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din România
Miercuri s-a încheiat la 

București, Congresul Uni
unii Generale a Sindicate
lor din România, eveni
ment de mare însemnăta
te în viața social-politică 
a țării, ale cărui lucrări 
s-au desfășurat, timp de 
trei zile, sub puternica în- 
rîurire a ideilor și orientă
rilor de excepțională va
loare teoretică și practică 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republiicii Socialiste 
România, în cuvîntarea 
rostită la deschiderea a- 
cestui larg și reprezenta
tiv forum al democrației 
muncitorești din patria 
noastră.

în prima parte a șe
dinței, participanții. ia 
congres au salutat prezen
ța la lucrări a delegațiilor 
sindicale de peste hotare, 
sosite în cursul zilei pre
cedente,
t în numele Congresului 
Uniunii Generale a Sindi
catelor au fost adresate 
călduroase mulțumiri de
legațiilor de peste hotare 
care au răspuns invitației 
de a participa la marele 
forum al sindicatelor din 
România și au prezentat 
mesaje. Au fost exprima
te, de asemenea, calde mul
țumiri organizațiilor sindi
cale de peste 
au transmis 
salut,

Participanții 
formați, totodată, ca pe a- 
dresa Congresului U.G 8.R,

hotare care 
mesaje de

au fost in-

au sosit un număr însem
nat de telegrame, mesaje 
și scrisori din partea or
ganelor și organizațiilor 
sindicale, care, în numele 
colectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderi, 
instituții, unități agricole 
din întreaga țara, își ex
primă adeziunea lor to- 

. tâlă la indicațiile și orien
tările cuprinse în cuvînca- 
rea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Con
gres și se angajează să 
acționeze cu toată hotărî^, 
rea pentru aplicarea lor 
în viață.

Congresul a exprimat 
mulțumiri tuturor organi
zațiilor sindicale din țară 
care au adresat telegrame, 
mesaje și scrisori,

Reluîndu-se dezbaterile 
în plen, de la tribuna con
gresului și-au spus cuvin- 
tul, în legătură cu proble
mele înscrise pe ordinea 
de zi, tovarășii Grigore 
Lupeș, muncitor specialist 
la Întreprinderea de țevi 
din Roman, Iile Cîșu, ad
junct al ministrului mun
cii, Alexandru Filioreanu, 
director general al Direc
ției regionale căi ferate 
Iași. Ana-Maria Gyarma- 
te, confecționer la între
prinderea de confecții dm 
Tîrgu Secuiesc, județul 
Covasna, Mircea Eugen 
Georgescu, subinginer la 
întreprinderea de construc
ții navale și prelucrări la 
cald, din municipiul Dru- 
beta.Turnu Severin, Eu
gen Proca, ministrul sănă
tății, Horațiu Vornica, di-

rector al Casei de cultură 
a sindicatelor din Reșița, 
Constantin Chiriță, 
îtor, Stelian Matei, 
ședințele Consiliului sin. 
dicatelor din construcții, 
București, 
președintele 
sindicatului de la între
prinderea forestieră de ex
ploatare și transport din 
Miercurda Ciuc, Gheorghe 
Borțea, președintele Comi
tetului sindicatului de la 
Combinatul petrochimic 
din Pitești, Mihai Cerven- 
covici, președintele Comi
tetului sindicatului de la 
Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, Ion Cojocaru, 
muncitor la schela de ex
tracție a țițeiului Zemeș, 
județul Bacău. Ileana Ma- 
camete, inginer la între
prinderea de sere din £șal- 
nița, județul Dolj, Ion Vă. 
duva, președintele Comi
tetului sindicatului de la 
întreprinderea „Tracto-ui" 
din Brașov, Adrian Stoica, 
adjunct al ministrului in
dustriei chimice, Lenuța 
Tranulea, ' maistru la 
întreprinderea; de. in
dustrializare a peștelui 
din Tulcea, Victor Ian- 
chiș, maistru la întreprin
derea de conductori elec
trici emailați din Zalău, 
județul Sălaj, Doina Bo- 
tezatu, inginer la Combi
natul chimic din. Tîrnăveni, 
județul Mureș, și Ion Tț-

. lincă, președintele Consi
liului județean al sindi
catelor Satu Mare.

seri- 
pre-

Iosif Balasz,
Comitetului

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al. partidului, președintele 
Republicii, a făcut în cursul 
zilei de miercuri o vizită 
de lucru în unități agricole 
din județul Harghita.

Secretarul geneîal al 
partidului a fost însoțit de 
tovarășul Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C, 
al P.C.R.

în cursul vizitei a fost 
analizat stadiul lucrărilor 
agricole din cadrul cam
paniei de primăvară în a- 
cestă zonă a țării, fiind e- 
xaminate în același timp o 
serie de probleme impor
tante care privesc dezvol
tarea generală a agricultu
rii, modernizarea ei în spi
ritul hotărîrilor Congresu
lui al XH-iea al partidu
lui, al obiectivelor adop
tate de recentul forum al 
țărănimii.

La plecarea din Tg. Mu
reș, unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat cu o zi 
înainte unități agricole din 
județul Mureș, secretarul 
general al partidului a fost

salutat de numeroși oameni 
ai muncii ■— români, ma
ghiari, germani —, care uu 
ținut să-și ia un călduros 
rămas bun, să-i adreseze 
cele’ mai vii urări de să
nătate și viață lungă, de 
multă putere de muncă în 
fruntea partidului și statu
lui nostru.

Un detașament alcătuit 
din militari ai forțelor 
noastre armate, din mem
bri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezen
tat onorul. S-a intonat Im
nul de stat al Republicii 
Socialiste România. lin 
grup de tinere, în frumoa
se costume populare, au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori.

Cei prezenți au scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu si 
poporul'1.

în uralele mulțimii, eli
copterul prezidențial s_a 
îndreptat apoi spre județul 
Harghita.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti-

dului, președintele Repu
blicii, cu agricultorii din 
județul Harghita a început 
în comuna Tușnad-sat.

Elicopterul prezidențial a 
aterizat pe o pajiște din 
marginea așezării unde nu
meroși locuitori veniseră Să-I 
salute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Să-i ureze
„Bun venit", exprimîn- 
du-și bucuria de a-1 avea 
din nou ca oaspete.

Sentimentele de stimă, 
de înaltă prețuire pe care 
comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Har
ghita, asemenea întregului 
nostru popor, le poartă 
tovarășului Nicol 

"Ceaușescu și-au găsit 
presie în manifestarea 
nă dg căldură cu care

a e 
ex- 
pli- ' 

a
fost întîmpinat secretarul 
general al partidului, . în 
cuvintele de bun-sosit a- 
dresate de primul secretar 
al comitetului județean de 
partid, Iosif Szasz.

Cei prezenți, tineri și 
vîrstnici. aclamau cu însu-

■ (Continuare în pag, a l-a)
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Vom spori 
producția 

de cărbune
Am ascultat cu viu 

interes, împreună cu 
ortacii, cuvîntarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la 
înaltul forum al sin
dicatelor din patria 
noastră, și am înțeles 
că organizațiilor de 
sindicat din industria 
extractivă le revine 
sarcina de a mobiliza, 
mai activ colectivele de 
mineri pentru a da ță
rii cărbune mai mult, și 
mai ieftin. Avem con
diții optime de muncă, 
lucrăm cu un complex 
mecanizat în stratul 3.

Teodor BONCALO, 
șef de brigadă, mîtn- 
bru al biroului comi
tetului sindicatului — 

I.M. Lupeni

• 2 338 000 kWh
economisiți

Concomitent cu strădani
ile depuse pentru sporirea 
producției de cărbune, e- 
forturile colectivelor mi
niere din Valea Jiului s-au 
concentrat în primul
mestru al anului și asupra 
reducerii

tri-

continue a con
sumurilor specifice de e- 
nergie electrică. O atenție 
deosebită a fost acordată 
în cadrul unităților com
binatului, înfăptuirii mă
surilor prevăzute pe 1981 
privind oprirea funcționă
rii compresoarelor între 
schimburi, evitarea pierde
rilor de aer comprimat 
prin remedierea neetanșei- 
tătilor pe rețele, încărca
rea ia capacități a utilaje
lor de transport si evitarea 
mersului în gol al acestora.

