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Cărbune peste prevederi

I. M. VULCAN I. M. URICANI

Stimulați de chemarea „Patriei, mai mult 
cărbune", minerii Vulcanului, au realizat, 
miercuri, cea mai mare producție de căr
bune cocsificabil și energetic, din ultimele 
zile — 5 397 de tone. Importanta depășire a 
sarcinilor de plan (523 tone de cărbune) 
din ziua amintită, ilustrează hotărirea și an
gajamentul ferm al minerilor de a materia- 
l.za propunerile formulate și măsurile adop- 
iate în recenta adunare a reprezentanților 
oamenilor muncii, pentru îndeplinirea cu suc
ces a angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă. Cu cea mai mare depășire se în
scriu minerii sectorului V care — acționînd 
mai bine pentru a realiza o aprovizionare 
corespunzătoare a formațiilor de lucru, cît și 
p.rin funcționarea ireproșabilă a utilajelor 
din dotare — au reușit să sporească produc
tivitatea muncii în abatajele cameră din 
stratul III blocul 8. Formațiile conduse de 
Traian Borșa și Marin Baltag, continuînd 
rezultatele bune înregistrate în prima deca
dă a lunii curente, au sporit vrednicia 
muncii in abataje cu 720 kg de cărbune pe 
post și respectiv 800 kg. .Minerii șefi de 
schimb din cele două brigăzi — Gheorghe 
Giosan, Constantin Alexa, Nicolae Cioflica, 
Grigore Costea, loan Buda, Grigore Len
gyel și Constantin Lupu - sînt hotărîți să 
organizeze mai bine producția pentru a con
tribui la creșterea productivității muncii in 
.abataje.

Colectivul sectorului III de la mrna Uricani 
a extras in ziua de 14 octombrie cea mai 
mare producție de cărbune din această lună, 
realizind 280 tone de cărbune peste preve
deri. Efortul acestui colectiv este îndreptat 
spre recuperarea restanțelor din planul anual, 
acționînd cu bune rezultate în plasarea co
respunzătoare a efectivelor în abataje, asi- 
gurînd o bună asistență tehnică pe toate 
schimburile. Contribuția cea mai eficientă la 
realizarea plusului de producție au avut-o 
brigăzile conduse de Ion Bolocaru și Ștefan 
Baciu care acționează continuu pentru 
creșterea productivității muncii în abataje, 
depășindu-și zilnic sarcinile de plan cu circa 
300 kg cărbune pe post. Pină ieri, colecti
vele celor două brigăzi, au extras de la 
începutul lunii peste 600 de tone de căr
bune față de prevederi. Formațiile amintite 
își realizează sarcinile de plan, lună de lună, 
printr-o mai bună organizare a producției 
și a muncii concretizată în folosirea cu ma
ximă eficiență a timpului destinat procesu
lui de producție. Harnicii mineri de la sec
torul III sint hotărîți să sporească producția 
de cărbune cocsificabil, adueîndu-și contri
buția cu noi plusuri de cărbune la cele 
1 324 de tone realizate suplimentar, de în
treprindere, in cele 9 luni ale anului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral «ii Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a inaugurat, joi, 15 octom
brie, cea de-a Vll-a ediție 
a Tîrgului Internațional 
București, prestigioasă ma
nifestare ilustrind potenți
alul, în continuă creștere, 
al economiei noastre na
ționale, contribuția ei tot 
mai activă la schimbul 
mondial de valori.

Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
T1B ’81 — importantă ma
nifestare expozițională or
ganizată de țara noastră 
în spiritul dezideratelor 
majore ale vieții economi
ce contemporane : comerț, 
cooperare, dezvoltare — 
relevă încă o dată, în mod 
elocvent, preocuparea con
secventă, stăruitoare a se
cretarului general al parti
dului, președintele Republi
cii Socialiste România, 
pentru continua extin
dere și diversificare a 
relațiilor economice ex
terne ale României, lăr
girea cooperării cu alte 
state în producție, știință 
și tehnologie, pe principi
ile respectării independen
ței și suveranității națio

nale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantaju
lui reciproc.

La festivitate au luat 
parte tovarășul Ilie Verdeț, 
alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat, 
conducători ai unor insti
tuții economice centrale.

Erau de față șefii mi- 
siuniloi- diplomatice acre
ditați la București, mem
bri ai corpului diplomatic, 
directorii pavilioanelor na
ționale și reprezentanții 
firmelor de peste hotare 
participante la tîrg.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat la sosire cu multă 
căldură, cu sentimente de 
aleasă stimă de mii de 
bucureșteni prezenți în a- 
ceastă dimineață de toam
nă la complexul expozițio- 
nal din Piața Scînteii, 
gazda celei de-a Vll-a e- 
diții a TIB.

Ceremonia deschiderii o-

ficiale TiB '81 a fost 
marcata de intonarea Im
nului de Sfat al Republi
cii Socialiste România.

Tovarășul Cornel Burti
că, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul co
merțului exterior și co
operării economice inter
naționale, a rostit un cu- 
vînt de deschidere.

în aplauzele celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tăiat pangli
ca inaugurală, declarînd 
deschisă cea de-a Vll-a e- 
diție a Tîrgului Internațio
nal București.

Noua ediție a tîrgului o- 
feră o imagine sintetică și 
în același timp, concluden
tă a puterii creatoare a e- 
conomiei noastre socialis
te, a forței și dinamismu
lui său. Ea relevă, toto
dată, voința țării noastre 
de a participa tot mai ac
tiv la diviziunea internați-

(Cvntinuare în pag. a 4-a)

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, președintele Republicii Federale 
Germania, Karl Carstens, și doamna Veronica Cars
tens vor efectua o vizită oficială in România în peri
oada 26—30 octombrie.

Comuniștii — oameni de acțiune

Conștiința participării acolo unde

în zona noului centru civic din Vulcan constructorii definitivează noi blo
curi cu apartamente con fortabile destinate familii lor minerilor și celorlalți 
oameni ai muncii din oraș. în imagine echipa de zidari condusă de Gheorghe 
Radeș lucrează la finisarea blocului 17 B. Foto: Șt. NEMEC SEK

este mai greu
In cadrul sectorului IV 

investiții de la mina Paro- 
șeni, soluționarea .proble
melor ivite intr-o brigadă 
sau alta se face „pe loc“. 
Acest lucru se datorește și 
faptului că fiecare membru 
al biroului organizației de 
bază este repartizat pe 
formații de lucru. Astfel, 
de brigada lui Alexandru 
Laszlo răspunde Maria 
Mănăilă, de brigada Petru 
Antoniu răspunde floria 
Sima, iar de brigăzile Cer- 
ceja și lluluță răspund Ște
fan Pavlovski și Mihai 
Crîșmzu’U. In ce constă a- 
ceastă răspundere ? In în
drumare și sprijin concret 
în realizarea zilnică a sar
cinilor de plan. Iată cîte- 
va exemple. Brigada lui 
Cerceja executa una din
tre cele mai importante 
lucrări de investiții ale mi-

nei : planul colector dintre 
orizonturile 360—425. Lip
sa unei aprovizionări rit
mice cu materiale punea 
în pericol realizarea sar
cinilor de plan de către 
brigada respectivă. Mais
trul Ștefan Pavlovski, a 
luat măsuri de 
montare operativă, în afa
ra orelor de lucru, a unui 
troliu, a unei linii de re
zervă pentru goale și a u- 
nui ventilator electropneu
matic. Eficiența acestor 
măsuri se reflectă fidel în 
rezultatele brigăzii : 44
mc realizați în luna sep
tembrie peste prevederi. 
„La montarea utilajelor 
respective, ne spunea șeful

brigăzii, Vasile Cerceja, am 
dat și noi o „rnînă" de a- 
jutor. In executarea lu
crării amintite întîmpinăm, 
desigur, și unele greutăți, 
pe care le rezolvăm tot 
noi, comuniștii. A partici
pa acolo unde este mai 
greu este o datorie de o- 
noare a fiecărui membru 
de partid de aici".

Un alt exemplu care do
vedește dîrzenia comuniș
tilor, conștiința că ei tre
buie să muncească în lo
curile „cheie", acolo unde 
se hotărăște soarta produc
ției, este cel dat de mem-

Constantin GRAURE

(Continuare In pag. a 2-a)

Măsurile stabilite trebuie să prindă 
viată cît mai curind!

