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Trei întreprinderi miniere 
cu depășiri da plai

Sfîrșitul decadei a doua 
tom brie găseste aproape 
cu rezultate mai bune decît în aceeași 
perioadă a lunii trecute. Se detașează mi
nele Paroșeni, Lonea și Bărbăteni care, 
feri dimineață, raportau, împreună, ex
tragerea a peste 500 tone de cărbune e- 
nergetic și cocsificabil în plus față de 
preliminarul zilei de vineri, 17 octom
brie. Merite deosebite revin minerilor 
de la cea mai mecanizată mină din 
zin — mina Paroșeni care cu cele 
tone extrase peste sarcinile de plan
această zi a reușit să recupereze integral 
minusul înregistrat în prima decadă. 
S-au evidențiat sectoarele I și III.

din luna oc- 
toate minele

ba-
264 
în

Sector fruntaș
Colectivul sectorului VII al,I.M. Vulcan 

se situează pe loc de frunte în întrece
rea pe mină pentru a da țării cît mai 
mult cărbune. In primele 9 luni ale 
anului în sector au fost executați 278 
ml de lucrări de pregătiri peste plan. 
Cele mai însemnate depășiri le-au reali
zat minerii din brigăzile conduse de 
loan Ipiza si Ștefanache Pricop. Secto
rul și-a depășit sarcinile de plan la pro
ducția de cărbune 
anului.

După cum ne-a 
Gheorghe Matiaș, 
Ia zi, pe luna octombrie minerii din a- 
batajul frontal condus de Mircea Mură- 
rașu au extras 300 tone de cărbune pes
te plan, iar cei din abatajul cameră 
condus de Traian Borșa raportează 150 
de tone peste plan. (V.S.)

pe primele 9 luni ale

informat ieri, ing. 
șeful sectorului VII,

Dificultățile vor fi deoăsite« at
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DE LA O DUMINICA 
LA ALTA

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, împreună cu 
tovarășa ELENA CEAUSESCU, a inaugurat 

Tîrgul Internațional 
București

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a inaugurat, 
sîmbătă, 19 octombrie, Tîr- 
gul Internațional Bucu
rești, importantă mani
festare economică și co
mercială, aflată, în acest 
an, la a Xl-a ediție.

La festivitate au parti
cipat membri și membri 
supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai
C.C. al P.C.R., membri ai 
Comitetului Central al 
partidului, ai Consiliului 
de Stat și guvernului, con
ducători ai unor institu
ții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Erau de față șefii misi
unilor diplomatice acre
ditați la București, mem
bri ai corpului diplomatic, 
directori ai pavilioanelor 
naționale și reprezentanți 
ai firmelor de peste hota
re care iau parte la ac
tuala ediție a Tîrgului, co
respondenți ai presei străi
ne.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați, la sosirea în incinta 
Comp,evului expozițional 
din Piața Scînteii. unde 
se află organizat tîrgul, de 
mii de locuitori ai Capita
lei, care i-au aclamat și 
ovaționat îndelung.

In această primire en
tuziastă și-au găsit o no
uă și vibrantă expresie 
sentimentele de fierbinte 
dragoste, de profundă pre
țuire și recunoștință pe 
care întreaga națiune le 
poartă secretarului gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
activitatea neobosită ce o 
consacră ridicării necon
tenite a României pe culmi 
tot mai înalte de civiliza
ție și progres, creșterii 
prestigiului ei în lume.

A urmat ceremonia des
chiderii oficiale a Tîrgu
lui, care se desfășoară sub 
semnificativa deviză „Co
merț — cooperare — dez
voltare — pace", reafir- 
mînd voința României de 
a extinde continuu relați
ile sale economice exter
ne, de a întări legăturile 
de prietenie cu toate țări
le, în interesul cauzei 
destinderii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

Organizată în anul în 
care poporul nostru oma
giază două decenii de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului, actuala ediție 
a Tîrgului pune pregnant 
în evidență realizările re
marcabile cbținute de 
România în această peri
oadă de mare avînt și di
namism. legată trainic și 
pentru totdeauna de nu
mele, gîndirea și fapta re

voluționară ale făuritorului 
ei inspirat și clarvăzător, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ilustrativă, în 
acest sens, este prezența 
largă a țării noastre în 
cadrul Tîrgului, expona
tele românești relevînd în 
mod elocvent potențialul 
creator și forța economiei 
naționale, dezvoltarea ei 
intensivă, modernă, de
înaltă productivitate și 
competitivitate, ceea ce a 
permis intensificarea par
ticipării României la
schimbul' m india] de va
lori, la diviziunea inter
națională a muncii.

începerea c^remon'ei i 
naugurale a fost marcată 
de intonam Imnului de 
Stat al Republicii Socialis
te Remania

A luat, apr., cuvîntul to 
varășul Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exte
rior și cooperării economi
ce internaționale.

In numele organizatori
lor acestei manifestări e- 
conomice internaționale, 
vorbitorul a rugat respec
ți os pe tcvarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, să binevoiască a tăia 
panglica inaugurală.

In aplauzele asistenței, 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a tăiat pan-

(Continuare în pag. a 4-a)

„Dificultățile vor fi de
pășite" — este nu numai 
o dorință, ci și o evaluare 
lucidă a posibilităților, fă
cută de brigadierul Aurel 
Grigore și de ortacii săi 
din cadrul sectorului II 
al I.M. Petrili. „Pe ce 
vă bazați?" s-a întrebat și 
a întrebat reporterul, de
vreme ce brigada este, 
tn cadrul sectorului, cea 
care înregistrează, în
cifre absolute, restanța cea 
mai mare — 5 940 de to
ne de cărbune. Și iată ar
gumentele desprinse într-o 
sui-generis analiză a 
muncii, făcută la fața lo
cului, împreună cu sing. 
Gheorghe Gligor, șeful sec
torului și maistrul Con
stantin Necula, secretarul 
organizației de partid.

fi 
pre- 
căr-

ln primul rînd, va 
rezolvată problema 
luării producției de 
bune, care a creat brigă
zii (ca, dealtminteri, între
gului sector) dificultăți. Da
torită silozului dintre ori
zonturile 50 și 150, care s-a 
degradat, din pricina în- 
fundărilor la gura de de
versare, fluxul produc
ției este stingherit. Gheor
ghe Gligor reclamă și 
dovedește trei zile de opri
re a activității din front, 
datorită acestei cauze 
care foarte repede va fi 
soluționată. Mai mult de- 

șeful 
filă 
doi

I ENERGETICIANULUI
cinstită prin fapte demne de muncă

PRIN MUNCA 
PATRIOTICA A 

TINERILOR
Acțiunile de muncă pa

triotică au ocupat un loc 
important în lunile care 
s-au scurs din acest an, 
în viața organizațiilor 
U.T.C. din Valea Jiului.

După cum ne informea
ză tovarășul loan Toacă, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal U.T.C., pî- 
nă la această dată uteciș- 
tii municipiului au reali
zat peste 2 milioane lei la 
muncă patriotică finanța
tă. Rezultate au fost obți
nute, în principal, prin ac
țiunile organizate în spri
jinul producției, pentru 
recuperarea materialelor 
refolosibile, activitatea 
elevilor în cadrul practi
cii productive pe șantiere
le locale ale tineretului, 
precum și prin temele de 
cercetare realizate de u- 
teciștii de la C.C.S.M. și 
I.C.P.M C. Pînă la sfîrși- 
tiil anului, uteciștii orga
nizației municipale U.T.C. 
vor realiza suplimentar 
planului peste 100 000 lei 
prin muncă patriotică. 
(G.C.)

cît atît, ne arată 
sectorului, pe prima 
a urgențelor se află 
suitori, a căror pregătire 
va fi accelerată și prin 
ajutorul unei formații di
rijate de către conducerea 
minei spre frontalele 233 
și 234.

Tntr-o altă ordine de 
idei, care are în vedere 
crearea de condiții optime 
pentru reintrarea pe plan 
a briszăzii se situează si

C.T. DIACONU

La recenta ședință a 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. s-au 
jalonat principalele direc
ții în care trebuie să se 
acționez ■ de către toate co
lectivele de energeticieni 
pentru a crește cantitatea 
de energie electrică pro
dusă.

