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în prezența tovarășului 
NICOLAECEA U ȘE SC U 

în Capitală s-au deschis, ieri, 
LUCRĂRILE FORUMULUI 

TINEREI GENERAȚII
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășa Elena Ceaușescu, 
ireilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
âu -participat, luni diminea
ță, la deschiderea lucrări
lor forumului tinerei ge
nerații, generație ce se i- 
dentifică plenar cu viitorul 
națiunii noastre socialiste, 
dar care este, totodată, pu
ternic angajată în toate în
făptuirile prezentului.

Acest larg forum se în
scrie ca un eveniment im
portant în viața social-po- 
litică a țării, el reunind 
semnificativ, în acest ano
timp tînăr, trei mari ma
nifestări ale, tineretului pa
triei noastre — Congresul 
al XI-lea al Uniunii Tine
retului Comunist, Conferin
ța a XII-a a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România și a IV-a 
Conferință națională a Or
ganizației pionierilor.

Pe platforma din fața in
trării oficiale a Palatului 
sporturilor și culturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu

Lucrările Congresului al XI-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist

In Sala Palatului Republi
cii Socialiste România au 
început luni după-amiază 
lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist.

La lucrările Congresului 
participă tovarășii Emil 
Bobu, Constantin Dăscăjes- 
cu, Aneta Spornic. Iau 
parte, de asemenea, ca in
vitați, conducători de ins
tituții centrale, activiști de 
partid, tineri din activul 
U.T.C. și al asociațiilor stu
denților comuniști.

După ce au ales organe
le de lucru ale Congresu
lui delegații au adoptat, 
în unanimitate, ordinea de 
Zi, care cuprinde :

1. Raportul Corni tei uîui 
Central al U.T.C. privind 
activitatea desfășurată în 
perioada dintre Congresele 
al X-lea și al XI-lea și sar
cinile ce revin Uniunii Ti
neretului Comunist în ve
derea participării tot mai 
active a întregului tineret 
la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român;

2. Raportul Comisiei Cen
trale de Cenzori;

3. Proiectul Programului 
unitar privind educarea co
munistă, revoluționară, prin 
muncă și pentru muncă a 
tinerei generații, participa
rea tot mai activă a între
gului tineret la înfăptuirea

' mărețelor obiective ale Pro
gramului Partidului Comu
nist Român de făurire a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare 
â României spre comunism;

4. Proiectul Programului 
privind participarea tinerei 
generații la. realizarea obi
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și tovarășa' Elena Ceaușescu 
sânt întimpinați cu multă 
căldură de Pantelimon Gă- 
vănescu, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist, 
Nicu Ceaușescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., Ion Sasu, 
președintele Consiliului U- 
niuniî Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Româ
nia, și Constantin Boștină, 
președintele Consiliului Na
țional al Organizației pio
nierilor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați apoi 
în marea sală în care se 
află întrunit forumul tine
rei noastre generații.

Sub vasta boltă a sălii, 
răsună puternice aplauze, 
urale și ovații. Participan
ts scandează îndelung, cu 
înflăcărare, „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu — tine
rii", „Ceaușescu, România 
— ocrotesc copilăria", 
„Ceaușescu — pace".

în această atmosferă de 
mare însuflețire și entuzi
asm tineresc, în prezidiul 
ședinței festive iau loc to
varășul Nicolae Ceaușescu, 

ectivelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, de 
cercetare' și creație științi
fică, de introducere a pro
gresului tehnic în perioada 
1981—1985;

5. Modificarea unor pre
vederi ale Statutului Uniu
nii Tineretului Comunist;

6. Alegerea Comitetului 
Central ai Uniunii Tinere
tului Comunist și a Comi
siei Centrale de Cenzori a 
U.T.C.

Congresul a ales o comi
sie de 'pregătire a propu
nerilor de candidați pentru 
organele de conducere ■ ale 
Uniunii Tineretului Comu
nist.

Pentru a se asigura o cit 
mai bună reprezentare a 
tuturor categoriilor de ti
neri, a tuturor domeniilor 
de activitate, precum și a 
organizațiilor județene, 
Congresul a aprobat, în u- 
nanimitate, ca noul Comi
tet Central al U.T.C, să fie 
format din 235- membri și 
115 membri supleanți, iar 
Comisia Centrală de cen
zori din 45 membri.