— Ne declarăm total 
nemulțumiți de rezultate
le sectorului IV și ale mi
nei. Intr-adevăr am întim- 
pinat și greutăți, care ne-au 
dat uneori peste cap. Tre
buie să înțelegem odată 
că atunci cînd am intrat 
pe poarta minei, fie direc
tor, fie vagonetar, să ne 
facem datoria cum se cu
vine. Numai în acest mod 
răspundem grijii și aten
ției pe care partidul și sta
tu ■ nostru, personal secre
tarul general al partidu- 
lu. tovarășul Nicolae 
Cerusestu. o poartă mine
rilor. astfel vom contribui 
la soluționarea probleme
lor legate de ' asigurarea 
bazei energetice a țării. 
Gîndim măsuri bune, să 
le punem în practică, nu
mai așa vom îndeplini și 
depăși planul, vom ieși din 
impas, spunea cunoscutul 
șef de brigadă Constantin 
Gheorma, de la mina Ani- 
noasa, în recenta adunare 
a reprezentanților oame
nilor muncii.

Pe marginea dării de

seamă, a programului unic 
de măsuri politico-organi- 
zatorice, economico-socia- 
le, destinate realizării pla
nului pe anul viitor, a ce
lorlalte documente pre
zentate, participanții la 
discuții — între care șefii 
de brigadă Nicolae Bokor,

Rezultatele de pînă acum, 
bază pentru activitatea viitoare

TURNUL PUȚULUI PRINCIPAL 
DE EXTRACȚIE AL I. M. LUPENI

Oamenii muncii de la 
întreprinderea pentru ad
ministrarea cantinelor și 
cazare Valea Jiului se află 
mobilizați în activitatea de 
vîrf a acestei perioade i 
campania de însilozări și 
pregătiri pentru iarnă. A-

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

Francase Nemeș, maiștrii 
Ilie Dorsan, Iosif Nagy, 
șeful de sector Gh. Lungu 
și alții — au reliefat lip
surile manifestate in or
ganizarea muncii în aba
taje și pe fluxul de trans
port. dificultățile generate 
de întreținerea necores
punzătoare a utilajelor și 
lipsa pieselor de schimb, 
încălcarea normelor de 
protecție a muncii. Edifi
catoare în acest sens sînt 
minusul înregistrat de la

Ion VULPE

(C*rutnuare m pag- a

cum, mai mult ca oricind, 
sînt trecute în balanță spi
ritul gospodăresc și price
perea celor care sînt che
mați să pună zilnic pe 
masa minerilor noștri a- 
proape 20 de mii de far
furii cu hrană consistentă, 
gustoasă, diversificată și 
igienic pregătită.

S-a arătat că la data bi
lanțului, silozurile și că
mările cantinelor sînt pli
ne cu produsele agroali- 
mentare de bază. Expe
riența toamnei trecute a 
fost de bun augur pentru 
activitatea generală a can

tinelor în acest sens. Can
tinele conduse de Maria 
Copil, Ion Predescu și Sa
bin Bimescu au asigurat 
hrană de calitate superioa
ră din produsele însiloza- 
te.

Dezbaterile adunării au 
reliefat perioada calitativ 
superioară prin care trece 
activitatea întreprinderii, 
odată cu intrarea în func
ție a celor două noi com
plexe sociale la Vulcan și 
Lupeni. Cu toate că trece
rea la tehnologii noi în 
pregătirea hranei a adus 
mutații de structură în 
activitatea generală, bilan
țul activității economice 
pe cele opt luni trecute 
din acest an, comparativ 
cu perioada corespunză
toare a anului trecut, o- 
glindește o creș'tere de 16,4

T. KARPATIAN

(C»nunuare in pag. a Z-ai
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Se gravează o emblemă
în cursul zilei de ieri a fost depășită cota + 43 metri

Renunțarea la as
censor și urcușul 

pe scara puțului 
principal de extracție din 

incinta minei Lttpeni îți 
oferă prilejul să simți 
pe propriul...puls, ce în
seamnă fiecare cotă nouă 
cîștigată pe înălțime. Pi
nă îa cota 43 a coj vagu
lui, mai înaltă cu cca 0,5 
metri față de nivelul be
tonului, însemnele to
pografilor — operațiile 
de măsurătoare pe cele 
două schimburi sînt a- 
sigurate de Eugen Catri- 
na și Maria Dolea — au 
o semnificație pe care, 
deocamdată, n-o pătrun
dem in întregime :■ 0,67,
1,33... 17,24, 18,06... 36,91... 
Dar, chiar și înșiruirea 
cifrelor „nerotunde" iți 
dă convingerea că se.
avansează continuu. Ma- nio,nair in pag a e-r,

I

J 
( I

sivitaiea pereților pe in- t 
terior exprimă efortul ’ 

destinat acestui scop tot ) 
atit de plastic ; în < '
extremă, alți 50 de cons
tructori 
iși văd 
rile lor 
de pe 

gului glisant.
eșit pe platformă, 
con st ați că vre
mea s-a schim

bat față de cea din ur
mă cu o săptămînă. De 
aceea, alături de vînjo- 
șii bărbați îmbrăeați su
mar care manevrează 
benele cu beton sau „țes" 
armătura metalică a tur
nului. cei cu o activitate

I

altă i
1 cons- ? 
izatori '

ț

i3

și m ecani:_____
fiecare de trebu- 
pe spațiul strimt 
struct ura cofra-

Anton HOFFMAN
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Aprobare generală și sprijin ferm reglemen

tărilor cuprinse în Decretul Consiliului de Stat 

Pentru o servire civilizată, in 
comerț se impune o aprovizionare 
ritmică cu produse agroalimentare

Lucrătorii din comerț 
au îmbrățișat cu multă 
căldură măsurile luate 
prin Decretul. Consiliu
lui de Stat privind com
baterea unor fapte care 
afectează buna aprovizio
nare a populației. Am 
consemnat opiniile și pro
punerile cîtorva respon
sabili de unități din ca
drul I.C.M. Mixtă Vulcan, 
preocupați de o servire 
promptă și civilizată a 
oamenilor muncii.

Lelia Ivan, responsa
bilă la magazinul, nr. 10 
..Unic" : „Decretul Con
siliului de Stat, măsurile 
stabilite de organele lo
cale de stat pentru o a- 
provizionare corespunză
toare a venit în sprijinul 
tuturor cumpărătorilor 
dar și al nostru, al lu
crătorilor din comerț, ca
re eram puși în situația 
de a vedea cum sub o- 
chii noștri unii își făceau 
stocuri de alimente în 
propriile cămări, fără a 
putea să intervenim în- 
tr-un fel. Dacă am fi în
cercat să le atragem a- 
tenția acestor falși gospo
dari, amenințările și re- 
clamațiile începeau să 
curgă împotriva noastră. 
Dacă toți factorii de răs
pundere care participă la 
o aprovizionare ritmică, 
de așa natură îneît să 
nu existe goluri de pro
duse in unități, cumpără
torii și noi nu avem mo
tive să nu fim mulțumiți", 

i Ana Trestian, șefă de

le craveazdo emblema
■ Ijiina’e liti pag h 

unitate la magazinul nr. 
14 : „Dispunem de fondul 
de marfă necesar pentru 
o bună aprovizionare a 
populației. Totul este ca 
aprovizionarea să se fa
că la timp și în cantități 
suficiente, pentru a se 
putea evita golurile în 
desfacerea produselor că
tre populație. Mă refer 
în primul rînd la ulei, 
făină albă, orez și gris, 
care nu sînt livrate con
form graficelor de către 
I.C.R.A. Petroșani. Con
sider că Decretul Consi
liului de Stat a venit în 
sprijinul tuturor oame
nilor muncii, condam- 
nînd cu fermitate specu
la și stocarea unor pro
duse".

Anghel Ivănuș, șef de 
unitate la magazinul nr. 
58: „Decretul a venit în 
sprijinul tuturor oame
nilor muncii, deci și al 
nostru, al lucrătorilor din 
comerț. Mai avem pro
bleme cu mălaiul, la ca
re se crează aglomerări, 
existînd și tendințe de a- 
provizionare excesivă de 
către unele persoane. A- 
vem condiții ca și măla
iul să fie desfăcut prin 
casele de comenzi. De a- 
semenea este necesară o 
aprovizionare și mai rit
mică din partea sucursa
lei I.C.R.A. Petroșani cu 
produse solicitate, cum 
sînt uleiul, făina albă, 
gris și orez".

