată).

(CRONICA RIMATA)

3. La ceas tîrziu 
lelalte cuvinte.

Ce-

ORIZONTAl Auto
rul „Rapsodiilor de primă
vară”. 2) „...de primăvară” 
de V. Alecsaridri. 3) Turis- 

' tă iubitoare de mac — 
Pete ! — 23 ani 1 4) Po
rumbele. 5) Bătut de pal
mă 
primăvara pentru 
7) Pasăre de curte — Braț toare de frumos 
cu flori. 8) Parmen... 
noscut soi de mere — 
chidul craterelor. 9) 
reaisă în fiecare “-an. 
Codiță de topofaș ! — 
bice. 
. VERTICAL: 1) Suliță de 
gheață topită primăvara —•

- A răsări. 6) Căutată 
ciorbă,

: ■ “Dezghețată primăvara. 
Tată, la brahmani — Poa
te fi de apă sau... seral. 3) 
Ari. 4) Anul trecut (abr, 
uz.) — Afinează pământul 
.primăvara. 5) Radu Balade 
— Rond de verdeață. 6) 
Amatoare de muguri (dim.) 
— Capăt de. voal ! 7) Iubi- 

jn-tinș,.. 
eu- de prins. 8) ’frage la mare 
1-1- 
Mî-
10) 

lu-

—- Comenzi onorate. 9) Nea 
— Domol (reg.). 10) Spaima 
puilor — Primăvara in 
cazul nostru.

Dicționar: AUM, ATR. 
fosei RURDEA,

Gh. FERAR -

întoreîndu-se acas' 
nu prea tuns, însă cam 

„ras”.
Un al doilea, temerar, 
s-a făcut gestionar 
la un mare aprozar, 
avind înclinații, doar, 
înspre... lipsa la cîntar, 
el acumulînd, pe „șest” 
de la fiecare-un... rest, 
declarînd, fără emfază: 
„La mine restul contează!” 
Visul lui s-a sfîrșit doar 
cînd a fost la... inventar. 
Unu-i, fără să-l acuz, 
șofer pe autobuz.
Ăsta nu oprește-n stații, 
stă mai mult în reparații, 

ci rculînd doar cînd Vrea el 
- și . atunci fără vreun țel,

— Da, domnilor jurați, 
recunosc, că am încălcat 
legile galactice încet cînd 
să ajung dryx.

—' Curtea se retrage 
pentru deliberare, se auzi 
vocea gravă a judecăto- 
•rului.' . ■ '

După numai o jumăta
te dț: oră jurații își fă
cură i'eapanția. Asisten
ța se ridică în picioare.

— Pentru încălcarea ce
lei de-a doua legi galac
tice.. tribunalul îl con
damnă pe numitul Bad ’ 
’Red la rătăcire porpetu- 
țiă. ■..

Un freamăt trecu prin 
asistență, iar condamna
tul scoase fin țipăt sfîșiet 
toi- și se prăbuși.

De pe cosii nul rom, na- 
va-<elulă își lua zhoțul 
spre infinitul veșnic:

și cînd se supără foc 
nu mai circulă deloc.
Alt prieten, autohton, 
de profesie-i croitor, 
ia măsurile din zbor, 
și chiar dacă „te aprobă” 
rămîi veci la prima probă. 
Unul, foarte optimist, 
e la Jiul, fotbalist, 
depășit de al său rol 
în echipă e-un fel de... gol. 
(Aici am glumit, parol. 
Jiul n-are nici un gol). . 
Povestea s-ar sfii-Și așa: . . 
...Și-am încălecat

pe-o șa...“ 
dar asta nu pot să Spun, 
c-am avut un prieten bun, 
mare meșter, căutat, 
ce, de-atîta „reparat”, 
motoreta “mi-a stricat.

Mircea ANDRAȘ

Literatură de anticipație
„C O B A I U L“ (I)

Bad Red se dezmetici, 
începu să studieze atent 
încăperea în care se afla. 
Pipăi cu 
ții; Nici o ușă, nici 
fisură, nimic care 
dea posibilitatea să 
munice cu
Auzi un zgomot și se în
toarse. Printr-o trapă, nu 
mai marc decît o palmă, 
Un

' se 
fî
re

gt’ijă toți pecc- 
o 

să-i 
co* 

exteriorul.

braț, mecanic introdu- 
otavă. Era hrana: Pri- 
atent brațul acela, ca-, 
aștepta, șe apropie . și 

. luă tava. Brațul se ro
dase si trapa se închise 
ermetic. Cele cîteva pasti
le și un recipient cu apă

4. Zîna serii — Sfinx.

5. Hai la dans — Mircea 
Dumitres"U.

MUZICĂ STRĂINĂ

1. Brosner Lovie — Mo
dern Talking.

2. Attenzione 
did)' — Bernie

She Was
Shorts.

