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Cu planul pe patru luni îndeplinit
întreprinderea minieră Paroșeni

• 4000 tone de cărbune extrase suplimentar în 
luna aprilie • De la începutul anului plusul acumulat 
a ajuns la 20 000 de tone • Toate cele patru sectoare de producție au sarcinile de plan realizate și depășite • Cel mai mare plus — aproape 12 000 tone de cărbune îl înregistrează minerii sectorului I 
• Productivitatea muncii obținută în abataje a fost 
în medie de 16 tone pe post. • Peste 90 la sută ' din producția minei se extrage din abataje echipate cu complexe de susținere mecanizată și combină de tăiere.Nu este pentru prima dată cînd harnicul colectiv de la I.M. Paroșeni se află în fruntea întrecerii socialiste. Acum, în preajma a- niversării a 65 de ani de la crearea partidului, a zilei de 1 Mai, eforturile lor au fost intensificate, fapt concretizat în cele aproape 4000 tone de cărbune extrase suplimentar de la începutul lunii aprilie. Cu acestea, plusul acumulat de la începutul anului
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se ridică la 20 000 tone de cărbune. De remarcat că toate cele patru sectoare de producție raportează depășirea sarcinilor planificate la producția fizică de cărbune. Fruntașii fruntașilor sînt minerii sectorului I care au livrat e- conomiei naționale peste sarcinile de plari aproape 12000 tone de cărbune. S-au remarcat frontaliștii din brigăzile conduse de Vasile Cojocaru și Mihai
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Barbacaru care, prin folosirea la înalți parametri a complexelor mecanizate SMA 2, a combinelor de a- bataj și* a celorlalte utilaje din dotare au obținut constant productivități medii de 14—15 tone pe post, cu vîrfuri de pînă la 20 tone pe post. Productivități la fel de mari a obținut șl Nicolae Andrașic împreună cu ortacii Iui din sectorul II, care exploatează un abataj frontal echipat cu complex de susținere mecanizată de tiptil SMA 1. Adevărate recorduri au realizat brigăzile conduse de Francisc Fazakas și Constantin Ciobănoiu de la sectoarele III și IV care, folosind complexe de mare înălțime — CMA5H au obținut în medie productivități de 23—24 tone pe post, iar In zilele de excepție 30 și chiar peste 30 tone pe post. -
Gheorghe BOȚEA

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, joi, 24 aprilie, au început, la Sala Palatului Republicii, lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România,Acest reprezentativ forum al democrației noastre muncitorești-revoluțio- nare își desfășoară lucrările în atmosfera de puternică efervescență creatoare, de deplină angajare muncitorească, patriotică, în care toți oamenii muncii, întregul popor, acționează, cu dăruire și abnegație, pentru a cinsti, mărețul eveniment aniversar de la 8 Mai — împlinirea a șase decenii și jumătate de la făurirea Partidului Comunist Român — cu noi și remanabile succese în toate domeniile de activitate, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul în curs și pe întregul cincinal, a programului suplimentar de producție industrială, pentru ridicarea României pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres, pentru afirmarea, ei tot mai puternică în lumea contemporană.La sosirea în sală, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu urale și ovații prelungite.In aceste manifestări pline de căldură ale reprezentanților milioanelor de oameni ai muncii, membri ai sindicatelor, și-au găsit expresie sentimentele .. de profundățstimă și aleasă prețuire pe care clasa noastră muncitoare, întregul popor le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit și încer

cat al partidului și statului, care, cu neobosită energie și pilduitoare dăruire, și-a dedicat întreaga viață ' și activitate ridicării bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc, înfloririi continue a României socialiste, creșterii prestigiului și rolului ei în lume, cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.împreună cu secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prezidiul ședinței de deschidere a congresului au luat loc membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ăi .Comitetului Central al partidului. 'De asemenea, în prezidiu au luat loc președintele, vicepreședinții și secretarii Consiliului Central al U.G.S.R., președinți ai uniunilor sindicatelor pe ramuri, ai consiliilor sindicale județene, ai Ș. organizațiilor sindicale din întreprinderi și instituții, conducători de întreprinderi, oameni ai muncii, fruntași în producție din unitățile industriale și agricole.In prezidiu se aflau, de asemenea, reprezentanți ai organizațiilor sindicale internaționale și ai unor organizații sindicale de peste hotare.La lucrările congresului iau parte 2 045 delegați, reprezentînd pe cei peste șapte milioane de membri • ai sindicatelor din țara . noastră.In calitate de invitați, participă membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, activiști de partid și de sțat, conducători ai organi- (Continuare în pag. a 4-a)

zațiilor de masă și obștești, ai unor ministere și instituții centrale, alți oameni ai muncii de la orașe și sate.Erau de față șefi ai misiunilor diplomatice a- creditați la București, precum și corespondenți ai presei străine.Deschiderea lucrărilor congresului a fost marcată prin intonarea Imnului de Stat al Republicii Socialiste România. 'Tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, deschlzînd lucrările Congresului U- niunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România, a salutat cu profundă recunoștință și nemărginită . bucurie, prezența la lucrările congresului a marelui erou între eroii neamului, ctitorul României socialiste.moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, înflăcărat luptător pentru înțelegere, colaborare și pace în lume, secretarul general- al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prezența- tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul sindicatelor reprezintă o nouă și elocventă expresie a atenției acordate de partid, activității sindicatelor ca- organizație de masă a oamenilor muncii, a înaltei griji și preocupări pentru creșterea continuă a rolului lor în sistemul democrației muncitorești, revoluționare, în
Ritmicitate în onorarea 

comenzilor pentru 
exportIn aceste zile, de la întreprinderea de tricotaje din Petroșani urmează a fi livrate ^beneficiarilor externi două noi loturi* de tricotaje în valoare de 1 milion lei. Paralel cu onorarea comenzilor la export, se acționează intens în vederea realizării sarcinilor de plan la produsele destinate unităților comerciale din țară. In acest sens, ing. șef Rodica Bo- descu ne relata că sînt pregătite, urmînd a fi expediate, mărfuri a căror valoare se ridică la 5 milioane lei.Prin livrarea loturilor de produse menționate, se a- sigură îndeplinirea sarcinilor la zi pentru export și se scontează, la sfîrșitul acestei luni, pe o depășire de 100 000 lei a indicatorului producție marfă. (GJi.O.)