Gheorghe BOȚEA 
____ ______________________ / 

lui din partea furnizorului 
de macarale — J.R. Bucu
rești — încă nu s-a aliniat 
la exigențele firești ale 
acestui important șantier, 
deși defecțiunile la utila
jele furnizate au constituit 
principala frînă in atinge
rea unor ritmuri de lucru 
și mai avansate. întreru
perii ironiile pe seama lor 
pentru că tocmai sînt pre
zenți in șantier mai mulți 
reprezentanți ai firmei, 
care promit că au desco
perit cauza și că acum 
nu vor mai apărea defec
țiuni...

ai sus de cota 40 m 
turnul puțului de 
extracție al I.M. Lu- 

peni a depășit ca înălțime 
toate celelalte obiective e- 
xistente in oraș. Fără vo
ie ne vine gindul că, pro
babil, atunci cînd va atin
ge cei 100 metri, prin se
ni eție, prin simbolizarea 
înălțimilor spre care tinde 
omul, turnul va deveni o 
emblemă a Lupeniului. 
Gravarea acestei embleme 
care va dăinui se realizea
ză acum, prin munca, stră
dania oamenilor — mese
riași șt cadre tehnice din 
I.C.M.M. Ceea ce trăiesc 
și simt ei în timpul mun
cii, e, desigur, și sentimen
tul de mîndrie, dar fără 
îndoială că se gîndesc a- 
cum, în primul rînd, cu 
modestie să-și facă pe de- 
~plin datoria...

Măsurile stabilite trebuie să prindă viață
(Urmare din pag. I)

începutul anului — peste 
116 000 tone de cărbune — 
nerealizarea veniturilor 
planificate și slaba calitate 
a cărbunelui extras.

— Am mai participat la 
adunări ale reprezentan
ților oamenilor muncii de 
la Aninoasa, remarca in
ginerul șef Otto Abraham, 
din cadrul Combinatului 
minier Valea Jiului. Pro
blemele ridicate astăzi de 
unii vorbitori au mai fost 
discutate în adunările pre
cedente și atunci s-au 
propus măsuri bune. Tre
buia însă ca aceste măsuri 
să prindă viață la timp, 
prin activitatea dumnea
voastră cotidiană. E tim
pul să trecem de la faza 
„a sesiza" la cea de „a

(Urmare din pag. I)

la sută, realizată prin creș
terea volumului fizic al 
activității de zi cu zi. Au 
fost realizați, totodată, și 
ceilalți indicatori econo
mici care au stat în fața 
colectivului I.A.C.C.V.J.

S-a subliniat, în dezba
teri, că sarcinile economi
ce pentru anul 1982 repre
zintă o creștere de 9 mi
lioane lei la desfacere, 
creștere la realizarea că
reia colectivele cantinelor 
și căminelor de nefamiliști 
vor trebui să se mobilizeze 
cu întreaga capacitate. Dar 
pentru aceasta se cere ca 
activitatea să aibă o cons
tantă dimensiune calitati
vă. In intervențiile lor Du
mitru Popescu, Vilhelm 
Kleibel, Mircea Mărgări- 
toiu, Radu Smaranda și 
Gheorghe Cazacu, au a/ă- 
tat că în timp ce calitatea 
serviciilor prestate în ca
drul cantinelor și cămine
lor a cunoscut o evoluție, 
nu același lucru se poate 
afirma și despre atitudinea 
unor lucrători din rețeaua 
de cantine și din partea u- 
nor locatari ai căminelor 
față de păstrarea și gospo
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Rugbiul petroșenean
Două întîlniri, două vic

torii consecutive la scoruri 
concludente (10—3 cu
C.S.M. Sibiu în campionat 
și 54—8 cu P.T.T. Arad în 
„Cupa F.R.R.") subliniază 
forma bună a echipei stu
dențești de rugbi.

în prima întîlnire cu 
internaționalii Ortelecan, 
Bucan și Șt. Constan
tin în echipă (dar 
din păcate fără P. Dobre 
și Dinu — accidentați', e- 
cliipa din Vale începe me
ciul folosind o tactică sur
prinzătoare atît pentru cei 
din tribună, cît și pentru 
echipa adversă.

Pachetul de înaintași 
(Bucan, Ortelecan, Sandu, 
Șușirischi, Drumea, Ion 
Florentin, A. Viciu și 
Constantin Ștefan) a „răs

rezolva" greutățile infini
te.

Iată, așadar, calea pe 
care trebuie s-o urmeze 
colectivul mineresc din 
Aninoasa. Nu aruncând vi
na pe greutățile < * 1 e, 
datorate unor facv 
terni, ci acționînd la uni
son pentru combaterea stă
rii de indisciplină în care 
se mai complac unii mem
bri ai formațiilor de mun
că. Nu trezește, oare, îngri
jorare faptul că din tota
lul de cinci combine de 
înaintare funcționează nu
mai două, din zece combi
ne de abataj șase produc 
doar... cheltuieli de amor
tizare ? Din 34 de brigăzi, 
doar 13 și-au realizat sar
cinile de plan, iar la in
vestiții, raportul, este de 
2 la 5. In același timp, 
numărul mare al nemoti
vatelor trebuie să stîrneas- 

mai puțin „energică" și-au 
pus cojoace. Activitatea 
se păstrează in limitele o- 
bișnuite la cea mai înaltă 
tensiune a dăruirii, cu ho- 
tărîrea de a urca cit 
mai grabnic spre țelul 
propus: cota + 100 metri 
de la sol. Fiecare din oa
menii formațiilor de lucru 
conduse de Constantin A- 
nofie și Ion Gudrală, Du
mitru Snteu sau Ion Du- 
lan se află la posturi. „De 
două săptămîni am sosit 
aici cu cițiva ortaci din 
echipă, ne spune Constan
tin Frumușelu, șeful e- 
chipei de bază fierar-beto- 
niști a șantierului din Vul
can. Cele 12 ore cit lu
crăm pe zi, le folosim la 
maximum pentru a înălța 
turnul cit mai repede".

^tfotal descoperiți în
I bătaia viatului și 
“ a picăturilor reci 

<le ploaie, la aproape 10 
m rî deasupra co) rugu
lui. pe brațul uneia din 
macarale, subinginerul
Constantin Vilceanu cu 
trei mecanici tocmai pu
neau in funcțiune un mo
tor care a fost* ars. „Tot 
singu t ?“ — țipăm pentru 
a putea fi auziți. Vilceanu 
înțelege aluzia și încuviin
țează „Tot !“... Tot sin
guri pentru că de aproape 
două săptămîni echipa „ser
vire" S' sită în Valea Jiu

dărirea bunului obștesc, 
bun al tuturor.

Pe linia activității că
minelor de nefamiliști s-au 
menționat, în cadrul dez
baterilor, eforturile conti
nue de dotare și moderni
zare, pentru crearea unei 
ambianțe cît mai plăcu-

Bază pentru 
activitatea 
viitoare
te locatarilor. Nu același 
lucru se poate afirma însă 
și despre strădaniile ace
lora care se ocupă cu în
drumarea, educarea și con
știentizarea tinerilor loca
tari. A sosit momentul — 
s-a arătat în adunare — 
ca organizațiile de sindi
cat și de tineret ale 
I.A.C.C.V.J., din cadrul în
treprinderilor miniere să 
elaboreze, în colaborare cu 
comitetele de cămin, pro
grame de acțiune capabile 
să aducă revirimentul 

turnat" încă de la primele 
șocuri, pe sibiehii bine 
conduși în teren de Pro
hor. In min. 3 se desfă
șoară o schemă tipică de 
atac pe dreapta, clar Ghi- 
ță (ieșit din formă ?) sca
pă mingea lîngă terenul 
advers de țintă. O „ava
lanșă" de baloane înalte 
(Luca, V. Dobre, Dragu, 
Chiriac) sînt interceptate 
de adversari. în min. 18 
se deschide scorul prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă 
tranformată de Luca. A 
doua repriză, mai frumoasă, 
consemnează în min. 55, 
egalitatea. Matache, mij
locașul la grămadă al oas
peților sancționează o gre
șeală a lui Șușînschi și 
dintr-o poziție dificilă, 
de pe la 35 m... 3—3 1 La 

că o campanie hotărîtă 
împotriva absentomanilor 
și celor care trag chiulul, 
cu său l'ără certificate me
dicale. Or, manifestarea 
cadrului democratic al au- 
toconducerii muncitorești 
impune, în primul rînd, 
îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale 
organului colectiv de con
ducere, o cotitură hotărî- 
toare în atitudinea față de 
muncă și disciplină, care 
să se contureze în mă
suri prompte, ferme, de 
bun augur pentru soarta 
producției și a angajamen
telor asumate în în
trecerea socialistă. Măsuri, 
care să devină cît mai 
curînd o realitate, contri
buind la redresarea activi
tății, la redobîndirea pres
tigiului de colectiv frun
taș al Văii Jiului.

mult așteptat în viața a- 
cestor lăcașe, adevărate 
pepiniere de viitori mineri.