Efectul aplicării măsurilor 
stabilite s-a . concretizat, 
după încheierea trimestru
lui" I, în econbmiî de 
2 338 000 kWh față de con
sumul de energie electrică 
planificat pe C.M.V.J. Con
tribuții însemnate la redu
cerea consumurilor pe 
combinat au adus I.M. Lo- 
nea, 97 000 kWh, I.M L.u- 
penl, 93 000 kWh, I.M. Vul
can. 47 000 kWh, precum 
și I.P.C.V.J. și I.R.I.U.M.P, 
cîte 216 000, respectiv, 
153 000 kWh energie elec
trică.

• in probe tehnolo
gice, un nou tur-, 
bocompresor

(Cont, in pag. a 2-a)(Continuare în pag. a 4-a)

sindicatelor

UN
ȘI PUTERNIC IMPULS 

în dezvoltarea și ridicarea 
pe un plan superior 

a activității•
Nutrind sentimente de 

legitimă satisfacție și de
plină aprobare, milioane
le de oameni ai muncii 
— români, maghiari, ger
mani — din patria rîpas- 
tăr, într-o vi
brantă unitate 
de simțire 
muncitoreas

că și-au în
dreptat glo
durile în aces
te zile lumi
noase de apri
lie spre Capitala țării — 
unde și-a desfășurat lu
crările înaltul forum al 
sindicatelor românești. 
Subliniind însemnătatea 
deosebită și semnificațiile 
majore ale acestui mare 
eveniment din viața so
cial-politică a țării, se
cretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, lucea ur
mătoarea apreciere de la 
această înaltă ; tribună a 
democrației muncitorești : 
„Sînt convins că lucrările 
Congresului vor da un 
nou imbold întregii âcti-, 
vități pentru înfăptuirea Continuare tn out) a l-a

in iumina 
orientărilor stabilite 

de Congresul 
U.G.S.R.

neabătută a planului pe 
1981, primul an al cin
cinalului, . a întregului 
cincinal, asigurînd astfel 
ridicarea patriei noastre 
pe o nouă treaptă de 

dezvoltare 
creîrid mij
loacele nece
sare creșterii 
continue a ni
velului de 
trai material 
și spiritual 
al oamenilor 
muncii, al 
nostru popor,■ întregului 

ridicarea gradului gene
ral de civilizație".

Lucrările Congresului 
s-au încheiat cu rodnice 
rezultate, iar ecourile,
îndemnurile lor însufleți- 
toare ni s-au întipărit
tuturor adînc în conștiin
ță. Acum, cînd cu bucu- 

‘ rie cunoaștem rezulta
tele înaltului forum al 
clasei muncitoare, încu
nunate de adoptarea u- 
nor documente progra
matice de însemnătate is
torică, în fața organelor

țeava din import
Schimbări radicale de 

atitudini au loc din ce în 
ce mai mult în viața co
lectivelor de muncă, în 
determinarea unor acți
uni practice, eficiente in 
privința materialelor re- 
folosibilie. Recuperarea 
și revalorificarea lor este 
6 cerință vitală a econo
miei în etapa actuală. Lâ 
S.S.H. Vulcan am cons
tatat că se acționează 
intens pentru recuperarea 
pieselor de schimb. Une
ori nevoia te împinge 
peste limitele așa-zisului 
„posibil". Lipsă de țevi 
din import a făcut nece-

sar un efort mai mare de 
gîndire și acțiune al 
întregului colectiv de 
S.S.H. care trebuia 
onoreze comenzile 
prinderilor miniere 
stîlpi hidraulici. In
mestrul I au fost recupe-

în- 
la 
să 

între-
... cu

tri-

rați 900 de stîlpi și 
dați circuitului productiv 
numai din piese revalori
ficate. Sudorul Zeno 
Canea care-și mutase a- 
telierul de sudură în spat 

•' țiul de... recuperare a 
stîlpilor ne spunea : „Ndț 
sîntem poliealificați. De

La I.M. Livezeni a fost 
montat și s-au făcut *pro- 
bele tehnologice de 72 ore 
în vederea punerii în fun’c- ? 
țiune "a unui nou turbo- , 
compresor de 1800 kW, cu ' 
un debit de 270 mc/minut, 
care va crea condiții pen- ; 
tru scoaterea din funcție : 
a mai multor compresoare . 
cu, randament scăzut. Da- i 
rea în funcțiune a noii .ca- ■ 
parități, odată cu îmbună
tățirea presiunii aerului 
comprimat la ’ locurile de
muncă din subteran, 
determina realizarea 
economii de 3 500 000 
energie electrică pînă 
sfîrșitul anului.

va 
unei 
kWli ■ 

la

Deschidere spre viito
rul bulevard central al 
Petroșaniului.
Foto : Șt. NEMECSEK

bun, recuperat
aceea cînd nu avem . de 
lucru la atelierul de su
dură, trecem la recuperai-.’ 
rea pieselor de Ia stîlpii 
vechi aduși din unitățile 
miniere. Am recuperat in 
două săptămîni cilindri, 
capace, prelungitoare, pis
toane, inele și alte piese- 
din care s-au confecționat- 
295 de stîlpi hidraulici".

— Nu credeți că s-ar 
lucra cu mai multă sigu
ranță dacă stîlpii aceștia 
nu ar fi aruncați la voia 
întimplării ?

Teodor ARVINTE \

(Continuări In pag. a 2-af
I
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aniversări
consacrate

Un nou și puternic impuls

Cooperativa „Straja* Lupeni. Instantaneu de nntncă din unitatea nr. 7, con
fecții de mică Serie, al cărui colectiv inregistrea'ă lunar depășiri de plan de 
15—18 la sută. Foto : Ștefan NEMECSEK

Pe șantierele
gospodarilor

< SIMPOZION.
Institutul,de mine din Pe
troșani va avea loc mii- 
ne uri simpozion de re
ferate și comunicări ști- 

studențilorințifice ale
la disciplina „Probleme 
fundamentale £,le isto
riei patriei si partidu
lui”. organizat de Con
siliul Uniunii asociați
ilor studențești din insti. 
tut și , catedra de științe 
sociale. .în' întîmpina.,. 
rea aniversării a 60 de 
ani de la creares Parti
dului Comunist Român.

♦ CONCURS. In în
treprinderile instituți
ile si școlile din Valea 
Jiului a început etapa 
de masă a concursului 
de cunoștințe istorice Și 
p o I i t i r'o-soc i ale, „ P arti- 
dul Comunist Român —

stegar încercat al lup
telor pentru dreptate , și 
libertate**, organizai de 
Comitetul municipal al 
U.T.C. Ac eaștă mani
festare, la care partici
pă sute'; de tineri, se va 
încheia în 28 aprilie cu 
faza municipala.