Fruntași ai minei Petri la, animatori ai 
neri din brigada condusă de Ștefan Alba,

întrecerii socialiste pentru mai mult cărbune. In imagine, mi- 
din cadrul sectorului IV. Foto: Al. TATAR

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
profund implicată în modernizarea 

mineritului Văii JiuluiO dovadă elocventă a preocupării partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și modernizarea extracției de cărbune în Valea Jiului, o constituie și înființarea U- nei puternice baze de cercetare științifică și inginerie tehnologică care în a- cești ani glorioși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", a devenit Institutul de Cercetări și proiectări miniere pentru cărbune- Anii de formare a lucrătorilor institutului ca cercetători și tehnologi de concepție, se suprapun în timp cu acțiunile de modernizare a mineritului carbonifer din Valea Jiului, prin introducerea de noi tehnologii și 

mecanizarea lucrărilor subterane de deschidere, pre- ■ gătire și exploatare, precum și a celor auxiliare de la suprafață și de modernizare a instalațiilor de preparare, urmărindu-se valorificarea superioară a huilelor din această regiune.Dintre realizările în care s-au implicat în mod creator lucrătorii institutului nostru menționăm, ca fiind mai importante : tehnologia de lucru pentru săparea și susținerea puțurilor de mină prin metoda cofrajelor glisante și pod mobil, concepută și proiectată în institut, tehnologia elementelor prefabricate-mari de susținere, precum și echipamentul de 

montare mecanizată a a- icestpr elemente cu care se prevede să se înlocuiască tehnologiile vechi de susținere în bolțari sau beton turnat monolit.In domeniul mecanizării operațiunilor de tăiere și încărcare în lucrările miniere de pregătire în cărbune, lucrătorii institutului nostru au elaborat documentația de asimilare a primei combine românești d« înaintare CI-1, executînd în laboratoarele proprii subansamblele electrice de comandă și protecție pentru modelul prototip, iar
Ing. Alexandru MICLEA, 
director ICPMC Petroșani

(Continuare în pag a 2-a)

Simpozion de comunicări dedicat 
măreței aniversări a partiduluidedica-aniver- P.C.R., ora 9,„Valea

In cadrul manifestărilor politico-educative te celei de-a 65-a sări de la crearea astăzi, începînd cu la Teatrul de statJiului" are loc un simpozion la care vor susține comunicări specialiști din domeniul științelor social- politice, cadre didactice u- niversitare, activiști de partid.Vor fi prezentate temele „Valea Jiului — ieri și azi", „Rădăcinile istorice ale făuririi Partidului Co
Îîivațămînt modern și activ 
integrat în viața municipiuluiA început ultimul trimestru al acestui an de în- vățămînt, procesul instruc- tiv-educativ din școlile municipiului fiind integrat în atmosfera de vibrație patriotică, de muncă și responsabilitate din această perioadă apropiată aniversării a 65 de ani de la crearea partidului. Precedată de concursul interjudețean de matematică „Traian La- lescu“ — la care s-au remarcat elevii. Dan Comă- nescu (clasa a XI l-a. Liceul industrial minier Petroșani), locul II ; Alin Isac (clasa a IX-a, Liceul de matematică-fizică. Petroșani), premiul III; Cătălin Georgeșcu (clasa a Xl-a, Liceul de matematică-fizică) și Monica Leba (clasa a V-a, Școala generală nr, 1 Petroșani), mențiuni — faza națională a olimpiadelor școlare a confirmat pregătirea elevilor din Va

munist Român", „Momente memorabile ale unui trecut eroic de luptă și victorii", „Revizionismul hor- thyst și legăturile sale cu fascismul mondial", „Pagini din lupta tinerilor hu- nedoreni pentru libertate și o viață mai bună", „Contribuția creatoare a Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul N i c o 1 a eCeaușescu, la dezvoltarea teoriei revoluționare a clasei muncitoare".
lea Jiului: Dan ComănescJl a obținut premiul III la matematică, fiind component al lotului național ; mențiuni au fosț date elevilor Corina Oprea (clasa a Vl-a, Școala generală nr. 1 Lupeni), Cătălin Georgescu (clasa a Xl-a, Liceul de matematică-fizică), Silviu Niculescu (clasa a XI T-a, Liceul industrial Petrifa)— matematică ; Claudiu Diaconii (clasa a VII-a, Școala ; generală nr. 1 Petroșani) — fizică ; .. Kaproș Mihaelă (clasa a Xll-a, Liceul de' matematidă-flzică)— limba română; Kelemen Mihaelă (clasa- a Xli-a, Liceul de matematică-fizică), Liviu Gherghin (Școala generală nr. 1 Petroșani), Gabriela Marchidan (clasa .a Xlf-lea, Liceul de matematică-fizică) — geografie.

T. SPĂTARU
(Continuare în pag. a 2-a)
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Sub semnul Anului Internațional al Păcii
4

Manifestări
politico- 

educative
(Urmare din pag. !)mai tîrziu elaborînd documentația pentru rea combinei de

Noi, minerii Lupeniului, oameni care ne străduim din răsputeri să smulgem muntelui cărbunele care 
dă forță și lumină pentru țară, pentru industria noastră socialistă, dorim ca rodul muncii noastre să fie folosit spre binele omului, al întregii națiuni. Puțini știu cu ce efortiiri scoatem acest cărbune din a- dîncul pămîntului ’ chiar și 
îh condițiile cînd avem la dispoziție utilaje moderne, de mare productivitate. Or, tocmai de aceea dorim 
ca acest cărbune să fie folosit în scopuri pașnice, pentru om și bunăstarea lui. Dorim să folosim cu maximă eficiență cele mai

complexe utilaje pentru a da omului ceea ce el are nevoie. Nu am vrea să folosim niciodată, nici cele mai simple mașini pentru a distruge ceea ce a creat umanitatea spre binele ei, spre binele universal. A- cesta este cel mai înălțător Sentiment care ne îndeamnă să sprijinim cutoată fermitatea , apelurile României socialiste, alepreședintelui Nicolae Ceaușescu, la pace și bună înțelegere între toate popoarele lumii. Ce poate fi mai firesc, ce își poate do- , ri mai mult un om decît să se bucure de rodul muncii lui, decît să privească zîmbetul copilului- pe

fa-care se străduiește să-1 că om între oameni, iubitori de pace și de oamerii ? Și . cine altul a înțeles mai bine decît secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- ceastă dorință a noastră, a tuturor ; cine altul decît cel mai neobosit luptător pentru pace și deplină înțelegere între toți oamenii acestui pămînt — Minerul nostru de onoare ?Dorim și vrem pace și liniște pentru noi, pentru țară, pentru toți oamenii de pe această planetă.
Constantin POPA, 

miner, șef de brigadă, 
la I.M. Lupeni 

Erou al Muncii Socialiste

OAMEIII sînt doar cei ce dorescSîntem constructori de utilaj minier și ne mîndrim cu realizarea unor produse de înaltă complexitate și tehnicitate. Este o adevărată bucurie să modelezi metalul, să asamblezi piesă cu piesă și să obții un utilaj — o mașină să-i spunem — care ajută omul, care îi face munca mai u- șoară și mai rodnică, cutremură gîndul că,alte zone ale planetei noastre, metalul este folosit pentru a șe obține mașini de război, mașini care să distrugă ceea ce a creat o- mul. Ne , place șă vedem că rodul muncii noastre este folosit, așa cum mai

spuneam, în folosul omului. Tocmai de aceea; îmbrățișăm cu deosebită căldură. și cu înălțătoare sentimente patriotice, apelurile de pace ale României •socialiste, înțeleaptă politică a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe care îl numim pe drept cuvînt Ne Erou al păcii.în Știm ce se petrece în lume. Cunoaștem că în u- nele zone ale globului, sînt încă puncte de încordare. Am luat la cunoștință cu stupefacție de recentele e- venimente petrecute în Me- diterana. Și ne punem întrebări firești — oare acei

oameni care nu doresc pace pe acest pămînt ce fel de „oameni" sînt ? Sînt semenii noștri ?Sînt întrebări la care nu așteptăm să răspundă vi-, itorul, ci prezentul, pentru că viitorul îl vrem luminos, fără apăsătoarea grijă a izbucnirii unei conflagrații mondiale, care, a- șa cum o demonstrează toți oamenii de știință, va fi catastrofală pentru întreaga omenire. Să trăim în pace și bună înțelegere — aceasta ita i-ste dorința noastră I

