
Brigada condusă de minerul Gheorghe Scorpie 
dc la sectorul II al I.M. Uricani, una din cele mai 
harnice, compacte și destoinice formații de lucru 
din cadrul întreprinderii. Foto: Șt. NEMECSEK

Ieri, în Capitală, în prezența secretarului general al partidului,

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
s-au deschis Iflcrările înaltului forum al oamenilor muncii

Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, luni dimineață 
s-au deschis lucrările Con
gresului Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Româ
nia.

La sosirea în sala Pala
tului Republicii, care găz
duiește lucrările acestui 
reprezentativ forum al oa
menilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului 
au fost întîmpinați cu mul
tă căldură, cu deosebită 
însuflețire, cu puternice vi
rale și ovații. Delegații și 
invitații au aclamat înde
lung pe secretarul general 
al partidului, scandînd cu 
înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul".

In aplauzele entuziaste 
ale participanților, în pre
zidiul ședinței de deschi
dere au luat loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovară
șa Elena Ceaușescu, tova
rășii Iile Verdeț, Iosif 
Bane, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu. Li

in organizațiile de sindical

Inițiative în sprijinul producției, 
in activitatea sociala

9 IM. URICANI

Alături de brigăzi, în 

sprijinul lor

Prin telefon, ieri dimi
neața, președintele comite
tului sindicatului de la 
I.M. Uricani, tovarășul
loan Stoi, ne-a făcut cu- 
aoscut inițierea în această 
săptămînă, in semn de eins- fost realizat și depășit cu 
tire a Congresului U.G.S.R. 80 tone de cărbune, iar 
ce și-a deschis lucrările abatajele au fost aprovîzio-
în Capitala țării, a unor 
acțiuni concrete de spri
jinire a activității pro
ductive. La ora cînd pre
ședintele sindicatului ne 
relata despre această ini
țiativă. 30. de oameni ai 
muncii — ingineri și subin- 
gineri, maiștri, tehnicieni și 
alte cadre — din persona
lul TESA. intraseră în sub
teran la sectorul II. alățu- 
rîndu-se minerilor din bri
găzile conduse de Gheor
ghe Scorpie de la abatajul 
frontal din stratul 17-18, 
Nicolae Sultan. abatajul 
cameră nr. 4 stratul 17-18, 
Nicolae Ion. abataj came

na Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Cons
tantin Dăscălescu, Ion Din- 
că, Janos Fazekas. Ludo
vic Fazckas. Cornelia Fili- 
paș, Petre Lupu, Paul Ni- 
cuiescu, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Aneta 
Spornic, Virgil Trofin, Ște
fan Voitec, Ștefan Andrei, 
Emilian Dobrescu, Petru 
Enache, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Suzana Gâ- 
dea, Ion Ion iță, Ana Mu- 
reșan. Elena Nae, Constan
tin Olteanu, Cornel Ones- 
cu, Marin Rădoi, Ion Ur- 
su, Richard Winter, Hie 
Rădulescu.

In prezidiu au luat loc, 
de asemenea, vicepreședinți 
si secretari ai Consiliu
lui Central al U.G.S.R., 
președinți ai uniunilor sin
dicatelor pe ramuri, ai 
consiliilor sindicale jude
țene și orășeneșt, ai comi
tetelor sindicatelor din în
treprinderi și instituții, 
vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești, conducă
tori de întreprinderi indus
triale și agricole, oameni 
ai muncii de la ' orașe si 
sate.

Din prezidiu au făcut 
parte, totodată, reprezen- 

ră nr. 5 din același strat 
și la alte brigăzi, aceste 
formații primind astfel un 
sprijin concret la evacua
rea cărbunelui de la fron
turile de lucru, în aprovi
zionarea locurilor de mun-’ 
că cu materiale.

La încheierea schimbului 
I, bilanțul celor 6 ore de 
muncă rodnică consemna 
realizări semnificative la 
sectorul II : preliminarul a 

nate cu 10 m.c. lemn, 2 
m.c. scîndură pentru ban- 
dajare și alte materiale 
pentru susținere. Pe mi
nă. preliminarul primului 
schimb de luni a fost de
pășit cu 208 tone cărbune, 
ca rezultat al hărniciei mi
nerilor sprijiniți în mun
că.

Acțiunea personalului 
TEȘa de la I.M. Uricani. 
inițiată de sindicat în spri
jinul activității productive, 
va fi repetată în această 
săptămînă, vineri.

(Continuare in pag. a l-a/ 

tanții organizațiilor sindi
cale internaționale și ai or
ganizațiilor sindicale de 
peste hotare care participă 
la lucrări.

Congresul reunește 2 029 
delegați, reprezentînd pe 
cei peste șapte milioane 
de membri de sindicat din 
țara noastră — muncitori, 
tehnicieni, ingineri, oameni 
de știință și cultură, func
ționari, activiști de partid, 
de stat și ai sindicatelor, 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, femei și băr
bați, tineri și vîrstnici — 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități.

Ca invitați', în sală se a- 
flă membri ai C.C. al 
P.C.R,, ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, acti
viști de partid și de stat, 
reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii din di (Continuare în pag. a 4-a)

Zi însorită de primă
vară Ia Vulcan.

Foto : N. CRISTIAN

In ziarul de azi :

♦ ZIUA MONDIALĂ

A SĂNĂTĂȚII
(In pag. a 2-a)

♦ SPORT

FOTBAL
Cronici, rezultate
Clasamentul diviziei A

HANDBAL, CROS, 
LUPTE, SCHI

fin pagina a 3-a) 

verse domenii de activi
tate.

Erau prezent! membrii 
delegațiilor sindicale de 
peste hotare. '

La ședința inaugurală 
participă șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la 
București, corespondenți 
ai presei străine.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

In numele și din însăr
cinarea Consiliului Central 
al U.G.S.R. lucrările con
gresului au fost deschise 
de tovarășul Cornel Ones- 
cu, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a

Creația tehnico-științif ică de masă 
in contextul exigențelor actuale

La I.P.CrV.J. oamenii 
■ muncii antrenați în în

trecerea socialistă ce se 
desfășoară, sub conduce
rea organizației de partid, 
depun o susținută acti
vitate pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. O „în
semnată contribuție în a- 
ceastă amplă acțiune de 
mobilizare a preparatori
lor la rentabilizarea în
tregii activități economi
ce și-a adus_o și șf-o
aduce sindicatul. In pre
zent . comitetul de sindi
cat de aici situează în 
centrul activității sale 
problemele producției mi- 
litînd și acționînd activ 
pentru materializarea în 
practică a obiectivelor 
prevăzute în documente
le celui de_al Xll-lea 
Congres al partidului.

In acest context se în
scrie și recentul simpozi
on al preparatorilor care

Zilnic, 
cărbune peste 

prevederi
Din abatajele minelor 

Bărbăteni și Uricani, 
zilnic sînt extrase în
semnate cantități de 
cărbune peste preve
deri, Astfel, la I.M. Băr
băteni graficul întrece
rii socialiste indică, de 
la începutul acestei luni, 
668 tone de cărbune ob
ținut suplimentar, iar 
la I.M. Uricani, în a. 
ceeași perioadă, 404 to
ne de cărbune.

Plusurile de producție 
sînt rodul preocupări
lor susținute ale mine
rilor, inginerilor, maiș
trilor și tehnicienilor, 
pentru creșterea pro
ducției fizice pe seama 
productivității muncii, 
mai cu seamă în aba
tajele cu dotare tehni
că modernă. Se acțio
nează permanent pen
tru folosirea cu maxi
mă, eficiență a timpului 
de lucru, criteriu esen
țial al întrecerii socia
liste ce se desfășoară 
între formațiile din a- 
bataje.

a avut ca temă „Preociu 
parca comisiei de creație 
tehnică de masă și a 
C.I.T. privind creșterea 
cantităților de cărbune 
destinate siderurgiei", la 
care au participat oameni 
ai muncii de la cele trei 
secții de preparare, cadre 
tehnico-inginerești de la 
C.M.V.J., Institutul de 
cercetări și proiectări 
miniere Petroșani, repre
zentanți ai M.M.P.G. O- 
ferind un cîmp larg de 
afirmare a creației ști
ințifice și tehnice de ma
să, simpozionul a scos în 
evidență preocuparea pre
paratorilor privind asimi
larea de tehnologii noi și 
modernizarea celor exis
tente, reducerea consumu
rilor materiale. îmbună
tățirea calității cărbu
nelui pentru siderurgie și 
al celui energetic .destinat 
termocentralelor.