Pentru energeticienii de 
la Paroșeni aceste măsuri 
ferme impuse au constituit 
un imbold pentru a realiza 
la termen și de bună cali
tate lucrările de revizii și 
reparații prevăzute la ma
șinile și instalațiile din 
dotare pentru a produce în 
sezonul rece întreaga can
titate de energie electrică 
prevăzută. Pentru aceasta 
întregul colectiv al uzinei 
a depus eforturi susținute 
cu e au fost concretizate în 
creșterea continuă a canti
tății de energie electrică li
vrată zilnic economiei na
ționale.

Zile și nopți, energetici

A intrat în tradiția noastră ca la jumătatea toam
nei, după bucuria roadelor cîmpului, să înconju

răm cu satisfacție și căldură pe bravii energeticieni 
ai țării la ziua marii lor sărbători. Anul acesta.Ziua 
energeticianului se sărbătorește în contextul în care 
conducerea superioară de partid și de stat a luat mă
suri pentru asigurarea energjei electrice 1—*-
ramurile de activitate în sezonul rece.ramurile de activitate în

noas - 
în 

oma-

enii de la Paroșeni s-au a- 
flat mereu la datorie pen
tru a asigura forța și pu
terea, lumina și căldura 
pentru activitatea 
tră. De aceea, acum 
ceas de sărbătoare
giem faptele lor de mun
că. Nu de puține ori Titu 
Bran, Ștefan Vereș, Ion Ma‘ 
ier, Emil Costea, Nicolae 
Lorrncz, Aure] Bolosin, 
Nicolae Răducu, Ion Puri
ce, Alexandru Madaraș, 
Ladislau Coș, Petrică Bri- 
ciu, Maria Sipoș, loan To- 
doruț și mulți alții, punînd 
mai presus de toate mun
ca, au rămas la datorie a-

în toate

tît cît a fost
Prin faptele 
că, energeticienii de
Paroșeni au reușit să pro
ducă în perioadă ce a tre
cut din acest an cu aproa
pe 20 de milioane kWh e- 
nergie electrică mai multă

nevoie de ei. 
lor de mun- 

la

decît în aceeași perioadă 
a anului trecut, cu un con
sum de combustibil mai mic 
cu peste 1000 de tone și, 
totodată, au pregătit uzi
na pentru buna funcțio
nare In perioada de iarnă. 
La ceas de sărbătoare ho- 
tărî-ea energeticienilor de 
la Paroșei i este de a răs
punde prin fapte măsuri
lor stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a a- 
sigura economiei naționa
le — îndeosebi în această 
perioadă — cantități spo
rite de energie electrică în 
condiții de eficiență spo
rită

(Continuare în pag. a 2-a)

La pupitrul de comandă al U.E. Paroșeni.

Operativitate și eficiență 
muncit, tot în 17 octombrie, 
de-a lungul a 16 ore, echi
pa .de reparații cabluri e- 
lectrice subterane — forma
tă din maistrul Stan Bitcă, 
șeful echipei și electricienii 
Petru Petea și Constantin 
Bosnea — pentru a resta
bili alimentarea cu energie 
electrică a cartierului Vîsco- 
za IV din Lupeni.

— La comanda sistemului 
energetic local, ne spunea 
ing. Andrei Samuel, șeful 
C.D.E.E. Petroșani, toți oa_ 
menii muncii din unitatea 
noastră își fac, zi și noapte, 
datoria, intervenind cu ope
rativitate în întreaga Vale 
a Jiului pentru a asigura, 
în spiritul recentei ședințe 
a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., buna 
funcționare cu energie elec
trică a întreprinderilor mi
niere, a tuturor obiective
lor economice, sociale și 
culturale.

In urmă cu citeva zile, în 
17 octombrie, o mașină con
dusă de un șofer neatent 
a rupt linia electrică de 6 
KV care alimentează Fabri
ca de pîine din Lupeni. în- 
țelegind consecințele situa
ției create, electricienii Pe
tru Stanei și Marian Havli- 
cek au intervenit imediat 
și eficient, reușind să re
medieze defecțiunea intr-un 
timp record.

Este una dintre multele și 
zilnicele acțiuni ale oame
nilor muncii de la centrul 
pentru distribuirea energiei 
electrice din Petroșani, oa
meni care dovedesc, prin 
însăși operativitatea inuncii 
lor, alese calități morale. 
Buna pregătire profesională 
se împletește permanent cu 
responsabilitatea pentru ire
proșabila funcționare a tu
turor instalațiilor din siste
mul energiei electrice din 
Valea Jiului.
munca lor se desfășoară în
tr-o continuă luptă cu mi
nutele și orele. Așa cum a

lată de ce

Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Secvențe culturale

Intenții bune... in curs de materializare->
Am vizitat inopinat, în- 

tr-una dintre dimineți 
Clubul sindicatelor din Pe- 
trila, așezămînt cultural 
de mare tradiție, loc unde 
minerii și nu numai ei par
ticipă zi de zi la activități 
variate, interesante.

Știam multe despre clu
bul din Petrila, despre po
sibilitățile pe care le are, 
dar și despre faptul că în 
ediția a V-a a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României*' rezultatele ob
ținute în concurs nu au 
fost mulțumitoare. Știam, 
de asemenea, că fiecare 
dintre organismele impli
cate în activitatea cultu
rală au analizat recent 
această stare de lucruri, 
prcconizînd măsuri adec
vate. Chiar de la intrare 
ne întîmpină cîteva afișe, 
spectacole care vor fi 
susținute aici de instituții 
profesioniste de cultură 
din țară aflate în tur
neu. Pe unul dintre pa
nouri ne atrage atenția un 
afiș purtînd antetul clu
bului și următorul text: 
Simpozion. Astăzi, în sala 
de spectacol a clubului, 
pentru elevii din școlile ge
nerale, un simpozion cu 
tema „Literatura româ
nească contemporană —

La sfîrșit de săptămîna
• La Teatrul de stat 

„Valea Jiului" are loc as
tăzi un recital de versuri 
și muzică Mihai Emines- 
eu, intitulat „Dintre sute 
de catarge". Recită acto
rul Florin Plaur. La pian, 
prof. Adina Alexandres- 
cu. Spectacolele vor avea 
loc la orele 10 și 11,30 (pen
tru elevi de liceu) și 19, 
pentru marele public. Sce
nografia este semnată de 
Aurel Florea.

• La Casa de cultură și 
la cluburile muncitorești,

FOTBAL, DIVIZIA B3

Avancronica
Etapa a XI-a a diviziei na

ționale B, seria a III-a pro
gramează meciuri atrac - 
live, interesante care pot 
aduce schimbări spectacu
loase în configurația cla
samentului. Prin prisma 
șanselor de victorie, „Jiul" 
Petroșani — actualul lider 
al seriei, pornește drept 
favorită în confruntarea cu 
Minerul Cavnic, o victorie, 
scontată dealtfel, a noas
tră, corelată cu înfrînge- 
rea urmăritoarelor, putînd 
aduce multașteptata des
prindere a Jiului. Desigur, 
avem în vedere, în primul 
rînd faptul că „F.C. Mara
mureș" are un meci pe 
muchie de cuțit cu „Uni
rea" Alba Iulia, o eventu
ală înfrîngere a „Unirii" 
diminuîndu-i serios șan
sele de a sălta în clasa
ment. „Gloria" Bistrița va 
juca de această dată la 
Deva, cu „Mureșul", care 
cu cele 8 puncte, are ab
solută nevoie de victorie 

mijloc de educare a tinerei 
generații".

