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ȚÂRII. CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului • Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu a inau
gurat, sîmbătă, 18 octom
brie a.c., cea de-a Xll-a e- 
diție a Tîrgului Interna
țional București — presti
gioasă manifestare econo
mică, devenită tradiționa
lă, care ilustrează poli- ■ subită căldură de mii de 
tica partidului și statului 
român de dezvoltare mul-

ex- 
și 

cu

în spiritul înaltelor exigențe formulate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului
Acțiuni ferme, de înalta răspundere, 

pentru realizarea programului 
a producției
țiilor de partid 
mobilizarea 
de muncă la îndeplinirea 
sarcinilor de ] ’ 
valorificarea superioară a 
potențialului material și 
uman al unităților minie
re, în 9 luni ale acestui

de creștere
Pornind de Ia cerințele 

majore ale dezvoltării ba
zei energetice și de mate
rii prime ale țării, subli
niate cu multă claritate de 
secretarul general al parti
dului la Congresul oame
nilor muncii, plenara Co
mitetului municipal de 
partid a dezbătut cea mai 
importantă și actuală pro
blemă pentru întreaga 
viață politică și economică 
a municipiului — preocu
parea organizațiilor de 
partid, a consiliilor oame
nilor muncii pentru întă
rirea răspunderii discipli
nei și ordinii în înfăptui
rea sarcinilor de plan pe
1986, a programului 
creștere a producției 
cărbune, măsurile politice 
și tehnico-organizatorice 
ce se impun pentrd atin
gerea nivelului de produc
ție prevăzut pentru tri
mestrul IV a.c. și anul
1987.

Plenara a evidențiat că, 
rod al acțiunilor stăruitoa
re și de înaltă răspundere 
ale organelor și organiza-

de 
de

Cu planul pe zece
luni îndeplinit

BRIGADA 4 
VALEA DE BRAZI 

A i.A.C.M.M.
■ Planul valoric de

pășit cu 3 milioane lei 
■I Lucrări de 
realizate în 
■ însemnate 
obținute în

investiții 
devans 

economii 
condițiile 

depășirii productivită
ții muncii.

Printre colectivele care 
raportează, în aceste zile 
de toamnă bogată, realiza
rea înainte de termen a 
sarcinilor de plan pe zece 
luni se numără și cel al 
harnicilor constructori din 
brigada 4 Valea de Brazi 
a întreprinderii de antre
priză construcții și mon
taje miniere. După cum 
ne-a informat tovarășul 
Petru Fusu, tehnician 
probleme de urmărire 
producției, sarcinile 
plan pe zece luni la nive
lul brigăzii au fost reali
zate din prima decadă a 
lunii octombrie. In perioa
da care a trecut de la în
ceputul anului pînă în 
prezent au fost realizate, 
peste sarcinile de plan, lu
crări de construcții și mon
taje în valoare de 3 mi
lioane lei. Au fost preda
te beneficiarilor 8 obiecti
ve de investiții miniere 
în plus față de sarcinile 
planului de puneri în 
funcțiune. Printre obiec
tivele de investiții puse 
în funcțiune în acest ah 
se numără stațiile de com-

(Continuare în pag. a 2-a)

cu 
â 

de

de cărbune
pentru 

colectivelor

plan, pentru

Pe marginea plenarei 
Comitetului municipal 

de partid

an s-a extras o producție 
superioară față de perioa
da corespunzătoare a a- 
nului trecut cu 574 000 to
ne de cărbune, iar cărbu
nele livrat pentru cocs 
și semicocs a fost cu 12,3 
la sută mai mare. Creșteri 
importante s-au obținut 
și la huila mixtă-șlam, la 
brichete de cărbune, utila
je tehnologice și altele. Im
portant de relevat e fap
tul că sporurile extracției 
de huilă brută au fost ob
ținute pe seama creșterii (Continuare în pag. a 2-a)

■ productivității muncii cu 
125 kg/post față de sarci
nile de ' plan, în abataje, 
și cu 75 kg/post în cărbune, 
ceea ce este un rezultat 
nemijlocit- al creșterii gra
dului de mecanizare, in
troducerii de noi tehnolo
gii de exploatare și pre
parare, extinderii și opti
mizării transportului con
tinuu, finalizării unor ac
țiuni de perfecționare pro
fesională a personalului. 
Este demn de remarcat 
faptul că în acest an, toate 
întreprinderile miniere 
cu excepția minelor 
trila și Vulcan — au 
registrat sporuri de 
ducție față de anul trecut, 
cele mai bune rezultate 
fiind 'obținute de colective
le miniere Paroșeni și Lo- 
nea. ' i

Cu toate rezultatele po
zitive, plenara Comitetu
lui municipal a subliniat 
că față de marile sarcini 
pe care economia națio
nală, dezvoltarea ei in-

pro-

Revenim la mina Livezeni

„Resursele" unui vrednic colectiv
Revenim la mina Live- 

zeni cu o țintă precisă : 
care este stadiul punerii 
în -funcțiune a complexu
lui mecanizat din panoul 
9, sectorul 3, pentru că 
termenul (replanificat pen
tru 1 noiembrie) de in
trare în producție a aces
tei mari capacități se a- 
propie. Refacem, așa cum 
se și cuvine, „traseul" ac
tivității desfășurate de la 
semnalul nostru critic din 
31 august, cînd subliniam 
faptul că se impunea ac
celerarea lucrărilor pen
tru montarea utilajului, a- 
flat, la acea dată, încă
pe fluxul de fabricație al 
uzinei furnizoare, IUM
Petroșani. Dar să nu. anti
cipăm...

Se poate vorbi, cu în-

dreptățire, că zona panou
lui 9, ca și traseele care 
conduc spre ea, arată ca 
un veritabil șantier de lu
cru. Impresionează, în 
primul rînd, ordinea de- 
săvîrșită, corelarea strictă 
a activității ‘ formațiilor, 
fiecare „specializată" pe 
cîte o mare operațiune. De 
la suprafață pînă la ori
zontul 400, o brigadă com
pusă din 12 oameni, a a- 
sigurat transportul suban- 
samblelor. De aici, ele au 
fost preluate de minerii din 
formația coordonată de 
Emil Balogh, încărcate pe 

"cărucioare și duse cu tno- 
r> oralul pînă la camera de

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ziua energeticianului

român de dezvoltare 
tilaterală a țării, de 
tindere a colaborării 
cooperării economice 
toate statele lumii.

La festivitatea 
rării 
bri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.Ci. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, 'conducători 
de instituții centrale, or
ganizații de masă și, ob
ștești.

Au fost 
misiunilor 
creditați 
membri ai

inaugu-
au participat - mem-

prezenți șefii 
diplomatice a- 
la București, 
corpului diplo-

București
matic, directorii pavilion- Actuala ediție a. Tîrgu- 
nelpr naționale și - repre- lui Internațional Bucu-
zentanți ai firmelor de rești evidențiază progre-
peste hotare care iau sele deosebite în regist ră

ii , te de .România în toate
domeniile activității eco
nomice, potențialul 
rit. al economiei naționale, 
capacitatea sa ide a parti- 

: lei pa îutr-o măsură tot mai 
m a r e la 
m o n d bal 
Ieri. Importanta . 
tare economică 
de capitala țării 
pune în lumină 
le dobîr d.ite " de 
muncii in ampla 
organizată din i 
tovarășului 
Ceau.șescu, vizind mai bu
na organizare și moder
nizare a . proceselor

peste hotare . care 
parte la actuala ediție 
tîrgului, corespondenți ai 
presei străine.

Tovarășul - N 1 cola e 
Ceau.șescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost înlimpi- 
nați la sosirea în incinta 
C omplexului exposition al. 
din Piața Seînteii cu deo-

spo-

schimbul 
de v.a- 
manifes- 
găzduită 

noastre 
succese- 
oamenii 
acțiune, 

inițiativa 
N ie o la e

bucureșteni. Cei prezenți 
și-au manifestat sentimen
tele de înalta stimă și pre
țuire, de profundă dragos
te și gratitudine’ pe care 
întreaga noastră națiune le 
nutrește față de tovarășul 
Nicolae Ceau.șescu pen
tru contribuția sa la ela
borarea și înfăptuirea po- producție din toate 
liticii partidului de dez- toarele de activitate.

cărei efecte concrete 
regăsesc atît în planul 
sporirii productivității
muncii și eficienței eco
nomice, cît ,și în cel al 
ridicării nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, 
al competitivității lor.

liticii partidului de dez
voltare în ritm intens a 
economiei naționale, de 
ridicare continuă a nive
lului de trai material și 
spiritual al întregului po
por, pentru vasta activi
tate dedicată triumfului 
socialismului și comunis
mului pe pămîntul patri
ei, creșterii prestigiului 
României în lume.