Noi spații 
| pentru montaje 
| Constructorii șantie- I 
f rului 7 Lupeni al | 
I T.C. Ind. Craiova, care | 
i execută lucrările la no- j 
î ua țpsătorie de mătase j 
Ș din localitate au predat i 
: în prima săptămînă a | 

trimestrului II noi spa- ; 
ții pentru montaje. Este i 
vorba de amplasamen- | 
tele posturilor de trans- j 

1 formatoare, spațiile vr_ • 
! itoarelor ateliere și 1 
î postamentele pentru ce- : 
■ le două uzine de clima- ;

Uzare. Ca urmare, în ț 
aceste zile au început ț 
montajele Ia principale- î 
le utilaje ale celor două ț 
uzine de climatizare. De 
executarea la timp a <*- 
cestei lucrări depinde 
punerea în funcție pen
tru probe tehnologice a 
celor 180 războaie de țe- ; 
sut și a atelierului- 'j 
școală din cadrul țesă- ■ 

I toriei. Termenul pen,- j 
î tru punerea în funcțiu- | 
| ne a primelor capaci- | 
i tați de producție este j 
: prevăzut pentru. înoe- I 
i putui semestrului II al î

acestui an. 1

In comunicarea „îmbu
nătățirea parametrilor 
constructivi ai hidroci. 
cloanelor în scopul crește
rii selectivității și sepa
rării prin hid rocicloane" 
ing. Tudor Geamănu, șe
ful secției preparare Lu
peni, se referea la buna 
organizare a producției 
și a muncii, la introduce
rea noului în procesul de 
preparare. In ce • constă 
acest nou ? In gîndirea și 
realizarea cu forțe pro
prii a hidrocicloanelor 
prin a căror aplicare în 
producție s.a îmbunătă
țit cu 5 puncte calitatea 
cărbunelui spălat pentru 
cocs și s-au redus cu 5-10 
puncte pierderile de căr
bune cocsificabil în mix
tele evacuate. Ing. Fran- 
cisc Appel, șeful secției

Constantin GRAURE

(Continuare In pag. a 2-a)
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Ziua mondială a sănătății
In fiecare an, la 1 a- 

prilie se sărbătorește 
Ziua mondială a sănătă
ții. Griipind toate ma
nifestările ce o marchea
ză sub genericul „Sănă
tate pentru toți, de.acum 
și pină-ti 2000“. Ziua 
sănătății din acest.. ..an 
nu este numai un ' pri
lej de a ne îndrepta gîn- 
durtle șpre oamenii îm- 
brăcați. în halatul alb 
care veghează la căpătîiul. 
celor bolnavi, ci și o ’ o- 
cazie de a reflecta la 
modul în care ne.am 
preocupat de sănătatea 
noastră proprie.

Prin grija partidului și 
statului, ocrotirea sănă
tății în țara noastră es
te o problemă de stat. 
As;stența medicală este 
gratuită. De la buget se 
asigură importante sume 
pentru dezvoltarea rețe
lei de spitale și dispen
sare, pentru do'area aces
tora eu aparatură și în
cadrare <-u personal de 
specialitate.

Grăitoare in acest sens 
sînt realizările din mu
nicipiul nostru. Dispunem 
în prezent de peste 1 800 
paturi ■ de spital, 4 poli
clinici, 21 dispensare te
ritoriale și de întreprin

dere, încadrate eu 250 me
dici ți peste 800 cadre 
medii.

Asistența medicală din 
Valea Jiului a înregistrat 
în ultimii ani un im
portant salt calitativ. 
Ș-au înființat noi secții 
în spitale: cardiologie, 
recuperare, traumatolo
gie. reumatologie, urolo
gie ctc. In etapa urrnâ- 
teare vor lua ființă corn, 
partimente de boli de 
nutriție, oncologie, chi
rurgia vaselor și boli pro
fesionale. In fiecare spe
cialitate se introdu(. no’ 
metode de diagnostic și

„ INIȚIATIVE 
IN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI

Urmare din pag. I)

» IM. LONE A

Pentru asigurarea 
condițiilor de igienă la 

cantine și cămine
In contextul exigentelor 

igienico-sanitare ce le adu
ce cu sine anotimpul căl
duros, comitetul sindica
tului de ia I.M. Lonea a 
luat inițiativa unui con
trol inopinat la cantinele 
și căminele muncitorești. 
Membri ai biroului comite
tului sindical și ai comi
siei sociale au controlat 
și indicat măsuri da conti
nuă îmbunătățire, cantina 
minei Lonea, precum și 
cantina abonaților din lo
calitate, verificînd spațiile 
dd însilozare a produselor 
agroalimentare, alimentele 
și probele de mîncăre pre
parată, condițiile de igienă 
din bucătărie și din sălile 
de mese, meniul, carnete
le privind starea de sănă
tatea a personalului etc. .

Starea de curățenie și i- 
gienă, de ordine a fost 
controlată și la căminele 
de nefamiliști administrate 
și gospodărite, de aseme
nea, de l.A.C.C.V.J. 

tratament. Noi investiții 
se prevăd la Lupeni, Pe
troșani, Petrila în vede
rea creșterii în continua
re a rețelei sanitare.

Toate aceste' realizări 
au condus la satisfacerea 
cerințelor mereu eres- 
cînde ale populației șl 
la asigurarea unei stări de 
sănătate corespunzătoare, 
Astfel durata medie de 
viață se apropie de ,70 
de ani, iar sporul natural 
crește cu 10 la mie anual. 
O serie de boli transmi
sibile au scăzut fiind pe 
cale de dispariție, la fel 
ca și bolile profesionale.

. Sănătatea este conside
rată ca o stare de bine 
din punct de vedere fizic,

HJrmare din pag. I)

pături.

Creația tehnico-științifică de masă 
in contextul exigenleior actuale

preparare Coroe.ști, in in
tervenția sa vizînd „Cri
teriul Hoffmann, un nou 
procedeu de urmărire ' a 
eficienței de . separare — 
rezultate și efecte", a 
punctat et.eva din per
formanțele realizate in 
tehnologia de preparare 
a cărbunelui. Prin apli
carea acestui procedeu, 
ia Coroești, din luna sep
tembrie a anului prece
dent și pînă în prezent, 
producția la cărbune spe
cial pentru cocs a crescut 
cu 6 puncte, în condițiile 
în, care cenușa, cărbune
lui brut a crescut cu 1,3 
procente. Se poate apre. 
cia că în lucrarea „Pro
blematică și sistem în a. 
bordarea viitorului pre_ 
parației de cărbune", ing. 
Nicolae Vîlcea, directorul 
Î.P.C.V.J. a jalonat direc-
țiile în care trebuie să
acționeze colectivul de
aici privind epurarea a- 
pelor și automatizarea 
proceselor tehnologice, valoare, la
creșterea productivității
muncii. La rindiil său dr.
ing. Livia Mihăilescu, în 

psihic și social. Păstrarea 
ei este condiționată de 
constituția pe care o 
moștenim prin naștere, 
de mediul în care trăim, 
dar și de modul în care 
ne îngrijim, de felul în 
care respectăm normele 
de igienă și ducem o 
viață cumpătată.