(Go Go Ra-
I’llUl. - ’

So Nice

4.
See

Lovin’ Is Easy

ă. Charleston — Dea Har
row. V r

DISC-JOKEY

erau toată: hrana. Luă în 
seirbă o pastilă, apoi bău 
niște apă. distilată fără 
nici un gust gîndindu-se 
pentru 'cit timp, i se pu
seseră apă și hrană. Ră
măsese nemișcat. Ișl trecu 
în revistă posibilitățile. Ca
mera era izolată, calcula
torul conducea nava, a- 
vînd grijă "să nu se
propie. de nici o planetă, 
mai era și trapa .miniatu
rală prin care primea 
Tirana. .... ; r

„Dar totuși, cum am 
. fost introdus atei? Tre

buie să existe-o ușă !“..
începu din nou să pi-

a~.

păie pereții reci al încă
perii. Totul ei a compact, 

■ nU ■ exista mei cea mai mi
că fisură.

„Asta înseamnă că a-u 
ci-mctizat intrarea - după 
ce am fost introdus 'Bi
ne, dar trebuie- să -exis
te ce 1 ..puțin ;o fisură prin 
care se reîmprospătează 
aerul”. .Și începu din nou 
să. pipăie . pereții navei 
cu și mai multă atenție. 
Nunu . Rămase cu “ privi
rea pierdută în gol. Oeliii 
exprimau groază și dez
nădejde. Privi din boii 
încăperea. Nimic altce
va, decît pereții. cenușii, 
metalici. O liniște înșpăi-
mîntătoare. Adormi. ■

..... (Va urm:1,)
Robert VIȚĂ,

muncitor
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(Urmare din pag. I)

portant volum de utilaje 
energetice.

Infățișînd aceste preocu
pări de scamă ale colecti
vului, directorul întreprin
derii- a invitat .pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe tova
rășa Elena Ceaușescu șă 
viziteze cîteva sectoare de 
bază ale unității. In secția 
de mecanică și sudură grea 
a fost prezentată organiza
rea fabricației de echipa
mente pentru centrale nu- 
clearoelectrice, evidențiin- 
du-se tehnologiile și dispo
zitivele specifice folosite 
La realizarea acestor pro
duse de mare complexitate 

• tehnică.
In hala de turbo, 

agregate, urmărind în
deaproape . desfășurarea 
procesului de producție, 
stadiul realizării anumitor 
utilaje, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
studieze posibilitatea creș
terii capacității de lucru 
pe suprafețele existente, 
prin introducerea de mașini 
capabile să prelucreze și 
subansamble de dimensiuni 
mari.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat Colec
tivul întreprinderii pentru 
realizările obținute. în or
ganizarea și modernizarea, 
producției, în 'realizarea 
unor produse de '.înaltă 
tehnicitate și performanță. 
Secretarul general al parti
dului a apreciat că nivelul 
ridicat al producției, ex
periența valoroasă și califi
carea înaltă a muncitorilor 
și specialiștilor de aici con
stituie o bază bună .pentru 
extinderea cooperării între, 
prinderii cu firme renumite 
din străinătate de profil 
similar.

Mulțumindu-i, încă o da
tă, în mod călduros pentru 
noua vizită întreprinsă, 
cadrele de conducere și 
specialiștii prezenți l-au a- 
sigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că va fi mobilizat 

• întregul potențial 'material 
și uman al întreprinderii, 
în vederea înfăptuirii nea
bătute a orientărilor și in
dicațiilor date de secretarul 
general al partidului, înde
plinirii exemplare a sarci
nilor de plan și a angaja
mentelor asumate în între- 

, cerea socialistă, întîmpină. 
rii cu succese tot mai mari 
a glorioasei aniversări a 
partidului.

In continuare, s-a vizitat 
fabrica de pe platforma 
Berceni a întreprinderii 
„Vulcan11, unitate speciali
zată și profilată în produce
rea de echipamente energe
tice destinate termocentra
lelor. una din importantele 
unități economice 
după Congresul al 
al partidului.