In centrul atenției orga
nului colectiv de conduce
re, în această perioadă, se 
află și dezvoltarea conti
nuă a gospodăriilor anexe. 
Numărul de capete la por
cine, stabilit pînă la sfîr- 
șitul anului, a fost reali
zat și depășit încă în 
cursul lunii octombrie, 
crescătoriile totalizînd în 
prezent 720 de exemplare. 
Conducerea întreprinderii 
apelează la unitățile mi
niere în vederea unei co
laborări concrete și eficien
te în direcția realizării 
unor adăposturi (crescă
torii) care să permită creș
terea efectivului de porci
ne încă în cursul acestei 
ierni la 1000 de capete.

In încheierea dezbateri
lor s-a arătat că progra
mul unitar de măsuri po- 
litico-organizatorice și
tehnico-economice adop
tat de adunarea generală 
stimulează potențialul cre
ator al colectivului de oa
meni ai muncii de la 
I.A.C.C.V.J. în folosul ce
lor care extrag cărbunele 
din adîncuri, minerii Văii 
Jiului.

se afirmă
o grămadă dictată la 5 m 
de butul advers Bonea 
scoate. Ștefan Constantin 
(foarte bun în acest meci) 
se repliază la timp Șu- 
șinschi intervine în tra
iectorie, Medragoniu depă
șește fentînd și Luca 
venit din urmă, culcă ba
lonul în terenul de 
țintă : 7—3 in min. 65.
Dominarea categorică din 
ultimele minute, rezultat 
al efortului depus de 
înaintași sufocă adversarii 
care greșesc lîngă linia 
lor de „22'‘ și Luca pece
tluiește scorul final 10—3.

Un adevărat „galop de 
sănătate" s-a desfășurat 
pe parcursul celor 80 de 
minute în întîlnirea cu rug- 
biștii din Arad.
- Linia de „trei-sferturi",

Conștiința 
participării 
acolo unde

este mai greu
(Urmare din pag. I) 

brii de partid Adalbert 
Sere.ș, Petru Narița, Io» 
Popescu, Gheorghe Anescu 
și Petru Roșu, care la în
ceputul lunii octombrie 
au transportat pe o distan
ță de 600 m și montat maî 
aproape de frontul de h> 
cru (abatajul unde lucrea
ză brigada Iui M. BocoșJ, 
un transformator de 6 kV. 
Totodată cablul necesai? 
montării transformatoru
lui respectiv este unul re
cuperat, pentru a fi acum 
refolosit.

Secretarul biroului or
ganizației de bază, Gheorn 
ghe Nițaru, ne-a • prezen
tat cîteva exemple — fap
te ele muncă și conștiință 
— de care au dat dovadă, 
în ziua documentării noas
tre, comuniștii și uteciștH 
Ionel Rad, Mihai David,, 
Damian Pol, Nicolae Bit. 
lan, care au ajutat, în afa
ra sarcinilor lor de 
muncă, la transportul șj 
montarea unui cablu de 
forță la complexul meca
nizat din stratul 13, pa
noul 8, orizontul 425. Spri
jinul acordat ortacilor de 
la sectorul II determină 
punerea în funcțiune maî 
devreme (20 octombrie) a 
noului complex. Asta în
seamnă, desigur, cărbune 
peste prevederi. Exemplul 
comuniștilor Octavian Dia- 
conescu, Nicolae Mojoatcă, 
Mihai Rus și mulți alți or
taci de-ai lor, pe care se
cretarul de partid i-a nu
mit „oameni de acțiune, 
de nădejde", a mobilizat
întregul colectiv la reali
zarea sarcinilor de plan.
Ei sînt prezenți la toate 
intervențiile de mare di
ficultate. sînt prezenți a- 
colo unde este mai greu, 
acționînd, în primul rînd, 
ca oameni politici și ca 
specialiști in domeniul mi
neritului.

rămasă datoare din celă
lalt meci, a punctat . tot 
timpul. Au lipsit Bucan 

și Ștefan Constantin, con- 
vocați la lotul național 
pentru meciul eu repre
zentativa Noii Zeelande 
(All Blacks). în schimb e- 
chipa a beneficiat, o re
priză, de aportul lui P. 
Dobre, (aproape refăcut).

Au realizat încercări 
spectaculoase Medragoniu, 
Luca, Ghiță, V. Dobre. 
Șușinschi. Ion Florentin, 
Dragu Băloi și Bonea de 
la echipa din Vale, Cordu- 
neanu și Mozer de la P.T.T.

A fost un meci purtat 
în viteză și în limitele de
plinei sportivități. Cele 
două victorii subliniază, deci, 
forma bună, a echipei 
noastre, această și datorită 
strînsei colaborări între 
jucători, antrenor, condu
cerea asociației.

loan Dan BĂLAN

LA CELE DOUA în
treprinderi miniere din 
Lupeni propaganda vizuală 
a fost promptă în popu
larizarea recentului Decret 
al Consiliului de Stat cu 
privire la aprovizionarea 
populației în limitele bu
nei cuviințe și ale necesa
rului real. Stația de radio
amplificare a prezentat e

misiuni adecvate iar, pe 
schimburi, minerii au dez
bătut conținutul noului 
act normativ, exprimîndu-și 
deplina adeziune față de 
măsurile adoptate.

© A FOST DAT în fo
losință. recent, un nou 
dispensar medical în Pe- 
trila, avînd la parter o u- 
nitate farmaceutică, iar la 
etaj o circumscripție me
dicală pentru locuitorii 
din zona centrală a orașu
lui.

@ AU LOC PREGĂTIRI 
intense la Teatrul de stat 
„Valea Jiului" pentru do
uă noi premiere. Este vor
ba despre piesele „Noul A- 
dam", de Ivan Martinov și 
„Arca bunei speranțe" de 
I.D. Sîrbu, care vor vedea 
în curînd luminile rampei. 
Colectivul teatrului prezin
tă în aceste zile spectacole 
în municipiu cu „Vrăjitoa
rele" (Lupeni) și „Paracli
serul" (Petroșani), aceasta 
din urmă fiind pregătită 

și pentru a participa la 
apropiatul Festival de tea
tru de la Piatra Neamț.

• S-AU REPETAT și 
ieri inconsecvențe ale
transportului în comun. 
Multe autobuze circulă do
uă cîte două, între timp 
stațiile devenind aglomerate. 
Or fi cauze mai multe, dar 
una din ele (nesuprave- 
gherea respectării grafi
celor) poate fi eliminată.

© MAI MULȚI VETE
RANI ai preparației din 

Petrila au vizitat ieri a- 
ceastă unitate economică 
la care au lucrat un ma
re număr de ani, pînă la 
pensionare. Au fost pri
miți cu căldură, dovadă 
a aprecierii celor care s-au 
format sub îndrumarea lor.

© ESTE ÎN CURS DE 
AMENAJARE o nouă ca
meră pentru extinderea 
actualei băi a femeilor de 
la preparația Coroești. Mă
sura a fost luată ca ur

mare a creșterii numărului 
de muncitoare în unitate 
și reflectă preocuparea 
conducerii secției pentru 
îmbunătățirea condițiilor 
sociale în cadrul prepara
ției.