Pe plan local s-au luat 
și se vor lua o serie de 
măsuri care sa ducă ‘ la 
creșterea calității vieții 
și implicit la păstrarea 
și întărirea sănătății. Re
levăm în acest sens cons
trucția de locuințe, ter- 
jnoficarea, extinderea re
țelei de apă, de cantine 
etc. Conducerile între, 
prinderilor; prin comite
tele sindicale și prin 
compartimentele de pro
tecție a muncii, au elimi
nat în mare parte noxele 
de la locurile de muncă, 
au asigurat materialele și 
echipamentele de protec
ție, au redus efortul fi
zic prin modernizarea și 
mecanizarea minelor.

Este de datoria fiecă
ruia dintre noi să con
tribuim la promovarea 
propriei noastre sănătăți 
și a celei colective. In a- 
cest sens trebuie să res
pectam sfaturile medici
lor, normele și deprinde
rile igienice, evitînd a- 
buzul de tutun, alcool șl 
medicamente. Să alter
năm munca cu repausul, 
beneficiind de cadrul pi-" 
toresj. din jurul orașelor 
noastre. Ducînd o viață 
cumpătată vom reuși să 
evităm bolile, să ne păs
trăm sănătatea și să spo
rim aportul nostru la dez
voltarea economico socia
lă și culturală a țării.

Dr. George DÂRLEA, 
directorul Spitalului 
municipal Petroșani

comunicarea „Cercetări problemelor pe care le 
privind spălarea carbu- ridică procesul de Pre

parare a cărbunelui. De 
pildă, ing. Angelica Ga.

rielui inferior pentru si
derurgie", a ilustrat cîte- 
va din preocupările cer
cetătorilor privind valo
rificarea superioară a căr
bunelui energetic și recu
perarea unor resurse re- 
folosibile în acest impor
tant domeniu.

Lucrările simpozionu
lui au evidențiat faptul 
că oamenii muncii cu. 
prinși în creația tehnică 
de masă au gîndit și 
confecționat în cadrul ce
lor trei secții de prepa
rare o serie de dispozitive 
și instalații > între cele 
mai importante, instala
ția de hidrociclonare și 
aparatul centrifugal de 
concentrare, ambele pre
miate la faza județeană 
a concursului de creație 
tehnico-științifică de ma
să. Participants la dez
bateri au venit cu pro
puneri de măsuri și soluții 
care să conducă ia in< 
tensificarea acțiunilor no- 

atragerea u
nui număr cit mai mare 
de oameni ai muncii la 
rezolvarea operativă a

Pe Aleea Crizantemelor din Vulcan se lucrează la 
turi pentru flori.

amenajara de noi stra-

O zi de muncă 
rodnică la Vulcan

Ultima zi a săptămînii 
trecute a fost pentru ce
tățenii orașului Vulcan 
o zi rodnică de muncă 
pe șantierele gospodarilor. 
Din nou, au putut fi vă- 
zuți acționînd cu lopeți, 
hîrlețe, greble locatarii 
blocurilor de pe Aleea 
Crizantemelor, de pe Bu
levardul Victoriei, din 
Micro 3B, la blocurile noi 
din prelungirea 
dului Victoriei,

al consiliului popu- 
numeroase utilaje 
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care 
peste

bulevar- 
. . în zona 

vechiului centru civic al 
orașului etc. In ajutorul 
cetățenilor au fosț mobi
lizate de oficiul de gos
podărie comunală și loca- 
tivă 
Iar 
de mare randament : 
excavatoare, un Ifron, 
autocamioane cu 
s-au transportat 
1000 tone pămînt vege
tal pentru amenajarea 
de zone verzi și straturi 
pentru cultivarea legu
melor, peste 2 000 tone de 
pămînt rezultat din să- 

v.aliu, ing. Gheorghe Mi. 
rică și ing. șef Otto A- 
braham ș-au referit în 
cuvîntul lor la rezervele de 
care dispun comisia in
ginerilor și tehnicienilor, 
comisia pentru creația 
tehnică de masă în ceea 
ce privește realizarea, prin 
autodotare a unor insta
lații și dispozitive, inten
sificarea acțiunilor me
nite șă ducă la asimilarea 
pieselor de schimb și im
plicit la diminuarea im
porturilor.

Lucrările simpozionului 
au evidențiat atît succese
le obținute de prepara
tori în întîmpinarea Con
gresului U.G.S.R., cît și 
caracterul larg de masă 
pe care îl au creația teh
nică, pasiunea și spiritul 
novator ce caracterizează 
colectivul I.P.C.V.J., ho. 
tărîrea de a promova cu 
stăruință progresul teh
nic. în vederea realizării 
exemplare a sarcinilor de 
plan1 la producția de căr
bune. 

t Au fosț amenijate 
spații de joacă pentru co
pii, șî semănate numeroa
se straturi de legume. De 
la începutul lunii pînă în 
prezent pe toată raza o- 
raștilui au fost plantați 
1OOO de pruni, 700 de 
meri și 800 de mesteceni.

trotuareAu fost curățate 
și rigole,

S_au evidențiat 
nică în acțiunile 
prinse cetățenii

dumi- 
între- 

. Grigare 
Manta, Petru Ivan, Nico- 
Jae Dan, Ion Ivănuș, Pro
fir Ciuciuc, Victor Gritu- 
niuc, Eugen Giurgiu, Ni- 
colae Ciornei. Mihai Cons
tantin, Nelu Grumaneu, 
Nicolae Rusu, Gheorghe 
Toma, excavatoriștii Vil
helm Konert și Ion Vlă- 
daia, șoferii Elemer Szo- 
kacs, Aurel Bundea, Va.

Prezentă activă 
a studenților

Continuînd o frumoasă 
tradiție, studenții Insti
tutului de mine Petroșani 
aduc și în această primă
vară o valoroasă conțri. 
buție la înfăptuirea obiec
tivelor din programul de 
dezvoltare urbanistică a 
municipiului nostru. Pe 
această linie se înscrie 
participarea a pește 150 de 
studenți din anul III mine, 
mobilizați de deputați și ca
dre didactice, la săparea 
șanțului pentru termo li
cărea orașului. Alți 30 de 
studenți au luat parte la 
amenajarea incintei clu
bului studențesc din stra
da Republicii.

£> apreciere deosebită 
merită modul in care stu
denții au participat la ac- 
țiunile de muncă patrioti
că pe strada Institutului, 
Un număr de 60 de stu
denți, tot din anul III mi.
ne, au amenajat aici trotu.
are pe porțiunea din par
tea de sus a străzii unde 
acestea au lipsit, au a- 
ranjat taluzul de la mar
ginea trotuarelor pe por. 
țiunile în care drumul es
te „crestat" în deal și au 
plantat pe ambele laturi 
ale străzii 200 de salcîml 
ornamentali și tuia.

Două grupuri de studșhți 
au dedicat cîteva ore de 
muncă curățirii de res
turi vegetale și hîrtii a 
parcului de agrement și 
zonelor limitrofe cu ba

sile Pricop, Mircea Chi- 
rilă, Vasile Valdes etc.

Prin acțiunile de mun
că patriotică desfășurate 
duminică «u fost amena
jate spațiile verzi din ju
rul blocurilor, s-au trans? 

de 
pe 
ca-

portat toate resturile 
pămînt rezultate de 
urma săpăturilor de 
nalizare și termoficare, 
întregul oraș reflectînd m > 
inițiativa și spiritul gos
podăresc al locuitorilor 
*ăi. Dar pentru •'menține
rea curățeniei se cere mal 
multă operativitate din 
partea personalului sec
ției Vulcan a E.G.C.I1 
Lupeni în transportarea 
reziduurilor m e n a j e re, 
precum și responsabilita- . 
te și respect pentru mun
ca depusă din partea ce
lor ce mai obișnuiesc să 
arunce gunoiul pe geam, 
așa cum sa întîmplă la 
blocurile G8, G10 și G12 
de pe Aleea Muncii.