Gheorghe BARNA, 
maistru principal, 
I.U.M. Petroșani

CREATORII LITERARI 
LA URIC ANI■ In cadrul suitei de manifestări ' politico-educative dedicate gloriosului jubileu al partidului și zilei de 1 Mai, miercuri, membrii cenaclurilor literare. din Valea Jiului au fost pre- zenți la întreprinderea minieră Uricani, unde au prezentat un recital de muzică și poezie patriotică pentru mineri.Au fost recitate poeziile „Mineri" și „65 de ani", autor • Mircea Andraș, „Din mină" și „Zi de mai", autor Auguștin Țanca, „Deslușire" șl ;,Portret", autoare Maria Nițu, „Recunoștință", autor Ion Țigăn- tele, „Fîntîni", de Cristian Manea. Au fost, de asemenea, citite schița „Experti

za", proză cu tematică mi- nierească semnată de George Holobâcă și inscripția „Abatajul1' de Ion Țigăntele.Alături de creatorii literari, Emil Horvath, elev la Liceul industrial nr. 2 din Lupeni, a interpretat vocal, acompaniindu-se 
Jă eh i t a r ă, piesa „F 1 o . r i de mină", Viorel Jude și Virgil Voi- ca, la taragot și acordeon, au oferit ascultătorilor un buchet de cîntece populare românești.Creatorii literari, membri ai cenaclurilor din Va
lea Jiului au vizitat I M. Uricani și Preparația de 
cuarț.După-amiază, la clubul din Uricani a avut loc o întîlnire cu iubitori de literatură, tineri din orașul Uricani, cu care prilej au fost, de asemenea, citite poezii și lucrări în proză inspirate din munca și viața minerilor, a tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului.

Cercetarea științifică decvate spălării pentru" cocs a cărbunilor .și în paralel amplificarea capaci-asimila- taților la preparațiile Lu- înaintare peni, Coroești șî Petrila ;CI-2, în prezent, în fabri- de asemenea, s-au proiectat noile preparații de la Livezeni și Uricani care în prezent sînt în fază avansată de execuție.Pentru înfăptuirea sarcinilor ce he revin din ho- al dezvoltarea continuă a extracției de cărbune, cercetătorii și proiectanții institutului sînt preocupați de creșterea în continuare a nivelului tehnic în abatajele minelor din Valea Jiului.. Astfel, se fac lucrări pregătitoare pentru experimentarea industrială a exploatării stratului 3 cu subminare, vi- zînd o creștere substanțială a productivității muncii. Avem preocupări în domeniul tratării chimice a cărbunilor cocsificabili, în vederea creșterii recuperării în preparații peste nivelele la care lucrăm prezent. In domeniul 1 canizării

cație la uzinele din Timișoara.In domeniul noilor noiogii și metode de ploatare, în condițiile mecanizării operațiunilor din ....___  __ _______ ... ____abataje, menționez activi- tărîrile Congresului tatea de concepție, pro- XllI-lea, pențru iectare și experimentare a primelor susțineri mecanizate din țară pentru lucrul.,sub tavan artificial, care a permis stabilirea unor parametri valoroși ce au fost utilizați mai tîrziu în proiectarea susținerilor SMA-1 și SMA-2 folosite în prezent pe scară largă, în care au fost înglobate și rezultatele obținute în special la mina Lupeni cu susțineri mecanizate aduse din import. Tot în institutul nostru s-au elaborat primele documentații de asimilare a combinelor de abataj CA-1 și CA-2 care au ajuns în fabricație de serie la uzina de utilaj minier din Petroșani. Au fost, de asemenea, concepute și proiectate în institut o serie de tehnologii, utilaje și e- chipamente pentru transportul în subteran.In ceea ce privește modernizarea preparațiilor, ideea călăuzitoare în activitatea noastră a fost aceea de trecere la spălarea întregii producții de cărbune din Valea scopul utilizării lui special în valorif ieîndu-se fel, în mod superior, calitățile chiar slabe de aglutinare și cocsificare a huilelor, dar contribuindu-se prin aceasta la reducerea importului. Pentru realizarea acestui deziderat, au fost elaborate studiile cu caracter tehnologic, au fost concepute tehnologiile a-

teii-ex-

Jiului în cărbune- metalurgie, în acest

în ’ mecanizării și automatizării lucrărilor din subteran și de la suprafață avei» preocupări pe linia realizării, în colaborare cu in
dustria constructoare de mașini ă unei mari varietăți de utilaje, aparatură și echipamente care voi intra în următorii ani în, dotarea minelor și preparațiilor Văii Jiului, pe măsura cerințelor de dezvoltare a industriei extractive, > ă 
bazei energetice a țării,, a economiei naționale.
Invăfămînt 

modern 
și activ

(Urmare din pag. I).Pregătirea teoretică deprinderile practice
■

Luna cărții în întreprinderi și instituții

Cartea tehnică 
sprijin eficientIeri, la IPSRUEEM Petroșani a avut loc o întîlnire a directorului Editurii Tehnice, tovarășul Ion Iliescu, cu cadre tehnico- inginere.ști din domeniul construcțiilor de mașini miniere. Cu acest prilej au fost prezentate cărțile apărute în Editura Tehnică „Manualul inginerului de mine", volumele I—II,autorii fiind un grup de cadre didactice și cercetători științifici din domeniul mineritului, coordonator prof. univ. emerit dr. doc. ing. Aron Popa, ,,Mecanizarea transportului minier în subteran", autor prof, univ. dr. ing. Ion Marian — cadre didactice la Institutul de Mine. La Editura Didactică și Pedagogică au apărut volumele „Organe de mașini", sub coordonarea prof. dr. doc. ing. Dan Pavelescu prof. dr. ing. ’ Gheorghe Radulescu și „Programarea și utilizarea calculatoare-

subși

în producțielor electronice în industria minieră", autor fiind șef lucrări dr. ing. Ion Miriță, cadru didactic la l.M.P. In expoziția de carte deschisă cu acest prilej au fost prezentate și alte volume ce tratează problemele pe care mineritul contemporan le ridică în fața specialiștilor. Manifestarea s-a desfășurat în cadrul ciclului de acțiuni politico-educative grupate sub genericul „Luna cărții în întreprinderi și instituții". Cu aceeași ocazie, în holul IPSRUEEM, a fost vizitată expoziția de creație tehnică din domeniul utilajului minier.Au fost prezenți specialiști, cadre tehnico-ingi- nerești de'la IUMP și IPSRUEEM, cadre didactice universitare, activiști sindicali, cu atribuții în domeniul creației tehnice de • masă.
H. ALEXANDRESCU