—............ ..................

încheierea convorbirilor oficiale
Sîmbătă s-au încheiat, 

convorbirile oficiale din
tre președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele “ 
Liberia, Samuel 
Doe;: .',1,'I,.

In cadrul noii 
convorbiri, a 
schimbul de păreri 
vind dezvoltarea 
rării bilaterale.

Cei doi președinți și-âu 
manifestat satisfacția fa
ță de rezultatele vizitei, 
de convorbirile purtate, 
pentru înțelegerile conve-

Republicii
Kanyon

runde de 
continuat 

pri- 
colabo-

de 
sec- 
ale

se

(Continuare în pag. a 4 a)

nite cu acest prilej. Oas
petele a exprimat apreci
eri la adresa realizărilor 
poporului român în dez
voltarea multilaterală a 
țării și a arătat că posibi
litățile oferite de a cu
noaște direct importante' 
sectoare ale economiei. 
noastre naționale i-a întă
rit convingerea că există 
condiții favorabile pentru 
amplificarea ■. relațiilor de 
colaborare dintre cele do
uă țări. *

(Continuare în pag. a 4-a)

Ceremonia 
plecării

Sîmbătă, 18 octombrie, 
s-a încheiat vizita oficială 
de prietenie efectuată ia 
țala. noastră, la invitația 
tovarășului Niu,olae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste, Româ
nia, de președintele Re
publicii" Liberia, Samuel 
K any on Doc.

Ceremonia plecării ofici
ale a șefului stalului li
berian a avut loc pe pla
toul din fața Palatului Re

(Continuare în pag. a 4 a)

Transmisii în direct la posturile de radio și televiziune

Cu prilejul sărbătoririi Zilei recoltei, azi va avea loc în municipiul Slatina 
o adunare populară, pe care posturile de radio și televiziune o vor transmi
te direct. în jurul orei 10,30.

O

IN PAG. A 3-A

DE LA
DUMINICA

LA ALTA

Sărbătoarea roadelor
ale ogoareior

în 'OCTOMBRIE — timp pice de sus", au pus 
al- bilanțului în'hamba- aplicare principiile noii 
rele țării. Munca pămîn- 
tUlui, străveche ocupa
ție a locuitorilor plaiu
rilor de o parte și de 
alta a Carpaților, a că
pătat în anii de con
strucție .socialistă noi 
valențe. Ea s-a metamor
fozat continuu prin cori

revoluții agr'âfe — chi
mizare, mecanizare, o 

continuă activitate de îm
bunătățiri funciare — la 
care s-a adăugat o no
uă revoluție în gîndirea 
satului și a . oamenilor 
săi.

__ ___ Ziua recoltei, pe care 
tribuția continuă a secre- o sărbătorim astăzi, ca
tarului general al parti- pată noi și profunde; sem- 
dului, tovarășul Nicolae nifieații, conferite de 
Ceaușescu, devenind de recunoașterea prin
la o simplă îndeletnici- instituirea înaltului titlu 

. re, știință a pămîntului, de „Erou al -Noii Revo- 
a modului în care trebuie Aoraw’f — ««nta»
lucrat, pentru a obține 
recolte mari, sigure și 
stabile. Niciodată, in is
toria zbuciumată a po
porului român,. ogoarele 
patriei n-au fost atît de 
mănoase și darnice, răs
plătind cu roade bogate 
truda lucrătorilor de pe 
ogoare.

A fost un an bogat, în

n-au așteptat ploile , „sa bilanț in hambarele țării. |

Oameni care sporesc strălucirea luminii j
Ceea ce produc ei tența și. dăruirea lor pro- prea, Emil Costa, Gri- i 

es.e m văzut, dar atît de fesională în moderniza- gore. Timiș, Vâsile Rota- ) 
important, atît de vital rea a ceea ce a fost una tu. Oameni care zîrribesc, i 

j.:_ _l'  i- ■ . ’ —Si;-. — • • ■ Ji.L i _ 1  i —’ii- ;■> — «.1— - ■ ■ îiA

I
I 
I 
I 
I

____________ -- _______________ 1, i '.O.- .

i au pus din comper Lăzăr Vlaicu, Viroca O- (Continuare In pag. a 2-a) i

vechi 
țară.

națio- dintre cele mai 
termocentrale din

Re- Spunem a fost, pentru 
se

pentru economia 
nală, pentru viața socia.
lă, pentru noi toți. ~ 
zultatul muncii lor 
cheamă atît de simplu și aceeași■:
atît de necesar: energia utilajelor le-au fost adu- 
electrică.

Unii lucrează aici încă- ÎO face mai fiabile, pen
tru a produce energie 
electrică avînd ca mate
rie primă cărbunele.

Toate acestea le-au fă
cut comuniștii, oamenii : 

______ _   fie că se numesc Mitică 
.( vatră de lumină. Dar cu Bordeianu, Ion PtireOe, ! Mii •_____ ••______ ■___’ " — ■ T---------

rămască doar clădirea a
instalațiilor,

se modificări, pentru a

de la începuturi, adică 
de atunci cînd pe harta 
energetică, Încă sumară, 
a țării se înscria numele 
de Paroșeni. Alții au ve
nit mai recent în această

ia intrarea în această 
citadelă â luminii,' din 
fotografiile de la panoul 
fruntașilor, pentru a-i 
regăsi, apoi, „în mișcare", 
Ia cazane, la turbine, la 
gospodăria de combusti
bil — adică în , locurile 
hotărîtoare ale bătăliei 
pentru cît mai mulți ki
lowați pulsați în sistemul 
energetic național, pen-

C. TOMESCU

• de 
recunoașterea — prin

Iuții Agrare" — acordat, 
în semn de adine oma
giu, primului bărbat al 
țării — a meritelor în 
aportul fundamental la 
creșterea tot ..măi accen
tuată a contribuției a- 
gricuiturii la dezvoltarea 
economiei naționale, 
ridicarea bunăstării 
tregului popor.

... xa.: lusi.un.dn pogai, ui <• ■■■ •„,
care lucrătorii cîmpului Octombrie tirți-p£

la 
în-.

■ ;t:
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Sâptămîna manifestărilor politico-ideologice,

cuitural-educative și sportive 

dedicate tineretului Văii Jiului

„Sarbătoarea muncii 
și entuziasmului tineresc4

riale și spirituale, aici, 
în Valea Jiului.

Manifestări similare au 
avut loc tot ieri și îrj alte 
așezăminte de cultură 
din municipiu.

cc

vorbitori. Neajunsurile ca
re s-au manifestat, ca 
reconfirmarea unor 
zerve geologice, deranja
mentele tectonice și fiabi
litatea scăzută a unor uti
laje au determinat 
lizarea prevederilor 
plan cu 653 000 -tone 
cărbune brut, cu 
țe directe asupra 
sarcinilor la 
netă și a huilei 
cocs și semicoes.

Penultima zi a să.ptă- 
mînii manifestărilor pp- 
lîtico-educătive, pentru 
tineret a adus în priin- 
planu.1 vieții spirituale a 
Văii Jiului manifestări 
culturale, cu caracter 
de divertisment dedica
te fruntașilor în produc
ție și familiilor lor.