Ștefan NEMECSEK

za sportivă din pădurea 
de pini, amenajării unei 
parcări cu o capacitate de 
20 locuri pentru autoturis
me în același perimetru 
și punerii la punct a spa. 
țiului din jurul celui mai 
nou cămin studențesc, din
tre străzile Ilie Pintilie și 
Institutului. De altfel a_ 
ceasta nu este singura con
tribuție a studenților ., la 
obiectivele noi de cjaare 
și învățămînt. In zilele 
frumoase ale lunii martie 
60 studenți au luat parte 
ln diferite lucrări pe șan
tierele noilor obiective ca. 
re Se vor adaug a în cu- 
rînd dotațiilor mai vechi a- 
le Institutului de mine.

Au ieșit la primele ac
țiuni de înfrumusețare a 
zonelor verzi din preajma 
bîbcurilor în care locuiesc 
și cetățenii din strada Die 
Pintilie. In fruntea lor, a- 
ducînd o contribuție im.
portantă Ia primele lucrări 
de curățenie, ordine și 
plantări s-au aflat Horațiu 
Tamaș, Ioan Sachelarîe, 
Nicolae Tudor, Nicolae Fi
lip, Gheorghe Costea și al
ții.

In zilele ce urmează, a. 
tît participarea cetățenilor 
din această zonă a orașu
lui cît măi ales a studenți
lor la realizarea altor lu
crări de gospodărire și în
frumusețare se Va intensi
fica.

Toma ȚAȚARCA

r

II I
I
I

șaniului lucrează în aceste 
zile la montarea grinzilor 
și elementelor" dea >u. 
pra etajului I — stadiu fizic

ASTĂZI, la casa pio- important în perspectiva 
finalizării noului obiectiv 
social în cursul acestui an.

< LA PETRILA, în eta. 
pa orășenească a „Crosu- 

ca- 
și pio- drul ediției a Il-a de vă- 

a „Daciadei", au fost 
din localitate. (Subredac- înregistrate următoarele 
ția Casei pionierilor și rezultate: 1. Șc. gen. nr, 
școlarilor Petrila).

< O NOUĂ

Oierilor din Petrila are 
loc o dezbatere pe tema : 
„Partidul Cbmunist Ro. 
mânj forța conducătoa
re a societății noastre", lui pionierului", din

Participă elevi.
nieri de la toate școlile ră

rezultate: 1. Șc. gen. nr, 
6 — 106 puncte; 2. Șc. nr.

’ < O NOUA' COTA. 5 — 90 ; 3. Șc. nr. 1 — 
Constructorii magazinului 49 ; 4. Șc. nr. 2 — 23 punc- 
universal din centrul Petro- te.

< EXPOZIȚIE CU VIN. 
ZARE In cadrul complexu
lui cooperativei „Unirea" 
din strada N. Bălcescu Pe
troșani a fost deschisă vi
neri, 3 aprilie a c., o expo
ziție cu vînzare de obiec
te realizate de meșterii co
operatori. Sînt expuse între 
altele confecții din textile, 
piele, imitație de piele si 
blănuri, lenjerie de corp 
și pat, modele de încălță
minte. Expoziția este per
manentă.

4. IN SALA-DE APEL. 
Astăzi, la ora 11. brigada 
artistică de la mina Uii-

câni prezintă un spectacol 
pentru minerii schimbului 
II, în sala de apel a între
prinderii. :

< IN ETAPELE desfă
șurării lucrărilor pe magis
trala rutieră a Petroșaniu- 
lui, punctate consecvent 
de ziarul nostru, s-a atins 
duminică un stadiu .sem
nificativ — montarea bor
duri lor.

< LA 
LUPENI a 
losință un 
tor foto. înzestrat cu toa
te aparatele necesare, la
boratorul este destinat în-’

PREPARAȚIA 
fost dat în lo- 
modern labora.

tregirii bazei materiale a 
propagandei vizuale.

♦ 85 000 LEI DEPĂȘIRI. 
Acesta este bilanțul cu ca
re unitatea C.L.F, nr. 19 
din Lupeni (lîngă piața ve
che) a încheiat primul tri
mestru al anului. Depăși? 
rea planului este urmarea 
firească a bogatului sorti
ment de mărfuri, aprovizi- pe) necesară stropirii po~ 
onării ritmice, și amabili- milor. 
tații recunoscute a gestio
narei Ileana Galiță. (T.
Burileanu)

< PENTRU PROTEC. 
ȚIA POMILOR FRUCTI
FERI. La toate consiliile

populare s-a făcut aprovi. 
zionarea cu material fito- 
sanitar pentru stropitul 
pomilor fructiferi, în ve
derea combaterii, dăunăto
rilor. Biroul agricol din 
cadrul consiliului popular 
muncipal pune la îndemîna 
cetățenilor deținători de 
livezi și aparatura (pom-

Rubrică redactată de 
T. CAMPIANU
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Fotbal, divizia A ; F. C. OLT - JIUL 1-0 <1-03
AInfrîngere la limită

permițînd lui Ion Nicolae 
să înscrie, pe lîngă Cavai. 
Dacă apărătorii noștri erau

După meciul de sîmbătă, 
reîtors în Vale eu echipa. 
Petre Libardi, antrenorul .
formației Jiul ne-a furai- mai atenți, golul putea fi 
zat cîteva amănunte cu pri
vire la etapă.

— Cu ce intenții ați ple
cat spre Slatina 7

— Am fost hotărîți 
ducem a c a să 
punct. In acest 
am folosit schema

evitat.
— Fotbaliștii de la F.C. 

Olt au avut și alte ocazii 
de a marca ?

—Da. Trebuie să recu
noaștem că au atacat, în 
general, mai mult. In pri- 

..— .. . _ ma repriză au mai ratat o
joc 4-3-3, cu intenția de • mare ocazie. Gîrleșteanu a 
iniția rapide contraatacuri- 
surpriză. N-am reușit să 
ne realizăm intențiile și am 
fost înfrînți la limită cu
1-0.

— Cum a fost marcat go
lul ?

— In min. 12 a fost un 
fault la Grigore. dar min
gea a ieșit în corner. Ar
bitrul a dictat corner. A- 
părățorii echipei Jiul au 
făcut o greșeală de marcaj,

să a- 
un 

•con 
de ma repriză au mâi ratat b

scăpat de apărătorii nbștri, 
pe dreapta terenului și fa
ță în față cu Cavai â tri
mis mingea pe lîngă poar
tă. : ,

— Dar repriza a doua ?
— In cea de-a doua re

priză jocul a fost mai e- 
chilibrat. Ambele eehipe 
șî-au făcut doar datoria, cu 
rare faze spectaculoase da 
joc. De la jucătorii echi-

pei gazdă s-a remarcat Ion 
Nicolae, iar de la noi... Ca
vai. Faze periculoasă au 
fost doar loviturile libere 
din apropierea careului 
porții lui Cavai.

— N-au fost accidentări?
— Ne bucurăm că nu. Nu 

au fost nici măcar cartona
șe galbene.

Duminică 
meci dificil în 
echipei Sportul 
Putem miza pe

F.C.M. Galați 
sul Vulcan 
Corvinul — 
șov 2—0, „ 
ca — Dinamo 1—1, 
Bacău — Chimia 
Steaua — A.S.A,

REZULTATELE ETAPEI:
l — Progre- F.C. Olt — Jiul 1—0, F.C. 

F.C. Baia Mare — F.C, Argeș 
— F.C.M, Bra- q—o, Politehnica Iași — 
,U“ Cluj-Napo- p&j. 'jjmjșoara 1—1, Spor- 
UB0 J—1, îi.G. , , ,ț_0, tui studențesc — 

1—1, sitatea Craiova 2—0,
CLASAMENTUL

1—2,

• Univer-

va fi un 
campania 

studențesc, 
o victorie?