ASTĂZI, la ora 17, la sediul ziarului nostru are : loc întîlnirea membrilor cenaclurilor literare din Valea Jiului. Vor fi citite lucrări din creația proprie dedicată gloriosului jubileu 
t al partidului nostru și zilei de 1 Mai. (Al. H.)
j CONCURS. Duminică, 
I 27 aprilie, Asociația spor- 
I tîvă a I M. Uricani orga- 
1 nizează uri concurs de schi

In noaptea de 23/24 a- prilie a.c., Bulevardul Republicii a fost scena (?) u- nor manifestări sălbatice, înjositoare, care au atentat la aspectul estetic al străzii. Indivizi lipsiți de elementar simț civic rupt, au distrus ceea un

Vinovațiî să suporte consecințelele-a stat în calea lor lăturalnică, pornirea lor trugătoare a văduvit ___moșul stradal de elementele sale. Puieți tineri, plantați cu dragoste și pasiu- să răspundă pentru ne pentru frumos, au fost distruși, după cum se vede în fotografiile alăturate, pe spațiul cuprins între ban trebuie să trăiască, nu 1 patiseria „Mignon" și Spi- să cadă pradă unor porniri talul municipal. Facem prin aceste rînduri un

dis- fru- pel la opinia publică, . la organele'de ordine să facă totul pentru depistarea u- nor asemenea elemente, iar cei viriovăți să fie puși ~ . -- J actullor distrugător. Mlădițele tinere, simbol al noului și frumosului în peisajul ur-iresponsabile I
Text și foto: Al. TĂTAR

ce se va desfășura pe pîr- MAGNOLIA. In spatele pionieri și școlari", la Casa tia de lîngă cabana Buta, blîcului 8, aflat pe strada , pionierilor din Petrila a din masivul Retezat. Pentru participant! se asigură mijloace de transport, la ora 15, din vechiul centru al orașului Lupeni. De reținut că acest concurs este ultimul din actualul sezon detaliu mai puțin cunoscut: de schi. (V.S.)EXCURSIE. In perioada 3—13 iunie, OJT organizează o excursie în R.S. Cehoslovacă. Informații suplimentare șe pot obține la Filiala OJT Petroșani.(G.B.)

Independenței din Petroșani, au înflorit, pentru prima dată, două magnolii, ne-a informat Gheorghe Mitrea, locatar pe această stradă. Interesant este unmagnoliile au fost'plantate de cetățeni în anul 1978, . de aceea înflorirea lor este un eveniment pentru cei care le-au îngrijit opt ani. (T.S.)ALMANAHF1C. In cadrulștiinței și tehnicii pentruȘTIINȚI- .,Decadei

avut loc un „Almanah'științific" cu tema „Miturile între fantezie și realitate". Au participat pionieri, membri ai cercurilor științifice din școlile orașului. (T.S.) ■TURNEU. Formația cal-instrumentală „Salt", de la clubul sindicatelor din Lupeni. întreprinde un turneu cu un spectacol în care evoluează și grupul „Partaj" (Magdalena Pușcaș și Tatiana Filipoi). Programul mai cuprinde mo

șl
, ______ , . . . demuncă ale elevilor de la liceele industriale miniere din Valea Jiului s-au remarcat la faza pe minister a concursului pe meserii.■— La această importantă manifestare au participat 32 de elevi de la liceele industriale miniere din Petroșani, Vulcan și Lupeni, ne spunea ing. Livi^Adam, din compartimentul invă- țămînt al Combinatului Minier Valea Jiului. Au obținut premii 31 dintre ei, remarcîndu-sc elevii He- geduș Francisc (clasa a Xl-a, mecanici mașini și utilaj minier, Liceul industrial Petroșani), Gall Iosif (clasa a XII-a, electrician de mină, Liceul industrial nr. 1 Lupeni), Angliei Dă- nuț și Pădurari u Viorel (ambii de la Liceul industrial Vulcan, primul clasa clasa a Xl-a profil minier), care au obținut premiul I. S-au ‘ x .toți elevii din Valea Jiului, cărora le-au fost acordate premii II, III și speciale, întreaga manifestare, dedicată gloriosului jubileu al partidului, constituindu-se într-un autentic și stimu-, lator schimb de experiență.

în a XII-a, al doilea înremarcat, de fapt,

torului j teren. ITRENUL TINERETULUI I ’86. La: filiala BTT din Pe- | troșani se mai efectuează înscrieri la această tradițională excursie ce va avea, loc în intervalul 19—25mai, cu petrecerea unei zile pe litoralul bulgar al Mării Negre. •
Rubrîcă realizată de 

Gh. OLTEANU '

mente vesele (Ion Velica și ză la îngrădirea viitorului Gheorghe Sereș) și muzică populară bănățeană (Ovi- diu Liteanu). Au fost susținute spectacole, la -Uricani, astăzi, fiind prezentat la Vulcan (ora 19), mîine la Petrila (ora 18) și duminică la Lupeni (ora vo- (A.T.) 19).A-dinnuBAZA SPORTIVA a sociației „Preparatorul" Coroești va dispune, peste mult timp, de un nou teren destinat practicării minifotbalului și handbalului. In prezent se lucrea-

l 
I 
I I 
I I
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Antrepriza de construcții căi ferate Petroșani
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Vineri, 4 aprilie, ora 10,33. Un stîlp de beton se 
înalță spre soare. E o rază inversă de ciment și oțel, 
dacă ai trage un cerc împrejur, cadranul solar ar 
-indica ora exact», confirmă în glumă ing. Mihai Ra
du, adjunct al șefului Brigăzii 2 Lupeni a Antrepri
zei de construcții căi ferate Petroșani. Aspirația spre 
verticalitate, dreptul la istorie și viitor, iată vocația 
multiseculară a poporului nostru de constructori. 
Vintilă Angelescu, șeful echipei complexe nu se 
mai entuziasmează în fața gestului ritual, devenit 
obișnuință. A concura natura, înălțînd sau coborînd 
„relieful” arhitectonic, aceasta este meseria lui de 
23 de ani.

— Deprinsă pe marile șantiere din țară. Ia 
Porțile de Fier I, la Canalul Dunărea—Marea Neagră, 
conchide el lapidar, pe aceste fundații înălțăm Stîlpii 
gării CFR și Autogării IT A din Lupeni.

Trecătorii foiesc absenți prin vechiul centru al 
orașului, celor mai multi nu le trece prin gînd că 
de aici vor lua trenul sau autobuzul peste puțină 
vreme. Cînd se vor inaugura cele două obiective, le 
vor admira. Ie vor include în peisajul lor sentimen
tal, nu vor ști poate că 13 dulgheri, lăcătuși, beto- 
niști, cu Angelescu — 14, au pus piatra de temelie. 
Cu atît mai puțin vor reține numele lăcătușilor Mi
hai Șorea, Vasile Ivanciu, ale betoniștilor Gigei Se- 
verică, ori Gheorghe Beznă. Tînărul inginer Mihai 
Radu, și el cu „post-universitarele“ la Porțile de 
Fier, la Canal — aceasta e condiția constructorului 
de anvergură — ne vorbește despre oameni, cu 
dragoste alcătuiește fișă biografică a maistrului 
principal specialist Florea Mitroi, pornind de la Bi- 
caz, „via” Curtea de Argeș, normal Porțile de Fier, 
Canal. Acum, ca și mulți alții, aici, în Valea Jiului, • 
pentru o nouă ctitorie de lumină pe meleagul străbun.