4 MUNCA PATRIO
TICA. Pionierilor . de 
la Șeoala generală nr.. 
5 din Vulcan — ne scrie 
pioniera Aurelia Dănilă 
din subredaeția „Cute
zătorii** de ]a casa pio
nierilor din oraș — le-a 
fost acordat premiu] II 
pentru depășirea an
gajamentului de muncă 
patriotică în anul 1930. 
Acest fapt . i-a stimulat 
și în acest an, pînă a- 
cum realiZîrid 55 Ia su
tă din planul economic. 
Ei . și-au propus . ca >n 
cinstea gloriosei ani
versări a 60 de ani de 
la crearea Partidului Co. 
munist Român șă rea
lizeze 80 la sută din pla
nul economic anual, toți 
pionierii înțelegi nd să 
participe eficient, 
spirit de inițiativă, 
activitatea economică
întregului popor, în acest 
prim an al cincinalului, 
calității și eficienței.

cu 
Ja
a

Vom spori producția 
de cărbune

(Urmare din pag. I) chemările Ia întrecere so
cialistă la nivel de brigăzi 
și sectoare, își găsesc tna- 

___     r țerializarea în cele 32 158 
cu__iinele greutăți tectoni- ■ tone cărbune extrase sa
ve,_ am reușit să extragem Plimentar de la începutul

suplimentar, peste 3100 anului în cinstea Congre-
tone cărbune Desigur, a- 

, cest succes nu n© mulțu
mește. Avem o bună ex
periență in folosirea uti
lajelor de mare randament 
cu care am extras un plus 
de 35 909 tone cărbune in 
anul 1980 și șîritem hotărîți 
să amplificăm acest suc-

Ue |a începutul acestui 
an, deși ne-am -confruntat

(Urmare, din pag. I) 

și organizațiilor de sin
dicat, a tuturor oamenilor 
muncii, a întregului nos-. 
tru popor, se conturează 
cu claritate direcțiile și 
prioritățile spre care tre
buie acționat, sub condu- . 
cerea partidului, pentru ca 
cea mai largă organizație 
de masă să-și îndeplineas
că pe, deplin misiunea ce-i 
revine în noua etapă a 
dezvoltării multilaterale a 
patriei, în condițiile pu
ternicei afirrriări a revo-- 
luțieî tehnico-științifice și 
realizării noii calități în 
toate domeniile de activi
tate. Sarcinile mari, răs
punderile deosebite ce re
vin sindicatelor în aceas
tă etapă, impun acestora 
să-și perfecționeze activi
tatea. • stilul și 
de muncă pentru 
xistă sector, de 
în care : acestea 
implice rolul, să 
tivi pe la viața

sului U.G.S.R. în cinstea 
zilei de 1 Mai și a aniver
sării partidului, minerii 
de ia Lupeni vor extrage 
suplimentar încă 5 000 to. 

’ ne de cărbune cocsificabil.

metodele, 
că nu e- 
activitate 
să nU-și 
nu par- 

. politieă- 
socială. Acționînd pentru 
progresul general al eco
nomiei, al societății, sin
dicatele trebuie să mobi
lizeze prioritar energiile 
oamenilor muncii din 
sectoarele care ' asigură 
creșterea producției de . 
materii prime și resurse 
energetice, domeniu în ca
re sindicatele din între-

prinderile, miniere ale Văii 
Jiului au un cuvînt hotă- 
rîtor de spus. In contextul 
înaltului rol și al multiple
lor sarcini ce le revin în 
economia țarii, organele și 
organizațiile de sindicat 
sînt chemate să: vegheze și 
să acționeze pentru îm
bunătățirea . condițiilor de 
munca, șă organizeze pe 
Uri plan superior întrece
rea socialistă mobilizînd 
colectivele de oameni ai 
muncii la realizarea sar
cinilor calitative și de e- 
ficiență ale actualului cin
cinal. Lărgind continuu ca
drul democrației socialiste, 
sindicatele. să facă totul 
pentru aplicarea noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar, așezarea la baza 
întregii activități din în
treprinderi și instituții a 
principiilor autoconduecrii 
și autogeștiunii muncito
rești. Avînd create con
dițiile de funcționare . a 
cadrului democratic, in
dicatele să participe ne
mijlocit» cu atribuții spo
rite. în organele de condu
cere colectivă al» între
prinderilor și instituțiilor, 
în adunările generale ale 
oamenilor muncii,: la sta
bilirea indicatorilor de 
plan, dezbaterea largă cu 
oamenii muncii a sarci
nilor ce le revin în dez
voltarea eiqonomico-socia-

să amplificăm acest 
ces în 1981.

Punind accentul 
creșterea producției, 
peie sindicale din sector, 
comitetul de sindicat pe 
mina Lupeni acționează în 
mod deosebit pentru ftilo. 
sirea utilajelor la paraint». 
tril maximi, îmbunătățirea 
calității cărbunelui. în a_ 
cest fel obiectivele din

pe 
tfru-

Concurs
’ La Vulcan s-a desfășurat 
faza uc oraș a concursului 

■pat. oiel-..-■ școlare de cir- ' 
culațio.. A a participat e- 
chipaje de la toate școli
le din localitate (cu excep
ția Școlii gerieraie nr. 5). 
Dîrid dovadă de bună pre
gătire teoretic®, și practi
că. echipajul Școlii gene
rale nr. 6 a ocupat locul 
3. (Gh. O.)

Țeava din import — înlocuită 
cu material bun, recuperat

(Urmare din pag. I)

\ — E posibilă sortarea 
stîlpilor dar 6a trebuie 
să înceapă cu cei care îi‘ 
descarcă in incinta noas
tră. In ce privește echi
pă» pe care o conduc _ — 

. din care fac parte Nicoiae 
Ciobanu, Emeri® Biro, 
Miron Burlec, Vasile Aga, 
Dumitru Iureșel și Ioan 
Boloi — ne angajăm ca 
pînă în 15 aprilie să re
cuperăm aproape 1 000 de 
stîlpi existenți și care mai 
mult de jumătate nu se
văd din șpan» Vrem să

- recuperăm ' piesele bune 
și restul fierului vechi 
săAl expediem pentru re
topire.

Strungarul Iulian Pîr- 
yan, următorul interlocu
tor ne mărturisea : „Pie
sa ce o confecționez (cap 
dp cruce pentru pompă) 
este din bronz. Deși e- 
xecut piese si din oțel, 
totuși șpanul îl sortez în

containere care se duc 
deșeuri. Și acolo sînt 
curi special amenajate".

— Faptul că o bună 
parte din piese se recu
perează este 
activității desfășurate de 
colectivul de la galvani. 
zare — loan Cenușă, 
maistru principal. Dumi
tru Turcu, Ileana Oltea- 
nu, Ionel Eftimie și Ro
zalia Opreau —. care 
asigură o bună încărca
re a pieselor prin gal van, 
astfel îneît să fie flduse 
la cota cerută, ne rela
ta tovarășul Marin Lazăr, 
secretarul comitetului de 
partid de la S.S.H. Ceea 
ce preocupă în continua
re colectivul nostru 
de a satisface mai 
cerințele unităților 
niere în condițiile 
acute lipse de țeava 
import. Acesta.i și motivul 
pentru care aPelăm la în
treprinderi. șă ■ recupere
ze mai mulți stîlpi de

fecți care prin posibilită
țile noastr© să fie recon
diționați.

Cererea tovarășului Ma
rin Lazăr adresată uni

și urmarea tiăților miniere este pe 
deplin justificată. In in
cintele tuturor unităților 
stau stîlpi hidraulici de- 
fecți câre așteaptă s.ă i'ie 
transportați la S.S.H. 
Dar se impune și din par
tea conducerii secției o 
mai bună depozitare 
acestor stîlpi și chiar se
pararea lor de șpanul e- 
x is tent. Deși planul la 
fier vechi unde materia
lul de bază, șpanul, a fost 
depășit cu 75 000 kg va 
trebui ca organizația de 
partid să determine con
ducerea secției în vede
rea intensificării ritmului 
de predaire 
vechi către

la 
Io.

a

este 
mult 
mi- 
unei 
din

a flerului 
siderurgie 

pentru ca muntele 
șpan din fața secției 
fie eliberat de povara ru- 
ginei.

rte
să

• AMENAJARE La 
compartimentul de hidro- 
terapie de pe lingă secția

• LA FAZA N'AȚIONA- de recuperare a Spitalului 
LA a Festivalului artei și 

n’iești care a 
avut Ioc la lași (3--5 apri
lie), montajul literar-mii- 
zical „Piatra care arde." 
prezentat de studenții Ins
titutului de mine din Pe- . ... . „
troșaniț a obținut premiul kinetoterapie, a doua tref- 
II și titlul de laureat. Mon- " "" "

| tajul a fost realizat deI studentul Sorin Moțoc. sub 
' I îndrumarea asist.
I Maria Marian.