S-a aprobat, de aseme
nea, constituirea celor 9 
secțiuni de lucru și regu
lamentul de desfășurare a 
lucrărilor Congresului.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, tovarășul Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., a prezentat 
Raportul Comitetului Cen
tral al U.T.C. privind acti
vitatea desfășurată în pe
rioada dintre Congresele al 
X-lea și al XI-lea și sarci
nile ce revin Uniunii Tine
relului Comunist în vede
rea participării tot mai ac
tive a Întregului tineret la

4 pag. - 30 bani

tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ilie Verdeț, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Lu
dovic Fazekas, Cornelia Fi- 
lipaș, Petre Lupu, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Gheor- 
ghe Rădulescu, Aneta Spor
nic, Virgil Trofin, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ion Ioniță, 
Ana Mureșan, Elena Nae, 
Marin Rădoi, Ion Ursu, 
Richard Winter, Ilie Rădu
lescu, Marin Vasile.

în prezidiu iau loc, de 
asemenea, reprezentanți ai 
conducerilor U.T.C., 
U.A.S.C.R. și C.N.O.P., ai 
tineretului și copiilor din 
întreaga țară.

Sînt de față membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și guvernului, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții știin
țifice, culturale și artistice, 
oameni ai muncii.

La lucrările forumului ti
nerei generații participă de-
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înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român.

In continuare, tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., a prezentat 
Raportul privind îmbunătă
țirile ce. se propun a fi a- 
duse Statutului Uniunii Ti
neretului Comunist pentru 
ca acesta să reflecte noile 
exigențe ce decurg pentru 
organizația tineretului co
munist din patria noastră in 
formarea multilaterală a ti
nerei generații în raport 
de cerințele actuale.

Tovarășul Nicolae Fele- 
can, președintele Comisiei 
centrale de cenzori a pre
zentat apoi raportul aces
tei comisii.

S-a trecut la dezbaterile 
generale asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a 
Congresului.

Congresul a aprobat, apoi, 
în unanimitate, Raportul Co
misiei de validare prezentat 
de tovarășa Maria Avram,

A luat cuvîntul tovarășul 
Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. at P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor 
din România.

In cadrul unei ședințe 
festive, conducătorii celor 
126 de delegații de pesle 
hotare au înmînat mesajele 
de salut adresate Congresu
lui de organizațiile naționa
le, reqionale și internaționa
le de tineret pe care le re
prezintă.

. Lucrările Congresului con
tinuă.

(Aqerpres)

Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. s-a 
întrunit în ședință în ziua 
de 5 mai, sub președinția 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în legătură cu 
încetarea din viață a tova
rășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Comitetul Politic Execu
tiv s-a alăturat întru totul 
înaltului omagiu pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a adus președintelui Tito 
la deschiderea forumului 
național al tineretului din 
România.

Ca semn al deosebitei 
prețuiri față de marele dis
părut și în spiritul relațiilor 
de caldă prietenie și soli
daritate dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea

HOTĂRIREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri 
ale -Republicii Socialiste România, în legătură cu 

încetarea din viață a tovarășului Iosip Broz Tito
In semn de înaltă prețuire și pentru a 

aduce un profund omagiu tovarășului Iosip 
Broz Tito, pieședintele Republicii Socialis
te Fedeiative' Iugoslavia, președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, Comite
tul Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România 
HOTĂRĂSC:

Se proclamă doliu național pe întreg te
ritoriul Republicii Socialiste România in 
zilele de 6—10 mai 1980,

In ziua funeraliilor tovarășului Iosip 
Broz Tito — 8 mai 1980 — drapelul Repu
blicii Socialiste România va ii arborat,, în 
bernă. Toate manifestările distractive și 
sportive din ziua de 8 mai 1980 se suspen
dă.

In zilele de doliu național, teatrele, cine
matografele, radioul, televiziunea și cele
lalte instituții de cultură și artă își vor a- 
dapta programul în mod corespunzător.

. A .

In probe 
tehnologice

In aceste zile au în
ceput probele tehnolo
gice la decantprul nou 
construit în incinta pre- 
parației Coroeșți, secție 
a I.P.C.V.J., __decantor 
realizat de constructorii 
șantierului nr. 3 Vulcan 
al I.C.M.M.