Rubrică realizată <le
Ion MUSTAȚĂ
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Aspecte care pledează pentru 
intensificarea acțiunilor gospodărești
în ultimele zile, în zona 

centrului civic nou al Pe- 
tro.șaniului care i.și îmbo
gățește continuu zestrea de 
dotații gospodărești-edili- 
tare s-au plantat cîteva 
grupuri de brazi mari. Ac
țiunea este realizată de 
lucrători de la E.G.C.L. cu 
sprijinul Ocolului silvic 
care a oferit materialul 
pentru sădit, brazii fiind 
scoși cu mult părnînt în 
jurul rădăcinilor, plantați 
și udați cu multă grijă. 
Tot recent, pe laturile Bu
levardului Republicii au 
fost puse vaze din beton 
cu flori și jnepeni. Aceste 
acțiuni adăugate la șirul 
celorlalte organizate în 
lunile primăverii și verii 
demonstrează că gospodarii 
și gospodărirea orașului nu 
Cunosc și nu trebuie să cu
noască pauze. împreună cu 
frumoasele covoare de flori 
din fața clubului cultural 
studențesc, a casei de cul
tură, din noua zonă comer
cială și a primelor spații 
pavate cu dale de marmu
ră, au completat peisajul 
frumos al bulevardului. A- 
flăm că plantarea de brazi 
și alte specii va fi conti
nuată în perioada acestei 
toamne în cartierul Dără- 
nești pentru înfrumuseța
rea „porții' orașului. Dar, 
rămînînd în același peri
metru central al munici
piului, trebuie să mențio
năm că s-au găsit indivizi 
— din păcate neidentifi- 
cațî de organele de ordine 
—, care nu au avut altceva 
mai bun de făcut decît 
să-și etaleze lipsa de res
pect față de dotațiile edili
tare ale orașului, îrnpuți- 
nind, ori smulgînd cu to
tul florile din vazele de 
pe bulevard. Spre surprin
derea și mirarea miilor de 
cetățeni, care se bucură 
de orice realizare în do
meniul înfrumusețării Pe- 
troșaniului, descompletarea 
vazelor cu flori continuă, 
iar atitudini soldate cu ru
perea de arbori ornamen
tali .se mai întîlnesc din 

Mulțumiri

păcate și în alte cartiere 
ale orașului.

Odată cu acest semnal 
avînd drept scop sublinie
rea datoriei fiecărui cetă
țean de a respecta și păs
tra elementele de frumos 
existente, dorim să ridi
căm în atenția gospodari
lor și a cetățenilor orașu
lui cîteva puncte al căror 
aspect estetic trebuie 
schimbat cît mai repede cu 
putință. Este vorba in pri
mul rînd de traseele re
țelei de termoficare. în 
strada Carpați, spre exem
plu, șanțul respectiv a fost 
astupat în întregime de 
constructori, semn că po
zarea coloanelor s-a în
cheiat. Au mai rămas in
să mari cantități de pă- 
mînt pe zonele verzi par
curse de canalul termic și 
unele denivelări care în
trețin un aspect ce nu ne 
face o bună reclamă. Du
pă cîte știm lotul energo- 
constructorilor de la Pa-
roșeni este preocupat în
prezent de rezolvarea a
numeroase probleme ce
condiționează punerea în 
funcțiune a magistralei de 
termoficare în care sînt 
interesați toți cetățenii be
neficiari, deci și cei din 
străzile Republicii, Slătini- 
oara și Carpați. în această 
situație o inițiativă din 
partea organizației de 
partid a cartierului Car
pați, a asociațiilor de lo
catari ce administrează 
blocurile beneficiare de 
încălzire centrală din zona 
respectivă, concretizară în 
mobilizarea cetățenilor la 
acțiuni de muncă patrioti
că pentru readucerea la 
aspectul lor anterior a zo
nelor verzi afectate de ter
moficare ar fi binevenită.

Două lucrări soldate cu 
ample degradări de zone 
verzi s-au făcut și în stra
da Oituz din cartierul Ae
roport. Pentru înlocuirea 
unor conducte de alimen
tare a apartamentelor cu 
apă caldă și agent termic, 
E.G.C.L. a săpat un șanț 
adine și a ridicat pe zona 

redacției pentru sprijinul 
acordat. Consider însă că, 
cu puțină bunăvoință și 
mai multă solicitudine fa
ță de rezolvarea cererilor 
și sesizărilor oamenilor 
muncii, E.G.C.L. Lupeni 
putea să efectueze repara
țiile fără intervenția re
dacției.

Vasile GRAUMț 
strada 23 August, Lupeni 

verde aparținătoare prime
lor blocuri de la intrarea 
în strada Oituz o mare 
grămadă de părnînt. Spa
țiul se prezintă în dezor
dine, deoarece nici țevile 
vechi nu au fost transpor
tate, șanțul nu a fost as
tupat, lucrarea continuînd 
din lunile verii. Vis-a-vis 
secția de apă și canal din 
cadrul I.G.C.L. a început 
și în bună parte finalizat 
o lucrare de îmbunătățire 
a aprovizionării cu apă re
ce a unor centrale termi
ce. Terminarea acestei 
construcții se tărăgănează, 
împreună cu cea de alături 
ea întreține, de asemenea, 
un spațiu răscolit. Ridicăm 
aceste probleme în atenția 
gospodarilor acum, pentru 
că orice amînare va face 
cu atît mai dificilă rezol
varea lor după sosirea fri
gului. Și în cazul acestor 
două lucrări la care ne-am 
referit pot și trebuie să 
dea o rnînă de ajutor ce
tățenii.

Pe traseul raidului nos
tru am mai văzut contai
nere golite — străzile Pă
cii, Oituz, Unirii — și ne
golite — străzile Construc
torul, Grivița Roșie etc. 
—, coșuri de hîrtii pline 
„ochi" la restaurantul „Pa- 
rîngul" și în stația de auto
buz de la Spital, un stilp 
de beton rupt și „așternut" 
pe trotuar, lingă localul 
„Familial"' și altul, de 
lemn, înclinat în fața com
plexului de servire din 
strada N. Băleescu. Ne 
oprim aici cu exemplele. 
Aspectele negative văzute 
la fața locului umbresc 
calitatea de buni gospodari 
atît a întreprinderilor vi
zate cît și a cetățenilor. 
Iată de ce acțiunile gos
podărești trebuie continu
ate, ceea ce presupune mai 
multă inițiativă și acțiune 
din partea edililor și a de- 
putaților, precum și din 
partea tuturor locuitorilor 
Petioșaniului.

Toma țAțARCA

Lucrări intense Ia blo
cul de locuințe din cen
trul comunei Aninoasa. 
La tronsoanele B și C 
echipa condusă de Nico- 
lae Gheorghiu montea
ză prefabricatele la eta
jul 11. în timp ce echi
pa lui Alexandru Mo- 
dos, atacă fundația cen
tralei termice.
Foto : Teodor TRIFA

Semne de întrebare
ATELIER SAU CE ?

Pe firma prinsă solid 
pe frontispiciul clădirii 
cu nr. 17 (probabil că 
nu are cum au altele o 
tăbliță obișnuită) din 
strada Republicii — Pe
troșani scrie cu litere 
foarte mari „Mărfuri cu 
preț redus, unitatea..." 
(nu se mai vede care). 
Prin geamul-vitrină se 
observă cu ușurință că 
în interior nu sînt „măr
furi cu preț redus" ci, 
croitori, mașini de cusut 
și diverse țesături din 
care cooperatorii de la 
„Unirea" produc confec
ții. Neglijența concreti
zată în discordanța din
tre ceea ce spune firma 
și ce adăpostește clădi
rea respectivă este evi-

In timpul orelor de practică productivă elevii de la Liceul industrial Petro
șani participă la sortarea a zeci de tone de legume și fructe in depozitul central 
C.P.V.I.L.F. din localitate. In imagine un instantaneu din sectorul sortării morcos 
vilor unde elevii au ales pe categorii de calitate.

Să fie urgentate

Reparațiile la centralele termice
De ieri, centralele ter

mice din Petroșani tre
buiau să înceapă să furni
zeze căldură unui număr 
de peste 7350 de aparta
mente ce găzduiesc în jur 
de 35 000 de cetățeni, adi
că majoritatea popdlației 
orașului. Pentru pregătirea 
corespunzătoare a acestui 
important moment E.G.C.L. 
Petroșani a avut sarcini 
precise vizînd reviziile și 
reparațiile necesare atît 
la instalațiile termice care 
rămîn în funcțiune la în
treaga capacitate — este 
vorba de cele din cartie
rele Carpați și Constructo
rul —, cît și la cele din 
cartierele Aeroport și Her
mes de la care, în pers
pectiva transformării lor 
în puncte termice, au fost 
dezafectate o parte din ca
zane. De menționat că 
înfăptuirea sarcinilor cu
prinse în graficul acestor 
pregătiri trebuie să asigu
re căldura necesară apar
tamentelor beneficiare din 
toate cartierele și in cazul 
nerespectării datei de pu
nere în funcțiune a magis
tralei de termoficare, mai 
exact pînă la darea în 
folosință a acesteia.