pletează contabila Victoria Mischiu, Cea care conduce biroul de contabilitate a materialelor, are stația , sa de betoane. ,
performanța

Lumina din adîncurintrepriza de construcții căi ferate Petroșani are certificat de naștere recent — 1 iunie J984. Va funcționa în Valea Jiului pentru a deschide drumul cărbunelui din Vestul bazinului spre termocentrale și cocserii, menirea ei este, de asemenea, de -a asigura dublarea liniei ferate Petroșani — Pui. Alte lucrări ale Brigăzii a 4-a se desfășoară în județul Gorj, dar misiunea principală este de a întoarce Spre oamenii patriei noastre razele soarelui ascuns de erele geologice în subteranul de la obîrșiile Jiului.--- Mulți dintre muncitorii și inginerii noștri, remarcă mîndru ing. Cornel Rădulescu, directorul antreprizei, vin de la Canalul Dunăre — Marea Neagră. Am primit din partea conducerii de partid și de stat, personal a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, misiunea de a contribui la sporirea bazei energetice a țării prin punerea în valoare a cărbunelui din Vestul Văii Jiului. Lucrări de acest gen am mai executat la Rovinari și Mehedinți. Am reușit deja să ne implicăm în Viața eco- nomică a municipiului Petroșani. Am învins greutățile începutului, pe cele legate de condițiile de teren ale viitoarei „Magistrâ- procente la le a Soarelui", cum deja 1 " ’ .  ....este numit drumiil de fier șirea acestui indicator eu care va lega Valea de Brazi de Lupeni.’ Este stabilit ca la sfîrșitul anului pe acest traseu să circule prima garnitură de tren. De asemenea, vom da înpe acest traseu să

folosește materia primă, piatra și nisipul din jurul șantierelor, din stîncă, din Jiu. . Fiecare; brigadă1, com-
Drumul spreeva care să rămînă, \ să aducă aminte deACCF Petroșani. Iată ambiția constructorilor care, repetăm,' s-au implicat în viața noastră, trup și suflet. Podul peste Ma- leea din Petroșani a fost lărgit de veteranii maistrului Ilie Preoteasa. Brigada 2 și-a asumat sarcina de a asigura prima etapă a sistematizării bulevardului Tudor Vladimirescu din LUpeni. Constructorii Brigăzii 1 au înălțat blocuri în comuna Banița, cei din Brigada 3 vor sistematiza bulevardul Muncii din Uri- cani. Antrepriza și-a creat disponibilități pentru a înălța un bloc în Petroșani etc. Un alt exemplu elocvent. Pe locul Triajului noii preparații din Uricani, vator și un cilindru, cu opt linii, era o groapă imensă, albia majoră a Jiului. lei ?

— Cînd au văzut lucră constructorii ____riști, istorisește tehnicianul principal Radu Baboș, din partea ICPMSN Cluj- N a p o c a, specialiștii din conducerea Combinatului Minier Valea Jiului au venit cu oferta de a e* Xecuta 2,800 km de drum-, cu pod peste Jiu, de la preparație la halda de steril, de fapt lucrarea care trebuia făcută de IACMM. Oferta a fost primită în 14 februarie. Deși a fost o iarnă grea, la 27 februarie, drumul era gata, facilitînd astfel meseriașilor de la IACMM accesul la locul viitorului funicular. L-am văzut, nu o dată, pe inginerul Paul Anghel, urmat, printre brazi, de. un exca- . Nu-i oare semnificativ că în șase zile a fost conturată o investiție de peste 2 200 000

cum cefe-

funcțiune 17 kilometri de „dublă" pe distanța Petroșani — Pui, urmînd ca în anul viitor să încheiem lucrarea.Antrepriza a pornit de la zero, cît privește dotarea materială. Avea însă capitalul cel mai de preț — oamenii și experiența lor. Oameni care au înălțat numeroase obiective industriale, baraje de hidrocentrale,' au croit albia celui de-al patrulea braț al Dunării etc.— Din patru oameni, u- nul provine de la Magistrala Albastră, altul este din Valea Jiului ; ceilalți doi au la activ alte șantiere din Oltenia, Brașov,. București etc., ne prezintă statistic fuziunea forței de muncă la antrepriză tînărul- inginer șef " Mantu, ciceronele _______pe șantierele celor patru brigăzi de producție. Am fost dotați cu moderne utilaje românești, de mare capacitate: autoîncărcătoa- re,. excavatoare, autobasculante etc. Mînuite de meseriași pricepuți ele au randamente deosebite, creșterea productivității muncii stă la baza depășirii pe . mă mai despart de: echipa mea, ni se destăinuie Ana Cîuchină.
Douăzeci și doi de ani de turnat beton, iată meseria acestei femei din Roman. Muncă grea, pe . viscol, pe arșiță, pe ploaie și vînt, de care nu vrea să se despartă. Tot astfel buldozeristul A- drian Ghervase și soția sa mecanicul motocompreso- l'ist Angela Ghervase, - de obîrșie de prin Botoșani; Ori excavatoristul Gheorghe Finică, ori buldozeristul Mihai Negru, cei care taluzau viitoarea cale de fier la Balomir. Balomir, localitate molcomă de păstori, mulți dintre ei deve- nîți mineri. Liniștea să ancestrală, a fost tulburată de zgomptul motoarelor, de scrîșnetul pietrei. Ciudat, peste noapte Ciurea s-a

'1

Gavril nostru

indicatorilor de plan primul trimestru.ifrele, iată argumen- ț tul elocvent al dă- ruirii colectivului. Plus 1 031 000 lei la valoarea producției globale; 3,6 i productivitatea muncii înseamnă depă-

răniîne după noi munca noastră, cimentată în aceste poduri și ziduri.— E greu, dar m-am o- bișnuit. N-aș mai putea să

2204 lei pe muncitor, beneficiile înregistrează 477 000. lei peste plan, cheltuielile materiale la mia. de : lei , sînt mai iniei decît cele prevăzute cu 10,80 lei.- ,
I
Lumina din oameni A nc.orsetat între . maluri efemere, artificiale, Jiul de Vestspumegă la km 0 plus 700. Malurile sale sînt logodite deja, pilele și culeele podului cu o deschidere de 106 m au răsărit ca niște lujeri de lumină. Sus, în tur- ■ nurile de ciment, se întrec cu timpul dulgherii, sudorii și betoniștii lui Alexandru Mazilu. Șantierist de prin Vîlcea doar prin o- bîrșie, fiindcă „stațiile" biografiei sale se numesc Salva — Vișeu și. Bumbești — Livezeni, Porțile de Fier, Alba lulia, Hațeg, Dunăre — Marea Neagră. Podar de meserie, la 58 de ani are vreo sută la activ, poate mai mult, nu le mai ține minte. Pe unele nici măcar n-a pășit în calitate de călător. .— Nu prea e timp pentru plimbări. Poate la pensie. Acum vom face două poduri gemene, cel de aici V‘ ■■