în același timp, prin 
intensificarea ritmurilor 
de execuție la acest 
punct de lucru s-a cîști- 
gat un avans de 10 zile 
ia‘ stația de filtre presă, 
unul din obiectivele de 
investiții de la prepa- 
rația Coroeșți, unitate e- 
conomică în plină mo
dernizare și extindere a 
actualelor capacități de 
înnobilare a cărbunelui. 
Colectiv de oameni har
nici și pricepuți, cons
tructorii șantierului nr. 
3 al I.CM.M. .sînt ho- 
tărîți ca, în perioada ur
mătoare, să obțină noi 
și importante succese, 
să devanseze termenele 
de execuție a lucrărilor 
contractate.

REZULTATELE LUNII APRILIE

Prilej da satisfacții, dar și de analiză pentru

Realizarea integrala a sarcinilor
• Cinci întreprinderi miniere — Lupeni, Bărbăteni, Petrila, Paroșeni și Uricani 

— au extras împreună peste prevederile lunii apiiie 19 000 tone de cărbune, din 
care 18 000 tone sînt de cărbune cocsiiicabil.

• Cel mai ridicat procent de realizare a sarcinilor planificate pentru luna a- 
prilie îl obține mina Bărbăteni — 119,4 la sută —, iar cea mai mare cantitate de 
cărbune cocsiiicabil o extrage suplimentar mina Lupeni — peste 12 000 tone
Rezultatele înregistrate, pe luna aprilie, 

la producția de cărbune extras constituie 
pentru colectivele celor cinci întreprin
deri miniere care și-au depășit sarcinile 
planificate prilej de satisfacție, de bucu
rie de a-și vedea răsplătite eforturile de
puse. Mina Bărbăteni, întreprindere care 
în acest an a avut o constanță a realiză
rilor și o ritmicitate a depășirilor de ex
cepție în bazinul nostru carbonifer, a ob
ținut și în luna aprilie cel mai înalt pro
cent de realizare a sarcinilor planificate 
— 119,4 la suta — confirmînd încă o dată 
gradul ridicat de calificare, priceperea și 
destoinicia minerilor, puterea lor de mobi
lizare. La rîndul ei, mina Lupeni, cea mai 
mare unitate producătoare de cărbune coc
sificări] din țară, a realizat în luna a-

prilie cea mai însemnată depășire a pre
vederilor lunare din acest an — peste 
12 000 tone de cărbune obținut pe seama 
depășirilor înregistrate la productivitatea 
muncii planificată pe cea mai sigură cale: 
folosirea intensă, cu pricepere, a meca
nizării, în general, și a mecanizării com
plexe, în mod deosebit.

De asemenea, minerii care au chemat 
la întrecere toți minerii țării, colectivul 
minei Petrila, își realizează sarcinile pla
nificate în proporție de 101,0 la sută. Nici 
minerii Paroșeniului nu s-au abătut de la 
ritmicitatea pe care și-au impus-o, obți- 
nînd și pe luna aprilie depășirea sarcini
lor planificate.

(Continuare in pag. a 2-a'

Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre Republica Socialistă 
România și R.S.F. Iugosla
via, Comitetul Politic Exe
cutiv a luat următoarele 
hotărîri:

La funeraliile tovarășului 
Tito să participe o delega
ție condusă de secretarul 
general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Din delegație să 
mai facă parte tovarășii 
Ilie Verdeț, prim-ministru 
al guvernului, si Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Pentru omagierea tova
rășului Tito, mare condu
cător al Iugoslaviei socia
liste, militant de seamă al 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, per

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
Președinției Republicii Socialiste Federative 

Iugoslavia
Cu profundă durere, cu inimile îndoliate am a- 

flat de încetarea din viață a tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

In numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, al întregului popor 
român și al meu personal vă adresăm dumneavoasș 
tră, tuturor comuniștilor și popoarelor prieteiie ale 
Iugoslaviei socialiste cele mai sincere condoleanțe 
pentru greaua pierdere suferită prin moartea tova
rășului Iosip Broz Tito.