O recentă edificare la 
fața locului asupra modu
lui în care E.G.C.L. a ac
ționat pentru realizarea 
sarcinilor ce i-au revenit în 
vederea punerii la punct a 
centralelor' termice în ve
derea bunei lor func
ționări în perioada rece 
care se apropie, evidenția
ză faptul că preocuparea 

dentă. Pe cînd un acord 
între LC.S.M.l. .și Coope
rativa „Unirea" care să 
prevadă pentru prima 
unitate o dată cît mai a- 
propiată pentru coborî- 
rea firmei uitate, iar 
pentru secunda punerea 
unei — să nu fim pre
tențioși — tăblițe care să 
informeze corect cetățe
nii ?

CARE-I ORARUL 
ZILNIC ?

Pentru că ne-am a- 
runcat privirile pe mai 
multe firme, pe cea, în 
vigoare încă, de pe pere
tele clădirii ce străjuieș
te partea sudică a Pieții 
Victoriei, deci într-un 
punct al orașului văzut 
în fiecare zi de foarte 
multă lume, ca și în ca

de pînă acum nu este de 
natură să scutească aso
ciațiile de locatari, cetățe
nii beneficiari de avanta
jele sistemelor moderne de 
asigurare cu căldură și a- 
pă caldă de grijile și pro
blemele devenite, din pă
cate, obișnuite. Volumul 
de revizii și reparații rea
lizat pînă zilele trecute a 
constat în principal în în
locuirea, completă ori par
țială, a elementelor de la 
un număr de cazane de la 
centralele termice nr. 1, 
3, 7, 9, 10 din cartierul Ae
roport, nr. 1 din cartierul 
Carpați, nr. 2 Hermes, nr. 
6 Constructorul, efectuîn- 
du-se totodată și șamotări, 
înlocuiri de conducte, și 
izolări, de grătare și alte 
remedieri. S-au efectuat, 
totodată, revizii și puneri 
la punct la partea electro
mecanică. Trebuie rele
vat însă, că la centralele 
termice din cartierul Ae
roport erau nerealizate la 
data investigației o seamă 
de reparații ce vizau buna 
funcționare a unor părți 
esențiale ale centralelor. 
Menționăm dintre acestea: 
neînlocuirea mantăilor spar
te de la cazanele centrale
lor termice nr. 1 și 2 —
Aeroport, neremedierea 
pierderilor de apă caldă de 
la trei vane ale aceleiași 
centrale nr. 2, neînlocuirea 
unui motor ars la centra
la nr. 5, neînlocuirea a 
două vane uzate la cen
trala termică nr. 7, ace
lași cartier etc.

Numeroase și diverse re
parații sînt rămase în ur

zul de pe strada Republicii 
scrie clar: „C.M. Uni
rea — instalații și repa
rații sanitare". Corect. 
Privind însă „orarul zil
nic" al atelierului, cei ce 
doresc să solicite execu
tarea de instalații sani
tare ori reparații ajung 
în gol deoarece pe „orar" 
nu se vede nici o oră. 
Să fie de vină numai 
timpul care în trecerea 
lui și peste orarul ateli
erului de instalații sani
tare al C. M .Unirea l-a 
șters cu totul, ori e de 
vină și neglijența ? Și. fi
indcă avem prilejul. în
găduit să ne fie să în
trebăm : care este de
fapt programul de primi
re a cetățenilor solicitanți 
de către acest atelier ? 
Aceasta pentru . că ușa 
lui este aproape in per
manență închisă. (T. V.). 

mă la centralele termic® 
nr. 4 și 5 Carpați, precum» 
și la centrala termică Cons-* 
tructorul, care nu au lost 
și nu vor fi afectate de lu»i 
crările de transformare în> 
puncte termice în avesif 
ari, ele continuînd să fundi 
ționeze la întreaga capaci
tate. S-au constatat negli
jențe și rămîneri in urmă 
și de natură gospodăreas
că și dotare — mari can
tități de zgură ne.vaeuate, 
cantități minime de căr
buni asigurate. a'osențsf 
unui mare număr de ter
mometre necesare pentrtf 
urmărirea funcționării nor
male a diferitelor instala
ții.

Efectuarea tuturor revi
ziilor și reparațiilor la 
toate instalațiile care asi
gură căldura și apa caldă 
necesare apartamentelor 
trebuie să fie terminat* 
pînă la 1 noiembrie. Ți- 
nînd cont că pînă la a- 
ceastă dată au niai rămas 
doar două săptămîni,- iar 
centralele și punct le ter
mice trebuie să intre trep
tat în funcțiune, se impu
ne urgentarea la maximum 
a lucrărilor de punere a 
lor la punct de către 
E.G.C.L. Petroșani și 
T.C.H.,astfel ca să se asi
gure încălzirea și alimen
tarea cu apă caldă in con
diții optime a apartamen
telor beneficiare.

T. VRANCEANU

Răspundem 
cititorilor

• EtGE.MA CAZAN, 
Petroșani: Secția de coafură 
la care v-ați referit in 
scrisoarea trimisa redacției 
a fost desființată.

@) MIHAI MOROZ, l’e- 
triia : Solicitarea dv. ce a 
vi se construi instalația de 
alimentare cu apă la do
miciliu, a fost inaintată 
(împreună cu altele), pen
tru aprobare la G.I.G.C.L. 
Deva. Se așteaptă un aviz 
favorabil

M. VASILE. Lupeni j 
Dacă’ oamenii pe care îi 
menționați cu numele au 
fost intr-adevăr incorect!, 
iar dv țineți să vă afir
mați dezaprobarea față de 
atitudinile lor, nu înțele
gem de ce nu semnați < ui» 
se cuvine ce ne scrieți. Nir 
putem încuraja încercarea! 
de a critica fără a ne a- 
suma înțreaga răspunderi» 
ce o incumbă actul res
pectiv.

După ce am‘ solicitat în 
repetate rînduri E.G.C.L.- 
ului din localitate să-mi 
repare ușa locuinței și am 
foșt mereu amînat, am a- 
peiat la redacție, solicitînd 
sprijin. Pot să spun că la 
intervenția operativă a re
dacției și tovarășii de la 
E.G.C.L au venit și au re
mediat defecțiunile. Țin să 
mulțumesc pe această cale
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Tovarășul Nicolae
VH-a ediție a

Ceaușescu a inaugurat ieri cea de-a
(Urmare din pag. I)

onală a muncii, de a asi
gura noi și ample dimen
siuni colaborării și coope
rării economice cu toate 
Statele lumii.

Deși figurează de puțină 
Vreme pe lista manifestă
rilor > xpoziționale interna
ționale TIB și-a câștigat 
un bun renume internati
onal. fapt confirmat pe 
dep n de numărul în con
ținu . creștere al partici
pantul.r. de varietatea și 
nivelul ridicat al expona
telor și de cifra de afaceri 
tot mai mare care se rea
lizează in cadrul tranzac
țiilor, de la o ediție la 
alta. Pe aceaste rodnice 
coordonate se situează Tîr- 
gul Internațional Bucu
rești și la actuala ediție. 
Cuprinderea tematică a 
actualei ediții a făcut să 
crească nu numai gradul 
de internaționalizare, do
vedit de numărul sporit 
al expozanților străini, dar 
și volumul participării 
acestora. Astfel, în afară 
de România, participă cu 
pavilioane oficiale 35 de 
țări din Europa, Africa, 
America de Nord, America 
de Sud, Asia și Australia, 
cele mai mari suprafețe de 
expunere fiind deținute, 
după țara-gazdă, de Uniu
nea Sovietică, R. F. Cer
ni. nia, R. D. Germană, A- 
ustria. Italia, Cehoslova
cia, Polonia și Anglia. în 
afara firmelor ce expun 
în pavilioane oficiale, sînt 
prezente, de asemenea, alte 
200 firme cu standuri și 
pavilioane colective sau 
individuale din diferite 
țări. Pentru prima dată se 
află la TIB, cu un stand 
aparte, „Centrul de Comerț 
Internațional UNCTAD 
GATT" de la Geneva, îm
preună cu „Centrul Român 
de C-merț Exterior".