ILA a Festivah 
creației ștuden’i

I
I

>

municipal Petroșani au 
început lucrările de ame
najare si montare a insta
lațiilor tehnico-sanitare de 
tratament. Este vorba de 
pregătirea dării în funcțiu
ne a bazinului de hidro-

univ.

le pentru- dus subacvatic. 
4 căzi pentru băi cu bule, 
băi sărate și cu plante, a 
instalațiilor de dus sco
țian și pentru aluziuni. Pe

lingă cabinetele de electro- 
termoterapie, de masaj și 
sala de cultură fizică me
dicală. noul compartiment 
va îmbogăți baza de trata
ment și recuperare medi
cală ce stă la dispoziția 
populației Văii Jiului.

• CICLU DE FILME. 
La cinematograful' „7 No- 
iefnbrie*’ Petroșani a în
ceput prezentai-ea Pe ecran 
a unui atractiv ciclu de 
filme, programat: pe luna 
aprilie, in cadrul secției 
externe a Cinematecii 
București. Spre informa-

rea cititorilor interesați re
dăm cîteva din' genericele 
acestor filme: „Cursa". 
„Luminile orașului". „A-4 
coperișul*'. „Zboară coco
rii", „Toată lumea ride, 
eîntă și dansează" etc.

• DOTARE. Pentru îm
bunătățirea întreținerii ca- 
zarmamentului din
nele de nefamiliști apar- 
tinînd I.A.C.C.V.J..
cum și pentru ușurarea 
muncii personalului de în
treținere. la unitatea de la 
l.ivezeni a început monta

eâmi-

pre-

Iă și a măsurilor de în
făptuire a acestora, pro- 
inovînd larg în acest sens 
inițiativa maselor. Tinînd 
o strînsă legătură cir ma
sele, sindicatele au dato
ria de ă acorda o atenție 
deosebită asigurării con
dițiilor de muncă, impli- 
cîndu.se cu atribuțiile în 
perfecționarea pregătirii 
profesionale, aplicarea co
rectă în fiecare unitate e- 
conomică a principiilor so
cialiste de retribuție, să 
acționeze pentru materia
lizarea măsurilor privind 
generalizarea, în acest an, 
a săptămînii de lucru de 
46 de ore în toate între
prinderile și instituțiile și 
de creștere în acest scop 
a productivității muticii. 
Intervenția sindicatelor 
pentru funcționarea cores
punzătoare a controlului 
oamenilor muncii în toate 
domeniile de activitate. îm
bunătățirea condițiilor de 
locuit, a condițiilor igie- 
nico-sanitare și de protec-- 
ție a muncii■ în întreprin
deri etc. se cere organic 
împletită cu preocupările 
pe planul organizării plă
cute și folositoare a tini- 
pului liber al celor pe 
muncesc, a tineretului cu 
deosebire, cu întărirea con
tinuă a activității politico- 
ediucative, a mișcării cuî- 
tural-artistice și sportive.

In ultimele zile, gospo
darii municipiului nostru 
și-au concentrat forțele și 
au acționat rodnic pe cîte
va șantiere noi. '
• A fost stabilit traseul 

și a început construcția u- 
nui nou drum, cu o lungi
me de 6 km. spre Dîlja 
mică. Duminică, 5 aprilie, 
pe șantierul noii căi de ac-

construcție a 
într-o aduna- 
a cetățenilor, 

s-au aflat 30 de locuitori si 
un buldozer. Oamenii au
săpat șanțuri în care au 
introdus tuburi pentru de
vierea și scurgerea apelor 
pluviale, iar buldozerul a 
„tăiat" și conturat terasa- 
mentul primului tronson 
din drum. Lucrările "• de 
construcție a noului drum 
vor continua într-un ritm 
susținut în următoarele zi
le, eu sprijinul efectiv al 
cetățenilor.

• A fost 
ma porțiune 
dezafectat în .... 
unde mai continuă demolă
rile.

• In vederea reamena-
jării și înfrumusețării prin, 
plantări de trandafiri și 
alte flori a taluzuîul din 
dreptul clubului studențesc 
s-a transportat aici, și pe 
Aleea Trandafirilor din 
noua zonă urbană care se 
conturează în continuarea 
cartierului Carpați, o ma
re cantitate d? pămînt ve
getal. . < ri; ■

• Șe fixează. borducHe, 
se așterne și cilindrează 
piatră spartă pe prima 
porțiune, din strada Re
publicii în curs de pre
gătire pentru asfaltarea 
părții carosabile lărgite Ia 
patru benzi de circulație.

• Susținute acțiuni gos
podărești și de înfrumuse
țare au loc și în celelalte 
localități. Elevii Grupului 
școlar minier din Lupeni 
au plantat în perimetrul 
școlii 160 de pomi fructi
feri și cîteva .zeci de ar
bori ornamentali de diferi
te specii.

ees, a cărei 
1'ost hotărîtă 
re generală

nivelată pri
etin spațiul 
ștrada Horia

I. A. C. C. VJ.
i ; ■■■

Preocupări pentru dezvoltarea 
gospodăriilor anexă

Odată cu sosirea primă- . ... _ .
verii, colectivul de oameni adăpostească in prima e- 
ai muncii de la întreprin- tapă 50—60 de capete,

Pe terenul viran de Ijn-

crescătoria este gata să

derea pentru administrarea
cantinelor și cazare din gă cantina minieră Vul-
Petroșani a trecut la ma- ban (șef cantină George
terializarea prevederilor Pop) la sfîrșitul schimbului
programului de măsuri e- întîj în ziua de 7 aprilie
laborat pentru dezvoltarea 
gospodăriilor-anexă. Zilele 
tirecute au fost terminate 
lucrările de modernizare 
la crescătoria de porcine, 
recent înființată pe . lîngă 
cantina de abonați din Lu
peni. Echipa de dulgheri 
condusă de Iuliu Maksay, ■ 
ajutată de o formație de 
lucru alcătuită din perso
nalul TESA al întreprinde-, 
i'ii, a amenajat în zilele 
programate pentru activi
tatea de producție, cinci . 
bbxe noi, a recondiționat 
și modernizat cele 'existen
te,. lucrări în urma cărora

rea primei mașini de Spă
lat tip industrial din seria 
celor 3 mașini de acest tip, 
celelalte două urmînd să 

. fie montate la Lupeni și 
Petrila. Capacitatea ma
șinii, înzestrată cu centri
fugă, storcător, .‘uscător și 
calandru pentru călcat are 
o capacitate de 60 kg len
jerie la o singură spălare.
.. • .. .ZILELE TRECUTE., 
în „Posibila antologie a 
caricaturii tinere*’, ce a- 
pare în paginile „Scinteii 
tineretului*’, a fost prezen-

a apărut o frumoasă gră
dină de zarzavat. Cu con
cursul întreprinderii mini
ere Vulcan, aici s.a săoat 
o suprafață de 1000 metri 
patrați în care harnicele 
lucrătoare de la cantină 
au semănat rădăcinoase, 
ceapă și cartofi, produse 
agroalimentare care, în 
eursul verii, vor constitui 
rezerva de „mînă“ a bu
cătăriei. Vor mai fi recol
tate de pe straturile gră
dinii și plante aromate 
menite, să diversifice gus
tul preparatelor culinare 
din această cantină. (T.K.)

taț și colaboratorul nostru 
Ion Barbu. Avînd la activ 
8 premii în țară și două 
în .străinătate din care 6 
obținute în 1980. tînărul 
Ion Barbu a fost, probabil 
cel mai premiat caricatu
rist român în. anul ce 
trecut, se spune în 
cluzîa prezentată.

Rubrică redactată 
Dan STEJARU
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Perseverență in materializarea însuflețitoarei chemări ^patriotice 
a secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Economiei nafionale ■ 
tot mai mult cărbune
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situa,

întrecerii.