In rîndurile comuniștilor, ale tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră, președintele Iosip Broz 
Tito s-a bucurat de o sinceră și adîncă prețuire și 
dragoste, apreciat ca un mare conducător al popoare
lor Iugoslaviei, precum și ca un mare și apropiat.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România
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sonalitate proeminentă a 
lumii contemporane, prie
ten apropiat al poporului 
român, îii zilele de ,6—16 
mai în România se declară 
doliu național. în ziua de 
8 mai, ziua funeraliilor pre
ședintelui Tito, se vor ar
bora drapelele în berna. l

In Capitală va avea Iod 
uri miting de doliu. De a- 
semehea, în aceste zile, în 
întreaga țară vor avea loc 
adunări de doliu, în cadrul 
cărora oamenii muncii își 
vor exprima sentimentele 
de înaltă prețuire față de 
personalitatea președintelui . 
Tito, precum și profunda 
durere pentru încetarea sa 
din viață.

Posturile de radio și tele
viziune, precum și institu
țiile artistice vor prezenta 
în această perioadă pro
grame adecvate.
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tinerei generații
in cinstea înaltului forum al tineretului 

htc.ări s-a i deschis ieri în capitala țării, tinerii 
Jiului — mineri, preparatori, constructori, energelicieni 
etc. — au rapoitat noi fapte de muncă. Călăuziți de in
dicațiile tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al pa.tidului, uteciștii își aduc o contribuție 
activă la dezvoltarea și ridicarea municipiului Petro
șani pe noi trepte de progres și civPizație.

• Tinerii de la mina
Petri la

ale cărui 
din Valea

• Pe șantierul de 
la noul stadion

sub îndrumarea organizați
ilor de partid, an organizat 
numeroase acțiuni de mun
că patriotică în sprijinul 
.producției, raportînd in 
cinstea Congresului al 
Xl-lea al U.T.C., realiza
rea angajamentului luat pe 
acest an în proporție de 
101 la sută. Tinerii din or
ganizațiile U.T.C. nr. 4, 5, 
7, 8 B și 11 au descongesti
onat 2 500 metri liniari de 
galerie, au Încărcat 400 de 
vagoneți și cărucioare cu 
materialele necesare pen
tru subteran. S-au eviden
țiat în mod deosebit: Miu 
Simionescu, Adrian Țibul- 
tă, Constantin Șerban, Mi
hai Pena, Mihai Tordk, 
Gheorghe Nițan, MihaeliT 
Tudorică, Maria Suciu și 
alții.

din Petroșani, activitatea
■ de muncă patriotică șe des

fășoară. în permanență. Ti
nerii brigadieri, zilnic în 
număr de 50—60, efectu
ează diferite lucrări pen
tru gazonarea terenului de 
fotbal, amenajarea . bazei 
sportive care va fi una 
dintre cele mai frumoase 
din județ. Ieri, în ziua în
ceperii Congresului U.T.C. 
ei au raportat efectuarea a 
2 500 ore de muncă patrio
tică, în prima „linie" aflîn- 
du-se tinerii de la liceul 
de informatică, I.R.l.U.M.P.

■ și Institutul de 
șani.

gajat ca în cinstea înaltu
lui forum tineresc să rea
lizeze 2 000 tone de căr
bune peste plan; Harnici, 
cum sînt cunoscuți de că
tre. ortacii lor de la mina 
Lonea, tinerii din brigada 
lui Nicolae Golea au, ra
portat îndeplinirea angaja
mentului asumat, realizînd 
și importante economii de 
materiale și energie.

Cele două al
bume ștafetă

mine Petro-

din bri
de mineri 

condusă de Nicolae Golea
de la mina Lonea s-au an

• Tinerii 
gada

„ștafeta muncii și a cali
tății" înscriu și .în aceste 
zile in paginile lor fapte 
lăudabile de muncă și pre
ocupări ale tinerilor din 
Valea Jiului. La I.M. Vul
can și l.R.I.U.M. Petroșani, 
unde se află în prezent ce
le două albume, zilele a- 
cestea au fost organizate 
diferite acțiuni polilico-e- 
ducalive — muncă patrio
tică, întîlniri, dezbateri — 
care se vor o contribuție 
importantă la ralizările ob
ținute de tiner i Văii Jiului,

Grupaj realizat de 
Val. CODREANU

Filmul „Marea neliniș
te", realizat în lU7tf, este 
un divertisment plăcu', 
cultivlnd intr-o manie.ă 
s înleicloarc umorul ne- 