— întreaga echipă este 
' hotărftă să dea tot ce poa
te pentru a obține victoria 
și a oferi suporterilor mo
mente de satisfacție. Am 
Intrat, după înfrîngerea de 
sîmbătă. Intr-o zonă neplă
cută a clasamentului. Trebu
ie să ne detașăm, să situ- ‘ 
ăm formația Jiul la mijlo
cul clasamentului.

— Ce echipă a jucat Ia 
Slatina ?

— Cavai, Grigore. Vasi- 
liu, Rusu, Niculescu, Var
ga, Giuchlcl. Stoica (Nea- 
gu), Șumulanschi, Sălăgean, 
Stoichiță (Schmidt).

Un frumos 
succes 

al luptătorilor 
din Urîcani

Recent au avut loc în 
diferite orașe din țară 
fazele zonale pentru 
desemnarea viitorilor 
campioni ai țării la lup
te greco-romane, la ju
niori mari și mici. Unul 
dintre orașele care au 
găzduit aceste faze zo
nale a fost Ploieștiul, 
unde printre partici
pant! s-au întrecut și 
luptătorii din orașul Uri- 
cani antrenați de ins
tructorul Gheorghe Ful- 
ga. Din echipa noastră, 
cel mai bun rezultat l-a 
obținut Gheorghe Darie 
(cat. 68 kg.) care du
pă ce i-a întrecut pe L 
Roman (Pitești), A, Dră. 
gușin (Cîmpina) și I. 
Roșu (Buzău), toți în
vinși prin tuș, a pierdut 
finala, cu P. Curuț 
(Brașov), dar a cîștigat 
dreptul de a participa 
la faza filială pe țară. 
Este de remarcat com
portarea bună a junio
rilor Francisc Pali, So
rin Cocean, și Teofll 
Mîndrescu, toți clasați 
pe locul IV.

Luna viitoare la Arad 
Gheorghe Darie își va 
măsura forțele cu cei 
mai buni luptători din 
țară la categoria sa.

life COANDREȘ

CROSUL TINERETULUI

(V-Y-

ETAPA

1. Univ. Craiovă 23 15 2 6 42—17 32
2. Dinamo București 23 13 4 6 39—20 30

273. F.C. Argeș 23 12 3 8 36—23
4. F.C.M. Brașov 23 11 4 8 29—26 26
5. S.C. Bacău 23 10 5 8 33—30 25
6. „U“ Cluj-Napoca 23 11 3 9 30—31 25
7. Chimia R. Yîlcea 23 11 2 10 34—41 24
8. F.C. Corvinul 23 10 3 10 39—31 23
9. Steaua București 23 9 6 8 35—28 23

10. Progresul Vulcan 23 • 9 5 9 31—37 23
11. Poli Timișoara 23 10 3 10 23—27 23
12. Jiul Petroșani 23 10 1 12 31—31 21
13. F.C. Olt 23 8 5 10 26—32 21
14. Politehnica Iași 23 8 4 11 32—33 20
15. Sportul stud. 23 9 2 12 24—31 20
16. A.S.A. Tg. Mureș.,, 23 8 4 11 33—44 20
17. F.C, Baia Mare • 23 7 3 13 25—37 17
18. F.C.M. Galați 23 5 3 15 27—50 13

F.C. Argeș — Steaua, 
F.C. Baia Mare — F.C.M. 
Galați; Progresul Vulcan 
—■ F.C. Corvinul, F.C.M. 
Brașov — Chimia, Dina-

VIITOARE
mo — F.C, Olt. Poli Iași
— Univ. Craiova, A.S A.
— „U“ Cluj-Napoca, Jiul 
—• Sportul stud., Poli Ti
mișoara — S.C. Bacău.

Fotbal, divizia B : Minerul Lupeni — Aurul Brad 0—0

S-a pierdut un punct
S-a așteptat 

acest derby
Mai ales de la gazde, care 
nu-și puteau permite să 
rateze victoria. Și, totuși 
n-au învins. Șă reținem că, 
la sfîrșitul jocului, nu pu
țini au fost cei care, rea
liști, se arătau mulțumiți 
chiar dacă gazdele au ter
minat meciul... la egalita
te. Ei se refereau (și cre
dem noi, just) la cele 
două ocazii ale oaspeților 
din, minutele 70 și 84, clnd 
numai neatenția brădenilor 
Petrlșor și Bucur i-a sal
vat pe fotbaliștii echipei 
gazdă de la o înfrîngere 
neprevăzută. Ce s-a întîm- 
plat, de fapț, pe teren ? 
Gazdele au atacat perma
nent,; uneori chiăr supra- 
numeric. dar acțiunile o- 
fensive au fost lipsite de 
clarviziune, de orientare 
și cel mai des de... pericu
lozitate. Juniorul Burghel, 
dezinvolt, muncitor, disci
plinat și foarte tehnic a 
fost singurul care a dat cu
loare acțiunilor ofensive. 
In apărare, Mircea Popa a 
fost tot timpul pe fază, iar 
Burdangiu. Dumitru și Gri
gore au avut intervenții 
care s-au dovedit salvatoa
re. In rest, jocul, a fost 
fără orizont, lipsit de vla
gă.

Analiza fazelor de ioc 
scoate în evidență multe

Ciștigătorii 
ria 13—14 ani 
na Sîrbu.
Organizat de

Petroșani, și de . . ..
municipal al U.T.C. dumi
nică s-a desfășurat pe bu
levardul Victoriei din Vul
can, „crosul tineretului*, 
faza municipală la care 
au participat peste 500 de 
elevi și pionieri, cîștigă- 
torii fazelor pe localități, 
Iată cîstigătorii primelor 
JocUri pe categorii de vîrstă:

FETE : categoria 11-12 
ani: Eva Tordai (Șc. gen, 
4 Petroșani), Delia Maca- 
vei (Șc. gen. 3 Lupeni), Lu-

primelor 3 locuri la cros, la catego- 
Aurelia David, Simona Fi lithe și Ioa- 

Foto: N. ȘTEFAN
minița Zaituc (Șe. gen. 6 
Vulcan) ; categ. 13-14 ani: 
Aurelia David (Șc. gen, 2 
Petroșani), Simona Filiehe 
(Șc. gen. 5 Vulcan), Ioana 
Sîrbu (Șc. gen. 6 Vulcan); 
categ. 15-16 ani Lucia Scur- 
tu (Lie. chimic Lupeni), 
Carmen Matei (Șc. gen. 6 
Petroșani), Carmen Sere- 
țan (Lie, nr. 2 Petroșani) ; 
categ. 17-19 ani: Daniela 
Buză (Lie. 2 Petroșani). 
Carmen Biter (Lie. Petrilâ), 
Anișoara Merariu (Lie. de 
matematieă-fizică Petro
șani) ; categ. peste 19 ani: 
Natalia Deaconescu, Vero
nica Preoteasa și Vali Bur- 
lescu (toate de la Institu
tul de mine Petroșani).

BĂIEȚI: categ. 11-12 
ani: Andreiaș Ringler (Șc. 
gen. 3 Lupeni), Dan Prișcă 
(Șc. gen, 5 Vulcan). Mar- 
cu Someșan (Șc. gen. 3 
Lupeni) f categ. 13-14 ani : 
Gheorghe Fumuru (Șc. 
gen. 6 Vulcan), Alexandru 
Băltărețu (Șc. gen. 2 Pe
troșani). Adrian Flaidăr 
(Șc. gen. 6 Vulcan); categ. 
15-16 ani; Viorel Marciuc 
(Lie. matemătlcă-fizică Pe
troșani), Gheorghe Filip 
(Lie. hr. 2 Petroșani), Că
rnii Breben (Lie. chimic 
Lupeni); categ. 17-19 arti : 
Zoitan Szokacs. S im ion Fe- 
nes (ambii Gr. șc. miner 
Petroșani), Tudor Țucan 
(Lie. matemațică-fizică Pe,- 
troșani); peste-19 ani: Gri
gore Petrescu. Mircea Sa- 
moilă, Nicolae Lie (toți de 
la I.M.P.)