Printre cei prezenți la 
sărbătoarea vredniciei 
i-a.m întîlnit pe Andrei 
Șasz, electrician, Cri.sti- 

miner, 
Ghe.6rgîie Boșoi, lăcătuș, 

electrome- 
mi-

Mihăiles- literatura penii u 
la care au participat, 
invitați, membri 
dacției ziarului . 
Au fost lectorate 
ale pionierilor.

hei Strufangă,

Iosif Keller,
canje. Petru Iacob,
aer. Cristinel
cu. miner — toți de la 
I .M. Livezeni, elevi de la 
Liceul industrial minier 
din Petroșani, studenți la 

de 
Și

Ia Casa pionierilor 
din Petroșani, mlă- 

■mfi dițele fragede ale 
literaturii Văii .Jiului — 
membri ai cenaclului 
„Columnă Jiurilov" — 
pionierii din municipiu 
s-au întîlnit într-o nouă 
ședință de .lucru. Cu pri
lejul ședinței a avut loc 
o dezbatere pe teme de 

copii 
ca 

ai re- 
nostru.
creații

I.M 1’.. constructori 
mașini de la IUMP 
IPSRUEF.M,

cu
la
aAstăzi, începînd 

or a 10, 
baza sportivă 

CSȘ Petroșani, . tinerii 
sînt așteptați la foanifes-, 

asistat la o foarte țările cultural-sportive, 
final ce se va desfășura 
sub semnul tinereții al 
unei șăptămîni bogate în 
acțiuni politieo-educati-

I
reușită seară culturală, o 

, manifestare simbol a
bucuriei tinerilor de a
trăi, a munci și a crea
noi și noi bunuri foaie- ve. (H.D.)

n sala de dans a 
seî de cultură

Gu
am ;

Cu pianul 
pe zece luni 

îndeplinit
(Urmare din pag. I)

presoare de la I.M. Bărbă- 
teni și de' la I.M. Valea 
de Brazi, instalația de ven
tilatoare de la puțul 7 
Ștermihoș, lărgirea dru
mului de acces la I.M. Lu
peni, funieularul pentru 
zgură de la IF A „Vîscoza" 
și multe altele.

S-au evidențiat în mod 
deosebit constructorii din 
formațiile coordonate de 
Nicolae Dragos, Mihai Co
jocarii, Nicolae Belgun. 
Ioan Eșiu, Geza Kiss, mon- 
t.orii instalatori din echi
pele complexe conduse 
de Constantin Lai, Radu 
Manole, Ervin Wiesenma- 
yei’. Ion Popă, Uie Știucâ 
și echipele în fruntea că
rora se află Toma Achiri- 
loaiei. Constantin Anofie, 

. loan, G ri gote, Alexandru 
■Scacon, Mihai . Dumitru, 
Iosif Borșodi, Ion Mănă- 
răzan, care , și-au depășit > 
substanțial, lună de lună,

■ sarcinile de plan
Pînă la finele acestui 

an, harnicul colectiv al 
brigăzii va pune ia dispo- ; 
ziția beneficiarilor 33 de 

de investiții, ca
la înfăptui-

obiective 
re contribuie 
rea amplului program de 
dezvoltare și 
re a industriei
din municipiul 
(V.S.j

moderniza- 
miniere 
nostru.

tensivă le pune. în fața 
. industriei.. extractive, acti

vitatea unităților miniere 
din Valea Jiului nu este 
satisfăcătoare. In perioada1 
analizată, în activitatea 
organelor și organizațiilor 
de partid s-au manifestat 
o seamă de neajunsuri, in
suficientă fermitate în 
controlul și îndrumarea 
conducerilor colective ale 
Combinatului și unităților 
miniere din subordine, e- 
xigență insuficientă în în
deplinirea programelor 
<le măsuri stabilite pri
vind îmbunătățirea . acti
vității productive. Au fost 
criticate o seamă de nea
junsuri privind calitatea 
muncii politice și orgahiza- 

- țorice în conducerea acti
vității productive. în întă
rirea ordinii șl disciplinei, 

l a răspunderii în muncă. A- 
ceste neajunsuri au per-, 
ritis perpetuarea unor de- , fost influențate 
ficiențe și întîrzleri în ce
ea ce privește punerea în 
funcțiune a noilor capaci- 

: . tați de producție, realizarea, 
lucrărilor ele ■ deschideri 
și pregătiri, corelarea in
trării șî ieșirii din funcțiu
ne a abatajelor. ‘Există 
o seamă de lipsuri în ce
ea ce privește . asigurarea , 
forței .de muncă, în func
ționarea utilajelor din do
tare, inclusiv în aprovizio
narea și achiziționarea u- 

. nor mașini și instalații. La 
aceste neajunsuri s-au re
ferit pe larg, în cuVîntul 
lor, tovarășii Benone Cos- 
tinaș, Enteric Kovacs, Ion 
Dîăconu, Ioan Sav și alți

și 
re-

nerea- 
de 
de 

consecin- 
reâlizării 
producția 

pentru 
La res-

câni, Vulcan și = Bărbătenl.
Mai multi vorbitori, în

tre care tovarășii Uie Pă- 
ducel, Petru Barb, Cornel 
Bololoi, Petru Șoșpi, s-au 
referit la neajunsurile e- 
xistente în activitatea or
ganelor și organizațiilor 
de partid, de sindicat și 
U.T.C., a c.o.m. pentru în
tărire^ ordinii și discipli
nei, a răspunderii în exer
citarea controlului și tra
gerea la răspundere a ce-

Acțiuni ferme, 
de înaltă răspundere

tanțele înregistrate au 
contribuit și folosirea in- 

. completă a dotării tehni
ce, nerealjzarea posturilor 
programate, indisciplina 
tehnologică și a muncii. 
Ritmurile de extracție au 

, " .. 1. "__ ; l j negativ
’ de frecventele defecțiuni 
electromecanice, ceea ce 
denotă calitatea slabă a 
lucrărilor de revizii și re
parații, precum și nivelu-' 
lui scăzut al pregătirii teh- 
nico-profesionale a unei 
părți din" personalul che
mat să execute aceste lu
crări. Au fost criticate 
deficiențele de ordin orga
nizatoric, în folosirea teh
nologiilor avansate, a do
tării moderne, în aprovi
zionarea fronturilor de 
lucru, ceea ce a făcut ca 
la productivitatea muncii 
creșterile să nu fie pe mă
sura condițiilor create, mal .. 
ales la minele Dîlja, Uri-

lor care săvîrșesc abateri, 
nu se încadrează în 
ei plina tehnologică și 
plan, nu acționează

partid să acționeze cu stă
ruință și spirit revoluțio
nar pentru eliminarea ne
ajunsurilor semnalate, per
fecționarea stilului și me
todelor de muncă pentru 
creșterea rolului lor con
ducător în. întreaga activi
tate economică. Trebuie 
acționat cu hotărîre și 
fermitate, în spiritul exi
gențelor subliniate de se
cretarul general al parti
dului, pentru . mobilizarea 
tuturor forțelor- în vederea 
recuperării restanțelor și 
încheierea anului 1986 . cu 
principalii indicatori înde
pliniți. Se va asigura con
centrarea eforturilor pen
tru îndeplinirea prevede
rilor programului de mă- . 
suri privind atingerea ni
velelor sporite de extrac
ție prevăzute pentru , tri
mestrul IV al acestui an 
și pregătirea tuturor■ con
dițiilor pentru realizarea 
creșterilor de producție 
prevăzute pe 1987.

Dezbaterile din cadrul 
plenarei au dat glas ho- 
tărîrii ferme a organelor 
și organizațiilor de partid, 
a comuniștilor și tuturor 
colectivelor de muncă ale 
Văii Jiului de a-și uni 
toate forțele, de a acționa 
eu răspundere și hotărîre 
pentru înfăptuirea progra
melor de creștere a pro
ducției de cărbune, așa 
cum reclamă dezvoltarea 
intensivă a economiei na
ționale, așa cum le ce 
conducătorul partidului și 
statului, Minerul nostru 
de onoare, tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu.

dis- 
de 
cu 

fermitate pentru înfăptui
rea măsurilor de perfecțio
nare a producției și a 
muncii. Din această cauză 
se mențin o seamă de ne
ajunsuri în realizarea nor
melor, a angajamentelor a- 
sumate, în realizarea in
dicatorilor de calitate. Se 
mențin la un nivel ridicat 
fluctuația forței de. muncă, 
actele de indisciplină, ab
senteismul, neajunsurile 
în calificarea și perfecțio- 

, narea pregătirii profesio
nale, în asigurarea efecti
velor necesare la fronturi, 

......... ‘ _ _ > și 
formațiile 

respectarea 
normelor ■ de protecție a 
muncii, < / ; ■ -- ...