Tovarășul N i c 
Ceaușescu, tovarășa
Ceaușescu au fost salutați 
și aici cu puternice urale 
și aplauze, muncitorii și 
specialiștii dînd expresie 
bucuriei de a-i primi din

ge- 
cei 

uni

înălțate
IX-lea

ci 1 a e 
Elena

nou < o ?peți, sentimente 
‘ i i< dragosfe ecunoș- 
tință față de secretarul ge
neral al partidului.

Dialogul secretarului 
neral al partidului cu 
ce muncesc în această
tate, cu factorii de răspun
dere dîr conducerea între- 
prihderii, a centralei in
dustriale de specialitate și 
ministerului de resorț a 
avut ca obiectiv o serie de 
probleme privind produ
cerea unor echipamente e- 
nergetice cu caracteristici 
tehnico-funcționale ridicate.

Pe parcursul vizitei prin 
secții de bâză ale unității, 
directorul întreprinderii, 
Ștefan Craioveanu, a pre
zentat modul cum se ac
ționează pentru aplicarea 
indicațiilor secretarului ge
neral 

..toare 
tilaje 
nate, 
care să acopere cît 
bine necesarul economiei 
naționale, să fie competiti
ve cu produsele similare 
realizate pe plan mondial.

De-a lungul fluxului teh
nologic, în secțiile de a- 
gregate rotative, de fabri
cație a morilor de măcinat 
cărbune, a ventilatoarelor 
pentru eazanele energetice 
și preî.ncălzitoarelor de aer, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost pre
zentate utilajele și piesele 
de schimb destinate termo
centralelor pe cărbune de 
la Rovinari, Turceni, ~ 
ze.ști, Iași, Giurgiu, 
beta-Turnu Severin.

Urmărind pfocesul 
fabricație a unor subansain- 
ble din componența agre
gatelor energetice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se acționeze, în conti
nuare, cu perseverență, în 
direcția perfecționării a- 
cestora, atît sub raporțul 
creșterii posibilității de 
valorificare a combustibi
lilor inferiori, cît și al ri
dicării randamentului ca- 
zanelor. In cadrul progra
mului de modernizare pre
văzut, se vor asigura reali
zarea de linii speciale de 
fabricație, pe specific de 
produse, precum și intro
ducerea controlului de ca
litate și a probelor de veri
ficare pe standuri moderne.

Apreciind preocuparea 
pentru folosirea unor ase
menea tehnologii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subli
niat atenția deosebită care 
trebuie acordată folosirii 
în cele mai bune condiții a 
agregatelor energetice. In 
acest sens, s-a cerut să se 
ia măsurile tehnice necesa
re în vederea asigurării 
unui control suplimentar 
la intrarea cărbunilor in 
morile de măcinat, pentru 
a asigura astfel un randa
ment maxim al instalațiilor 
din termocentrale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat, de ase
menea, cunoștință de preo
cupările constructorilor de 
utilaje energetice de la 
„Vulcan11 pentru economi

al partidului referi- 
la fabricarea unor u- 
energetice perfecțio- 
cu fiabilitate mărită, 

mai

Bor-
Dro-

d-e

PROGRAMUL 
unităților comerciale

u-

sirea metalului, în special 
, >ț duri al it gaz î 
informînd și prezentînd o 
serie de tehnologii pentru 
> ec or d ț mart • u lor j iese 
uzate de la centralele afla
te în funcțiune.

Au fost prezentate, de a. 
semenea, procedee tehnolo
gice de sudură automată, 
standurile de probă care 
asigură o verificare supli
mentară a calității diferite
lor utilaje, precum și
nele mașini și utilaje pro. 
duse după concepție pro
prie, »în cadrul programu
lui de autoutilare a între
prinderii.

Apreciind aceste -realizări, 
strădaniile colectivului de 
a produce mal mult și mai 
bine, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
acorde, în continuare, o 
grijă deosebită intensifi
cării acțiunii de organizare 
a fluxului tehnologic. în ve
derea obținerii unei pro- 

■ ducții de înaltă tehnicita
te. folosirii raționale a. spa
țiilor de producție, extin
derii polideservirii mași
nilor și utilajelor din do'- 
tare.l unității, astfel ca să 
fie folosite cît mai eficient 
capacitatea și experiența 
bogată a colectivului 
cestei mari uzine.