Intrăm, Intr-adevăr, în 
sala de spectacol peste 40 
de pionieri ascultă cu a- 
tenție expuneri prezentate 
de cadre didactice de spe
cialitate, Carmen Pătrașcu, 
Elena Bălașa. Directorul 
clubului, Aurel Illușcu, ne 
invită să consultăm planul 
de muncă pe luna octom
brie, un program destul 
de atractiv, alcătuit în așa 
fel îneît să satisfacă ce
rințele tuturor; la ora la 
care ne aflam în club, o 
oră matinală, se desfășu
ra una dintre orele cercu
lui de croitorie condus de 
Dorina Pop, cerc la care 
sînt înscrise 52 de cursan
te. Acestui cerc i se adau
gă — ne informează a- 
celași Aurel Illușcu, încă 
trei cercuri tehnico-aplica- 
tive. Ne interesăm de ul
timele acțiuni. Carmen 
Pătrașcu, președinte al 
Comitetului Orășenesc de 
Cultură și Educație Socia
listă, ne vorbește despre 
„Săptămîna cititorului", 

grupaj de acțiuni recent 
încheiate, care a cuprins 
două expuneri pe teme de 
carte tehnică, expuneri ca
re au avut loc la căminele 
de nefamiliști, un medalion 
literar „Liviu Rebreanu", 

seară distractivă pentru 
tineret. Incepînd cu ora 
18, dansul și muzica își 
așteaptă prietenii.

• Tot Ia Casa de cultu
ră a sindicatelor, astăzi, 
începînd cu ora 19,00, An
samblul artistic „Maramu
reșul" din Baia Mare va 
susține un spectacol pentru 
fruntași' în producție. Di
rijor : Alexandru Viman. 
Soliști: Ioana, Ion și Ște
fan Petreu.ș, Angela Buciu, 
ș.a. (A.H.)

etapei a XI-a
pentru a scăpa de „zona 
fierbinte", la fel cum și 
„Armătura" Zalău, sîă- 
tem convinși va lua cu a- 
salt poarta „Minerului" din 
Lupeni, într-un meci în 
care minerii vor încerca 
și ei, de ce nu, obținerea 
cel puțin a unui punct ca
re să-i mai îmbunătățeas
că oarecum situația în cla
sament.

Desigur întreaga atenție 
a iubitorilor fotbalului din 
Vale, se va îndrepta spre 
meciul „Jiului" al cărui joc 
a făcut progrese conside
rabile.

Sîntem convinși că astăzi 
„Jiul" va face din nou un 
meci frumos, eficient, care 
să ne aducă atît victoria, 
dar, mai ales, goluri mul
te, cît și recîștigarea în
crederii spectatorilor pe 
care îi doriifî la fel de 
mulți și de înfocați în 
sprijinirea cu sportivita
te a echipei noastre.

Gh. CHIRVASA 

organizat cu sprijinul ti
nerilor de la „Magazinul 
general", un recital de 
poezie și muzică.

Despre formațiile artis
tice, aveam să fim infor
mați, mai tîrziu că ele vor 
fi revitalizate, vor fi co
optați noi membri.

Intenții bune sub as
pect organizatoric. Clubul 
a înscris în noua ediție a 
Festivalului Național
„Cîntarea României" 15 for
mații de diferite genuri, 
dintre care nu lipsesc mu
zica ușoară și folk, muzica 
populară, dansurile popu
lare, dansul modern, reci
tatorii, brigada artistică.

O atenție aparte, sîntem 
asigurați, că se va acorda 
fanfarei și corului bărbă
tesc „Freamătul adîncu- 
lui". Așteptăm cu nerăb
dare să vedem aceste for
țe artistice pe scenă. Ori
cum, Petrila are capacita
tea artistică și forța orga
nizatorică de a reveni și 
la acest capitol în frunte.

H. ALEXANDRESCU

La Teatrul muncitoresc 
„Ana Colda" din Lupeni, 
condus de loan Roșu, se 
lucrează la montarea pie
sei „Omul care face mi
nuni", de Radu F. Ale
xandru, avind ca protago
niști pe Rodica Roșu și 
Grigore Crișan.

Foto : Al. TĂTAR

Operativitate și eficiență]
(Urmare diD pag r

Odată cu venirea serii 
mii de locuitori din Valea 
Jiului apasă întrerupătorul, 
într-un gest reflex. Sînt mulți 
oameni, ca electricienii 
Francisc Argint, Mihai Kru- 
jerak, loan Rus, Alexandru 
Boroș, care veghează ca lo
cuitorii să beneficieze de 
curentul electric. La stațiile 
de înaltă tensiune, de pil
dă, locurile de muncă sint 
cu foc continuu, loan Pas- 
caru, loan Bora, Dumitru 
Ștefan și Stolz Tiberiu fă- 
cîndu-și datoria cu atenția 
atît de necesară meseriei 
lor. Cum a acționat, de alt
fel și laboratorul de detec
tarea defectelor în cable, 
condus de maistrul Eugen 
Munteanu, care a determi

Florile

iar 
capătă, 
împli-

De peste un secol, pen
tru oamenii Petrilei via
ța însemna cărbune. Pen
tru minerii de astăzi ai 
Petrilei s-au înălțat si
luete zvelte din beton, 
locuințe care dau bătrî- 
nei urbe un aer de tine
rețe și prospețime, 

, viața oamenilor 
cu fiecare zi, noi 
niri.

La fereastra 
blocuri găsești flori, mul
te flori, o policromie în- 

■ cîntătoare. Iată de ce, 
aici, în Petrila, prin gri-

noilor

Dificultățile vor fi depășite
(Urmare din pagina l)

creșterea liniei de front 
care la mijlocul lunii ur
mat' are va ajunge la 90 
ml, cu plusurile de pro
ducție respective. In acest 
scop sc- lucrează, prioritar, 
la finalizarea tavanului de 
rezistență, pentru că, în 
acest an, sectorul a redes
chis pentru exploatare o 
zonă de foc din partea 
vestică a minei, preluînd, 
deci, un spațiu cu difi
cultăți inerente (decalaje, 
denivelări etc.), lesne de 
înțeles.

Dar, credem noi, argu
mentul decisiv se află în 
convingerea brigăzii că lo
cul ci nu este „sub plan", 
nu sînt obișnuiți, pur și

nat cu precizie, în 17 și 18 1 
octombrie, defecțiunile care 
au influențat procesul de ț 
producție de la întreprinde- < 
rea minieră Lupeni și prepa- r 
rația Petrila sau constructorii 
de rețele electrice din echi- i 
pele conduse de Dumitru ' 
Enulescu și Dan Neamțu, 1 
care muncesc pentru aii- j 
mentarea cu energie a tu- i 
turor noilor obiective indus- 1 
triale, edilitare și social-cul- ț 
turale.

Astăzi, cînd sărbătorim \ 
„Ziua energeticianului", fie- i 
care locuitor din municipiu, ’ 
aprinzînd lumina sau por- ț 
nindu-și radioul sau televi- 1 
zorul, adresează cuvinte de , 
caldă mulțumire tuturor ce- > 
lor ce muncesc în importan- 
tul domeniu al energiei e- t 
lectrice. /

această bucurie
ja edililor orașului, A- 
sociația Economică Co
operatistă și de Stat din 
Arad a deschis o floră
rie care aduce o notă a- 
parte în peisajul Petrilei. 

„Se vor aduce aici de 
două ori pe săptămînă — 
ne informează Marcelan 
Sferdcan, directorul
A.E.C.S. Arad, venit spe
cial pentru a asista la 
deschiderea noii unități 
— flori de toate felurile, 
vaze de ceramică, alte 
produse necesare celor 
care vor să aibă plante 
în apartamente. Se vor

simplu, cu o asemenea si
tuație „în clasament" și 
fac toate eforturile pentru 
a repromova între brigăzi
le fruntașe. „Am fost me
reu în frunte — ne spune, 
brigadierul Aurel Grigore. 
Nemotivatele au scăzut 
simțitor în brigadă, tocmai 
pentru că spiritul gene
ral este cel al unui efort 
colectiv pentru învinge
rea greutăților vremelni
ce cu care se confruntă a- 
cest colectiv mineresc. Au 
fost selecționați, din ca
drul brigăzii, oameni pen

O singură fisură,.
împlinirea vocațională a 

personalității umane pre
supune un drum lung, anii 
de școală se continuă fi
resc cu formarea profesio 
nală, uneori pot interveni 
perioade de stagnare sau 
chiar recul, întotdeauna în
să buna pregătire, munca 
plină de dăruire și cins
tea asigură locul meritat 
în procesul de producție, 
în societate. Ion Bulai ve
nise tocmai de pe melea
gurile moldovene, cu gîn- 
dul de a-și face un rost 
în Valea Jiului; auzise și 
s-a convins că la mină se 
cîștigă bine. S-a încadrat 
la I.M. Uricani, ca mun
citor necalificat și, nor
mal, a vrut să parcurgă 
treptele ierarhiei mine
rești. Pentru aceasta s-a 
înscris la cursurile de ca
lificare în meseria de mi
ner; inițiativă notabilă și 
sprijinită de societatea 
noastre, cu condiț'a înde
plinirii unor... condiții de 
studii. La biroul P I.R. i 
s-a cerut diploma sau a- 
deverința de absolvire a 
cursurilor școlare obliga
torii de opt sau zece ani.