Numai realizări de excepție
Ing. Francisc CHERE- 

CHEȘ, șeful sectorului I: 
„Rezultatele bilanțului pe 
anul 1980 în sectorul nos
tru pun în lumină mobili
zarea întregului colectiv. 
Am realizat peste preve
deri: la producția fizică de 
cărbune — 25 000 tone ;

Faptul că mina noastră s.a situat pe unele 
din primele locuri din Valea Jiului și în mineritul 
țării, se datorește oamenilor, aportului hotărâtor al 
întregului colectiv la realizarea sarcinilor de plan, 
la depășirea acestora, spunea eu cîteva zile în urmă 
directorul minei, irig. Ovidiu Avramescu. Deși pare 
un lucru firesc, am subliniat acest aspect pentru 
că mina noastră are un colectiv tânăr, de oameni 
entuziaști care nu precupețesc nici un efort pentru 

afirmarea și consolidarea prestigiului mineresc obținut.
Rezultatele înregistrate de minerii Bărbăter. iu

bii în ultimul an al cincinalului trecut, confirmate 
și amplificate de realizările din trimestrul I al 
acestui prim an al noului cincinal sînt o dovadă 
elocventă a hărniciei, priceperii șl destoiniciei de 
care â dat dovadă întregul colectiv. Cifre edifica
toare pentru rodnicia anului încheiat : producția fi
zică de cărbune extras a fost realizată în proporție 
de 107,9 Ia sută Pe seama depășirii productivității 
muncii planificate în cărbune cu 803 kg pe post. 
Pianul lucrărilor de pregătiri a fost depășit cu 1250 
m, realizat și depășit fiind și planul lucrărilor de 
investiții. S-au obținut economii de 27,80 Iei Ia 1000 
lei producție marfă și 39,18 lei pe tona de cărbune 
extras. Rezultatul acestor realizări de excepție este 
materializat în îndeplinirea planului la producția 
netă valorică în proporție de 118,4 Ia sută.

Rod al hotărîrilor colective, acțiunile întreprin
se sînt materializate ciț promptitudine în activita
tea practică. In decursul unui singur an au fost 
înființate 12moi formații de lucru și create alte d<7uă 
sectoare, dintre care unul de producție, numai prin 
redistribuirea personalului muncitor, tehriic și ingi
neresc existent în cadrul întreprinderii. S-au luat 
și aplicat măsuri pentru concentrarea producției pe 
strate și blocuri, pentru o mai bună raionare a pe- i 

• • min'rm £jXplOâtat)il. |
caracter tehnic-organizatoric sînt

Debutul în acest an 
confirmă hotărîrea mi
nerilor, inginerilor și 
tehnicienilor I.M. Băr. 
blteni de a s® 
din nou, pe locurile de 
frunte ale 
Faptele sînt grăitoare — 
peste prevederi 14 300 
tone de cărbune cocsi- 
ficabil, 100 ml lucrări 
miniere de investiții, 
peste 700 kg / post ia
productivitatea muncii 
„în cărbune11. în imagi
nea alăturată, minerii 
din brigada situată pe 
locul I al întrecerii, a- 
tît în 1980, cît și în tri
mestrul I al acestui aii 
— formația condusă de 
Colonian Toth.

4.

Fruntașii 
minei

ÎN 1980

• I
I
A\

rîmetrului minier exploatabil
Acțiunile cu <__. - - - .

întregite, completate, de numeroasele preocupări 
menite să conducă ia îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale minerilor, toate alcătuind un 
ansamblu de măsuri judicios valorificate și care se 
regăsesc în realizările de prestigiu obținute de mi
nerii Bărbăteniului. j

Realizatorii celei 
mai frumoase 
lucrări miniere

Brigada condusă de 
Francisc Temesvary de 
la sectorul IV al între
prinderii miniere Bar. 
băteni, aPlicînd iniția
tiva „Calificativul de 
cea mai frumoasă lu
crare minieră o acordă 
minerii11 și-au realizat 
în cursul lunii martie 
sarcinile de plan In 
proporție de 108 la su
tă.. Cu acest rezultat 
pbțmu de membrii bri
găzii, dintre care îi a. 
mințim pe Valentin Bi- 
Jegan. Minai Guturiui, 
Iosif Szabados, Ștefan 
Szabo, Marin Parisciiiv, 
Janos Szabadi și cei
lalți componența ocu
pă primul loc în între
cerea socialistă din ca
drul sectorului de 
vestiții.

în imagine șeful de 
brigadă Francisc 
mesvary.

in-

Te.

i

Coloman Tofh 
2125 tone de cărbune

Androne Grumă- 
zescu : 4- 1040 tone

Ion Pintecan : 4-
945 tone

Pompei Tomolea: 
4- 15 ml pregătiri.
TRIMESTRUL I 1981

Coloman Toth : 4- 
922 tone ,z

Sigismund Kovacs : 
4- 396 tone

Ion Pintecan ; 4* I 
385 tone. j

Promovarea noilor tehnologii

Temelia creșterilor 
productivității muncii

pe abataj în 1979, anul 
reali-

Anul 1980 a constituit o 1 
etapă de cotitură în mo- 1980 consemnează 
dernizarea tehnologiilor ae zări lunare în abataje de 
extracție la I.M. Bărbă
teni. Dintr-o mină în care 
metodele clasice de abataj 
erou extinse Pe cvasitot»- 
litatea zăcămîntului, iar 
evacuarea cărbunelui se 
realiza în întregime cu va-

miare capacitate de 12 000 
tone. ,' . f -4 :

■ In 1979, tăierea cu 
combinele de abataj a fost 
introdusă pentru prima oa
ră. In 1980, peste 60 la 
sută din extracția minei 

gonete, o privire asupra a fost realizată în abataje 
indicilor de mecanizare ob
ținuți în 1980 ne încredin
țează că I.M. Bărbăteni a 
devenit o mină modernă, 
progresul tehnic fiind evi
dent în fiecare latură a 
activității miniere,

■ Față de perioada de 
la începutul cincinalului 
1976—1980, cînd exploata
rea se făcea exclusiv în a- 
bataje cameră, productivi
tatea muncii în abataje a- 
proape s-a dublat. De la 
4,5 tone/post realizate în 
medie cu camere, abatajele 
frontale au funcționat în* 
1980 la productivități me
dii de 8,5 tone/post.

■ De la producții luna
re de 5000 tone de cărbune

dotate cu combine.
■ Susținerea metalică, 

introdusă în premieră in 
1979, a înregistrat un salt 
uriaș în 1980: peste 80 la 
sută din producția minei 
a fost extrasă din abataje 
susținute metalic.
' ■ Anul punerii în func
țiune a primului flux de 
benzi — magistrala căr
bunelui de la orizontul 650 
spre preparația Lupenl — 
a fost tot 1979. In 1980. 62 
la sută din producția aba
tajelor șî lucrărilor de 
pregătiri a fost extrasă pe 
benzi, la magistrală racor- 
dindu-se, rînd pe rînd. ma
joritatea blocurilor de ex
ploatare ale minei.