Șt. NEMECSEK

C.M.E.F.S,
comitetul

Interviu realizat de 
ViOre) STRĂUȚ

Fază din meciul Minerul-Știința Vulcan —Victoria 
Călan. Cursa lui Zlate este oprită de trei fundași 
ai echipei oaspete aflîndu-se din nou în imposibilita
tea de a pătrunde în careul advers.de... aur

mult de la carențe. A fost complet 
bunedorean. lipsit de orizont Sebestyen, 

care nu a centrat decît în 
spatele porții. De men
ționat lipsă de inspirație a 
lui lacob, ca să nu mai 
vorbim de mingile arunca
te la întîmplare de Popa 
și Dosan, -care au făcut ca 
în prima repriză să nu re- ■ 
ținem decît cele două oca
zii din min. 8 și 35 ambele 
pornite de la juniorul Bur
ghel. Iar dacă e vorba de 
bilanț să amintim că oas
peții au avut in această 
primă repriză tot două o- 
cazli, dar mult mai peri
culoase: în minutul 28 gre
șeală Burdangiu la Bucur, 
care este însă deposedat 
în ultima clipă de autorul 
gafei, iar în minutul 36 o 
minge trimisă de Bucur de 
la 16 m. văzută de toți 
spectatorii în plasă, este 
scoasă senzațional de Gri- 
gore în corner.

După pauză aspectul jo
cului rămîne același, chiar 
dacă prezența lui Leca în 
echipă (l-a înlocuit, în mi
nutul 40 pe lacob) mai lim
pezește acțiunile. Și dacă 
gazdele șutează prin Do
san, Popa, Sebestyen și 
Greu numai peste poartă 
în stilul rugbystului Cons
tantin. în schimb oaspeții 
devin tot mai periculoși 
pe contraatac.

In ultimele minute Trui- 
că este introdus în apăra
re, Burdangiu este ..îm
pins" în atac, dar și aceas
tă încercare se dovedește 
a fi fără folos, așa că Mi
nerul Lupeni pierde un 
punct care se poate dovedi 
hotărîtor» Cu acest punct 
pierdut acasă Minerul și-a 
agravat situația în pers
pectiva etapelor care ur
mează. Astfel sarcina fot
baliștilor din Lupeni, de 
a-și păstra poziția în eșa
lonul secund devine foarte 
grea. Să nu uităm că ei 
nu au adus nici un punct 
din deplasare.

La juniori, în campiona
tul republican Minerul Lu
peni — Dacia Orăstie 2—2 
(1—1). -
loan Alexandru TĂTAR

Breviar

Handbal, divizia ; Utilajul-Știința 
Petroșani - Metalul Hunedoara 19-16 (9-8)

O victorie necesară
P r i m a repriză a . re a gazdelor, care au în- 

a p a r ț i n u t niai scris 10 goluri din acțiuni
mult oaspeților, care au ju- ' ‘
cat mai bine pe contraatac 
șl au combinat mai efici
ent la semicerc. Așa s-a 
făcut că echipa din Petro
șani a fost condusă tot tim
pul primei părți a jocului, 
cu toate că portarul Curta __  _____ __
a „prins" o zi de excepție, serie de contraatacuri ra- 
Abia la sfîrșitul celor 30 plde, de o parte și de cea- 
de minute Utilajul-Știința laită. din care învingători
stabilește egalitatea prin ’ '
Cîmpeanu și preia condu
cerea printr-un gol frumos 
marcat de Drăgan.

A doua repriză s-a des
fășurat în nota de dominai

foarte frumoase și bine 
gîndite, mai ales de Pal, 
unul dintre cei mai buni 
jucători de pe teren. Ulti
mele 10 minute ale parti
dei au fost o adevărată ple
doarie pentru handbalul de 
calitate; am asistat la o

SCHI

Cupa Voința
In masivul Paring, s-a 

desfășurat sîmbătă și du
minică tradiționala com
petiție de schi organizată 
de Asociația sportivă Vo
ința din Petroșani, la care 
au participat schiori din 
asociațiile sportive : Parîn
gul, Utilajul Petroșani. Vo
ința Deva.

Concursul a 
tr-o probă de 
cial, în două 
primii clasați.

țean: Minerul Aninoasa
— Metalul Simeria 3—0,. 
Parîngul Lonea — Mine
rul Teliuc 5—1, Minerul 
Uricani — Metalul Gris, 
cior 6—1, i.M. Bîrcea — 

republicani: Aurul Brad PrePaiatorul Petrila 4 -0. 
— Jiul 3—0, Minerul I.u. RUGBI, Cupa F.R.R. : 
Peni Dacia Oraș tie 2— C.S.M. Sibiu — Știința 
2. Campionatul jude- Petroșani 9—10.

FOTBAL» tineret spe
ranțe: F.C. Olt — Jiul 
1—1; divizia C: Mine
rul Ghelar — Minerul 
Paroșeni ■ 2—O ; juniori

au ieșit tot jucătorii din 
Petroșani.

Se cuvin cîteva sugestii 
pentru jucătorii noștri, care 
au de disputat partide gre
le, cu echipe care aspiră 
la prima divizie. Apărarea 
a avut cîteva fisuri, mai a- 
les în zona de acțiune a 
pivotului advers. Apoi, pla
samentul pe contraatac mai 
suferă încă de lipsă de in
spirație. Unii jucători 
(Kisch, de exemplu) nu-și 
asumă responsabilitatea șu
tului la poartă, deși dispun 
de posibilități.,

Mircea BUJORESCU

constat din- 
slalom spe- 
manșe.

. fete fina
LA 14 ANI, Alina Doroban- 
țu (Voința Petroșani) 2. A- 
na Maria Kokeși (Voința 
Deva). BĂIEȚI: Răzvan 
Marica (Parîngul Petroșani) 
2. Gabriel Duch (Voința 
Petroșani) 3. Ovidiu Dră- 
ghiui (Voința Deva). FETE 
FINA LA 30 ANI : 1. Ca
rolina Hompot (Voința De
va) 2. Rozalia Ecsely (Parîn- 
gul Petroșani). 3. Iuliana 
Moraru (Voința Deva). BĂ
IEȚI : 1, Iosif Ișa (Voința 
Petroșani). 2. Viorel Morar 
(Voința Deva). 3. Ștefan 
Csprik (Parîngul Petroșani). 
BĂRBAȚI, PESTE 30 ANI: 
1. Dumitru Birlida (Parîn
gul Petroșani), 2. Alexan
dru Acs (Voința Petroșani) 
3. Alexandru Doroczi (Pa
rîngul Petroșani),

A. ANGER

Iată
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Sindicatelor din România, 
care a spus :

Cu sentimente de pro
fundă stimă și respect ne 
exprimăm marea bucurie 
de a avea în mijlocul nos
tru pe secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Participarea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la des
chiderea lucrărilor Con
gresului Uniunii Generale 
a Sindicatelor reprezintă 
pentru cei peste șapte mi
lioane de oameni ai mun
cii — români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități — membri ai sin
dicatelor, cea mai marc 
cinste și onoare. Ea cons
tituie o 
elocventă 
atenției

nouă
expresie

pentru interesele vitale ale 
oamenilor muncii, pentru 
cauza progresului și păcii 
în lume.

Au fost alese apoi orga
nele de lucru ale congre
sului — prezidiul, comisia 
de validare, secretariatul, 
comisia pentru redactarea 
proiectelor de hotărîrl și 
a Rezoluției.

Participanții au adoptat 
regulamentul de desfășu
rare a lucrărilor congre
sului. S.a hotărît ca lu
crările să se desfășoare a- 
tât în ședințe plenare, cit 
și pe secțiuni.

A fost aprobată cons
tituirea celor șase secțiuni 
pe domenii de activitate și 
a prezidiilor acestora.