' gru de bună calitate. Este 
o comedie parodică plin 
excelență, una care așea
ză în fafa oglinzii ștrîmbe 
un gen consacrat nu de 
altcineva, ci de marele ci
neast Alfred Hitchcock. A- 
depții acestuia _________
pot 
prompt: nu 
lo oare 
sacrilegiu 
parodiezi 
impozantă 
peră 
togralică, punînd între ghi
limele statutul ei suveran, 
nota sa inimitabilă ? Răs
punsul negativ pe care i 1 
dă regizorul Mei Broohs, 
și împreună cu el și noi, 
se fondează pe două argu
mente demne de luat în 
seamă. In primul rînd, în
treprinderea lui Brooks nu 
este fără precedent; au
tori de prestanță universa
lă, opere de mare valoare 
au fost puse pe cîntarul 
voios ai parodiei, și — cu 
excepția unor cazuri cu 
totul izolate, deci nesem
nificative — * nimeni nu 
s-a scandalizat. Un exem
plu: celebrul regizor Oh- 
lopkov a realizat în 193(5 

scena Teatrului Vah-

replica
es- 
un 
să 

o 
o- 

cinema-

tangov un formai abil spec- 
tacul de comediei d;n... . 
„t himfet"!

Mel Brooks — „Matca 
neliniște" face paile din 
acea categorie de parodic
ii, care întrunesc în 
did cei mai fericit 
calitățile necesitate
perios de o specie extrem 
de dificilă. Este de o ire- 
vereiițiozitate ce l.eze'ște

mo- 
țoale 

im-

Cronica filmului

„Marea neliniște"

pre- 
alți

Folo și text: T.V.

simpatie, arc o inteligență 
tăioasă și ne pune fără 
complexe ipostaza parafra
zată 
frică

La 
lent, . .

.să recunoaștem în „Marea 
neliniște" elemente din 
„Psycho", „Păsările", dar 
mai ales din „Fascinație" 
toate semnate de Hitch
cock. Dar aceste 
te vor fi văzute 
lentilă convexă, 
distorsionînd trăsăturile 
— va risipi misterul din 
jurul situațiilor și persona
jelor arhetipale, 
sens, peripețiile

o întrebării: cui i-e 
de Alfred Hitchcock? 
un examen mai a- 
nu va ti deloc dificil

haz ale Iui 1 horndyko, 
lonftunla o cu diabolicul 
doctor Mqntcrgue, cu in
firmiera Diesel (<c nu
me.'), țoală șarada demen
țială de următiri, gium
bușlucurile ă't'unii, 11 e- 
vocă pe Hitchcock într-o 
manieră de învățăcel plez
nind de umor. Spre deose

bire de uce
nicul vrăjitor 
al lui Goelhe, 
Mei B.ookt 
a învățat bi
ne lecția. Îna
inte de a de- 

. monta . . ma- 
susperis-ului, i-a 

minuțios mecanis- 
fine deci în Irîtt, 

să

etemen- 
printr-o 
care —

fn acest 
de mare

și nări a 
studiat 
mu', îl 
iăeînd ca energia lui
converge în scopul dictat 
de el: tisul copios.

Evident, acest scop fttț 
putea fi atins, dacă rolu
rile n-ar fi fost interpre
tate de însuși Mel Brooks, 
Madelina Kahn, Cloris 
Leachman și Harvey Kor
man, care merită notă 
maximă, Intr-un film, că
ruia i se cuvine aceeași 
notă.

C. ALEXANDRESCU

In ultima parte a lu
nii aprilie, cei 35 de 
elevi ai clasei a lX-a F 
din <adrul Grupului 
șco'ar minier au lucrat 
pe șantierul noului com
plex sportiv din Petro
șani, declarat șantier al 
tineretului. „Sprijinul ti
nerilor de la școala mini
eră, cea mai vrednică din 
Petroșani — spunea 
maistrul Victor Barbu 
de pe acest șantier ;— 
a fost’ consistent, 
țios. Așteptăm și
tineri pe șantierul nos
tru".

In imagine, tinerii e- 
levi de la grupul șco
lar minier în plina ac
tivitate.