Plenara. a cerut organe
lor și organizațiilor de

a climatului de ordine 
disciplină în 
de lucru, în

Foto: Al. TATAR

Oameni care sporesc strălucirea luminii |
(Urmare din pag. I)

Aspect de muncă din 
secția mecanică I a în
treprinderii de utilaj 
minier Petroșani. In 
această secție — dotată 
cu mașini-unelte mo
derne și avînd personal 
cu înaltă calificare — 
predomină la locurile de 
muncă tineretul.

tru cît mai multă ener
gie termică trimisă spre 
cartierele de locuințe ale 
municipiului. Fie că se 
numesc Ion Saltelichi, 
Ioan Ghițulescu, Constan
tin Bârzoianu sau Con
stantin Brcitingam — a- 
dică unii dintre cei care 
au condus programul de 
modernizare și punere în 
funcțiune, în aceste zile, 
a . celui mai puternic 
grup al termocentralei, 
blocul nr. 4 — ei sînt, 
pur și simplu, energeti- 
cieni, adică oameni aflați 
la izvoarele luminii. La 
ora la. care Scriem, ei și 
colegii lor se află conec
tați la marea tensiune a 
muncii, la finalizarea li
nei perioade de activita
te fierbinte : sînt clipele

șî orele dinaintea para- 
■ a Iului cu sistemul ener
getic național, eveniment 
prin care grupul IV, de 
150 MW, va începe, din 
nou, să pulseze 'kilowații/ 
oră atît de necesari.

Acum ei se 
fața unui nou 
al competenței profesio
nale : vîrful 
de Iarnă, o perioadă, ' se 
știe, deosebit, de solici
tantă, date fiind condiți
ile meteorologice și creș
terea consumurilor. S-au 
pregătit temeinic, și, ca. 
buni gospodari, se poate 
spune că și-au făcut, încă 
din primăvară, „sanie" — 
pentru că programul de 
măsuri tehnice și orga
nizatorice, vizîrid activi
tatea din sezonul rece, a 
demarat încă de la în-

-găsesc in 
examen

energetic

ceputul trimestrului . al 
ll-lea al anului.

Intre atîtea și atîtea 
programe tehnice de mo
dernizare a termocentra
lei, între atîtea și atîtea 
preocupări pentru ca in
stalațiile să funcționeze 
la parametri cît mai î- 
nalți, ni se pare semnifi
cativ să semnalăm, în a- 

, ceasta Zi a energeticia- 
nului, împlinirea unei 
strădanii a energeticie- 

• nilor .de la Paroșeni: mon
tarea unor filtre perfec
ționate la grupurile în 
funcțiune, pentru ca ce
rul de deasupra termo
centralei să nu-și piardă 
din seninul lui.

Așadar, oamenii lumi
nii au grijă de lumina 
pentru oameni ; știu să-i 
prețuiască și să-i spo
rească strălucirile.

I

„Resursele" unui vrednic colectiv
(Urmare din pag. I)

montare, unde sînt încre
dințate brigăzii conduse 
de Ion Popa. Un veritabil
„lanț" al acțiunii la care 
ne referim, în care fiecare 
verigă și-a făcut datoria. 
Pentru că, iată, în mo
mentul de față, complexul 
este gata de pornire. In 
cursul zilei de 20 octom
brie el va începe să pro
ducă, așa cum primim a- 
sigurărî de la conducerea 
sectorului șî a minei. .

„A fost p bătălie înver
șunata cu timpul" își a- 
mintește șeful sectorului, 
inginerul Traian Iordache. 
Mulți se arătau sceptici 
în privința respectării ter
menului de punere în 
funcțiune (mărturisim că 
și noi — n.â.), și aveau 
dreptate, pentru că atunci 
cînd trebuia să se derule
ze programul, comple
xul se afla încă pe fluxul 
de fabricație. Am putea 
afirma că am montat uti
lajul, începînd direct din 
halele lUMP-uluL unde 
reprezentanții noștri au 
recepționat, la fața locului, 
secțiile respective. La fel 
am procedat și cu . combi
na — pe care maistrul de 
sector, subinginerul Nieu- 
lîn Badi a „însotit-o“ la 
1PSRLEEM, pentru repa
rații și probe".

Sprijinul acordat secto
rului nu s-a limitat 
la atît: nouă dintre 
mai buni lăcătuși 
IUMP-ului participă, 
turi de alțî cinci specia
liști ai formației service 
a minei, la montarea com
plexului.

însă 
cei 

ai 
ală-

Cum este și firesc, pa
ralel cu lucrările de mop- 
tare, a fost formată și b?î» 
gada care va prelua și va 
exploata utilajul. Este vor
ba de o formație nou în
ființată, sub i conducerea 
brigadierului Teodor Bon- 
calo, care, sîntem siguri, 
avînd în vedere experien
ța de producție și compe
tența binecunoscutului 
miner de la I.M. Lupeni, 
vâ contribui consistent 
la creșterea cantității de 
cărbune livrat de sector. 
De altfel, brigadierul în- . 
sușî se arată mulțumit dr 
cum „arată" panoul ; e. 
și ortacii săi sînt nerăbdă
tori sa arate și ce pot ei.

Evident, toiul e bine 
cînd se sfîrșește cu bine. 
Faptul că această capaci
tate de producție intră în 
lumeți une chiar mai repe
de decît termenul prevă
zut (1 noiembrie) este cît 
se poate de îmbucurător. 
Cu atît mai mult cu cît, 
așa cum stăteau lucrurile 
cu o lună și jumătate în 
urmă, demararea comple
xului era sub semnul în
trebării. Ceea ce s-a pe
trecut, la mina Livezeni, 
cu acest complex din pa
noul 9, demonstrează că 
buna organizare a muncii, 
corelarea perfectă a unui 
program amplu, își arată 
roadele.

Vorbind despre „al
te împrejurări", ne referim 
concret, la situația unui 
alt complex de mare ca
pacitate, .care -trebuie . să 
intre în funcțiune în 
cursul acestui trimestru și 
la al cărui stadiu de mon
tare ne vom referi în cu
prinsul unei viitoare in
vestigații la mina Livezeni.

I să ieri cu elevii de la Școa
la generală nr. 3 din Lu
pani : solemnitatea primi- 

, rii în organizația de 
nieri a elevilor din

UN NUME. Pentru 
muncitorii de la Cînipu lui 
Neag numele de Constan
tin Lepădat este familiar. 
Căci el Se asociază cu î- 
nalta răspundere, discipli
na și promptitudinea cu 
care, zilnic, cu autobuzul 

I 31 HD 6401, îi transportă 
I la locurile de muncă . și 
I spre casele lor 1 (T.A.) 
I FES'—*---- — “
I ne remarcabilă, intreprin-

vo informăm

ne

pio- 
, . clasa

a Ii-a C (învățătoare Olga 
Caceu). Solemnitatea a ă- 
vut loc la Țebea, la Go
runul lui Horea și mor- 
mîn tul lui Avram Ian cu. 
Elevii au adus astfel și un 
pios omagiu înaintașilor 
eroi, care și-au‘ înscris nu
mele în istoria de aur 
patriei. (Al. T.)

COLECTĂRI. In inter- 
FEST1VITATE. O acțiu- valul scurs de la începu-

- - ' ' 1- tul lunii, uteeiștiî de la

mE

înaîntașilor

a

Uzina de preparare a căr
bunelui Coroești au colec
tat1 în jur de 40 tone de 
fier vechi. S-au evidențiat 
ținerii Sorin Monbz, Adria
nă Seri,. Ioana Alexandru, 
Castel Spâtaru, lulîca Spă- 
taru, Marius Guiu, Daniel 
Macarie, Marin . Bugiules- 
cu. Constantin Berbecaru, 
Radu Czuli și Cornel Ma
rian. (Gh, O.)

EXCURSII DE STUDII. 
Un grup de studenți. din 
anul li mine ingineri, 
cursuri serale, de. la . Insti
tutul de mine au fost ieri, 
într-o excursie de studii.

mwm ' aMmMMa' ■■■■■Mm » mmmm ■■*■■■ ■■■•■■■■ . am

la Combinatul siderurgic Mixtă Lupeni, amplasată 
Hunedoara, Aceasta acti- la parterul blocului nr. 4, 
vitate s-a organizat în ca- din zona noului centru ei- 
drul disciplinei „Tehnolo
gia materialelor și mașini
lor unelte". (TjS.)

SUBREDACTII. Astăzi, 
la Casa pionierilor și șoi
milor1 patriei din Petroșani 
va avea loc o. întîlnire, în 
cadrul căreia se vor 
stitui în toate școlile 
nerale din reședința 
municipiu subredacții „Cu
tezătorii*. (M.B.)