I

cărbune — 25 000 tone ; Ie depășite la zi — motiv
900 kg/post la productivi- de încredere pentru între- 
tatea muncii ; 1940 ml
pregătiri ; 82 lei economii 
față de costurile planifica
te pe tona de cărbune. Bri
găzile conduse de Coloman 
Toth, Pompei Tomolea, 
Gheorghe Onofrei, loan 
Chitic, Ștefan Condoruță 
șl-au realizat sarcinile lu
nare în tot cursul anului, 
La productivitatea muncii, 
brigada condusă de C. Toth 
a realizat „vîrfuri" absolu
te pentru mină Bărbăteni 
— de 12,5 tone pe post — 
în abataj susținut metalic 
și dotat cu combină de a- 
bataj. De la începutul a- 
eestui an plusul de extrac
ție; se ridică deja la 7000 
torie1 de cărbune cocsifica-

' bil“.
Ing. Grigore POPESCU, 

șeful .-• 
,,Sîntem un colectiv tînăr, 
din acest an constituit ca 
sector de producție. Am 
pornit cu dreptul, pârtiei-

pînd la plusurile .minei cu zic cu 96,5 ml, iar la va-
peste 1000 tone de cărbu- ioric_ cu peste uri milion
nc de la începutul anului. 
Brigăzile conduse de Ni
colaeOprea, Petru Albu, 
Nicolae Cornaciu, Carol 
Marton, Lazăr Kacso și 
Mihaî Vîrzaru au sarcini
le depășite la zi

lei. Obiectivele care vor fi 
puse în funcțiune în acest 
an — pregătirea stratului 
3 din blocul VII șj a stra
tului 14, cît si a circuitului 
puțului auxiliar la orizon
tul 650, vor asigura crește
rea ascendentă a capacită
ților de producție".

Ing, Dumitru MIIIAI,
șeful sectorului- electrome
canic: „Mina Bărbăteni
poate fi caracterizată acum 
prin atributele de modern, 
eficiență, calitate. Mese
riași ca Nicolae Lăzărean, 
MirCea Boțan. Pavel Mol
dovan, Fănel Ciocîrlan, 

’ Gheorghe Iliescu, maistrul 
Tiberiq Radu își exercită 
atribuțiile cu înaltă com
petență și dăruire proce
sională'1. ' ,:

In compartimentele con
duse de Gheorghe Moroe — 
transport, Tiberiu Sabău — 
aeraj și protecția muncii, 
prin coordonarea tehnică 
asigurată de inginerii șefi 
Mitică Nicolaeseu și Mar
cel Tomoiu, I.M. Băr
băteni, rodnicia muncii se

gul colectiv în reușitele vi
itoare".

Ing. Mircea SUCIU, șe
ful sectorului III: „In a- 
ceaștă lună avem depășite 
sarcinile la zi cu 1615 to
ne de cărbune, iar de la 
începutul anului cu peste 
6900 tone. loan Pintecan, 
Sigismund Kovacs și An
drone Grumăzescu — șefi 
de brigadă — maistrul Va- 
sile Tăpase, alături de 
muncitorii cu care lucrează, 
se află lună de lună între 
fruntașii minei".

Ing. Stan IUREȘ, șeful 
sectorului investiții: „Am 
depășit cu 20 ml sarcina 
anului 1980 la lucrările 
miniere de investiții. Se 
evidențiază brigăzile con- 

„ _ . ________, duse de Francisc Temeșva-
săctorului II : Emil Spătaru, Sziics —______ _____  ______ .-

Dlonisie, Ioan Nichita, E- culege sub însuflețitoarea
milian Zamfir și alții. In deviză —- mai mult cărbu

ne cocsificabil dat patriei, 
la nivelul cerințelor calita
tive actuale !

trimestrul I al anului, a- 
celeași formații au asigu
rat depășirea planului fi-

Primul complex
Cel dinții complex 

mecanizat de susținere 
va intra în funcțiune 
la sectorul I al I.M. 
Bărbăteni în trimestrul 
III al acestui an, ur. 
mînd să se concretizeze 
prin creșterea produc
ției zilnice a sectorului 
de la 780 Ia 950 
tone de c a r b u n e.
Pe seama noilor capa
cități productive preco
nizate să intre în func
țiune în acest an, pro
ducția anuală a minei 
va spoiri cu peste 50 000 
tone de Cărbune coesifi_< 
cabil.

I

CONDUCĂTORI DE FORMAȚII DE LUCRU, MINERI I
Controlați corect prezența și concen

trația metanului cu metanoinetrul!
în cazul cînd s-a constatat prezența 

gazului metan în proporție de 1 pînă la 
2 la sută în profil, pinză sau golurile 
dinspre spațiul exploatat, minerul șef . 
de schimb și maistrul minier iau mă. se anunță maistrul minier pentru luarea 
suri de intensificare a aerajului. măsurilor de lichidare a acumulării.

Cînd constatați prezența gazului me. 
tan peste 2 la sută în pînză, profil sau 
cuiburi, ori alte gaze periculoase, se 
oprește locul de muncă respectiv, se 
scot muncitorii în curentul de aer proas
păt, se decuplează energia electrică și

muncitorești—importantă^ 

sursă a sporurilor de cărbune
Aplicarea valoroaselor inițiative muncitorești de

către colectivul minei Bărbăteni a dus la importante 
creșteri ale producției de cărbune.
CÎȘTIGATORII INIȚIATIVELOR APLICATE 1980

• Titlul „Brigada înaltei productivități și a 
educației socialiste*1 a fost cîștigat de brigada con
dusă de minerul Sigismund Kovacs, . j

• La „Di>rigenția muncitorească", la care au 
participat 27 maiștri-diriginți au fost declarați cîști- 
gători maiștrii Tudor Munteanu, loan Lițcan și Ioan 
Coșuneanu.

• La „Contul colector de economii al sectoru
lui" a fost declarat cîștigător colectivul sectorului 1.

Inițiativelor aplicate in anul trecut, le.a mai 
fost adăugată încă una în trimestrul I care a prins 
deja viață. — „Calificativul de cea mai frumoasă 
lucrare minieră îl acordă minerii" ne relata pre
ședintele comitetului de sindicat, Ion Parasca Im
portant este că Ia stabilirea formației fruntașe par
ticipă chiar șefii de brigadă, cei chemați să rea
lizeze lucrări de o tot mai bună calitate. Urmare 
unui exigent autocontrol muncitoresc, în luna fe
bruarie — cînd școala muncitorească a fost mutată 
în abatajul lui Emil Spătaru — i s-a acordat aces
tuia calificativul de cea mai frumoasă lucrare mi- nîovn Ti linii*-» n r»-.4-: ;4-î«*.-»' e _ ■

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

I nieră. In luna martie inițiativă a fost aplicată de s 
I toate brigăzile sectorului IV — sector de deschideri I 
I și pregătiri — iar locul I a fost ocupat de brigada I 
V condusă de Francisc Temesvary. !
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Vizita de lucru a tovarășului 
MC&LAE CEAUȘESCU 

in unități agricole 
din județul Harghita

Încheierea lucrărilor Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor

(Urmare din pag. I)

flețire „Ceaușescu — 
P.C.R.I", „Ceausescu și
poporul!".

Militari ai forțelor arma
te, membri ai gărzilor pa
triotice si ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei au 
prezentat onorul.

Pionieri și șoimi ai pa
triei au înmînat tovarășu
lui Nicolae' Ceaușescu bu
chete de flori. ■ în timp ce 
un lxitrin localnic îl roagă, 
în semn ales de ospitali
tate, să guste pîine și sare. 
Secretarul general al parti
dului a fost invitat apoi 
să cunoască aspecte din 
activitatea lucrătorilor o- 
goarelor din Tușnad-sat.

Președintele cooperati
vei, Molnar Imre, Erou 
al Muncii Socialiste, a su
bliniat că în ultimul, dece
niu, C.A.P. Tușnad și-a 
sporit producția de la 15 
milioane lei la peste 34 
milioane lei, ceea ce a fă
cut posibil ca veniturile 
bănești ale țăranilor să 
sporească în această pe
rioadă de aproape 4 ori.

Referindu-se la folosirea 
terenurilor agricole, el a 
subliniat ponderea deose
bită pe care o prezintă aici 
cultivarea cartofilor de 
sămînță. Dealtfel, la C.A.P. 
Tușnad a fost experimen
tat un soi nou de cartof 
„Super B", care, pe lingă 
scurtarea perioadei de 
creștere, prezintă avantajul 
unei producții de peste 50 
tone pe hectar.