M V€ Q TIT111 £ realizate la termenIw»1■1.11 șj de calitate
Zestrea de locuințe a o- 

ra.șului Lupeni va trebui 
să sporească în acest an 
eu 733 de apartamente. 
Realizarea acestei ample 
«pere urbanistice în timpul 
prevăzut este cerută de 
strămutarea unui mare 
număr de locuitori din 
partea veche a orașului - 
viitorul perimetru mjnier 
exploatabil —, de dezvolta
rea pe noile coordonate 
de civilizație a localității 
în jurul unui nou centru 
civic, cunoseut fiind faptul 
că în trecut nu a existat 
de fapt un centru pe mă
sura ' importanței economi
ce și a tradițiilor revolu
ționare ale localității. „Șan
tierul nostru — spunea teh
nicianul constructor Sav 
bin Cernăianu trebuie
să construiască în 1980, 
în orașul Lupeni, 330 de 
apartamente. Majoritatea 
obiectivelor sînt atacate, 
existînd un larg front 
de lucru atît pentru oame
nii șantierului Lupeni 
T.C.H.,, cit și pentru 
efective, calificate și 
calificate, pe caro 
pus la dispoziție și le vom

primi în continuare din 
partea principalelor uni
ta li economice, beneficia
re de locuințe, a viitori
lor locatari ai apartamen
telor noi, cît și din partea

Bărbăteni și I.F.A. „Visco- 
za“. lin număr de 188 do 
uteciști au efectuat 436 
ore de muncă patriotică la 
blocurile aflate în faze di
ferite de construcție. Cite 
200 de ore de muncă, ori 
lucrări în valoare de 1400 
lei. au efectuat la blocuri
le în care s-au mutat ori 
urmează să se mute în

calificați. Sprijinul acor
dat șantierelor de cons
trucții de întreprinderile 
din orașul Lupeni a avut 
și are și alte forme con
crete, eficiente. Mozaicul 
de pe două scări ale blo
cului A2 a fost realizat de 

: oameni calificați și necăli- 
ficați trimiși de întreprin
deri. Preparația I....

un sprijin constanta «a

(Urmare din pagina I)

O mențiune specială fa
cem pentru minerii Urica- 
niului care și prin rezulta
tele acestei luni confirmă 
hotărirea lor de a-și redre
sa producția și de a recupe
ra minusul acumulat în pri
mul trimestru, mai exact 
minusul lunii februarie pen
tru că în celelalte luni mi
na și-a depășit prevederi
le.

Dar, dacă pentru între
prinderile miniere amintite 
rezultatele lunii aprilie au 
fost un prilej de satisfac
ție și bucurie, așa. cum mai 
spuneam, pentru celelalte 
întreprinderi și în mod deo
sebit pentru minele Dîlja,
WAVWAWWJV.V.V.V.WMVW.W.V.W.W.W.’.A

și Aninoasa (re
constituie un mo'

Livezeni 
buie să 
tiv serios pentru o analiză 
lucidă care să evidențieze 
căile, metodele, rezervele 
și posibilitățile încă insufi
cient valorificate pentru rea
lizarea sarcinilor, planifi
cate, analiză la care trebuie 
sa recurgă de fapt și minele 
Lonea și Vulcan.

Sucesele, dar și împliniri
le lunii aprilie vor conduce 
în mod hotărît la o mobili
zare cît mai puternică din 
partea tuturor colectivelor 
miniere astfel îneît în luna 
mai prevederile să fie rea
lizate integral, în mod e- 
xemplar, încă din prima de
cadă, din primele zile lu
crătoare.

menea, aducînd o contribu
ție prețioasă, loturi ale 
unor șantiere și trusturi 
de construcții din județ 
și din țară, care, împreună, 
vor construi peste 400 de 
apartamente. Astfel, în 
Lupeni se află loturi . și 
formații de constructori 
din Deva precum și din 

Lupeni a județele Bacău, Argeș, Bi-

Șl

al 
alte 
ire- 

ni le-au

organîzației de tineret și 
a altor întreprinderi și 
instituții din oraș". Acest 
sprijin este într-adevăr e- 
fectiv și constant la 1 u- 
peh-i. Există chiar un gra- 

, ii< prin pare S-a ’ planifi
cat prezența pe șantierele 
de locuințe, 8 pre pe lună, 
a personalului TESA al 
întreprinderilor. .