CINE INTERVINE? 
unitatea nr. 33.2 a

con- 
ge- 
de

La
ICS

vic, de mal mult de doi 
ani mărfurile sînt supuse 
degradării datorită unor 
infill rații de apă din ta
van. La raionul Confecții 
femei o bucată din tavan 
ă căzut deja. Repetatele 
sesizări ău rămas fără e- 
cou. Cine intervine? (M.B.)

PĂCĂLEALĂ SAU... CO
MODITATE? Mai 
cititori ne sesizează 
glijență „feroviară" 
are, uneori,, urmări

cute: se întîmplâ ca unii 
călători, să piardă trenul 
2734 său 2736, deoarece 
pe , vagoane rămîne agăța
tă tabla eu inscripția PE--» 
TROSANI — SIMERIA sau 
ILIA — SIMERIA. O co
moditate neplăcută care 
aduce prejudicii 
rilor I (Al. T.)

mulți 
o fie

care 
neplă-

călăto-

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ
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„Tuna oile din munte. Foto: Iosif HORVATH

In oligocenul superior, 
condițiile paleoclimatice 
au favorizat dezvoltarea 
unei flore bogate, cu ele
mente mediteraneene și 
chiar subtropicale. Din
tre acestea amintim în 
primul rînd coniferele 
(Taxodiaceae) care, în 
acea perioadă, erau foar
te răspîndite și constau 
din arbori înalți de peste 
100 m. Alături de conife
re, pe teritoriul actualu
lui bazin al Petroșanilor 
creșteau palmieri de 
tipul Sabal, liane, ar
buști și ferigi reprezen
tate din abundență prin 
genurile Smilax, Laurus, 
Myriea, Osmundia și al
tele. Erau prezenți 
strămoșii nucului 
glans), arțarului ( 
papurei (Typha), 
nului (Carpinus), 
lui (Alnus), mesteacănu
lui (Betula) și ai arbore
lui de camfor (Cinnamo- 
mum).

Mișcările oscilatorii, 
care au precedat forma
rea orizontului produc
tiv, au avut în oligocenul 
superior un aspect cu

totul deosebit. Astfel, 
grosimea mare a depozi
telor și alternanța căr
bunilor cu roci sterile, . . __
bogate în faună marină mulare a
și de tip lacustru, arată 
că au existat mișcări os
cilatorii specifice bazine
lor de subsidență. In 
cazul scufundărilor bruș-

i și
(Ju- 

(Acer), 
carpe- 
alunu-

te, bazinul era invadat 
de apele marine și în a- 
cest caz vegetația era 
destul de săracă. Col- 
matarea (umplerea) ba
zinului determina 
dezvoltarea Unei 
tații luxuriante care du
cea în final la formarea 
unor strate groase. de 
cărbuni.

Succesiunea pe verti
cală a celor 24 strate de 
cărbuni humici ne arată, 
în același timp, numărul 
mișcărilor oscilatorii și 
caracterul lor sacadat ca
re, în final, a determinat 
variații în ceea ce pri-

insă, 
vege-

vește grosimea stratelor, 
compoziția rocilor, struc
tura și textura, viteza ■ 
de sedimentare și acu- 
__1_. „ j sedimentelor 
etc. In perioadele de 
stagnare a mișcărilor de 
subsidență, în . bazinul 
actual al Petroșanilor, 
se acumulau sedimente 
în strate groase, dacă 
stagnarea era de lungă 
durată, sau în strate sub
țiri, dacă stagnarea era 
de scurtă durată. Așa se 
explică faptul de ce, în 
cuprinsul celor 5 orizon
turi ale bazinului, există 
atît strate groase (10—30 
m), cît și subțiri (0,5—2 m);

In cazul în care mișcă
rile de subsidență nu se 
manifestau multă vreme, 
stratele de sedimente a- 
cumulăte puteau să a- 
jungă la suprafața ape
lor și, în acest caz, luau 
naștere întinse formațiuni 
vegetale de pe urma că
rora se formau impor
tante strate de cărbuni.

(Va urma)
Conf. dr. ing.

Nicolae UNGUREANU

MUZICA ROMÂNEAS
CĂ : 1) Trece vremea — 
AURA URZICEANU ; 2)
Deschideți poarta soarelui
— DIDA DRAGAN; 3) 
Viata nu-i un simplu Joc
— HOLOGRAF; 4) Cin tec 
pentru prieteni — COM
PACT; o) Strada ta — I- 
RîS.

REBUS ♦ REBUS ♦ REBUS

MUZICA STRĂINĂ: 1) 
Only You — DIETER BOH
LEN ; " “ - - -
TRACEY SPENCER ;
Red For Love — GRANT 
MILLER ; 4) Drive In The 
Night —
5) Maya — GEORGE BA
KER.

Răspunsul cititorilor ru
bricii. DAN TAN ASE (Ha
țeg) : Mulțumim pentru a-

2) Run To Me —* 
SPENCER ; 3)

KEN LASZLO ;

Disco TOP
S. R. (39)

precieri. Grupul Joy (pri
mul disc in 1985) este al
cătuit din Andy Schweit
zer (claviaturi), Freddy 
Jaklitsch (voce-chitară) și 
Manfred Temmel (bas), iar 
Arabesyue, din Sandra Ro
binson, Jasmin Wetter și 
Michaela Rose. CRISTINA 
TOKES (Petroșani): Nu
mele real al lui Billy O- 
cean este Les Charles, iar 
al Mirabelei DaUer, Bela 
Scorțaru. UN GRUP DE 

■ELEVI (Lupeni) : Dieter
Bohlen — locul I în topul 
nostru s-a născut în 1958, 
este chitarist, fost colabo
rator a lui Ricky King și 
Roland Kasser. La impri
mări cîntă la bas, . tobe, 
claviaturi. Este licențiat în 
științe economice și con
strucții. Cu Thomas An
ders s-a înfîlnit la Ham
burg in 1983, înființînd 
Modern Talking... ION A- 
LIC (Petroșani) : Nu, nu e 
greșeală, „Acustic" din Pe
troșani a cîntat pe scena 
Festivalului de la Mamaia 
în acest an, în afara con
cursului ; Enzo Ramazottia . '
a cîștigat în acest an Fes
tivalul de la San Remo ; 
VIOLETA DOICIU (Pe
troșani) : Voin anunța din 
timp modalitatea de pre
miere la Disco-top ’86.

DISC-JOCKEY

MI NE RIT
ORIZONTAL : 1) 

cuează cărbunele — Loca
litate în Franța; 2) Omul 
care răstoarnă muntele de 
cărbune; 3) Stă pe malul 
apelor — Locomotivă de 
mină cu acumulatori (abr.); 
4) Folosit la iluminat în 
subteran — Nume mascu
lin; 5) Sfîrșit de șut ! —
Sticluțe cu medicamente :

Eva-

Norme de tehnica securi
tății (abr.); 8) A face pre
zența minerilor — Oraș în 
Japonia; 9) Evacuează a- 
pele de pe galerii — Pro
duce cercei roșii (fig.); 10) 
Fiont de lucru pentru mi
neri — Oamenii adîncuri- 
lor

VERTICAL : I). „Aurul 
negru” (pl) —. Răsărit de 
soare ! 2) Bîr ! —; Capăt 
de vagonet I — Omul cu

6) Unitate de prelucrare . 3Pal ■}) Lucrare de deschi- 
a fierului; 7) Din nou dere în minerit — Loc de 

muncă în subteran; 4) Tra
ge la- țintă — Petale de 
flori! — Nete! 5) Dă ran
dament; ;6) Rîu în vestul 
Europei — Minerii între 
ei; 7) Voce — Floare al
bastră; 8) ...De siguranță, 
cărbune • neexploatat — 
Timp de lucru (pl) ; 9)
Bun jșentru vindecare — 
Boală galbenă; 10) Lucra
re minieră de întărire — 
Mineri foarte buni.

Dicționar : PLA, OTA.
Ionel BURDEA

PONORUL
își dezvăluie

De patru ani, membrii 
clubului de speologie „Pia
tra Roșie” Petroșani acțio

nează în acest enigmatic po. 
nor. In adîncul grotei ei 
au efectuat colmatări ma
sive, realizînd o lucrare de 
susținere (în lemn) a pe
reților și boitei pe o adîn- 
cime de 18 in, prin care au 
pătruns în marele sistem 
carstic al zonei Tecuri din 
Munții $urean.