Pentru, moment, profi- 
tînd și de îngăduință, a 
promis că va completa mai 
tîrziu dosarul și într-ade- 
văr, după cîteva zile de 
la absolvire, a adus foto
copia actului solicitat.

îndeplinite fiind deci toa
te formalitățile. Ion Bulai 
a intrat în posesia mult 
rîvnitului cert ficat de ca
lificare în meseria de 
miner, dar spre surprinde
rea tuturor, a ajuns în 
fața lucrătorilor de miliție, 
acuzat fiind de fals mate
rial în înscrisuri oficiale, 
uz de fals și înșelăciune în 
paguba avutului obștesc.

a oamenilor
executa aranjamente flo
rale pentru decorații in
terioare, buchete pentru 
ocazii. Unitatea, a 29-a 
a A.E.C.S. — în parante
ză fie spus, cele 29 . sînt 
răspîndite în 7 județe ale 
țării — beneficiază de 
toate condițiile necesa
re păstrării și desfacerii 
produselor".

Așadar flori 
mineri, pentru 
Petrilei de azi, 
rată bucurie a
lor". (II. Dobrogeanul

pentru 
oamenii
adevă- 

oameni-

tru calificarea în mese
ria de miner — și acestui 
aspect, sublinia Constan
tin Necula, i se acordă, la 
nivelul sectorului, o grijă 
pe măsura importanței lui. 
Noilor angajați (de aportul 
cărora beneficiază și bri
gada Grigore) li se creează 
un climat favorabil inte
grării rapide în colectiv, 
deprinderii tainelor mese
riei.

In loc de orice conclu
zie, cuvintele brigadieru
lui Aurei Grigore: „vrem 
să pășim, din nou spre și 
dinspre șut eu fruntea sus". 
E mai mult decît o dorin
ță — e un angajament( 
Care, sperăm va fi oqorat’

Cercetările au limpezit si
tuația. Ion Bulai a urmat 
cursurile școlii din Sagna 
(Neamț), între anii 1969— 
1978, dar, fiindcă în ulti
mul an a rămas repetent, 
a fost scos din evidența 
școlară, deoarece depășise 
eu mai bine de trei ani 
vîrsta colegilor de clasă. 
Ce reprezenta totuși foto
copia destinată dosarului 
de studii ? Era fotocopia 
diplomei cumnatului său 
Gheorghe Ghe. Drănău, ab
solvent al școlii generale 
din... Uricani, pe care o 
furase, o măsluise și apoi 
o fotografiase. Ca dovadă a 
vinovăției sale evidente, 
la domiciliul său s-a m,' 
găsit o fotocopie a diplt 
mei falsificate și contra- 
fă-’Ute

Beneficiind deci de un 
climat de îngăduială și 
formalism, de neîndepli- 
r.irea sarcinilor de servi
ciu din partea unor înca
drați ai biroului P.I.R. de 
la mina Uricani, Ion Bu
lai și-a văzut, peste noap
te, „visul cu ochii". De
sigur, calificarea de mi
ner îi asigura o retribuție 
mai consistentă, se ivea 
chiar posibilitatea. peste 
cîțiva ani a promovării, fi
indcă, așa cum reiese din 
caracterizarea primită, era 
un element „conștiincios, nu 
făcea absențe nemotiva
te. se achita de sarcinile de 
serviciu, în familie și so
cietate avea o comporta
re bună". O singură fisură 
morală a dărîmat întreg 
eșafodajul împlinirii sale 
profesionale. Fiindcă. în
totdeauna, o carieră înte
meiată pe fals, pe înșela
rea încrederii, se soldea
ză cu un eșec lamentabil.

Ion VULPE

iQ inFormorr
DEMOGRAFICA. Din 

registrul de evidență a 
populației de la Consiliul 
popular municipal, con
semnăm 5 numărul nou 
născuților, de la începu
tul anului, în orașul Pe
troșani, se ridică la 1150 
copii. In același timp au 
fost încheiate 298 
sătorii, 
Tătar, 
I.P.S.R.U.E.E.M,

tinerii 
lăcătuș

de că- 
Teodor 

la 
Petro-

șani și Mihaela Gută, în
temeind cel mai recent o 
nouă și fericită familie. 
Le urăm casă de piatră ! 
(I.B.)

IN ORAȘUL LUPENI, 
pe malul Jiului a fost 
construită o instalație de 
captare a apei. Noua in
stalație va asigura ali
mentarea cu apă indus
trială a instalației de fi
re celulozice tip mătase 
de la I.F.A. „Vîscoza". 
(V.S.)

SINT IN CURS de fi
nalizare lucrările de ra

cordare a agentului ter
mic la noul punct de 
distribuție din cartierul 
Aeroport II (lingă maga
zinul auto-moto), care va 
avea rolul de îmbunătă
țire a confortului în a- 
partamentele din această 
zonă și va asigura încăl
zirea și apa caldă în noi
le ipfrtamente construi
te, în blocurile A și B. 
(Gh.S.,

ACHIZIȚII. Prin buna 
activitate a consiliului 
popular orășenesc Petri
la, la o serie de sorti-

mente cetățenii orașului 
au îndeplinit sarcinile 
de plan anuale la achi
ziții pentru fondul cen
tralizat al statului. Ast
fel, planul anual la car
ne ovine a fost deja de
pășit cu o tonă, 
sarcinile anuale la 
darea laptelui de 
au fost realizate 
grai. (M.B.)

iar 
pre- 

ovine 
inte-

„PERSEVERE’ A“. Se 
continuă eu o perseve
rență demnă, de o cau
ză mai bună depozitarea

resturilor de la construc
țiile dm Petroșani pe glia 
fostului stadion „Jiul" 
Se conturează aici; pe 
fostul gazon, în plin cen
tru al municipiului, 
adevărat monument 
etalon al proastei 
dăriri I (V.S.)

un
Și 

gospo-

canti-
141 din

COLECTIVUL 
nei-restaurant nr. 
Lupeni (responsabil Do
rina Dochițu, bucătar șef 
Iuliana Nagy) și-a depășit 
sarcinile de plan ale lunii

trecute cu peste 100 000 
lei. Faptul că, în octom
brie, vînzările înregis
trează aceeași creștere se 
datorează preocupării 
permanente în ce priveș
te diversificarea meniu
rilor și sporirii număru
lui de abonați. (Gh.O.)