și cel"" peste Balomir.. Mai sînt zidurile de 7 sprijin. Ne grăbim, să nu ne ajungă din urmă trenul inaugural, glumește șeful de e- chittăr .Rîde tînărul maistru Gigei Tufă. El, care a lăsat locomotiva și meseria de mecanic, pentru a face drum de fier pentru alții.— Gheorghe Bîcu, Gheorghe Atodiresei și ceilalți colegi, mai tineri sînt printre cei mai vrednici. A fi* constructor înseamnă a trăi cu conștiința că îți faci datoria. Mulți dintre acești oameni au gospodării în Moldova, în Oltenia, în alte părți. Au grija casei, doar pentru copii trăiesc, dai' nu contează numai buzunarul doldora de bani, Jti-luftiină» pe șantier înseamnă zi-con știință. Ritmul face casă bună doar cu calitatea lucrărilor. Vom, pleca după ce ' va trece primul tren, dai va

Lascu trezit în bătătură cu un picior de pod. civilizații păstorești rămîn, însă.Vestigiile vechii

Competiția

În ziua cînd. am descoperit „mina din Jiu", inginerul Vlagiu ne-a spus :— In materie de.., materiale pe care ni le’ oferă natura, nu vrem șă depindem de alții. Gîndiți-vă numai la cît ar costa transportul pe CFR, imobiliziyea unor vagoane. Acesta este atelierul nostru mecanic.
Această văioagă a fost reparată, istoria sa este cel puțin bicentenară, Stăpî- nul văioagei, topograful de mină Ioan Văgăun, țăran jian în viața de toate zilele, are ambiția de a-și face' și hidrocentrală. Turbină are cleja, va face ba- Canal, înalță acum viaductul Crivadia. Oamenii săi, ca și localnicii lui Ilie Preoteasa, și-au amenajat sec-

cu timpulție industrială de producție, cu'stații de concasare și betoane, e drept materia primă provine din Stiyi. nu din Jiu. Tot astfel, ..s-au descurcat" subalternii inginerului Ion Bârbu, din cadrul Brigăzii 4, ori ai maistrului Gheorghe Șet- bănoiu. Oamenii; folosesc deci la locul de muncă nu numai brațele, ci și mintea, încape în două vagoane. II transportăm unde avem nevoie de el. La fel se procedează și în celelalte trei brigăzi.Pe șantierul „dublei", la brigada 1 Bănița, între cele mai bune formații se numără cea condusă de maistrul principal specialist Con- stin Gălinoiu, unul din cei 
mai vechi podari din țară — Bicaz, Porțile de Fier,raj cu ecluză deversoare, cum l-au învățat inginerii antreprizei... Zăresc silueta inginerului șef, dar am impresia unei oglinzi, este și nu este el. Cel din. mea rîde. ;-— Silit inginerul stantin Vlagiu, șeful găzii 3 Uric^ni. Multi

fațaCon-Bri- ne confundă. Aceeași înălțime, aceeași culoare a o- chilor.. Pînă- nu demult dîn- sul a fost șeful brigăzii noastre. Am lucrat preună pe mai multe tiere. șe zice că și trăită împreună face oamenii să semene.șîntem rude, are vreo șap- .1 te fini pe alte șantiere. Și copiii dînsului sînt cunos- cuți după șantiere. Mariana Carmen s-a născut la București, Mihai Liviu la Cîmpulung-Muscel, Ionela lulia, la Motru.
/ Mina <oisprezece oameni, între care patru femei, din Slava Cer- cheză, comună tulceană', au bătut toate recordurile antreprizei. Intr-o singură lună au executat 1000 mc fundații și elevații, Cu lipovenii săi, Mihai Livanov a venit de opt ani în Valea Jiului, dar s-a transferat de la OGA: la antrepriză, Și aiei, dacă se muncește bine și mult, se cîș-

din Jiu

îm- șan- viăța ca Nu

șitigă bine. Doar beton unelte să fie, nici excavatoarele nu se țin de ei. Beton există, fiindcă, venind la obîrșiile Jiurilor specialiștii antreprizei au descoperit o mină de neprețuit — resursele locale. •— Fiecare brigadă, lămurește economista ne(13". , briela Cristea, contabila șefă a ACCF, are stație de concasare — sortare, care

— Sin tem .într-o competiție permanentă cu -.timpul, remarcă 'dulgherul Victor : Cosmaniuc. Pînă mai ieri, aici a foșt piatră sau rîu, la sfîrșitul anului acesta, . pe aici va trece prima garnitură de tren spre Valea de Pești. Colectivul antreprizei și-a asumat angajamentul să devanseze cu o lună termenul stabilit. Pentru ca prețiosul > combustibil din subteran să ajungă mai devreme la termocentrale și cocserii. i
Monument spre nemurireine sînt antreprizei ? structori din țara și din Valea veterani sau tineri, riași căliți în „hala cerului liber", cum se exprimă poetic secretarul organizației de bază a Brigăzii 3, electricianul Constantin Paloș. Cadrele de specialiști, în jur de 40 de ani, dar cu biografia parafată de ploile, de viscolul, de greutățile șantierului, de fapt munca lor se desfășoară pe tra- telul și exemplul lor. de seul producție-cercetare. Un exemplu elocvent — directorul antreprizei, ing. Cornel Rădulescu: 46 de ani, 23 pe șantierele feroviare Strehaia, Roșiori, Mehedinți, ale altor obiective industriale, între care „prima sa dragoste" Complexul CFR ~ ’lași timp facultății mecanică, ții.Desigur, etape vor tul Văii Jiului, constructorii feroviari vor fi conce- cîtă vreme va ei, adică pînă valoare în- energetică a

oameniiCon- toată Jiului, mese-

Craiova; în ace- conferențiar crâiovene secția al de const: uc-lucrările primei continua în Ves-tățenii noștri fi nevoie de vor pune în treaga zestre

bazinului carbonifer.— Deja mă gîndese Ia Canalul București — Dunăre, mărturisește inginerul șef al antreprizei.— Ne vom duce acolo unde ne cheamă țara, conchide electricianul Constantin Paloș.înd vor termina lucrul, constructorii feroviari vor pleca deci. In urma lor Vor ră- mîne un monument al nemuririi — Magistrala Soa-pro-vi-dăruire și pricepere fesională, de ctitori ai itorului, de eroi ai marii epopei de construcție și e- dificare socialistă a meleagurilor carpatine. Faptele lor; demne de slavă, vor famine asemenea munților și rîurilor din jurul nostru, chipurile lor le vom uita poate, dar vom păstra în suflet, balada celor care au înălțat poduri, a celor care construiesc drumuri de lumină, ;
Pagină realizată de 
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Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania
(Urmare din pag. I)întreaga viață econoiriico- socială a patriei.Gîndurile și sentimentele de aleasă prețuire și stimă ale delegaților la congresul nostru, a spus vorbitoarea, se îndreaptă, de asemenea, către tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic E- xecutiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim vice- prim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntului, eminentă personalitate a partidului și statului nostru, strălucit om de știință, de largă reputație internațională, militant de frunte pentru cauza păcii și colaborării între popoare.Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor are înalta îndatorire de a analiza cu exigență și răspundere, în mod critic șl autocritic, activitatea desfășurată de organele șiorganizațiile sindicale înperioada de la ultimul congres, modul în care am în- ' deplinit orientările și sarcinile date de secretarul ge* neral al partidului și de a stabili direcțiile principale și căile de acțiune ale sindicatelor .pentru creșterea contribuției lor la înfăptuirea istoricelor hotă* rîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, a mărețelor obiective de dezvoltare economico-socială a țării în cel de-al VHI-lea cincinal și în perspectivă pînă în anul 2 000.După alegerea organelor de lucru ale congresului — Prezidiul, Comisia de validare, Secretariatul, Comisia pentru redactarea proiectelor de hotărîri' și a rezoluției, Comisia pentru pregătirea propunerilor de candidați pentru organele centrale ale U.G.S.R. —, delegații au adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi i— Raportul Consiliului Central asupra activității desfășurate de la congresul precedent și sarcinile ce revin sindicatelor pentru înfăptuirea hotărîrilor istorice ale celui de-al XIII- lea Congres al Partidului Comunist Român.— Raportul Comisiei Centrale de Cenzori a U.G.S.R.