In trimestru) I și prima 
jumătate a lunii aprilie au 
fost prezenți pe șantiere
le de locuințe ale Lupeniu
lui 312 oameni ai muncii 
din rîndul personalului 
TESA de la minele Lupeni,

curînd 771 de beneficiari 
de apartamente. De ase
menea, cîto 25 de ore de 
muncă prestează pe șantie
re persoanele care fac 
schimburi de locuințe. Va
loarea manoperelor efec
tuate de oameni ai muncii 
din afara șantierului in 
trimestrul 1, după cum a- 
precia primul vicepre
ședinte al consiliului popu
lar, tovarășul Friederich 
Daradics, s-a ridicat la 
77 300 lei, cu toate că este 
vorba de prestații făcute 
de necalificați și, într-o mai 
mică măsură, de oameni

realizat cu oameni califi
cați finisarea apartamen
telor de pe o scară în
treagă a blocului A 4, adi
că zece apartamente. 
„I.F.A. «Viscoza- -- spunea 
tehnicianul Sabin Cernă- 
ianu —, are în mod per
manent patru zidari pe 
șantier, la blocul A 2. Du
pă terminarea lucrărilor 
la acest bloc ei se vor 
muta la blocul A7 cu 70 
de apartamente".

La realizarea apartamen
telor ce constituie planul 
pe acest an al orașului 
Lupeni, participă, de ase-

hor și Cluj. Există, totoda
tă, o întrajutorare, în
deosebi cu oameni califi
cați în diverse meserii, în
tre loturile și șantierele 
din Valea Jiului ale 11.G.fiț. 
Integrat în activitatea rod
nică a constructorilor de 
pe șantier, sprijinul între
prinderilor s-a materiali
zat în predarea recentă 
a blocurilor A4 și A2 ce

Viitorului, A 7 cu 70 de a- 
parlamente din strada 7 
Noiembrie, precum și big-' 
cui nr. 17 din strada ljăr- 
băteni cu 140 
mente.

Conducerile 
Lupeni al T.C.H., ale dife- i 
ritelor loturi și formații de 
constructori care-și des
fășoară activitatea aici, au 
datoria să asigure valori
ficarea eficientă a spri
jinului pe care întreprin
derile, organizația U.T.C., 
diferite instituții și bene
ficiarii de apartamente sînt 
datori să-l acorde șantie
relor în continuare. - Deși , 
este repartizat mai multor 
detașamente de construc
tori, planul de apartamen
te al Lupeniului este mic, 
realizarea lui integrală fi
ind așteptată cu nerăb
dare de viitorii beneficiari 
de apartamente noi, con
fortabile. Realizarea in
vestițiilor social-c'ulturale 
reclamă și în continuare o 
preocupare susținută din1 
partea organelor locale de ■ 
conducere, preocupare care 
să se concretizeze în îndru- ’ 

", eficientă, 
în control riguros și exi
gent al respectării grafi
celor de execuție a fiecă
rui obiectiv.

de aparte- 1
, ---

șantierului

■

Ine-a pt 
celei de-

IpOzijie* 
caricat

• IERI DIMINEAȚA 
ne-a parvenit catalogul 

•■a Xl-a ediții a ex
poziției internaționale de 

tură World Cartoon 
Gallery Skoplje (Jugosla
via), prilej cu care am a- 
vut bucuria de a descoperi 
printre expozanți tande
mul fraților Mihai și Ion

Barbu din Valea Jiului. Pe 
tema expoziției „Așa e 
viața" familia artistică 
Barbu a mai cunoscut un 
succes pe meridianele u- 
morului. Așa e viața cînd 
ai talent și inspirație, ne-o 
demonstrează și 
invitație adresată celor 
frați de a participa 
tradiționalul festival 
caricaturii „Cartoon" 
Berlinul occidental, 
la a 111-a ediție.

recenta 
doi 

la 
al

din 
aflat

.• DEMOLAREA fostului colectivul Teatrului de 
magazin radio-TV de pe. stat Vălea Jiului, împreu- 
malul sting al Maleei a- 
vansează în ritm de melc, inului au prilejul șă se re- 
totuși sîntem în măsură 
să vă informăm că aici se 
vor pune temeliile cen
trului de perfecționare a 
cadrelor Combinatului mi
nier „Valea Jiului", clă
direa cu patru nivele va 
dispune de o inedită confi
gurație arhitectonică.

• ASTAZI, LA ORA 9.

nă cu alți iubitori ai iii-

înlîlnească cu tînărul ac
tor al scenei din Petroșani 
Șerban Ioriescu, de aces
ta dată în postura de inter
pret principal al filmului 
„Ion". ecranizare după ro
manul omonim al lui Liviu 
Rebreanu.