I
Rubrică realizată de 

V. STRAUT
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Cu simțul măsurii (III)
In general, toți autorii 

care s-au lansat în studii 
de natura celor amintite 
nu raportează „descope
ririle"

raportează 
și interpretările lor 

nivelului cultural general 
al lumii dace din secolele 
II î.e.n. — I e.n. Oamenii 
au avut nevoie de un ca
lendar simplu, 
tilizat, nu de 
de aproximări 
cărui utilizare 
folosirea unui 
tematic, care și azi nu stă 
Ia îndemîna oricui. Exis
tența unui sistem de mă
surare a scurgerii timpului 
nu e de contestat; este 
foarte probabil ca și au
tohtonii să fi avut unul, 
dar un popor format 
principal 
crescători 
nevoie de 
piu și la 
cui. Dar, 
un moment că el totuși 
existat în forma abia 
mintită. 
sau în preajma lui 
fi găsit un grup de 
meni abilitați în, „ 
rea" lui. Dar, Dacia 
găsea ruptă de lume, 
excepția perioadelor știu
te ea a fost străbătută în 
lung și lat de negustori 
greci și romani. Faima 
unui asemenea monument 
nu ar fi scăpat unei menți
uni cît de modeste. Pe nu
mărul, gruparea și ritma- 
rea pieselor constitutive ale 
edificiilor patrulatere ori 
circulare aflate în Munții 
Orăștiei s-au bazat toate 
interpretările de pînă a- 
cum. Este drept, aici se

lesne de u- 
unul plin 
și corecții a 
ar fi impus 
aparat ma-

în 
din agricultori și 
de animale avea 
un calendar sim- 
înțelegerea ori- 
să presupunem 

a 
a- 

Legat de acesta 
s-ar 
oa- 

.mînui- 
nu se 

Cu

Omul
Urmărisem pe micul e- 

ci-an o tragedie shakespe- 
a 

de 
da- 

a-

arceană in două acte 
cite patruzeci și cinci 
minute, în regia unui 
nez priceput. Ei, bine, 
cest Hamlet în crampoane, 
mi-a produs în suflet 
gol mai mare decît 
încasat de Lung. Fiind 
suporter 
ceput să 
re risipă 
care am 
mă spăl.

Trebuie să vă spun că, 
de mic copil, am căpătat 
prostul obicei de a mă spă
la cu apă. Rece, caldă, 
n-are importer țâ. Apă să 
fie 1 Am învîrtit toate ro
tițele posibile. Nimic. Din 
telefonul magic al dușului 
răzbatea gîlgîitul înde
părtat al unui izvor, în 
prag de epuizare M-am în
tors în cameră supărat 
de faptul că nu s-a 
ventat încă o mașină 
spălat oameni, care 
funcționeze pe bază de aer 
comprimat. Nimic mai 
simplu și mai ieftin. Sub 
jetul de aer comprimat ar 
zbura petele de grăsime,

un 
cel 

. un 
în- 

ma-
pătimaș, am 
plîng, făcînd 
de lacrimi, după 
mers în baie să

în
de 
să

ori 
că 
u- 

după 
unor 
Știin- 

alte 
des- 
teh- 
cînd

economi- 
„coap- 

genera-

a

au

găsesc cele mai bine con
servate vestigii și în ace
lași timp cele mai multe 
pe o suprafață relativ mi
că. Faima acelor vestigii a 
atras de-a lungul timpului 
persoane ori grupuri care 
și-au propus să lămureas
că t.nalitatea construcți
ilor de aici. După cum se 
știe, monumentele au fost 
cînd „observatoare as
tronomice", cînd „calen
dare", cînd „rigle de cal
cul" Din relațiile de ve
cinătate ale vestigiilor cir
culare și patrulatere
fost „extrase" cele mai fan
teziste informații matema- 
tico-astronomice și bine
înțeles — atribuite dacilor 
din secolul II î.e.n. — sec. 
I e.n. Firește, nutrim un 
respect deosebit pentru 
truda minții și mîinii dace 
materializată în tot 
se găsește la
Muncelului, dar trebuie — 
din același respect — spus 
că vestigiile de acest 
gen, de un nivel construc
tiv mai modest, există și 
în alte părți ale țării. Așa
dar iată, după o lucrare 

în 
de 

o 
ex- 
lini-

ce
Grădiștea

recentă „Introducere 
Arhitectura Dacilor" 
arh. Dinu Antonescu, 
listă departe de a fi 
haustivă : sanctuare
are și patrulatere: Tei, Ce
tățeni, Pecica, Popești, 
Piatra Roșie, Costești, Bît- 
ca Doamnei, Piatra Cra- 
ivei. Sanctuare circulare 
simple ori complexe: Pe
cica, Fețele Albe, Meleia, 
Rudele, Pustiosul și în 
fine Doîinean, raionul Ho- 
tin R.S.S. Moldovenească. 
Toate acestea să fi fost

care a oprit
dermei umane, 
din abundență, 
mergi, te lovești cu capul 
de el.

Am așteptat cîteva ore, 
lacrimile mi se uscaseră și 
aproape uitasem de meci.

Aer avem 
Pe unde

Dar seceta aceasta neanun
țată și neplanificată înce
puse să mă irite. Trebuia 
să mă bărbieresc. Arătam 
ca un cactus, pe fundalul 
unei dune sahariene. Am 
început să învîrt iar ca
pricioasele rotițe. In sfîr- 
șit, o picătură. Semn bun, 
mi-am : ' 
n-a fost 
mîrîitul 
duetelor. 
E.G.C.L.
apa a plecat din bazin, e-n 
drum spre apartamentul 
meu, dar drumul e lung 
și sinuos. La nevoie, pot 
să merg după apă la blocul 
nr. 7 din strada Vasile 
Roaită, în a] cărui subsol se 
află o adevărată peșteră, pe 
care nici un speolog

zis. Dar picătura 
; urmată decît de 

cavernos al con- 
Am sunat la 
Mi s-a spus că

„calendare", „observatoa
re astronomice", „rigle de 
calcul" ori pur și simplu 
construcții cu un rost cul- 
tic derivate din planul lo
cuinței patrulatere 
rotunde ? Se cunoaște 
dezvoltarea generală 
nej societăți atrage 
sine și rezolvarea 
probleme de ordin 
țific ori tehnic. Cu 
cuvinte, o invenție, 
coperire ori procedeau 
nie, apar atunci 
condițiile social
ce și tehnice sînt 
te". Dezvoltarea 
lă a lumii dace, a poporu
lui dac, din secolele a- 
mintite a impus cumva 
soluționarea unor compli
cate probleme astronomi- 
co-matematice, ori întrea
ga problemă a diverselor 
interpretări „pluridiscipli
nare" ține de o viziune a- 
nistorică. savantescă asu
pra acelei societăți 7 Exis
tența doar a unor rudimen
te de scriere în lumea da
că (ca de obicei în lumea 
„barbară" a timpului) nu 
scade cu nimic meritele de 
excepție ale autohtonilor 
— (vezi cetățile și amena
jările defensive), dar cons
tituie un indiciu serios al 
nivelului științific atins. 
Pe de altă parte, un fond 
bogat al cunoștințelor ma
tematice și astronomice ca
re ar fi impregnat o pătu
ră culturală, trebuia în 
mod necesar să se moște
nească într-o formă ori al
ta, pînă în zilele noastre, 
precum o seamă de datini 
și superstiții.

Dr. V. MORARU

ploaia
De ciudă și sete, mi-am 

făcut un șpriț mare, din 
țuică de prună și spumă 
de drojdie, după care am 
adormit. Am avut un vis 
în care se făcea că plouă 
și plouă, iar eu umblam ca 
c paparudă, cîntînd „Vine 
p'caia, bine-mi pare, In 
grădină am o floare".

Dar ce s-a întîmplat ? 
Grindină ? Nu, vecina de 
jos bate în ușă cu pumni 
și picioare. Mă scol brusc. 
Visez ? Covoarele plutesc. 
Inundație. Conform per- 
ceptului antic, „totul cur
ge",... iar mobila e pe 
punctul de a se dizolva, in
tru în baie, învîrt iar ro
tițe mari și mici. Victorie! 
Sînt omul care a oprit 
ploaia.

P.S. Sînt un mare adept 
al raționalizării consu

mului, fie el și de apă. 
Numai nesăbuitul poate 
lăuda risipa Dar raționali
zarea consumului de apă 
trebuie să se facă organi
zat, după un program în
temeiat și riguros respec-

Valeriu BUTULESCU

Heta o duminică ta alta
IN LOC DE 

ASPIRINĂ

biochimie 
Shenyang 
Avînd în 
extras din

Un nou medicament, ca
re înlocuiește cu succes și 
eficiență sporită aspiri
na, în tratamentul artritei 
reumatismale, a fost pus 
la punct de specialiștii la
boratorului de 
și farnjacie din 
(nordul Chinei), 
componența sa
hipofiză de porc, medica
mentul se administrează 
sub formă de injecții. Tes
tat clinic pe 212 phcienți, 
el a dovedit o eficacitate 
de 98,G la sută, neavînd e- 
fecte secundare.