— Alegerea Consiliului Central al U.G.S.R. și a Comisiei Centrale de Cenzori.— Adoptarea Rezoluției Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.— Adoptarea Apelului -adresat oamenilor muncii și centralelor sindicale din țările europene, S.U.A. și Canada, de pe alte continente, în vederea intensificării luptei pentru dezarmare, colaborare și pace.S-a aprobat, de asemenea, Regulamentul de desfășurare a lucrărilor congresului. Lucrările vor a- vea 10c în plen și în șase comisii pe domenii de activitate.In numele tuturor delegaților și. invitaților, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost adresată rugămintea de a lua cuvîntul în cadrul Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
Primit cu deosebită căl- 

, dură, cu cele mai profunde 
simțăminte de dragoste și 
stimă, a luat cuvîntul tova
rășul NI CO L A E 
CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu viu interes, cu deplină satisfacție și aprobare, fiind subliniată, în repetate rîn- duri, cu îndelungi și puternice aplauze și ovații.Un grup de pionieri au urcat la tribună și au oferit, cu deosebită dragoste, tovarășului Nicolae Ceaușescu, buchete de flori.Mulțumind tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru magistrala cuvîntare rostită de la tribuna congresului — cuprinzător program de acțiune al sindicatelor, pentrti îndeplinirea exemplară a rolului și atribuțiilor ce le revin în societatea noastră —-, tovarășa Lina Ciobanu a spus: In numele participanților la congres, al tuturor membrilor sindicatelor din țara noastră, vă exprimăm cele mai respectuoase mulțumiri pentru aprecierile și îndemnurile dumneavoastră mobilizatoare și vă a- sigiirăm că lucrările, congresului nostru, întreaga activitate a sindicatelor vor 

avea la bază sarcinile și orientările pe care le-ați trasat și astăzi pentru a- firmarea și mai puternică a sindicatelor în viața economică și socială a patriei noastre.Insușindu-ne pe deplin indicațiile și orientările dumneavoastră, vom acționa cu întreaga răspundere pentru perfecționarea stilului și metodelor demuncă ale organelor șiorganizațiilor de sindicat, pentru afirmarea lor mai puternică în viața politică, economică și socială a țării, pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la realizarea exemplară asarcinilor de plan și a•programelor prioritare, menite să asigure dezvoltarea intensivă a economiei naționale și ridicarea pe o treaptă superioară a calității muncii și vieții întregului nostru popor.Uniunea Generală a Sindicatelor din România își îndeplinește o îndatorire de onoare acționînd perseverent pentru înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, a demersurilor de larg răsunet internațional inițiate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, consacrate făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și războaie, a unei lumi a păcii șl înțelegerii între toate națiunile.Mulțumindu-vă cu respect și recunoștință, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija deosebită pe care dumneavoastră, Comitetul Central, întregul partid o purtați sindicatelor, vă adresăm, din adîncul inimilor noastre, cele mai calde urări de multă sănătate, viața îndelungată, âceeași nesecată și viguroasă putere de muncă și creație, pentru a conduce poporul român spre noi culmi de progres și civilizație, pentru triumful nobilelor idealuri ale socialismului și păcii în lumea întreagă.Prima parte a lucrărilor ședinței de dimineață a luat sfîrșit într-o atmosferă entuziastă, de puternică vibrație patriotică. Parti- cipanții au aclamat din nou, cu însuflețire, pentru gloriosul nostru partid comunii, pentru scumpa noastră patrie, pentru har

nicul și talentatul nostru popor, constructor încercat al socialismului și comunismului.Puternic mobilizați de chemările și îndemnurile tovarășului NicolaeCeaușescu, participanții au dat glas hotărîrii milioanelor de oameni ai muncii, membri ai sindicatelor din țara noastră,® de a acționa neabătut, în strînsă Unitate în jurul partidului, pentru înfăptuirea exemplară a planurilor și programelor de dezvoltare a patriei, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului.In continuare, au început dezbaterile în plen pe marginea problemelor înscrie la ordinea de zi.Au luat cuvîntul tovarășii Uie Bologa, președintele Consiliului municipal al sindicatelor București, Costică Lungu, președintele sindicatului de la Combinatul petrochimic k Pitești, Ion Iosefide, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din metalurgie și construcții de mașini. Mariana Frîncu, președintele sindicatului de la întreprinderea „Electrotimiș", județul Timiș, Gheorghe Sanda, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din construcții, materiale de construcții și industria lemnului.In unanimitate, congresul 
a aprobat Raportul Comisiei de validare, prezentat de tovarășa Maria Duțescu.Au luat, apoi, cuvîntul tovarășii Grațian Faur, președintele Consiliului județean al sindicatelor Hunedoara, Ecaterina Rățoî, președintele sindicatului de la întreprinderea de tricotaje și perdele Pașcani, ju
dețul Iași, Valeriu Popescu, președintele sindicatului de la întreprinderea minieră Urdari, județul Gorj, Marla Meiloiu, președintele Consiliului județean al sindicatelor Sibiu, Nicolae Leu, președintele sindicatului de la Combinatul siderurgic Galați, Elena Că- tană cercetător la ICECHIM București, Toma Huluță, președintele sindicatului de la Trustul de foraj-extracție Moinești, județul Bacău, Nicolae Florea, președintele sindicatului de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița 