Șansa de a-și vedea îm
plinită ținta cercetării de 
speologie în peștera/Pono
rul — Răchițeaua le-a su- 
rîs, în sfîrșit, membrilor 
cuibului „Piatra Roșie” 
Tabăra de lucru organiza
tă în perioada 17—26 sep
tembrie, cu participarea a 
12 speologi, s-a soldat cu o 
înaintare de 8 m, prin so
lul aluvionar depus de a- 
pe, iar 
degajate 
ajuns la 
trare în 
nă. Izbîndă îndelung 
teptată de speologi!

Ce semnificații are 
ceasta reușită. pentru pa
trimoniul speologie? Expe
rimentatul. speolog Romu
lus Vențel, președintele 

clubului de profil „Piatra 
Roșie” și conducătorul ta
berei de lucru organizată 
în peșteră, ne mărturisea: 
„In zona unde ne-am con
centrat noi cercetările, peș
tera prezintă o denivelare 
de peste 360 m, După 30 
m parcurși, grota debușea
ză cu un apic; o verticală 
absolută de peste 60 m.

la capătul grotei
— o surpriză: s-a 
orificiul de in- 
cavitatea subtera- 

aș-

a-

i

Mania
Foiletonul se știe e un lor

material critic. E un fel 
de ■ reclamație romanti
că, formulată în termeni 
satirici, fără date exac
te, dar cu adresă ușor de 
descifrat pentru cei cu 
musca pe căciulă. Pen
tru cei mai mulți foile
tonistul rămîne uri recla
magiu simpatic.

Căutam cu disperare 
un subiect pentru foile
ton. îmi si alesesem țin
ta P.T.f.R. Printre al
tele mă abonasem la re
vista „Săptămîna”. Trei 
săptămîni la rînd in-am 
tot uitat în cutia poștală. 
Nu venise. îmi frecam 
mîinile de bucurie. Am 
hotărît să mai așteptv .p 
săptâmînă. Dacă nu vine, 
scriu și gata. Zilele tre
ceau greu. In sfîrșit veni 
și ziua în care aș fi pu
tut afirma că n-am pri
mit „Săptămîna”. de o 
lună de zile. Cu emoții 
m-am apropiat de cutia 
poștală. Am deschis-o. 
Stupoare! „Săptămîna" 
de acum patru săptămîni 
îmi zîmbea galeș alături 
de o soră a ei ceva mai 
tînără. De ciudă le-am 
luat și le-am pus pe. raf
tul de sus. Adio foileton! 
Nici nu le-am mai citit.

Am dat în schimb ,pes
te o scrisoare a unui 
cetățean din Lupeni ca
re semnala lipsa capace-

I 
Ireclama (iei

spre EGCL, care de ani 
de zile s-a dovedit a fi 
mină de aur pentru umo
riști. Subiectul ? Gunoa
iele. După ultimul articol 
EGCL-ul încuiase cu la
căte grele ușile spațiilor 
colectoare din . blocuri, 
să nu cumva să-i fugă 
vreun șobolan. Contai
nerele destinate celor 
din blocurile mici dispă
ruseră. Gata, mi-am. zis. 
Tocmai îmi ascuțeam bi
ne creionul să înțep a- 
dînc, pînă la os, cînd 
vine la mine o vecină 
tare obosită. Credeam că 1

de la gurițe de canal 
strada principală.din

Acest lucru, spunea dum
nealui, periclitează inte
gritatea corporală a tre
cătorilor, securitatea ma
șinilor, a traficului rutier. 
Grozav subiect. Simțeam 
cum îmi bate inima.

Mi-am făcut repede o 
delegație pentru Lupeni

Foileton

să mă conving. Și aici 
iăr stupoarre 1 Fiecare 
gură de canal avea ca
pacul ei. E drept, că la 
10—20 metri distanță. Dar 
nu lipseau. Sesizarea nu 
era întemeiată nici măcar 
în ceea ce privește, peri
clitarea integrității cor
porale a trecătorilor.. Bu
năoară cetățeanul Gheor- 
ghiță Manafu întorcîn- 
du-se cam vesel de la 
„Cina", căzuse intr-o a- 
semenea capcană 'din 
care a reușit să iasă du
pă aproximativ o oră — 
e drept cam ud și cam 
șifonat —, dar Ja fel de 
integru precum intrase. 
Și iar am rămas dezamă
git.. ■

Intrucît nu voiam să 
rămîn fără foileton, 
mi-am îndreptat ochii.

a sosit dintr-o delegație. 
Da de unde. Tocmai duse
se gunoiul. Atunci am 
aflat că gunoaiele se 
string acum centralizat 
și că unii locatari schim
bă două autobuze pînă 
ajung la acest centru de 
colectare. •

Hotărît lucru, nu-mi 
merge bine. Nu . pot să 
încheg foiletonul . întru- 
cît nu am pe cine recla
ma, toate lucrurile mer- 
gînd cit se poate de bi
ne. Dar nu . mă las. In 
ultimă instanță o; să mă 
reclam pe mine, pe mine 
personal pentru pătimașa 
mea înclinație spre a- 
ceastă dulce . . reclamație 
literară, care se cheamă 
foileton 'r.s. i

Valeriu BUTULESCU

-RACHIȚEAUA
tainele subterane

tuturor apelor clin zona 
Tecuri — Poiană. Simultan 
explorarea cavității o va 
continua o echipă mixtă 
formată din speologii de la 
„Piatra Roșie” și „Cepro- 
min“ Cluj-Napoca, echipă 
ce va -fi secondată de o a 
doua echipă care va topo
grafia cavitatea parcursă. 
Printre acțiunile de secu
ritate și amenajare prevă
zute, trebuie menționat fap
tul că pe tot traseul se Va 
monta telefon, prin care se 
va asigura o informare 
permanentă a echipei de la 
suprafață. O echipă specia
lizată în scufundări sub
acvatice, în colaborare cu 
C.S.E.R. —■ București, va 
continua șirul acțiunilor în 
sifoanele din Șipot, dîn- 
du-ne certitudinea că acest 
complex : de explorări . \ a 
face posibilă .joncțiunea 
marelui" sistem în . această 
toamnă, scoțînd «la lumină 

i ț un nou și valoros sistem hi- 
drocărstic care va îmbo
găți patrimoniul speologie 
al țării. '

Ne vom continua, de ase
menea, demersul . pentru a 
face publice noutățile speo
logice descoperite de noi in 
Ponorul — Răchîțeaua — 
Șipot. Lucrările de topo
grafie. făcute asupra unui 
interesant tronson de peș
teră, le vom prezenta într-o 
comunicare ocazionată de 
apropiata întrunire republi
cană a speologilor (20—24 
octombrie) de la Izvorul 
Mureșului, prestigioasă ac
țiune organizată de Fede
rația Română de Turism— 
Alpinism,, la Inițiativa Co
misiei Centrale de speolo
gie sportivă.

I. BÂLAN

Potrivit aproximărilor noas
tre, această impresionantă 
cavitate însumează cea 15 
km lungime și o denivela
re de 460 m. Cu aceste di
mensiuni, cu aceste carac
teristici în materie, cunos
cute de acum prin ftiăsu- 

sistemul 
— Răchițea- 

î.și cîștigă 
de a ur- 

I în topul 
, . . ._ _ România. Iar
ultima verticală, de peste 
60: m, recent descpperită

rătorile făcute, 
carstic Ponor 
ua — Și pot 
dreptul 
ca pe locul 
peșterilor din

S p e o 1 o g i e

poate.. oferi încă surprize 
neașteptate; ea a fost ex
plorată doar prin sondaj 
acustic și vizual. O cerce
tare,/ în continuare, mai în 
amănunt și cu alte mi jloa
ce de sondare poate avea 
ca rezultat evaluări posi
bile șă situeze verticala a- 
pic — între cele, mai mari 
din 'țară. Deocamdată, -se 
știe că ■ celebritatea de a 
ocupa primul loc. o dot ine 
la ora actuală verticala (de 
121 m) din peștera „Clo
coticiul din Cîrca perete
lui” — aflată în Munții 
Vîlcân.

Ce intenționăm noi în 
perspectivă? Pentru de
terminarea precisă a trase
elor subterane străbătute 

de apele ce alcătuiesc co
lectorul acestui sistem, în 
perioada taberei următia 
re, prin colaborarea hidr>- 
geologtllui lancu Orășea- 
nu, se vor întreprinde, în 
perioada acestui octombrie 
colorările cu fluoresce!