Realizatorii medicamen
tului studiază în prezent 
posibilitatea extinderii U- 
tilizării acestuia și la tra
tarea afecțiunilor sangui
ne.

ROCI PLUTITOARE

Doi specialiști americani 
susțin că lanțul de munți 
de pe coasta Californiei s-a 
format prin încrețirea 
scoarței terestre, în urmă 
cu cinci milioane de ani, 
prin desprinderea unei 
imense porțiuni de teren

stîncos de insulele Fiji
— informează agenția U- 
nited Press International. 
Teoria profesorilor Brian 
Cox și David Engebretson
— deși cu unele ipoteze di
vergente — avansează ide- 
ea că, pornind din platoul 
Pacificulu1, imensa masă 
de roci plutitoare — de 
dimensiunile unui conti-

a- 
unei 
din

•••••••••••••
Din lumea 

științei și tehnicii
>•••••••••«••• 
nent — a „navigat" paralel 
cu coasta Americii, pen
tru ca apoi, în urma unei 
coliziuni, să determine for
marea lanțului munților 
de coastă ai Californiei. 
Confirmarea sau infirma
rea acestei teorii ar urma 
să se facă prin examina
rea amănunțită a regiunii 
respective cu ajutorul u- 
nor lasere, montate la 
bordul sateliților de cer
cetări științifice.

pentru combaterea 
tumorilor

Un institut japonez

cercetări — „Fujisawa 
Pharmaceutical" — a 
nunțat descoperirea 
substanțe extrase 
bacterii de tipul actinomi-
cetelor, care se dezvoltă în 
sol și care ar putea fi u- 
țjlizată In combaterea 
tumorilor — informează 
publicația „The Japan E- 
conomic Journal", 
le efectuate pînă în 
zent pe animale, în 
ții de laborator, au 
rezultate promițătoare și 
în c< privește posibilitatea 
vindecării 
leucemie, 
vizoriu 
substanța 
descoperită oarecum 
tîrr.plător, în momentul în 
care se studiau reacțiile di
vei selor tipuri de bacterii 
aflate în sol la acțiunea ce
lulelor canceroase. In pre
zent se fac cercetări pentru 
a se stabili măsura în care 
cristalele de cromoximici- 
iiă pot fi prelucrate sub 
foi mă de medicamente o- 
bișnuite. Solubilă în alcool 
și alți solvenți organici, 
greutatea moleculară a 
substanței este apreciată 
la 929.

Test? - 
pre- 

condi- 
dat

unor cazuri de 
Denumită pro- 

„cromoximicin", 
respectivă a fost 

în-

Cu brațele deschise...
i

Foto : Vasile POLLAK
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CRONICA NERIMATĂ
(166)

• Din slăbiciunea fierului și cărbunelui se naște 
tăria oțelului.

• Nici Satana nu e perfect. Uneori greșește și 
face fapte bune.

• Din rana bradului se revarsă rășina, adică 
înmiresmata lui durere.

• Argumentul josnicului: mocirla vindecă 1
• Unele bancuri, pe lîngă faptul că sînt proaste, 

mai sînt și lungi.
• Femeile sînt ca frunzele. Cu cît sînt mai 

veștede, cu atît sînt mai zgomotoase.
B. VAL.

Sa nu uităm nicicînd...
A ruginit frunza din vii 
și-a ruginit și cea din pomi, 
că au fost verzi mai că nu crezi... 
și cad confetii ruginii 
peste-ale noastre... spații verzi. 
Zic cei de la E.G.C.L., 
cutreierînd cartierul Nord: 
„Să cadă ca de-atîtea ori, 
că astfel nu se va vedea 
...că am uitat să punem flori". 
Pe Venus sau pe Saturn, 
(nu planeta, strada-o spun), 
au rămas tăblițele 
ce ne-anunță, inutil, 
să nu rupern... florile.
Pe Independenței, însă, 
(strada cea mai pitorească 
cum a fost de-atîtea ori), 
printre iarba curățată 
...nu-s tăblițe, dar sînt flori 
Acum cinci ani, în Piață 
fosta-o oază cu verdeață. 
Explicația îmi scapă :

verzi
(CRONICA RIMATA)

de ce n-au rămas decît 
...patru gropi, pline cu apă ? 
C.L.F.-ul își deschide 
mici tonete pentru-a vinde, 
unde crezi și-unde nu crezi. 
Dar cînd pleacă, ambalajul 
mai rămîne-n... spații verzi. 
Cînd ai ceva 
chiar de-i un 
le pui la coș, 
Dar mai sînt 
le „seamănă" 
Pe spațiul verde fac cărări 
acei ce vin din patru zări, 
de mai că-ți vine să pui lanțuri, 
Și cînd e iarba mai frumoasă, 
abia atunci se., sapă șanțuri. 
Și - totuși spațiu-acesta este 
parcă-o fărîmă de poveste. 
Să încercăm să nu-1 uităm, 
să-1 îngrijim, să-l curățăm 
și chiar de-i toamnă.. să-l păstrăm.

de aruncat, 
lucru demodat, 
așa se crede, 
mulți aceia care 
prin... spațiul verde.

Mircea ANDRAȘ

I
I
I
I
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DISCO TOP
S. R. (4)

MUZICĂ ROMANEASCA
1. Cărare peste timp — 

COMPACT; 2. Dragostea 
e ca marea — AURA UR- ■ 
ZICEANU; 3. Ești totul i 
pentru mine — COMPACT; 
4. Toamnă 
neaseă — 
LUCIII AN;
— IRIS. 
MUZICA STRĂINA

1. L’estate sta finendo — 
RIGHEIRA; 
Woman 
BLUE; 
Lady — 
KING; 4.
— FANCY; 5. Welcome To 
The Sunshine — CARRA
RA.

„Cărare peste timp" pre
ia ștafeta de la „Ești to
tul pentru mine", deci a- 
ceeași COMPACT în a 
patra săptămînă consecu
tiv pe locul 1 1 Au ieșit din 
top ACUSTIC (îi așteptăm 
cu noutăți după recentul 
turneu), apare „Blîndă 
toamnă românească" cu 
CVINTETUL LUCHIAN.

La muzică străină, RI
GHEIRA au urcat pe locul 
1 cu excelenta „L’estate 
sta finendo". (

Spectaculoasă revenirea 
în top a altui duet, 
DERN TALKING 
R.F.G 
„Cheri, Cheri Lady", 
ni nd parcă să confirme 1- 
maginea favorabilă crea- r 
tă despre ei după nume
roasele succese din vară.

DISC — JOCKEY 1

blîndă româ- 
CVINTETUL

5. Cei ce vor fi

2. You’re A 
BAD BOYS 

3. Cheri, Cheri 
MODERN TAL. 
Colden Than Ice

-I. cu o piesă

MO- 
din 

nouă, 
ve-
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glica inaugurală a ediției 
din acest an a Tîrgului In
ternațional București.

Vizita a început în pavi
lionul central, unde sînt 
concentrate îndeosebi pro
duse reprezentative reali
zate de întreprinderi din 
cantul Ministerului Indui- 
triei Electrotehnice. La 
par erul pavilionului cen
tral sint expuse mașini- 
unelte ce ilustrează direc
țiile prioritare în care s-a 
acționat, pe baza indicați
ilor date de secretarul ge
neral al partidului, pentru 
perfecționarea întregii ac
tivități de concepție, pro
iectare și execuție a unor 
agregate complexe, de ma
re productivitate și pre
cizie, care să răspundă e- 
Xigențelor beneficiarilor 
din țară și de peste hota
re, să asigure promova
rea la export a unor pro
duse și tehnologii origina
le.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a urmă
rit cu interes madu.1 cum 
funcționează unele tipuri 
noi de mașini-unelte spe
ciale, cum sînt mașina de 
filetat mufe pentru țevile 
utilizate în industria ex
tractivă și cea de frezat 
sape de foraj, apreciindu-le 
performanțele.