Pe terenul din vecinăta
tea sediului cooperativei, 
ca și pe o parcelă din a- 
propiere, secretarul gene
ral al partidului a urmărit 
modul cum decurg lucră
rile de însămînțare a 
cartofilor, și a 
primit explicații privind 
măsurile luate pentru o 
administrare corespunză
toare a îngrășămintelor în 
raport de cerințele de 
substanță activă bine de
terminată a soiului.

Totodată, . t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
explicații cu privire la 
modul, de păstrare ■ a car
tofilor pe timpul iernii, de 
sortare a acestora în ve
derea punerii in depozite.

Apreciind ca foarte bu
ne rezultatele obținute de 
cooperatorii din Tușnad, 
secretarul general al parti
dului a cerut specialiștilor 
să persevereze îir continu
are pentru sporirea pro
ducției- de cartofi la hec
tar, indicînd să fie experi
mentate noi metode. mal 
avantajoase din punct de 
vedere al densității și mo
dului de dispunere a cui
burilor in brazdă.

S-a vizitat în continuare 
ferma zootehnică a acele
iași cooperative. înfățișînd

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Un ostatic în 
plus ; Republica : Tita
nic vals ; Unirea ; Mar
torul știe mai mult?

PETRILA : Cuscrii.

ANINOASA : Al trei- 
lea salt mortal. . 

felul cum este organizată 
activitatea, de creștere a 
animalelor, șeful fermei, 
Major Vincze, a prezentat 
experiența acumulată de 

■ zootehnlștii din Tușnad i’n 
această direcție. A fost a- 
preciată preocuparea co
lectivului fermei \de a-și 
asigura baza furajeră, ca și 
grija manifestată pentru 
sănătatea animalelor. Re
zultatele obținute sînt de 
altfel concludente — o na
talitate ridicată, un coefi
cient de mortalitate deo
sebit de scăzut, venituri 
din -comercializarea lapte
lui în eontinuă creștere.

Secretarului general al1 
partidului i_au fost prezen
tate, totodată, preocupările 
existente în județul Har
ghita pentru desecări, în
diguiri și regularizare a 
apelor în depresiunea Cio
cului. Pe o planșă la în- 
derwînă, directorul general 
al Direcției agricole jude
țene, Bokoț AleXe, a loca
lizat principalele lucrări 
efectuate sau în curs de 
execuție, precizind că pî- 
nă acum au fost scoase de 
sub efectul apelor aproa
pe 5 200 ha. S-a subliniat 
totodată, că o parte din o„ 
perațiile ce vizează recu
perarea pentru agricultură 
a terenurilor încă nefolo
site în prezent vor fi fă
cute cu posibilități loca!e.

Trebuie făcut totul pen- 
. tru a introduce în circui
tul agricol întreaga su
prafață de pămînt ce 
poate fi folosită în 
acest scop — a subliniat 
secretarul general al parti
dului. Aici este un pămînt 
de bună calitate si el va 
trebui să producă.

S-a vizitat în continuare 
cooperativa agricolă de 
producție Sin. Martin, uni
tate care a cunoscut de la 
an la an o continuă dez
voltare. îndeosebi în secto
rul zootehnic.

Informînd despre rezul
tatele obținute, președin
tele C.A.P., Dimen Ale
xandru, a subliniat că în 
intervalul 1966—1960, nu
mărul bovinelor s-a dublat, 
cantitatea de carne a cres
cut de 3 ori, iar nivelul 
producției de lapte este de 
10 ori mai mare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să 
cunoască apoi diferite com
partimente ale cooperati
vei , -— grajdurile, silozuri
le de furaje,, sectorul me
canic, atelierele, unde sînt 
concentrate activitățile de ; 
tip industrial. Fac o bună 
impresie organizarea deo
sebită a muncii în coope
rativă, , ordinea și curățenia 
existente. In acest context, 
s-a făcut recomandarea ca 
spațiile dintre clădirL să 
fie folosite pentru parca
rea mașinilor agricole, ur- 
mînd ca 'incinta destinată

EON EA : Elvis.

VUECAN — Luceafă. 
rul: Elvis ; Muncito
resc : întâlnire la sfîrși- 
tul 'iernii. •

LUPEN4 — Cultural ;
Marfa furată.

URICANI : Hanul hai
ducilor.

TV
9,00 Teleș'coală,

10,20 Școala '(reluare).

acum în acest scop să fie 
cultivată. Totodată, por
nind de la experiența e- 
xistentă in unele locuri 
chiar in județ, s-a indicat 
ca, acolo unde este posibil, 
ia adăpostul construcțiilor 
actuale să fie amenajate 
solarii, folosindu-se mate
riale cit mai simple.

Aveți o cooperativă bu
nă — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. adre- 
sindu-se cadrelor de con
ducere. celorlalți oameni 
ai muncii care se aflau pe 
platoul din fața sediului 
cooperativei. Vă felicit 
pentru rezultatele de pînă 
acum șl vă doresc să obți
neți succese și mai mari 
în viitor.

In continuare, secretarul 
general al partidului a a- 
nalizat cu specialiștii din 
agricultura județului o 
serie de probleme privind 
folosirea pajiștilor in Har
ghita.

Ing. Gyorgy- Antal a su
bliniat că în zona submoji- 
tană și montană, condițiile 
pedoclimatice au deter
minat ca cea mai mare 
parte a terenului agricol 
din județ — 74 la sulă 
să fie ocupată de pajiști. 
Producția lor asigură peste 
80 la sută din volumul 
de unități nutritive nece
sare, iar din pășuni, Intr-o 
perioadă de Ț20—180 de zi. 
le, se produce un mare vo
lum de masă verde. La 
fiecare perioadă de 5—7 
ani este necesară executa- 

-rea din nou pe aceeași su
prafață a unor lucrări de 
întreținere și defrișări. Au 
fost prezentate, totodată, 
măsurile care se întreprind 
pentru folosirea mai efici
entă a pășunilor din județ.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se în
tocmească un program cit 
mai cuprinzător, care să 
conducă, într-un timp cît 
mai scurt, la o utilizare 
rațională a pajiștilor, a- 
eesta fiind esențialul în : 
asigurarea furajelor nece
sare pentru creșterea Ani
malelor.

Așa cum procedează în
totdeauna, și în timpul a- 
cestei vizite, secretarul ge
neral al partidului s-a a- 
prit adesea pentru a sta 
de vorbă cu locuitorii sa
telor, întrebîndu.i de să
nătate, interesîndu-se cum 
lucrează, ce cîștiguiri ie 
asigură munca lor.

Dialoguri simple, .firești, 
subliniate de emoția gia. 
Șurilor celor ce se află 
față în față cu conducăto
rul partidului și statului... 
Ei au ținut, la rîndul ior, 
să-i mulțumească. în cu
vinte pline de căldură, 
pentru onoarea de a vizita 
clin nou județul și comu
nele unde muncesc și tră
iesc și să-i adreseze din 
suflet urări de sănătate.

11,05 Film serial TV: 
„Anul 1818“. Epi- 
sodul I : „Pămîn- 
tul“.

11,55 Partidul năzuințe
lor și al împlini
rilor socialiste.

12,25 Telex.
16.00 Telex.
16,05 Teleșcoală <
17,05 Reportaj pe glob.
17,30 Viața culturală.
18.15 Fotbal internațio

nal. Rezumatele 
din cupele euro
pene. ?

(Urmare din pag. I)'

Congresul a aprobat a- 
poi sistarea discuțiilor, a- 
preciindu-se că cei 394 de
legați și invitați care au 
luat cuvin tul în plen și 
în cele șase secțiuni au 
analizat pe larg munca 
desfășurată de sindicate de 
la precedentul congres al 
U.G.S.R. și pînă în pre
zent.

In continuare, congresul 
a adoptat în unanimitate, 
hoțărîri prin care se a- 
probă raportul și activi
tatea Consiliului Central 
al U. G. S. R„ precum și 
raportul și activitatea Co
misiei Centrale, de Cen
zori.