Roșie" București, Anghel Ifrim, președintele sindicatului de la I.A.S. Insula Mare a Brăilei, Teodor Drăghici, președintele sindicatului de la întreprinderea de autocamioane Brașov, Costan Dobrican, președintele Consiliului județean al sindicatelor Maramureș, loan Macovei, președintele sindicatului de la întreprinderea de mecanică fină București, Teodor Petruș, președintele sindicatului de la întreprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie" Cluj-Napoca.In cursul după-amiezii, în cadrul dezbaterilor generale au mai luat cuvîntul tovarășii: Alexandru Toa- der, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile miniere, petrol, geologie și e- nergie electrică, Gheorghe Lupeș, șef de secție la întreprinderea de mașini grele București, Maria Deac, președintele Consiliului județean al sindicatelor Mureș, Aurel Tigoia- nu, președintele sindicatului din unitățile de comerț exterior București, Cristi- nel Petreanu, președintele sindicatului de la Combinatul siderurgic Hunedoara,:' Gheorghe Predescu, membru al Consiliului municipal al sindicatelor Tur* nu Măgurele, Elena Verona . Burtea, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din unitățile industriei ușoare, Teodor Copil, președintele sindicatului de la întreprinderea de vagoane Arad, Maria Paraschi- va Beudean, medic, vicepreședinte al Comitetului Organizației Democrației și Unității Socialiste de la spitalul clinic de recuperare Cluj-Napoca, Vaier Giurgiu, președintele Comisiei inginerilor și tehnicienilor a Consiliului sindicatelor din sectorul 5, municipiul București, Floarea Bucur, președintele Consiliului județean al sindicatelor Dîmbovița, Mihai Stan, președintele sindicatului de la Centrala „Delta-Dunării", județul Tulcea, Alexandru Trăilescu, maistru oțelar la Combinatul siderurgic Reșița, Marin Baicu, președintele Consiliului județean al sindicatelor Olt, Dobrița Țigăran, președin

tele Comitetului Uniunii sindicatelor din învăță- mînt, știință, cultură, poligrafie, presă și edituri, Mircea Axinte, membru al Comitetului sindicatului de la Centrala antrepriză generală de construcții- montaj București, Ion Ti- lincă, președintele Consiliului județean al sindicatelor Satu Mare.In continuare, a avut loc o ședință solemnă consacrată prezentării delegațiilor organizațiilor sindicale naționale și internaționale care participă la lucrările congresului.Delegații și reprezentanți ai organizațiilor sindicale naționale și internaționale, care participă la lucrările Congresului, au transmis mesaje de salut forumului sindicatelor din România.Pe adresa congresului au fost trimise, de asemenea, mesaje și telegrame de salut din partea altor numeroase organizații sindicale de peste hotare.In mesaje sînt exprimate salutul de prietenie și solidaritate militantă a organizațiilor sindicale de peste hotare ' cu Uniunea Generală a Sindicatelor din România, dorința lor de a conlucra tot mai activ pentru a-și aduce o contribuție sporită la soluționarea marilor probleme care confruntă - astăzi , omenirea, pentru edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și colaborării pe planeta noastră.In numele membrilor de sindicat din țara noastră, președintele Consiliului Central al U.G.S.R. a exprimat cele mai calde mulțumiri organizațiilor sindicale naționale •ți internaționale, care, prin delegațiile prezente sau pisn mesajele transmise Congresului, au ținut să-și exprime solidaritatea și prietenia cu Uniunea Generală a Sindicatelor din România, subliniind că prezența lor la congres, mesajele adresate sînt o dovadă a bunelor relații existente între sindicatele din țările noastre, a hotărîrii lor de a colabora tot mai strîns pentru împlinirea dezideratului fundamental ăl oamenilor muncii de a trăi într-o lume a păcii și înțelegerii între popoare.Lucrările congresului continuă. ri ;
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Duminică, 27 aprilie11,30 Telex,11,35 Lumea copiilor,*— Pentru noi au luptat comuniștii.— Telefilmoteca de ghiozdan î
„Fiul munților".12,40 Din cununa cîntecului românesc. Muzică populară.13,00 Album duminical.— Un calendar de aur în epocă se scrie: Moment poetic și coregrafic.— Azi, în anul 65 al partidului — reportaj.— Cotidianul în' 600 de secunde.— Telesport.— Lumea minunată a filmului.— Secvența telespectatorului.14,45 Contemporanii noștri.— 1921—1986 — 65 de ani — Tradiție și răs- z pundere comunistă.15,00 închiderea programului.

19,00 Telejurnal.19,15 Țara mea azi — Epoca Nicolae Ceaușescu.19.35 Cîntarea României.20,1.1 film artistic.
Revanșa.21,50 Telejurnal.
Luni, 28 aprilie20,00 Telejurnal.20,25 Partidul — inspirator și făuritor al civilizației socialiste româ- - ne.ști.20,45 Tezaur folcloric.21,05 Film serial.
Wilhelm cuceritorul.21,50 Telejurnal.
Marți, 29 aprilie20,00 Telejurnal.— In întîmpinarea gloriosului jubileu al partidului și a zilei de 1 Mai. ’20,20 Actualitatea în economie.20.35 Noi, comuniștii României.20,55 Azi. în anul 65 alpartidului.

21,10 Antologie teatrală.21,50 Telejurnal.
Miercuri, 30 aprilie20,00 Telejurnal.20,25 Partidul Comunist Român — 65 de ani de slujire devotată a poporului — O pagi

PROGRAMUL ȚV
luuiiriiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiillinilliUItliillllllIillllillHIlWin*nă glorioasă din lupta antifascistă.20,45 Partid și țară, luminos destin — Spectacol literar-muzical.21,15 Vremuri de lupte’ și mari biruinți (1) —-21,50 Telejurnal.

Joi, 1 Mai11,00 Sărbătoarea muncii — editorial.11,10 Uniți sub tricolor, sub 
roșul steag — Cîntece și versuri patriotice, revoluționare.

11,30 Primăvara — balet.12,00 Muzică de promenadă.12,20 Muzică populară.13,05 Album de sărbătoare. *• Cîntec în Zi de Mai.— Telesport.— Coruri muncitorești.•— Tot ce are țara mai frumos.—Film documentar.

16,30 Opereta cîntă și dansează. ,17,05 Partidul — inspirator și făuritor al civilizației socialiste românești : Arta monumentală — o artă pe măsura epocii noastre.17.45 Țară scumpă,. Românie. Muzică populară.18,05 Țara mea azi.18.25 Program de cîntece fi versuri pionierești.18.45 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.15 Odă partidului, patriei și muncii.

20.30 Film artistic.
Ciprian Porumbescu.22,20 Telejurnal.22.30 Sub cer senin, în nopți de mai — Romanțe și cîntece îndrăgite.

Vineri, 2 mai11.30 Telex.11,35 Tineri în primăvara țării.—- Ziua tineretului sub semnul de flacără și împliniri ăl partidului.— In linia întîi a bătăliei pentru o nouă calitate a muncii — Reportaj.13,00 Album de primăvară.' — Moment muzical.— Concert de promenadă.— Azi, în anul 65 . al partidului — Ferestre- spre lumină — Repor-
■ ' W-— Telesport.19,00 Telejurnal.19,15 A fi tînăr în anul 65 al partidului.19.30 Gu tinerețea noastră îți mulțumim, partid!— Spectacol literar-muzi- cal-coregraffc reali- ... , zat cu prilejul Zilei

Tineretului din Republica Socialistă România.20,10 Tinerețea noastră — tinerețea Epocii Nicolae Ceaușescu.— Emisiune-concurs — Participă reprezentativele județelor Buzău, Harghita, Hunedoara și Satu Mare.21,30 Ani frumoși ai tinereții noastre.21.50 Telejurnal.Sîmbătă, 3 mai13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptămî- nă. (parțial color).— Gala desenului animat.— Azi în anul 65 al partidului.— Telesport.— Țară de vis — Muzică ușoară românească. 19,00 Telejurnal.19,20 Teleenciclopedia.19.50 Primăvara șlagărului românesc.20,25 Film artistic. 
Cu mîinile curate.21.50 Telejurnal.22,00 Romanțe și melodii de neuitat.
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