Autorii reușitei speologice de la Râcliițeaua,

Foto: Z. MOLNAR

De-ale stomatologiei
se manifestă prin somn, 
spune pacienta I

— Chiar și boala som
nului ? o întrebă medicul. 

NU-I NEVOIE
I.a cabinet se prezintă 

un pacient cam „amețit".
— Aș vrea să-mi puneți 

. și mie dinții, dar să nu mă 
piliți că nu suport.

— Nici nu este nevoie, 
ești gata pilit — ii spune 
medicul.

D.R. GÂLtlT-AN

ERAM IN CONCEDIU
— Doctore I Știi bancul 

. ardeleanul care a fost 
la stomatolog ?

- Nu-1 știu. Atunci 
ram în concediu.

CHIAR SI 
BOALA SOMNULUI

Intr-un cabinet stomato
logic, o pacientă discută 
CUmedicul despre boli în 
general :

— La mine toate bolile

e-
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat Tirgul Internațional

(Urmare din pag, 1)

Desfășuratei sub deviza, 
devenită tradițională, „Ci- 
merț — cooperare — dez
voltare — pace !“, ediția 
a Xlf-a a tîrgului eviden
țiază, în același timp, 
dorința nestrămutată a 
României de a-și extinde 
conlucrarea pe țărîm eco
nomic cu alte țări, de a 
întări legăturile de prie
tenie ce o leagă de aces
tea, componentă impor
tantă a politicii sale pusă 
consecvent în slujba pă
cii și securității, înțelege
rii și colaborării dintre 
națiuni.

Ceremonia deschiderii o- 
ficiale . a Tîrgului Inter
național București a fost 

, marcată de intonarea Im
nului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

A luat, apoi, cuvîntul 
tovarășul Ilie Văduva, mi
nistrul comerțului exte
rior și cooperării econo
mice internaționale.

In aplauzele celor pre
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tăiat pan
glica inaugurală a ediției 
din acest an a Tîrgului in
ternațional București. ,

Vizita a început în pa
vilionul central, unde 
sînt expuse produse re
prezentative realizate în 
unitățile Ministerului In
dustriei Electrotehnice, 
puterpic sector al econo
miei naționale, a cărui 
dezvoltare este semnifica
tivă pentru nivelul înalt 
de tehnicitate atins de in
dustria românească. Sînt 
prezentate unele din cele 
mai noi și moderne pro
duse fabricate de cunos
cute întreprinderi de pro
fil, m'așini-unelte de înal
tă productivitate care pun 
în lumină progresele .în
registrate în electronică și 
tehnică de calcul. Se re
marcă prin calitățile lor 
tehnico-funcționale deo
sebite strungul paralel cu 
comandă numerică com
puterizată produs la Arad, 
celula flexibilă CPFA-500, 
rod al muncii inginerilor 
și tehnicienilor de la 
ICSIT București, echipa
mentul telemecanic pen
tru exploatarea liniilor de 
montare și alte asemenea 
agregate care asigură va
lorificarea superioară a 
materiilor prime și mate
rialelor.

Produsele expuse la par
terul pavilionului central 
ilustrează direcțiile prio
ritare în care se acționea
ză pentru transpunerea 
in viață a orientalilor și 
indicațiilor • secretarului 
general al partidului cu 
privire Ia perfecționarea 
întregii activități de con
cepție, proiectare și exe
cuție a unor mașini și u- 
tilaje de mare complexita
te. Lărga gamă de mașini- 
unelte agregat, care , dețin, . 
lâ actuala ediție a Tîrgu
lui Internațional Bucu
rești, o pondere importan
tă, mașinile speciale de 
mare precizie, celulele fle
xibile, roboții industriali 
încorporează valoroase i- 
dei originale, asigură im
plementarea tehnicilor de 
vîrf în procesul de pro
ducție a mașinilor pentru 
prelucrarea metalelor din 
actuala generație. Sînt. 
expuse, de asemenea, a- 
fcregate pentru tehnolo
gii în vid, lasere cu des
tinație industrială sau 
medicală, centre de prelu
crare verticală. Secretarul 
general al partidului ă 
urmărit cu interes mo-

B ucu
ciul de funcționare a noi
lor tipuri de mașini agre
gat, a discutat cu specia
liști.’, s-a interesat de 
randamentul și precizia 
prelucrărilor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat în 
continuare standurile care 
‘găzduiesc produse repre
zentative ale industriei de 
mecanică fină și optică.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost pre
zentate exponatele din 
standurile rezervate teh
nicii de calcul și automa
tizării proceselor de pro- 

. ducție, ramură al cărei 
export a crescut față de 
.1980 cu .aproape 80 la su-

' tă. ■■'■■'
Standurile găzduiesc o 

largă gamă de produse, 
mini și micro calculatoa
re, calculatoare de medie 
putere, display-uri alfa
numerice, echipamente pe
riferice și de transmitere 
a datelor, traductoare pne
umatice.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt înfățișa
te în continuare, standu
rile în care sînt expuse 
bunuri de larg consum e- 
lectronice, . echipamente 
audio de înaltă fidelitate, 
incintele acustice, televi
zoare alb-negru și color, 
radioreceptoare . portabile 
și staționare.

Industria extractivă a. 
cărbunelui, , minereurilor 
metalifere și_ nemetalife
re, a țițeiului și gazelor, 
precum și geologia, sînt 
prezente în cadrul tîrgu
lui.' Relevant pentru im
portanța deosebită pe care 
partidul și statul nostru o 
acordă industriei extracti
ve este faptul că în vede
rea dezvoltării ei în vi
itor a fost elaborat, din 
inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
programul privind valori
ficarea superioară și creș
terea bazei de materii pri
me minerale și energetice 
primare.

La rîndul său, industria 
metalurgică expune, în- 
tr-o gamă variată, produ
se de bază realizate de 
combinatele și întreprin
derile de profil..

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu vizitează apoi 
standurile Ministerului 
Industrializării Lemnului 
și Materialelor de Con
strucții, unde atenția este 
reținută, în primul rînd, 
de marea varietate a pro
duselor, de nivelul calita
tiv ridicat al acestora. In 
secțiunea rezervată mobi
lei se află expuse Un nu
măr mare de garnituri de 
mobilă, realizate pe baza 
unor tehnologii moderne.

Au fost prezentate, în 
continuare, realizări ale 
industriei materialelor de 
construcții — camere de 
baie complet echipate, 
un sortiment larg de fa
ianță și gresie, de articole 
sanitare și obiecte de fe
ronerie.

De un interes deosebit 
s-au bucurat standurile re
zervate industriei sticlei 
și ceramicii' fine.

In continuare, se vizi
tează standurile în care 
sînt expuse o gamă largă, 
diversă și de calitate a 
produselor realizate de 
industria alimentară, măr
furi oferite spre contrac
tare la export.

re ști
S-au vizitat în continua

re platformele pe care sînt 
amplasate, produse reali
zate de întreprinderile din 
cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini.

Dintre acestea se. remar
că autovehiculele pentru 
transport realizate la cu
noscuta întreprindere de 
autocamioane din Brașov. 
Produsele expuse Consti
tuie încă o expresie a ca
pacității creatoare a speci
aliștilor români, a dotării 
tehnice moderne de care 
dispune industria româ
nească de profil, care re
alizează în prezent peste 
300 tipodimensiuni de au
tovehicule pentru necesi
tățile economiei naționa
le,. precum și pentru ex
port. Rețin atenția, de a- 
semenea,’ noul autobuz ur
ban de mare capacitate, 
echipat cu motor de 240 
CP, ce se distinge printr-o 
mare accesibilitate și con
fort; autobuzul de 40 de 
locuri, camionetele.

■'■'"La actuala ediție a TIB, 
cunoscuta întreprindere de 
autoturisme din . Pitești 
„Dacia" prezintă întrea
ga gamă de mașini aflate 
în fabricație. Sînt expu
se modelele anilor 1986 
și 1987, care se caracteri
zează printr-un design îm
bunătățit, âvînd o linie 
modernă, confort. sporit, 
cutie de viteze în cinci 
trepte, consum redus de 
combustibil. De asemenea, 
moderna întreprindere cra- 
ioveană „Qltcit" . prezintă 
diverse tipuri de autotu
risme, cu caracteristici func
ționale îmbunătățite.