La încheie rea vizitei, 
varășului Nicol 
Ceaușescu, tovarășei
Ceaușescu, lc-au fost adre
sate calde mulțumiri pentru 
indicațiile primite în ca
drul noului dialog cu mun. 
eitprii, tehnicienii și ingi
nerii de la „Vulcan11, oda
tă cu asigurarea că specia
liștii, întregul colectiv vor ' 
acționa pentru continua mo
dernizare și diversificare 
a agregatelor energetice pe 
care le produc, pentru a 
spori contribuția uzinei bu- 
cure.ștene. la înfăptuirea 
programului de dezvoltare 
generală a țării.

Vizita de lucru efectuată 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena 
aceste mari 
bucureștene, 
practica ce
activitatea seretarului 
neral al partidului, de 
analiza la fața locului, îm
preună cu făuritorii de bu
nuri materiale, aspectele c- 
sențiale ale dezvoltării și 

producției.
două 

bucu- 
a-

comuni.știlor, tutu-

a-

to-
a e

Elena

Ceaușescu, în 
întreprinderi 

se înscrie în 
ca racterizează 

ge- 
a

modernizării
Colectivele celor 

mari întreprinderi 
reștene au dat expresie, 
semeni
ror celor ce muncesc din 
patria noastră, hotărîrii de 
a-și consacra toate .forțele, 
toată priceperea înfăptui- 
iri în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul 
cincinal a . obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului, în vede
rea înfăptuirii Programu
lui de edificare a societății 
socialiste multilateral dez
voltate' și înaintare a Româ
niei sp”e comunism.

Direcția comercială a municipiului Petroșani ne 
informează că incepînd de luni, 7 aprilie 1986, 
unitățile comerciale ncalinientare vor funcționa după 
următorul program :

■ zilnic, între orele
8-13 și 16,30-19,30 ; 
duminica închis ;

9 între orele 8—16 :

- miercuri: Lupeni și 
Petrila

- joi : Uricani, Vul
can, Petroșani-Aero- 
port

- vineri: Petroșani 
(centru), Aninoasa ;

■ Magazinul univer
sal „Jiul": zilnic: 11- 
,19; vineri; 8,30-16,30;

■ Magazinul gene
ral Petrila: zilnic: 11- 
19; vineri: 8,30-16,30.

(Urmare din pag. I)

lesanitar al Văii- Jiului 
poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, înflăcărat mi
litant revoluționar jșt pa
triot, a cărui strălucita ac
tivitate este pusă numai 
și numai în slujba binelui 
patriei și poporului. In a- 
nii pe care cu mîndrie îi 
numim „Epoca . Nicolae 
Ceaușescu*1, asistența me- 
dico-sanitară a populației 
din Valea Jiului s-a bucu
rat de o atenție deosebită 
din partea conducerii parti
dului și statului. Baza teh- 
nico-materială și încadrarea 
rețelei sanitare cu personal 
dovedind înalte calități pro
fesionale și moral-politice, 
s-a îmbunătățit de la un 
an la altul. Astăzi, în Va
lea Jiului funcționează un 
Spital-policlinic municipal 
și 3 spitalc-policlinici oră
șenești cu 1824 paturi. Re
țeaua din ambulator bene, 
ficiază de 22 dispensare de 
circumscripție *și 14 dis
pensare de întreprindere 
care cuprind întregul mu
nicipiu. Această puternică 
bază materială este înca
drată cu 1894 cadre dintre 
care 3.39 modici și 784 ca
dre medii. Numai în cursul 
anului 1985 cadrele medi
cale din Spitalul Petroșani 
au efectuat 22 prestații’ pe 
locuitor, acordîndu-se peste 
650 000 consultații în am
bulator. Eficiența activită
ții profilactice se exprimă 
prin depășirea planului de 
vaccinări, reducerea numă
rului de boli transmisibile 

•și intensificarea,,cu crește
rea eficienței, educației sa
nitare cu precădere în rîn- 
durile populației tinere și 
în ^întreprinderile miniere.

o 
activi- 
pentru

O atenție deosebită 
acordăm calității 
tații profesionale

EJ^QJîE
rv.

6 APRILIE
11,00 Telex. 11,35 Lumea 

copiilor. Tclefilmoteca de 
ghiozdan (c). Dincolo de 
Atlantida. 12,40 Din cunu. 
na cîn tecului românesc (c). 
Muzică populară. 13,00 
Album duminical: Azi, în 
anul 65 al Partidului. Re
portaj ; Cotidianul în 600 
de secunde; Un talent în 
trei ipostaze ; Telcsport ; 
Lumea minunată a filmu
lui; Secvența telespecta
torului. 14,45 însemne ale 
unui timp eroic (<•). In 
.prim plan, omul. 19,00 Te
lejurnal. 19,20 Țara mea 
azi (c). 19,45 Cîntarea 
României (c). 20,20 Film 
artistic (c). Cabana de 
schi. 21.45 Telejurnal.