In unanimitate, a fost 
aprobată următoarea ordi
ne de zi a congresului i

1. Raportul Consiliului 
și Central al Uniunii Genera- 
a ’’ -..... -

acordate
le a Sindicatelor asupra

v activității desfășurate de
do partid, de dumneavoas- îa congresul precedent și 
tră, activității celei mai -- -»—»•-*.
largi organizații de î-----
a clasei muncitoare, a gri
jii deosebite cu care în
drumați permanent activi
tatea noastră.

Ne exprimăm bucuria și 
satisfacția de a saluta pre
zența în mijlocul nostru a 
membrilor Comitetului Po
litic Executiv al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, a mem
brilor Consiliului de Stat 
și ai guvernului, a repre
zentanților Uniunii Tine
retului Comunist, Consiliu, 
lui Național al Femeilor 
și ai altor organe centra
le de stat și ai organiza
țiilor de masă și obștești.

Cu profundă satisfacție 
și bucurie adresăm căldu
roase mulțumiri oaspeților 
de peste hotare prezenți 
la lucrările congresului 
nostru. In participarea 
dumneavoastră, . reprezen
tanți ai organizațiilor sin
dicale de pe toate conti
nentele, ai organizațiilor 
sindicale internaționale la 
forumul sindicatelor din 
Republica Socialistă Româ
nia, vedem o expresie a 
prieteniei și solidarității 
muncitorești care leagă or
ganizațiile noastre profe
sionale în lupta comună

juai sarcinile ce revin slndica- 
masă telor în înfăptuirea hotă

rîrilor celui de-al XlI-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român.

2. Raportul Comisiei Cen
trale de Cenzori.

3. Propuneri privind li
nele completări și modifi
cări la Statutul-cadru al 
sindicatului, Statutul-ca. 
dru al Uniunii Sindicate
lor pe ramură de activi
tate, Statutul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din 
România și Statutul consi
liilor teritoriale.

4. Alegerea Consiliului 
Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din 
România și a Comisiei 
Centrale de Cenzori,

In numele tuturor parti, 
cipanților, președintele 
Consiliului Central al 
U.G.S.R. a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cu
vîntul în cadrul Congresu
lui.

Primit cu mare însufle
țire, cu cele mai profunde 
simțăminte de afecțiune și 
stimă, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele

f

Republicii Socialiste Romă- preajma glorioasei aniver- 
nia.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu vie atenție, cu 
deplină satisfacție și apro
bare, fiind subliniată în 
repetate rînduri, cu înde
lungi și puternice aplauze.

Fâcîndu-se ecoul glodu
rilor și sentimentelor pe 
care Ie trăiesc cu intensi
tate miile de participant! 
la Congresul sindicatelor, 
tovarășul Cornel Onescu a 
mulțumit călduros tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
pentru aprecierile, critici- 
le, îndemnurile mobiliza
toare și indicațiile prețioa
se privind îmbunătățirea 
activității sindicale, în spi
ritul înaltelor răspunderi 
ce le au în înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite 
de cel de-al XH-lea Con
gres al partidului.

Vă încredințăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — a spus vor
bitorul — că lucrările con
gresului nostru, activitatea 
de viitor a sindicatelor vor 
avea ca obiectiv permanent 
orientările de excepțională 
valoare teoretică și prac
tică cuprinse în cuvîntarea 
dumneavoastră, document 
programatic al activității 
sindicatelor în noua etapă 
de dezvoltare a revoluției 
tehnico-științifice, a calită
ții și eficienței în toate 
domeniile vieții economice 
și sociale.

Animați de o înaltă mîn- 
drie patriotică pentru ma
rile împliniri ale societă
ții noastre asupra cărora 
în ultimii 16 ani este pro
iectată luminoasa dum
neavoastră personalitate 
de eminent om politic al 
tanii ■ contemporane, ini
țiator al mărețelor progra
me de dezvoltare a țării, 
participanții la Congresul 
sindicatelor vă exprimă ...... 
profunda gratitudine pen. maistru Ia Intreprinde- 
tru clarviziunea cu care 
ați definit problemele fun
damentale privind rolul 
și atribuțiile ce revin or
ganelor și organizațiilor 
sindicale în contextul per
manentei adînciri a demo
crației muncitorești.

Ingăduiți.ne să folosim 
acest prilej pentru a da 
glas încă o dată, acum, în

FILMEsări a partidului nostru, 
sentimentelor de adîncă 
dragoste și prețuire pe 
care le purtăm Partidului 
Comunist Român, dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător în
țelept, patriot înflăcărat și 
comunist de omenie, asi- 
gurîndu_vă că vom face to
tul pentru promovarea cu 
consecvență a spiritului re
voluționar în întreaga acti
vitate a sindicatelor, că 
vom milita neabătut pen
tru a înfăptui Programul 
partidului, programul edi
litari i unei orînduiri a 
dreptății și libertății, a 
bunăstării și fericirii pe 
pămîntul scumpei noastre 
patrii.

După ședința inaugurală 
a urmat prezentarea 
cumentelor prevăzute 
ordinea de zi.

do- 
La

Galați, Maria Meiloiu, pre
ședintele Consiliului jude
țean al sindicatelor Sibiu, 
Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de 
mașini, Stan Măcăneață, 
maistru sondor la schela 
de extracție Videle, jude
țul Teleorman, Maria Pe- 
trașcu, președintele Comi
tetului sindicatului învă- 
țămînt Timișoara, Victor 
Naghi, Erou al Muncii 
Socialiste, directorul în
treprinderii mecanice 
Cîmpulung-Muscel, județul 
Argeș, Petre Țudor, pre
ședintele Comitetului sin
dicatului de la întreprin
derea agricolă de stat In. 
sula Mare a Brăilei, Vir
ginia Drăgan, muncitoare 
la întreprinderea de alu
miniu Slatina,' județul Olt, 
Petru Furdui, președintele 
Comitetului Uniunii- sindi
catelor mine, petrol, geolo
gie și energie electrică, E- 
lena Catană, cercetător ști
ințific la ICECHIM — 
București, Constantin Co- 
hal, președintele Consiliu
lui municipal al • sindicate
lor Botoșani, Gherghina 
Inonescu, președintele Co
mitetului sindicatului în
treprinderii de confecții și 
tricotaje București, Nico
lae Iosif, președintele Co
mitetului Uniunii Sindica
telor din transporturi și 
telecomunicații.

In unanimitate, Congre
sul a aprobat Raportul 
Comisiei de validare, pre-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Dragoste, ma
re e puterea ta ! Repu
blica : Ultimul reveli
on ; Unirea: Martorul 
știe mai mult.

PETR1LA : Cuscrii. 
LONEA : Elvis.
ANINOASA: 

romanță.
VULCAN — 

rul: Testul
Pirx.

LUPENI — ' 
Vom trăi și 
dea ; 
Hamlet, I.II.

Mica

Luceafă. 
pilotul ui

Cultural: 
vom ve- 

Muncitoresc :

TV

Tovarășul Cornel Ones
cu a prezentat Raportul 
Consiliului Central al 
U.G.S.R. asupra activității 
desfășurate de la congre
sul precedent și sarcinile 
ce revin sindicatelor în 
înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-al Xll.lea Congres 
al Partidului Comunist 
Român.

In continuare, președin
tele Comisiei Centrale de 
Cenzori, tovarășul Ion 
Moga, a dat citire raportu
lui comisiei.

ir
In ședința de după.amia-

ză, au început dezbaterile zentat de tovarășul Viorel 
în plen la punctele înscri
se pe ordinea de zi a 
Congresului.