In standurile aceluiași 
sector sînt prezentate, de 
asemenea, numeroase a- 
parate medicale, o gamă 
largă de microscoape, de 
aparate foto și de proiec
ție, gama diversificată de 
aparate de măsură și con
trol, alte produse de me
canică fină.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a indicat să se 
extindă fabricația de vase 
din aluminiu, inclusiv din 
aluminiu eloxat, să fie con
cepute noi variante de 
ceasuri, mai moderne, cu 
o estetică îmbunătățită.

Secretarului general al 
partidului i-au fost pre
zentate exponatele din 
standurile rezervate auto
matizării și tehnicii de 
calcul care pun în lumi
nă progresele înregistrate 
în acest domeniu de vîrf 
ai tehnicii.

Un loc special în cadrul 
standurilor îl ocupă echi
pamentele de automatiza
re, destinate înfăptuirii 
programelor prioritare din 
domeniile energetic, mi
nier, petrolier, metalur
gic, chimic și petrochimic, 
nuclear, ale căror caracte
ristici tehnice și funcționa
le le asigură un grad spo
rit de competitivitate.

In standurile rezervate 
metalurgiei, firmele de 
comerț exterior expun o 
gamă largă de exponate. 
Sînt prezentate, între al
tele, produse din oțeluri 
speciale și materiale nefe
roase utilizate în con
strucții industriale, la fa
bricarea utilajului tehno
logic pentru industriile mi
nieră, petrolieră, chimi
că, energetică, construc
toare de mașini, de auto
vehicule, aeronautică, în 

realizarea centralelor nu
cleare. Oferta industriei 
metalurgice este întregită 
de o largă paletă de pro
duse refractare și materi
ale abrazive destinate di
feritelor sectoare ale eco
nomiei naționale și ex - 
portului.

In standul rezervat geo
logiei și industriei miniere, 
sectoare cu sarcini deose
bite în dezvoltarea bazei 
de materii prime și resur
se energetice a țării, sînt 
ilustrate prin intermediul 
unei machete și imagini 
sugestive, activitatea prin 
caie muncitorii și specia
liștii noștri și-au cîștigat 
prestigiu în numeroase țâri 
ale lumii — cercetări, stu
dii, construirea de diferite 
obiective economice — a- 
cestea constituind tot atî- 
tea oferte de cooperare in
ternațională.

Standul industriei de ți
ței și gaze se deschide cu 
o sugestivă machetă a 
sistemului de exploatare a 
hidrocarburilor din plat
forma continentală a Mă
rii Negre. Sînt prezenta
te, totodată, machete ale 
unor instalații moderne fo
losite în această ramură 
extractivă, realizate" de in
dustria noastră construc
toare de mașini, metode 
și tehnologii de mare 
randament și înaltă efici
ență pentru foraj și de 
exploatare a zăcăminte
lor de țiței și gaze.

In standurile rezervate 
produselor Ministerului 
Industrializării Lemnului 
și Materialelor de Con
strucții rețin atenția cu 
prioritate finețea execu
ției, calitatea, eleganța, 
confortul și varietatea sor
timentului de mobilier. In 
domeniul producției de 
mobilă țara noastră de
ține la ora actuală locul 
14 în lume și un loc de 
frunte în rîndul exporta
torilor de asemenea pro
duse.

Prin concepția origina
lă, prin execuția în con
cordanță cu cerințele și e- 
xigențele cumpărătorilor, 
mobila românească a cu
cerit de decenii un bine
meritat prestigiu în țară 
și pe numeroase meridia
ne ale globului, ea fiind 
exportată în prezent în 
circa 40 de țări.

Au fost prezentate, în 
continuare, realizările ob
ținute în industria materi
alelor de construcții. Sînt 
expuse produse ceramice, 
materiale izolatoare, pro
duse din marmură, arti
cole sanitare din porțelan, 
camere de baie complet e- 
chipate, un divers sorti
ment de articole de fero
nerie.

Apreciind aceste rezul
tate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
acorde și în viitor atenția 
necesară diversificării și 
ridicării calității mobilei; 
pentru a răspunde într-o 
măsură și mai mare 
cerințelor cumpărătorilor 
din țară și de peste hota
re, pentru valorificarea su
perioară a masei lemnoa
se, a materialelor de con

strucții. Totodată, secreta
rul general al partidului 
a îndrumat. să fie valori
ficată în mai mare măsu
ră marmura prin extinde
rea prelucrării acesteia și 
realizarea unui larg sorti
ment de produse, atît pen
tru piața internă cît și 
pentru cea externă.

Vizita a continuat pe
platformele exterioare din 
imediata vecinătate a pa
vilionului central. Aici 
sînt expuse produse re
prezentative realizate in 
întreprinderile aparținînd 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. 
Gama largă de exponate, 
multe dintre ele fiind bro- 
duse noi și reproiectate.

Secretarului general al 
partidului i-au fost înfă
țișare cele mai recente cre
ații ale întreprinderilor 
producătoare de autove
hicule pentru transport. 
Rețin atenția familia auto
camioanelor de capacitate 
mare și medie, cele cu se
miremorcă frigorifică etc. 
Sînt expuse, de asemenea, 
o serie de realizări ale în
treprinderilor Centralei 
industriale pentru auto
mobile Pitești, în primul 
rînd, modelele 1985 și 1986 
ale automobilelor „Dacia 
1 410“, cu tablouri și bor
duri complexe sau restili- 
zate, cu tapițerii moderne, 
modelul nou „Dacia" — 
camiopetă platformă. Un 
loc distinct în cadrul stan
dului îl ocupă autoturis
mele marca „Oltcit".

Centrul național al in
dustriei aeronautice româ
ne — CNIAR înfățișează la 
TIB ’85, produse omologa
te și aflate în producția cu
rentă a întreprinderilor de 
profil. Intre acestea figu
rează; tronsonul echipat în 
varianta pasager de la ae
ronava Rombac 1—11, mo
toare de avioane, echipa
mente electrice și electro
nice de bord, elicoptere, pla. 
noare și motoplanoare etc.

In standul întreprinde
rilor Centralei industriale 
de tractoare și mașini a- 
gricole Brașov sînt expu
se, într-o gamă variată, 
tractoare agricole, tractoa
re industriale, tractoare 
speciale, alte mașini agri
cole.

In continuare, au fost vi
zitate sectoarele rezervate 
exponatelor industriei de 
utilaj greu. Au fost pre
zentate, de asemenea, com
ponente ale utilajelor de 
mare complexitate tehnică 
și tehnologică pentru pro
ducerea de apă grea.

Atenția deosebită pe ca
re conducerea partidului și 
statului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acor
dă realizării de echipa
mente și utilaje energetice, 
pentru modernizarea teh
nologiilor de foraj și de ex
tracție a țițeiului, este 
ilustrată de noi creații, teh
nice.

Un spațiu important a 
fost rezervat prezentării 
mașinilor și instalațiilor 
destinate industriei minie-, 
re, care ilustrează preocu
parea secretarului .gene

ral al partidului pentru 
creșterea producției < de 
cărbune, modernizarea teh
nologiilor do extracție, 
sporirea gradului de me
canizare a lucrărilor în 
abataje

lr sectorul rezervat 
transporturilor și teleco
municațiilor, firma Con- 
transimex prezintă ulti
mele creații ale centrale
lor și institutelor de cer
cetare de profil.

Sînt expuse utilaje de 
exploatare și construcții, 
standuri de probă, elec- 
tromecanisme, o gamă lar
gă de containere și box- 
palete. De mare eficiență 
în asigurarea siguranței 
traficului de mărfuri și 
călători este instalația de 
control automat a vitezei 
trenurilor.