In același perimetru, în
treprinderea de automo
bile din Cîmpulung se pre
zintă la această confrun
tare internațională cu 
toată gama de autoturis
me ARO 20—24, în varian
tele pentru persoane, a- 
grement, utilitare și tran
sport de mărfuri etc. ;

Sînt prezentate un mare 
număr de tractoare agri
cole și industriale, o gamă 
diversă de combine, fami
lia de pluguri cu geome
tri variabilă, care execu
tă operații complexe.

Aeronautică româneas
că, care are o bogată tra
diție, expune diferite 
tipuri de elicoptere, mo- 
tcplanoare, motoare de e- 
licoptere, machete ale 
aeronavei ROMBAC.

Sînt expuse, totodată, 
în cadrul unor standuri 
speciale,, machete ale celor 
mai noi tipuri de nave 
de pescuit multifuncționa
le, tancuri petroliere de 
mare capacitate, constru
ite de industria noastră 
navală.

Apreciind reztfttatele 
obținute în domeniul spo
ririi nivelului tehnic și 
calitativ al produselor in
dustriei constructoare de 
mașini, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
acționeze, în continuare, 
pentru modernizarea tu
turor tipurilor de autove
hicule, reducerea greută
ților lor și a consumurilor 
de carburant în exploata
re, pentru ca întreaga fa
bricație din acest sector să 
fie, permanent, în pas cu 
cele mai noi realizări pe 
plan mondial,

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a vizitat, apoi,. 
pavilionul rezervat' indus
triei ușoare, unde sînt 
expuse majoritatea mode
lelor noi sau modernizate; 
realizate de oamenii mun
cii din 11 centrale indus

triale. ale căror produse 
sînt cunoscute și solicita- 

■ țe de parteneri din peste 
100 de țări. ■

In cadrul actualei ediții 
a Tîrgului . Internațional; 
București sînt prezenta
te cu standuri cuprinzînd 
produse de înalt nivel 
tehnic și calitativ chimia 
și petrochimia, transpor
turile și teleconfunicațiile, 
energetică, agricultură, co
operația, alte ramuri ale 
economiei noastre națio
nale.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a vizitat, 
de asemenea, pavilioane 
naționale ale țărilor pre
zente la TIB, precum și 
standurile firmelor străine. 
La actuala ediție a tîrgu
lui participă 500 de firme 
din 36 de țări, fapt ce pu
ne în evidență interesul 
manifestat față de actua
la ediție a TIB.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-au fost tran
smise, prin intermediul 
reprezentanților țărilor 
participante, salutul șefilor 
de state și de guverne din 
aceste țări, urări de succes 
în activitatea pe care o 
desfășoară. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și. a rugat să se 
transmită șefilor de state 
și de guverne din țările 
respective un salut cor
dial și cele mai bune u- 
rări, iar popoarelor lor 
progres, prosperitate și 
pace.

Pe întreg parcursul vizi
tării pavilioanelor străine 
au fost evidențiate bune
le relații existente între 
România și țările repre
zentate la TIB, faptul că 
economia românească a 
devenit, prin progresele u- 
riașe pe care le-a înregis
trat, un partener deosebit 
de apreciat, ale cărui pro
duse- sînt tot măi mult 
solicitate pe piața exter
nă.

In timpul vizitării pavi
lioanelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat cu 
interes produsele pre
zentate, s-a întreținut cor
dial cu participanții la 
tîrg.

Vizita a prilejuit reafir
marea dorinței României 
și țărilor participante de 
a-și întări și diversifica în 
continuare raporturile e- 
conomice, de a amplifica 
schimburile comerciale și 
cooperarea reciproc-avan- 
tajoasă, în interesul po
poarelor lor, al cauzei pă
cii, destinderii și înțele
gerii internaționale.

Șeful statului român a 
adresat participanților la 
actuala ediție a Tîrgului 
Internațional București, 
urări de succes în activi
tatea lor, multă sănătate 
și fericire.

La plecare, conducăto
rul partidului și statului 
nostru a fost salutat din 
nou cu deosebită căldură 
de numeroșii bucureșteni 
afidți în incinta expoziți
ei. Cei prezenți au aplau
dat și ovaționat îndelung,, 
au scandat cu însuflețire 
numele partidului și al 
secretarului său general, 
dînd expresie sentimen
telor de profundă stimă
și recunoștință cu care
secretarul general al parti
dului este înconjurat de 
oamenii muncii, de între
gul nostru popor.

■ : ■ • ■■☆; .
Tîrgul Internațional Bucu

rești este' deschis pînă la 
26 octombrie și poate fi 
vizitat zilnic, între orele 
10—18.

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie a președintelui 

Republicii Liberia, 
Samuel Kanyon Doe 

încheierea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

Cei doi președinți au 
hotărît să continue dialo
gul? la nivel înalt româno- 
liberiăn, apreciind că a- 
cesta este în interesul ex
tinderii și aprofundării le
găturilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și 
popoarele noastre, ser
vește cauzei generale a

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Li
beria, Samuel Kanyon Doe, 
au semnat, sîmbătă, în 
cadiul unei ceremonii, ca
re a avut loc la Palatul 
Consiliului de Stat, Acor
dul pe termen lung pri
vind dezvoltarea cooperă
rii economice și tehnice și 
a schimburilor' comercia
le între Republica Socia

Semnarea Acordului pe termen 
lung privind dezvoltarea 

cooperării economice 
și tehnice româno-liberiene

Ceremonia plecării
(Urmare din pag. I) 

publicii, unde erau- arbo
rate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Liberia.

Au fost prezenți membri 
ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, generali, al
te persoane oficiale.

O gardă militară a pre
zentat onorul. S-au into
nat imnurile de stat ale 
Republicii Liberia și Repu
blicii Socialiste România.

Președinții Nicolae
Ceaușescu și Samuel Ka
nyon Doe au trecut în re
vistă garda de onoare.

Președintele Republicii 
Liberia și-a luat rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale române.

19 OCTOMBRIE

— In jurul orei 10,30 : 
i Transmisiune directă din 
i municipiul Slatina. A- 

dunarea populară cu 
i prilejul sărbătoririi Zi- 
! lei recoltei.

(color). ' ■ '„
Lumea copiilor.
t>in cununa cîn tecu
lui românesc (color).

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

14,35 Ritmuri cubaneze., 
(color).

14.45 La altitudinea ten
siunilor înalte, (co
lor). t

—• Reportaj prilejuit 
de Ziua energetici- 
anului. ;

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
— Ziua recoltei;

19,30 Cîntarea României, 
(color).

păcii, securității și înțele
gerii internaționale.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă pri
etenească, sub : semnul 
stimei și- respectului reci
proc.

Rezultatele vizitei au. 
fost consemnate într-un co
municat, care se dă publi
cității.

listă România și Republi
ca Liberia.

După semnare, în a- 
plauzele celor prezenți, cei 
doi președinți s-au felici
tat reciproc, și-au strîns 
mîinile cu căldură.

La ceremonie au luat 
parte membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernu
lui, alte persoane oficiale 
române.

Au participat persoane- 
]e- oficiale care. îl Însoțesc 
pe înaltul oaspete liberian.

Pionieri români și copii 
ai membrilor ambasadei 
Liberiei la București au 
oferit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Samuel Ka
nyon Doe buchete de flori.

La despărțire, cei doi 
președinți și-au strîns mîi
nile cu prietenie.

Prin întreaga desfășu
rare, prin rezultatele sale, 
vizita înaltului oaspete 
din Republica Liberia se 
înscrie ca un moment de 
importanță deosebită' pen
tru dezvoltarea și adînci- 
rea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, în 
interesul reciproc, în folo
sul cauzei destinderii, pă
cii, înțelegerii și cooperării 
între națiuni.

— Imn eroilor ogoare
lor.
Spectacol literar - 
muzical.- coregrafic 
dedicat Zilei reeol- 

; tei. . '■ ■■■■■■■•;
20,20 Film artistic

„Vocea de aur“.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

20 OCTOMBRIE

20,00 Telejurnal.
20,15 TIB ’86.

— Emisiune realizată 
la cea de a Xll-a 
ediție a Tîrgului 
Internațional Bucu-. 
reși (color).

ti ,30 Tezaur folcloric.
: (color). I

20,45 Roman foileton 
(color).
„Calvarul”
Producție a studi
ourilor sovietice. E- 
cranizare după ro
manul omonim de 
Alexei Tolstoi. 
Episodul 1.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
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