Oferta celor 450 de cen
trale industriale, institute 
de cercetări și proiectări, 
precum și unități producă
toare din România prezin
tă .și la această edi
ție produse noi sau îm
bunătățite, de o ridi
cată tehnicitate și ținută 
calitativă, din toate sectoa
rele economice cuprinse în 
profilul tîrgului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceau seu, a celorlalți to
varăș din conducerea de 
parti și de stat a început 
în pavilionul central, unde 
sînt < incentrate marea ma- 
jorita. a exponatelor ro- 
mâneșii. în mod deosebit 
se in, pun realizările din 
domeniul construcțiilor de 

mașini, ramură a cărei 
pondere, in totalul pro
ducției industriale, repre
zintă 34 la sută.

Insistînd asupra celor 
mai recente creații din a- 
cest sector, ministrul in
dustriei de mașini-unelte, 
electrotehnică, și ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, prezintă secretaru
lui general al partidului 
exponatele, intre care rea
lizări tehnice deosebite, cu 
înalte performanțe, dintre 
cele mai recente produse 
de industria românească.

Secretarul general al 
partidului a avut cuvinte 
de apreciere față de aceste 
realizări, față de preocupă
rile constructorilor de ma
șini pentru continua moder
nizare și îmbunătățire a 
parametrilor tehnico-eco- 
nomici ai instalațiilor, a- 
gregatelor, a celorlalte uti
laje, recomandînd ministe
relor de resort să întoc
mească un program privind 
asimilarea în țară în spe
cial a mașinilor destinate 
industriilor de autovehicu
le, textile, încălțăminte și 
a altor sectoare.

în același timp, a subli
niat secretarul general al 
partidului, este necesar ca 
industria construcțiilor de 
mașini să asigure produce
rea, în cantități corespun
zătoare, a pieselor de 
schimb.

Un loc important în ca
drul pavilionului central 
este rezervat electrotehnicii 
și electronicii — ramuri 
care în ultimul deceniu au 
cunoscut o puternică dez
voltare. Sînt expuse nume
roase echipamente electro
nice, mijloace de automa
tizare și mecanizare a pro
ceselor tehnologice de pro
ducție, aparatură pentru 
laboratoarele de cercetare 
și învățămînt, roboți in
dustriali, calculatoare și 

microcalculatoare universale 
și alte produse din a- 
cest domeniu al tehnicii de 
vîrf. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezenta
te cele mai actuale produ
se electrotehnice. Sînt ex
puse, de asemenea, unele 
realizări remarcabile ale 
specialiștilor din institute
le de cercetări științifice și 
inginerie tehnologică pen
tru automatizări și de teh
nică de calcul. Sînt pre
zente în expoziție, de ase
menea, numeroase și va
riate articole electrotehni
ce, ca frigidere cu compre
sor, mașini de spălat auto
mate cu comandă pro
gram, aspiratoare, radio
receptoare și televizoare,

Tîrgului
mașini și aparataje elec
trice gospodărești, concepu
te pentru consumuri re
duse de energie.

în cadrul expoziției, mi
nistrul de resort a prezen
tat secretarului general al 
partidului exponatele in
dustriei forestiere și mate
rialelor de construcții, in
sistînd asupra garniturilor 
de mobilier ornamentate 
cu sculpturi și intarsii deo
sebit de atractive. Se re
marcă preocupările creato
rilor din acest domeniu 
pentru valorificarea supe
rioară a speciilor de lemn 
din țara noastră.

în standurile următoare 
sînt expuse variatele pro
duse realizate de unitățile 
cooperației de consum. Pre
ședintele CENTROCOOP, 
informează despre preocu
pările colectivelor din acest 
sector de a spori și diver
sifica gama de produse de 
uz casnic și gospodăresc, 
de împletituri, de produse 
agroalimentare realizate 
din fructe de pădure și vî- 
nat și multe altele desti
nate pieței interne ca și 
celei externe.

în sectorul următor sînt 
expuse o gamă variată de 
produse agroalimentare re
alizate de industria noastră 
care se remarcă printr-o 
bună calitate, printr-o pre
zentare atractivă și care 
și-au cîștigat un bun renu
me pe piața internă și ex
ternă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului vizitează în con
tinuare pavilionul industri
ei chimice, ramură care în 
1985 va deține 13,2 la sută 
din totalul industriei româ
nești. '

La cea de-a VII-a edi
ție a Tîrgului Internațional 
București, industria chimică 
românească își etalează 
produsele pe o suprafață 
de 2 500 metri pătrați, atît 
în pavilionul central, Cît 
și pe platforme exterioare.

Chimia '81, așa cum su
gestiv se intitulează în
semnul grafic ce marchea
ză prezența României la 
TIB în acest an, oferă o 
imagine cuprinzătoare a 
marelui potențial de cer
cetare, producție și de ex
port de care dispune as
tăzi industria noastră chi
mică. Panouri cu cifre și 
grafice, fotografii, diapozi
tive și vitrine cu produse, 
multe dintre ele „în pre
mieră", oferă vizitatorilor 
posibilitatea de a cunoaș
te puternica dezvoltare a 
industriei noastre chimice,

Internațional București
ramură care în ultimii 15 
ani s-a îmbogățit cu a- 
proape 1 500 obiective noi.

Apreciind rezultatele ob
ținute de chimiști, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
cerut acestora să intensi
fice preocuparea pentru 
valorificarea tot mai înal
tă a gazelor de sondă și a 
celor rezultate din proce
sele de prelucrarea țițeiu
lui. Secretarul general al 
partidului a indicat, toto
dată, să se intensifice acti
vitatea pentru asimilarea 
de aditivi în vederea spo
ririi producției de uleiuri 
superioare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că 
este necesar să fie prevă
zută, în programele de dez
voltare a industriei chi
mice, valorificarea cît mai 
deplină a tuturor resurse
lor indigene.

în standul următor sînt 
expuse produse ale Cen
tralei industriale de îngră
șăminte chimice — Craiova.

într-o vitrină specială 
sînt prezentate produsele 
foto cu marca Azomureș.

Sînt prezentate apoi ex
ponatele Centralei de pre
lucrare a cauciucului și 
maselor plastice București.

Cu viu interes sînt ur
mărite, de asemenea, rea
lizările industriei de me
dicamente și cosmetice, sec
toare care prezintă nume
roase noutăți.

Vizita continuă apoi în 
sectoarele industriei ușoa
re. Cele 4 000 de exponate 
demonstrează că astăzi in
dustria noastră ușoară a 
devenit o ramură moder
nă, de înalt randament, cu 
o mare diversitate de pro
duse, preocupată să răspun
dă pretențiilor și gusturi
lor tot mai exigente ale 
consumatorilor, cît și ce
rințelor unei competitivi
tăți tot mai ridicate pe 
piața externă. Evidențiind 
asemenea trăsături, minis
trul industriei ușoare, arată 
că în acest sector se pro
duce astăzi o gamă largă 
de produse — de la țesă
turi, confecții și tricotaje 
la marochinărie, galanterie 
și încălțăminte, de la ar
ticole decorative și de uz 
gospodăresc la produse din 
sticlă și ceramică fină, no
menclatorul de fabricație 
al întreprinderilor din a- 
ceastă ramură, cuprinzînd 
astăzi mai bine de 145 000 
de articole, față de 9 000 în 
1950. Circa 35 la sută din 
producția industriei ușoa
re este destinată exportu
lui

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat rezul
tatele bune obținute de 
colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile indus
triei ușoare, recomandînd, 
totodată, să se studieze, cu 
atenție și să se găsească 
noi posibilități pentru va
lorificarea superioară a 
pieilor, fibrelor și celorlal
te materii prime, pentru 
diversificarea produselor. 
Secretarul general al parti
dului a arătat, totodată, 
că este necesar să fie dez
voltată producția de cera
mică, cea de faianță și de 
sticlă și să se asigure o 
valorificare mai largă a 
produselor de cristal pe 
piața externă.