7 APRILIE
20,00 Telejurnal. 20,20 

Partidul - - inspirator și 
făuritor al civilizației so
cialiste românești. 20,35 
Pentru sănătatea și vi
goarea întregului popor. 
20,45 Tezaur folcloric (c). 
21,00 Roman foileton (c). 
Marea iubire a lui Balzac. 
21,50 Telejurnal.

creșterea prestigiului corpu_ 
lui medico-sanitar din Va
lea Jiului-, 
cercetării științifice 
cale în conformitate 
programul elaborat 
conducerea tovarășei 
demician doctor 
Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului Național 
pentru Știință și Invăță- 
mînt, om de știință de re
nume mondial.

O coordonată .permanen
tă a muncii cadrelor sani
tare o constituie implica
rea liotărîtă în înfăptuirea 
politicii demografice a 
partidului și statului nos
tru, pentru a - se asigura 
sănătatea și vigoarea na
țiunii noastre socialiste. 
Natalitatea în Valea Jiu
lui a crescut la 19,48 la 
mie, iar sporul natural al 
populației la 11,08 la mie, 
procente cu mult peste 
media .pe țară, situîndu-se 
la nivelul sarcinilor trasa
te de conducerea partidu
lui și statului.

In acest art și în viitor 
rețeaua sanitară din Valea 
Jiului se va dezvolta și 
perfecționa prin construi
rea unor noi obiective: spi
tal policlinic la Lupeni,
wmmHuiwmiuiiuuiuuiMUtUHiuuiuHmi^nrmtwu

intensificării 
niedi- 

cu 
sub 

aca- 
inginer '

dispensar policlinic la Uri- 
cani, .policlinică stomatolo
gică și dispensar comasat 
în Petroșani, alte extin
deri la spitalul Vulcan, în 
secția boli infecțioase.

In centrul preocupărilor 
cadrelor sanitare va sta 
creșterea calității asisten
ței medicale cu accent deo
sebit' pe asistența mamei 
și copilului, asistența de ur
gență și promovarea me- 

sănătos. Prin 
acțiunilor 

îndeplinirea 
pe termen 
prevenirea și

dicinei omului 
intensificarea 
profilactice, 
programului 
lung privind 
combaterea bolilor croni
ce, instaurarea unui climat 
de ordine . și disciplină în 
toate sectoarele de activita
te, cadrele medico-sanita- 
re din Valea Jiului întîm
pină „Ziua Sănătății11, săr
bătorit” .mîine, 7 aprilie, cu 
hotărîrea fermă de a-și 
spori contribuția la realiza
rea măsurilor, străbătute 
de profund umanism, pri
vind creșterea calității ac
tului medical, apărarea să
nătății copiilor, a tuturor 
oamenilor care trăiesc și 
muncesc în această vatră 
strămoșească, Valea Jiu
lui.

Autobaza transporturi auto 
Petroșani

strada Livezenî nr. 12

încadrează, direct sau prin transfer, 
următorul personal:

■ șoferi transport marfa, categorii de 
conducere C si E

■ șoferi transport persoane, categorii de 
conducere C, D, E.

încadrarea se face conform prevederilor 
Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
VIND casă cu grădină, 

zonă nedemolabilă. Oltu
lui 7. Telefon 41385. (6301)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fănic 
loan, eliberată de I.U.M.

ANtfNȚURI

Petroșani. O declar nula. 
(6304)’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cojoca- 
ru Mircea, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (6297)

DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu adîncă durere decesul scum
pei noastre soție, mamă, soacră, bunică ți străbunică 

RÂVAI ELISABETA
Inmormintarea, luni, 7 aprilie 1986, ora 15, din 

strada Karl Marx 39, Petroșani. (6298)

COLEGII din compartimentul electromecanic
C.M.V.J. sînt alături de ing. Popescu Dumitru, în grea
ua pierdere suferită prin decesul mamei sale și 
transmit sincere condoleanțe familiei.

Colegele de serviciu sînt alături de Lucia Mun- 
teanu, in durerea pricinuită de pierderea tatălui ei.

Sincere condoleanțe familiei.
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