Pe platoul din fața stan
dului este prezentată o ga
mă diversificată de contai- 
nere pentru transport, 
precum și pentru organi
zarea de șantier.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost pre
zentate produsele expuse 
în cadrul pavilionului re
zervat chimiei și petro
chimiei, care oglindesc con
vingător marea diversita
te de sortimente ce le rea
lizează la ora actuală a- 
cește sectoare ale economi
ei românești.

Un rol de cea mai mare 
însemnătate în obținerea 
rezultatelor ce situează 
chimia și petrochimia ro
mânească pe un loc de 
frunte revine cercetării 
științifice și ingineriei teh
nologice desfășurată sub 
îndrumarea .de.r'Mtă com
petență a tovarășei aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, contri
buției sale de excepțională 
însemnătate pe care o adu
ce, ca om de știință, în 
fruntea Consiliului Națio
nal pentru Știință și Teh
nologie, la progresul ști
inței românești, la orien
tarea acesteia, la introdu
cerea și promovarea sus
ținută în toate domeniile 
vieții economice și sociale 
a celor mai noi și valoroa
se cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost înfă
țișate de către miniștrii 
de resort, realiză"! repre
zentative înregistrate de 
colectivele con’ibinatelor 
noastre chimice și petro
chimice în domeniul spori
rii și diversificării pro
ducției, al îmbogățirii o- 
fertei pentru export

Din rîndul exponatelor 
prezente se remarcă noile 
sortimente de cauciuc 
sintetic, mase plastice, fire 
și fibre sintetice,. îngrășă
minte și antidăunători, ma
teriale foto-sensibile ca
talizatori, cu caracteris
tici superioare, comparabi
le cu cele realizate de fir
me cu tradiție din diferi
te țări.

Pavilionul industriei chi
mice cuprinde, de ; aseme
nea, un bogat sortiment 

de medicamente origina
le românești, unele bine 
apreciate pe plan mondial.

Apreciind exponatele 
prezentate de industriile 
chimică și petrochimică 
la actuala ediție a TIB, 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu n indicat să fie 
continuat procesul de va
lorificare superioară a 
aluminiului, de speciali
zare a producției de arti
cole din cauciuc și mate
riale plastice pentru a sa
tisface mai bine nevoile e- 
conomiei naționale și a 
spori disponibilitățile pen- 
tru export. In același timp, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să fie 
diversificată gama de me
dicamente și produse cos
metice. produse mult soli
citate atît pe piața inter
nă, cît și la export.

Tovarășa Elena 
Ceaușescu a indicat spe
cialiștilor din producție și 
cercetare ca sporirea și 
diversificarea producției 
de articole cosmetice și de 
parfumerie să fie obținute 
îndeosebi prin utilizarea de 
uleiuri din plante și colo- 
ra’nți naturali indigeni, să 
fie adîncit procesul de 
prelucrare pentru realiza
rea unor produse din ma
teriale plastice cu o valoa
re superioară, să se acți
oneze în vederea modifi
cării polimerilor existenți 
în scopul obținerii de ma
teriale cu noi proprietăți.

întreprinderile româ
nești de comerț exterior 
„Prodexport", „Fructe x- 
port“ și „Romagrimex" ex
pun produse ale agricul
turii, industriei alimentare, 
semințe din diferite soiuri 
selecționate, material bio
logic divers.

De asemenea, sînt ex
puse tipuri de mașini și 
utilaje agricole fabricate 
de întreprinderi speciali
zate ale Ministerului A- 
griculturii și Industriei A- 
limentare.

A fost vizitat în conti
nuare pavilionul care găz
duiește produse ale indus
triei ușoare, sector care 
deține o pondere de circa 
20 la sută în comerțul ex
terior românesc. Sînt ex
puse peste 8000 de pro
duse, prezentate de între
prinderile de comerț exte
rior Romanoexport, Con- 
fex și Arpimex — confec
ții textile, țesături și sto
fe din fire și fibre sinte
tice, tricotaje, încălțămin
te din piele și înlocuitori, 
confecții din blănuri fine, 
articole pentru decorarea 
interioarelor. Ele se dis
ting printr-o cromatică a- 
greabilă combinații inge
nioase de materiale diver
se, o linie de rafinată ele- 

. ganță, în concordanță cu 
moda anului.

In standuri speciale sînt 
expuse produse realizate 
de unități ale UCECOM și 
CENTROCOOP. La actu- 
la ediție a TIB, între
prinderea care le vinde pe 
piețele externe, ICECOOP- 
ILFNTM, oferă un bogat 
sji’timent de bunuri de 

consum*de o largă diver
sitate, deosebite prin linia 
estei.câ și calități funcțio
nale. obținute prin valo
rificarea superioară a re
surselor economice loca
le

A fost vizitat, în conti
nuare pavilionul rezervat 
utilajelor pentru industria 
textilă. Exponatele pre
zentate, între care se re
marcă rampa de control 
a țesăturilor dotată cu 
microcalculator, care mă
soară și înregistrează au
tomat dimensiunile mate
rialului fabricat, eviden
țiază rezultatele obținute în 
sporirea gradului de mo
dernizare a producției în 
acest sector.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat pavi
lioanele naționale ale țări
lor prezente la Tîrgul In
ternațional București, pre
cum și standurile firme
lor de peste hotare 
cu participare individuală.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat 
cu deosebită căldură de 
miniștri, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în 
țara noastră, directorii pa
vilioanelor naționale și 
reprezentanții firmelor 
străine, care și-au expri
mat bucuria de a participa 
la actuala ediție a TIB, 
de a primi vizita șefului 
statului român.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-au fost trans
mise călduroase salutări 
din partea șefilor de state 
reprezentate la Tîrgul In
ternațional de la Bucu
rești, împreună cu urări de 
succes în activitatea pe ca
re o desfășoară. Președin
tele României a mulțumit 
și a adresat la rîndul său 
șefilor de state un cald 
salut și cele mai bune u- 
rări.

Pe parcursul vizitării pa
vilioanelor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a în
treținut cordial cu parti
cipant la tîrg, relevînd 
bunele relații care există 
între România și țările pre
zente, între întreprinderi
le românești și firmele de 
peste hotare, precum și 
largile posibilități pentru 
dezvoltarea în continua
re a acestora.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat parti- 
cipanților urări de succes 
în activitatea lbr, multă 
sănătate și fericire.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați din nou cu 
deosebită căldură de mi
ile de bucureșteni aflați 
în incinta Complexului ex- 
pozițional din Piața Scîn- 
teii. Cei prezenți au dat 
expresie sentimentelor de 
nețărmurită dragoste și 
prețuire față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu pen
tru neobosita activitate pe 
care o desfășoară în frun
tea partidului și statului, 
pentru propășirea scum
pei noastre patrii și creș
terea prestigiului ei în 
lume.

FILME
20 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 No- 
iembrie; Declarație de 
dragoste; Unire3 : Cap
cana; Parîngul: Căpita
nul răzbunării.

PETRILA: Jandarmul
și extratereștrii.

LONEA: Piedone în E- 
gipt.

ANINOASA: Rîdeți
ca-n viață.

VULCAN ; Acasă.
LUPENI : Masca de 

argint.
URICANI: Fapt divers. 

IV
20 OCTOMBRIE

11,30 Telex.

11,35 Lumea copiilor. 
Telefilmoteca de 
ghiozdan (color).
„Prietenii văilor 
verzi".

12,40 Din cununa cînte
cului românesc (co
lor). Muzică popu
lară.

13,00 Album duminical 
(parțial color).

14,45 La înalta tensiu
ne a fapelor. Docu
mentar.

19,00 Telejurnal.
19,20 Sub semnul prie

teniei frățești. 
Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tova
rășa Elena 
Ceaușescu în Repu

blica Populară De
mocrată Coreeană 
(color).

19,55 Cîntarea Români- 
i ei (color).
20,35 Film artistic:

„Simfonia primă
verii"
(color).
Prodițfție a stu
diourilor dih R.D.
Germană.

21,50 Telejurnal.

21 OCTOMBRIE

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în 

conomie.
20,35 Tezaur folcloric 

(color).
20,55 Roman-foileton ; 

„Citadela", 
(color).

21,50 Telejurnal.
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