Au luat cuvîntul tovară
șii : Viorel 
președintele 
municipal al . -.........
București, Ion Ursu, pre
ședintele Comitetului sin
dicatului de la întreprin
derea „Electroputere" — 
Craiova, Maria Bursuc,

Ștefănescu, 
Consiliului 

sindicatelor

rea de confecții Vaslui, 
Gheorghe Horje, maistru 
miner, președintele Comi
tetului sindicatului de ia 
exploatarea minieră E.iia 
Sprîe — Maramureș. Floa
rea Bucur. președintele 

al 
Dîmbovița, 
lamin Vor 
siderurgic

Igreț. In. continuare, în 
cadrul unei ședințe festi
ve, conducătorii delegați
ilor de peste hotare au în- 
mînat mesajele de salut a- 
dresate Congresului de or
ganizațiile pe care le re
prezintă.

In încheiere tovarășul 
Cornel Onescu a exprimat 
cele mai calde mulțumiri 
delegațiilor de peste hota
re, prezent^ Ia lucrările 
Congresului și, prin inter
mediul lor, organizațiilor 
sindicale pe care le repre
zintă si care au adresat 

■ prin delegații sau orln 
mesaje salutul lor Con
gresului Uniunii Genera
le a Sindicalelor din Româ
nia.

Lucrările Congresului 
continuă.

9,00 Teleșooală.
10,55
11,40

Film serial: Dallas. 
Călătorie în Uni
vers.
Telex.
Telex.

Clubul tineretului. 
Almanah pionie
resc,
P.C.R. spirit re
voluționar, gîndi- 

re creatoare.
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Ziua sănătății.
Fapte de eroi ai 
muncii și vieții 
socialiste.

20,20 File de cronică 
revoluționară în. 
dramaturgia româ
nească. „Comoara 
din deal", de Cor
neli u Marcu. Spec
tacol preluat de 
la Teatru] Națio
nal din București.

21,50 Cîntec drag 
ntinsul țării.

22,15 Telejurnal.

! 
I

18,25

18,50
19,00
19,25

Bucur.
Consiliului județean 
sindicatelor 
Dumitru Tanu, 
la Combinatul

Mica publicitate

Prezente XVI-lea al P. C. din Cehoslovacia
MOSCOVA 6 (Agerpres). 

Trimisul Agerpres, I. Du- 
mitrașcu. transmite : La
Moscova s-a închis luni ex
poziția internațională spe
cializată „BÎTH1M ’81“ 
Timp de peste două săptă- 
mîni, întreprinderi de pro
fil din Bulgaria, Cehoslo
vacia. R.D. Germană. Po
lonia, România. Ungaria și 
Uniunea Sovietică au ex
pus o gamă largă și .di
versificată de produse chi
mice de larg consum.

In pavilionul țării noas
tre au fost expuse circa 
1 300 de produse realizate 
de 19 întreprinderi româ
nești.

românești
BERNA 6 (Agerpres). -— 

La sediul „Ligii române'1 
din orașul Churn Coira, 
capitala celui mai mare 
canton elvețian, Graubun- 
den, a avut loc o manifes
tare copsacrată legăturilor 
istorice și culturale româ- 
no-elvețiene, la care au 
participat numeroși scri
itori, cercetători, profesori, 
ziariști, reprezentanți ai 
radioteleviziunii, un nume
ros public. A fost prezen
tată publicului Antologia 
de poezie reto-romană, pu
blicată, recent. în ediția 
bilingvă, de „Editura Aca
demiei'1 din țara noastră.

FRAGA. Trimisul Ager- 
pr«ș, Constantin Prisăca. 
ru, transmite : Luni dimi
neața, în noul Palat al 
Culturii din Praga au în
ceput lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia. Iau parte 1 450 
delegați, reprezentînd cla
sa muncitoare, țărănimea 
cooperatistă, intelectuali
tatea, precum și numeroși 
invitați din cele mai diver
se sectoare de activitate ale 
țării.

In sală se află, de 
menea, delegații ale 
partide comuniste și

ase-
Unor

man-

LA STOCKHOLM s-au 
desfășurat "■ lucrările reu
niunii anuale a Comitetu
lui național suedez pentru 
apărarea păcii. Declarația 
dată publicității' cu acest 
prilej;; subliniază necesita
tea stringenta de a da un 
nou impuls luptei pentru 
colaborave și securitate in 
Europa, împotriva pla
nurilor de amplasare . in 
Europa a unor noi rache
te nucleare americane cu 
rază medie de acțiune.

IN LOCALITATEA Ha- 
mar, s-au încheiat lucrări-

Pe
le Convenției naționale a 
Partidului Muncitoresc 
Norvegian — de guvernă- 
niînt. In funcția de pre
ședinte ăl partidului a fost 
aleasă Gro Harlem Brund. 
tlanil, care este și prim- 
ministru al Norvegiei. Con
venția ă aprobat, de ase-, 
menea, programul partidu
lui. Printre obiectivele de 
politică externă înscrise în

program se află crearea li
nei zone denuclearizale 
care să includă țările nor
dice.

POLIȚIA vest-germană 
a arestat duminică zece 
persoane acuzate de apar
tenență la grupul terorist 
„Baader-Mainhof“ — a 
anunțat Biroul procuroru
lui federal din Karlsruhe. 
Cei zece au fost arestați 
în timp ce încercau 
plice afișe teroriste 
indicatoarele de pe 
strada Stuttgart — 
bronn.

citorești, socialiste și so- 
cial-democrate, a nume
roase mișcări de eliberare 

. națională, ale altor 
progresiste din 102 
ale lumii.

Partidul Comunist 
mân este reprezentat 
delegație condusă de 
rășul Gheorghe 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Din delegație fac 
parte tovarășii Gheorghe 
Pop. membru al C.C. al 
l’C.R., prim-secretar al 
Comitetului, județean Ma
ramureș al P.C.R., Dumi
tru Ttircuș, adjunct de șei 
de secție la C.C. al P.C.R.', 
și Ionel Diaconescu, amba
sadorul țării noastre in 
Cehoslovacia.

Lucrările congresului au 
fost deschise de tovarășul 
Gustav Husak, secretar

forțe 
țări

general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

Delegații au adoptat în 
unanimitate următoarea 
ordine de zi : Raportul pri
vind activitatea partidului 

societății 
după cel de-al XV-lea 
Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia 
și sarcinile viitoare ale 
partidului; Direcțiile prin
cipale de dezvoltare eco
nomii o-socială a Republi
cii Socialiste Cehoslovace 
în perioada 1981—1985 : A_ 
legerea organelor centrale 
de conducere ale partidu
lui.

Tovarășul Gustav Husak 
a prezentat raportul ia 
primul punct al ordinii de 
zi.

Lucrările congresului 
continuă.

Ro
de o și dezvoltarea 
tova.

Oprea,

VIND apartament trei 
camere, gaze (predau con
tracte) Deva Micro.15, 
strada Teilor bloc 74 et. II 
ap. 30. (4594)

VIND 15 stupi și inven
tarul. Telefon 70316, Vul
can orele 18—21 (319)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Lefter 
Gheorghe. eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (317)
ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu 
profundă durere înce
tarea din viață a scum
pului lor

RL’SU GHEORGHE 
fost tehnician floricol 
E.G.C.L. Petroșani.

Inmormintarea va 
vea loc miercuri, 8
prilie, ora 14, din stra
da Morii nr. 4 Vulcan.

la

a- 
a.

Vizita în Israel a secretarului de stat al S.U.A.

să a- 
pe 

auto- 
Heil-

TEL AVIV 6 (Agerpres). 
Secretarul de stat al S.U.A., 
Alexander Haig, și-a în
cheiat luni vizita între
prinsă în Israel. în cadrul 
turneului pe care îl face 
în mai multe state din O- 
rientul Apropiat. ET a a-

vut convorbiri cu primul 
ministru, Menahem Begin, 
și cu alte oficialități is- 
raeliene, fiind examinate 
cu prioritate situația din 
regiune, precum și reia, 
(iile israeliano-ameriea- 
ne. ,

MAMA, fratele și su. 
rorile anunță cu durere 
că în 8 aprilie 1981 se 
împlinește un an de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna

VRĂJ1TORU 
GHEORGHE EMILI AN 

(Lulu) (.120)
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