Vizita continuă pe plat
formele exterioare ale com
plexului expozițional. To
varășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat le sînt înfățișate unele 
din succesele proiectanților 
și constructorilor români 
de autovehicule în înfăp
tuirea sarcinii de mare 
cinste de a realiza mij
loace de transport cu per
formanțe tot mai ridicate 
și cu consumuri reduse de 
carburant. Este expusă o 
gamă largă de autobascu
lante, cu capacități vari
abile, de la 7,1 tone la 100 
tone, autocamioane, auto
buze, microbuze, autospe
ciale, autoturisme. Premi
era industriei de autotu
risme a constitui;-o noul 
automobil Olcit în varian
tele 650 și 1 130 cmc, rod 
al colaborării româno- 
franceze, care se caracteri
zează printr-o linie mo
dernă, confort sporit și 
consumuri reduse de car
burant. Ele lărgesc gama 
autoturismelor românești 
oferite pieței interne și 
externe.

Din domeniul materialu
lui rulant sînt expuse lo
comotive electrice și Diesel 
hidraulice, vagoane bascu
lante de 40 mc și multe 
altele.

La rîndul săli, industria 
aeronaut- ă este pre.vnt'i 
cu elicoptere, avioane, pla
noare și motoplanoare de 
<• construcție originală.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat a- 
precieri față de realizările 
constructorilor de autove
hicule și a indicat să se 
acționeze pentru creșterea 

producției de automobile, 
a pieselor de schimb și în 
special a fabricației de 
motoare și cutii de viteze.

Ca și la edițiile anterioa
re, constructorii de utilaj 
petrolier, pentru rafinării 
și pentru industria chimi
că își onorează și de a- 
ceastă dată reputata lor 
carte de vizită, expunind 
noi instalații de foraj.

Intr-un amplasament dis
tinct se remarcă echipa
mentele pentru industria 
chimică.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au vizitat 
pavilioanele naționale ale 
țărilor participante la cea 
de-a VII-a ediție a T.I.B. ; 
Algeria, Anglia, Austria, 
Australia, Bangladesh, Bel
gia, Brazilia, Bulgaria, Ca
nada, Cehoslovacia, Cuba, 
Danemarca, Elveția, R.D. 
Germană, R.F. Germania, 
India, Iordania, Irak, Iran, 
Israel, Italia, Iugoslavia, Ja
ponia, Kuweit, Libia, Ma
roc, Nigeria, Polonia, Por
tugalia, Siria, S.U.A., Su
dan, Turcia, Ungaria și 
U.R.S.S. A fost vizitat, de 
asemenea, pavilionul apar- 
ținînd Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Sînt 
prezenți, pentru prima oa
ră la manifestarea econo- 
mico-comercială găzduită 
de Capitala țării noastre, 
expozanți din Australia, 
Bangladesh, Canada, Ior
dania, Iran și Siria.

în pavilioanele oficiale 
ale țărilor participante, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu deosebită 
cordialitate de șefii misiu
nilor diplomatice, de direc
torii pavilioanelor și re
prezentanți ai firmelor stră
ine expozante, care și-au 
exprimat satisfacția de a 
participa la actuala ediție 
a T.I.B.

La plecare, miile de 
bucureșteni prezenți pe 
aleile Complexului expozi
țional au salutat din nou, 
cu multă căldură și însu
flețire. pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, manifestîndu-și 
și de această dată senti
mentele de dragoste și sti
mă față de conducătorul 
partidului si statului nostru 
a cărui activitate neobosită 
este închinată dezvoltării 
multilaterale a țării, ridi
cării nivelului de civiliza
ție materială și spirituala 
a poporului, creșterii presti
giului internațional al 
României socialiste.

(Agerpres)

Duminică, 18 octombrie

8,Ou—3,50 Teleșcoală.
8,50 Tot înainte.
9,25 Șoimii patriei.
9,35 ilm serial pentru co

pii. Căpitan la 15 ani 
— episodul 2.

10,00 v iața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
42,30 De strajă patriei.
43,00 Telex.
43,05 Album duminical.
15.45 ,.. .
16,0ti ..sport : Fotbal :

ungaria — Elveția în 
preliminariile cam
pionatului mondial. 
I nregistrare de la 
Budapesta.

47.10 Ecranizări din litera
tura universală. Prinț 
și cerșetor. După ro
manul cu același ti
tlu de Mark Twain.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.-

19,00 Telejurnal.
«9 ,25 Cintarea României.
80.45 film artistic. O zi 

grea. Producție a stu
diourilor franceze.

12.10 Telejurnal. Sport.

Luni, 19 octombrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19.25 Cincinal ‘81—‘85.
19,55 Roman foileton. Vân

tul speranței. Epi
sodul 8.

20.45 Cadran mondial. Zi
ua Națiunilor Unite.

21.10 Orizont tehnico-ști- 
ințific.

22.10 Telejurnal.

Marți, 20 octombrie

9,00—11,00 Teleșcoală.
11,00 Cincinal ‘81—'8a.
11.30 Cîntec drag am adu

nat. Program muzi
cal folcloric.

12,05 In lumea enigmelor. 
Serial științific. Re
luarea episodului 12.

12.30 Telex.
15.30 Rugby i România — 

Noua Zeelandă. Trans
misiune directă de la 
Constanța.

17,00 Teleșcoală. Atlas 
geografic. Carpații ro
mânești (I).

17,20 Clubul tineretului.
18,05 Almanah pionieresc.
18.25 Consultații în spriji

nul învățămîntului 
pol itico-ideolog ic.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
18,25 Actualitatea econo

mică.
19.45 Civica.
20,15 Teatru TV. Integra

la Shakespeare. Hen- 

ric al V-Iea. Produc
ție a televiziunii en
gleze B.B.C.

22,00 Oamenii de știință 
și pacea.

22,15 Melodii românești de 
ieri și de azi-

22,30 Telejurnal.
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Miercuri, 21 octombrie

16,00 Telex.
16,05—17,05 Teleșcoală.
17,05 Tragerea pronoex- 

pres.
17,15 Actualitatea muzica

lă.
17,35 Mult e dulce și fru

moasă limba ce-o 
vorbim...

18,00 Omul și sănătatea.
18.25 Revista cîntării Româ

niei.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Sindicatele la cotele 

noii calități.
20,10 Frumoasă țară, dulce 

Românie. Program de 

muzică* patriotică și 
revoluționară.

20,20 Teatru TV. Integra
la Shakespeare. Ilen- 
ric al V-lea. Produc
ție a televiziunii en
gleze B.B.C. Partea a 
Il-a.

21,45 Oamenii de știință 
și pacea.

22,00 George Enescu.
22,10 Telejurnal.

Joi, 22 octombrie
9,00—11,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton. Vîn- 
tul speranței. Relua
rea episodului 8.

11.50 Ecouri de madrigal.
12,25 Consultații în spriji

nul învățămîntului 
politico-ideologic.

12.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05—17,05 Teleșcoală.
17,05 Viața culturală.
18,00 Fotbal internațional.
18,35 Desene animate — 

Povestiri din pădu
rea verde.

19.00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea . econo

mică.
19.45 Ora tineretului.
20.30 Oamenii de știință și 

pacea.
20.45 In lumea enigmelor. 

Serial științific. Ulti
mul episod.

21,10 Film artistic. Aface
rea Protar. Ecrani
zare a piesei Ultima 
oră de Mihail Sebas
tian.

22.30 Telejurnal.
Vineri, 23 octombrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19.45 Oamenii de știință și 

pacea.
20,00 Memoria documen

telor. Mărturii des
pre statutul politie 
al Țărilor Române 
în epoca medievală.

20.25 Film artistic. Caddie. 
Producție a studiou
rilor australiene.

22,05 Muzică ușoară.
22,20 Telejurnal.

Sîmbătă, 24 octombrie

9,00 Sindicatele la cotele 
noii calități.

9,25—10,05 Teleșcoală.
10,05 Film artistic. Caddie. 

Reluare.
11.45 Limba română.
12,05 Vocația patriotică a 

muzicii românești (111).
13,00 Mozaic cultural-ar- 

tistic-sportiv. Sport. 
-— la ora 15,00 —
transmisiuni directe 
alternative de la 
București și Pitești : 
întîlriîrea de rugby 
— România — Noua 
Zeelandă și repriza 
a Il-a a meciului de 
fotbal : F.C. Argeș — 
Dinamo București.

18.35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Contemporanii noștri. 
20,00 Teleenciclopedia.
20.45 Film serial „Crahul". 

Producție a studiou
rilor americane. E- 
pisodul II,

21.35 Klica bibliotecă ve
selă — pagini din u- 
modul românesc și 
universal.

22,15 Telejurnal. Sport.
22.30 Nocturna TV.
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