La următor ui punct al 
ordinii de zi delegații au 
aprobat în unanimitate 
propunerile privind unele 
completări și modificări la 
Statutul-cadru al sindica
tului, Statutul-cadru al 
Uniunii sindicatelor pe ra
mură de activitate. Statu
tul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România 
și Statutul consiliilor te
ritoriale ale. sindicatelor. 
Totodată, delegații au ho- 
lărit să dea mandat nou
lui Consiliu Central ce va 
fi ales, pentru a definiti
va, pe baza propunerilor 
făcute, statutele organiza
țiilor sindicale, care ur
mează să fie date publici
tății.

Trocîndu-se la ultimul 
punct de pe ordinea de zi, 
congresul a ales organele 
de conducere ale Uniunii 
Generale a Sindicatelor. In 
Consiliul Central al 
U.G.S.R. au fost aleși 257 
membri și 84 membri su- 
pleanți, iar în Comisia 
Centrală de Cenzori 35 de 
membri.

In prima sa ședință ple
nară. Consiliul Central a] 
UiG.S.R. a ales Comitetul•••••••••••••a

întâlniri ale delegației 
române la Congresul 
P. C. din Cehoslovacia

FRAGA 8 — Trimisul 
Agerpres, Constantin Pri- 
săcaru, transmite ; Tova
rășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-mi_ 
nistru, conducătorul dele
gației partidului nostru la 
cel de-al XVI-Iea Congres 
al P.C. din ' Cehoslovacia, 
s-a întîlnit cu tovarășul 
Vașil Bilak, membru al 
Prezidiului, secretar al 
C.C. ăl P.C. din Cehoslo
vacia.

Cu acest prilej a avut 
Ioc un larg și util schimb 

18,35 Desene animate.
19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea eco

nomică.
19,50 Ora tineretului. «
20.30 Serial științific : 

„Evoluția vieții pe 
Pămînt". ...

21.30 Cin tar ea României. 
22,05 Telejurnal.

din România
Executiv, format din .47 de 
membri.

Ca membri ai Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. au fost 
aleși tovarășii Elena Albu. 
Constantin Baltă. Maria 
Bălan, Pompiliu Besoiu. 
Lazăr Briceag, Floarea 
Bucur, Elena Catană, Ște
fan Călinescu. Dincă Ceu- 
șescu, Elisabeta Chimirel, 
Margareta Cucu, Ilie Dia- 
conu, Dorina Elena Dincă, 
Laurențiu Dragomirescu, 
Aurel Duca, Romică Du
mitru, Elena Ene. Petre 
Krone. Petru Furdui, Ma
ria Giligor. Mițiail Goran, 
Nicolae Iosif, Ștefan Koro- 
di, Nicolae Manea. Gun
ther May. Maria Mândru, 
Ion-Aurel Moja, Mihail 
Muntean, Constantin Niță, 
Cornel Onescu. Ștefan Pa
vel. Elena Peter, Gheorghe 
Petrescu, Anica Popa, Ni-, 
colae Popescu, Ioan Puș
caș, Maria Rămneanțu, 
Gheorghe Sanda, Dumitra 
Spînu, Viorel Ștefănescu, 
Ilona Szasz, loan Tătaru 
Dobrita Tigăran. Dobra Ti- 
ron, Nicolae Tolescu. Ion 
Ursii, Zoltan Vegvari.

In funcția de președinte 
al. Consiliului Central al 
U.G.S.R. a fost ales tova
rășul Cornel Onescu. în 
funcția de vicepreședinți 
— tovarășii Gheorghe Pe
trescu, Floarea Bucur, Mar
gareta Cucu, Anica Popa. 
Elena Peter, Constantin 
Baltă și Gunther May. iar 
ca secretari, tovarășii Au
rel Duca, Elena Ene. Ște
fan Korodi și Ștefan Pa
vel ; președintele, vice
președinții și secretarii al
cătuiesc Biroul Executiv al 
Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Ca președinte al Comi
siei Centrale de Cenzori a 
fost ales tovarășul Ion 
Moga.
•••«•«••••••••<

de păreri cu privire la dez- 
: voltarea continuă a relați
ilor de colaborare econo
mică, tehnico-științifică și 
în alte domenii de activi
tate de interes comun. De 
ambele părți, s-a apreciat 
că economiile socialiste ale 
celor două țări, aflate în- 
tir-un continuu progres, c- 
feră mari posibilități pen
tru o conlucrare cît mai 
largă între România și 
Cehoslovacia, în interesul 
și spre binele' ambelor țări 
și popoare. A fost expri
mată hoțărîrea pentru am
plificarea relațiilor romă- I 
no-cehoslovace. '

__ ______ _ i 
i

In dezbatere - 
remedierea șomajului 

HAGA 8 (Agerpres). 
Miniștrii m u n c i i și 
pentru problemele so
ciale din cele zece țări 
ale Pieței comune, întru
niți timp de două zile la 
Haga au hotărît să caute 
remedii șomajului impreu- • 
hă cu colegii lor respon- j 
sabili cu problemele eco- ! 
nomice și financiare, în { 
cadrul unui consiliu mi- j 
nisterial comun rela
tează agențiile internațio
nale de presă.

In ședința de închidere 
a fost adoptată, în Unani
mitate. Rezoluția Congre
sului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica 
Socialistă România, care, 
completată eu propunerile 
făcUte în plen și în sec
țiuni. urmează să fie dată 
publicității.

Luînd apoi cu vin tul. to
varășul Cornel Onescu, a 
subliniat însemnătatea Con
gresului Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Româ
nia, ale cărui lucrări s-au 
desfășurat în perioada în 
care clasa muncitoare, în
tregul nostru popor întîm- 
pină cu noi și importante 
fapte de muncă aniversa
rea a 60 de ani de la înfi
ințarea gloriosului nostru 
partid, conducătorul și în- 
suflețitorul luptei clasei 
muncitoare împotriva ex
ploatării, pentru eliberarea 
socială și națională, pen
tru construirea pe pamîntul 
patriei noastre a celei mai 
drepte orînduiri. '

Intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, congre
sul a hotărît să adopte o 
scrisoare adresată Comi
tetului Central al P.C.R., 
tovarășului N ic o I â e 
Ceaușescu, al cărei conținut 
a fost aprobat cu vii si 
puternică aplauze și ovații 
de toți cei prezenți.

Președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R. decla
ră apoi închise lucrările 
Congresului, urînd noi suc
cese în munca tuturor 
participanților pentru con
tinua înflorire a scumpei 
noastre patrii — Republi
ca Socialistă România, 
pentru o viată tot mai 
îmbelșugată, tot mai feri
cită.

întreaga asistență into
nează Imnul Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste — „E scris pe tri
color unire !*'
•••••••••••••

DUPĂ CUM ANUNȚA 
AGENȚIA TASS, în pe
rioada 17 martie — 7 a- 
prilie 1981, pe teritoriile 
R.P. Polone, R.D.G., 
U.R.S.S, și R.S. Ceho
slovace s-au desfășurat a- 
plicații comune de coman
dament, și Stat Major, sub 
denumirea convențională 
„Soiuz-81’‘. „Obiectivele 
propuse în cadrul aplica

țiilor — relevă agenția ci
tată — au fost realizate". 
„Statele majore și trupele 
care au luat parte la apli
cații se întorc la locurile 
permanente de încartirui- 
re'.

IN. C ADRTUL celei de-a 
36-a sesiuni a Cornisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru 
Europa — CEE/O.N.U., la 
Geneva au început dezba
terile privind punctul de 
pe ordinea de zi asupra 
situației economice din 
regiune în anul 1980 și 
perspectivele pentru anul 
.1981.

LA UNIVERSITATEA 
DIN BRIDGEPORT, sta
tul Connecticut, au luat 
sfîrșit lucrările unei reu
niuni pe tema „Efectele 
dăunătoare ale cursei în
armărilor asupra dezvoltă
rii omenirii**. -
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