• IN VEDEREA PRE
MIERII pe tară a come-

însumează 114 apartamen- mare operativă, 
te. In atenția constructori
lor și în stadii avansate 
de execuție se află în pre
zent blocurile A6 cu 35 de 
apartamente din strada Toma ȚAȚARCA .<

diei „Pele și caii verzi" 
semnată de cunoscutul 
cronicar sportiv Mircea 

-M, Ionescu și anunțată 
pentru duminică, la ora 
19,30, pe scena teatrului 
din Petroșani, regizorul 
Florin Fălulescu împreună 
< u echipa sa propune pen
tru joi, la ora 18, prima 
vizionare a piesei. De 
mîine, comedia „Logodni
ca" de Al. Sever, pusă în 
scenă de regizorul Marcel

Șoma, își caută noi preten- 
denți la aplauze, intr-un 
scurt turneu de patru zile, 
în rîndul iubitorilor Tha- 
liei din Drobeta Turnu Se
verin, Craiova, Caracal și 
Calafat.

Rubrică realizată de
Ion VULPE
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[ Cunoscînd mai devreme 
decît deobicei tristul dez- 
nodămînt al evoluției . în 
primul eșalon fotbalistic, 
conducătorii și - tehnicienii 
Gloriei Buzău au purces la 
0 curajoasă acțiune de în
tinerire a echipei, cu care 
apoi să atace cursa de pro
movare. Rodarea unor, pî- 
nă mai ieri, juniori, în pri
ma echipă, intr-un climat 
psihic nu tocmai adecvat, 
iată intr-adevăr 0 decizie la 
care puțini se încumetă, dar 
gestul de cutezanță se spri
jină pe ambiția celor care 
bat la poarta afirmării, deci 
merită aplaudat. Chiar și în 
această conjunctură, misiu
nea Jiului n-a fost ușoară, 
dimpotrivă. Buzoienii au 
dominat mai mult, și-au a- 
părat sportiv șansele par
tidei, Moise însă i-a cucerit 
pe cei 9 000 de spectatori, 
prin intervențiile sale cu
rajoase și inspirate (min. 
18, la șutul lui Tulpan, min. 
38 etc.) In min. 5 apărătorul 
buturilor noastre fusese în
vins de șutul lui Dinea, dar 
arbitrul clujean Mihai A- 
dam a sancționat (tardiv, 
totuși birje) poziția de ofsaid 
a atacantului muntean.

Egalitate, la potou... cap a propulsat balonul în 
3 plasă, fără ca bravul Moise să 

poată interveni. In ansam- 
După pauză, oaspeții „son- ță, mărturie stă raportul șu- blu, partida, care a crescut 

dează mai adine terenul turilor spre poartă : 17—7 în ritm spre final a ilus- 
advers, în căutarea ambelor (8-2) și al cornerelor 8-4. traf in sco un r t 
puncte, dat fiind și baqa- Jocul bărbătesc a derobat .... , , t . ■ . , .
jul lor modest cu care s-au adesea in faulturi, 1 
aciuit pe treptele mijlocii Adam și-a arătat nostalgia 
ale clasamentului, 
atac din trei pase a dus Ia ționat prea ușor pe fotba- 
deschiderea scorului — în liștii din ultimele linii, din-

eroDar ,
Mihai de f°rțe' de la oaspeți

REZULTATE TEHNICE : F.C.M. Galați — Univer
sitatea Craiova 1—2, Gloria Buzău — Jiul 1—1, 
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc 4—2, . „U“ 
Cluj-Napoca — F.C. Baia Mare 3-^1, Chimia Rm. Vîl- 
cea — S.C. Bacău \2—0, Steaua —- „Poli" Timișoara 
7—1, Politehnica Iași — F.C. Argeș 1—0, Olimpia Sa- 
tu Mare t- C.S.'Tîrgoviște 2—0, Dinamo — F.C. Olt 
3—0. 3 ;/

s-au evidențiat Moise, Vî-
Primul de fost atacant, deci a șape- nătoru, Stoichiță și Enescu. 

Punctul cucerit în deplasa
re, deosebit de prețios, men
ține divizionara A din Va
le în zona neutră a „epru- 
betei" clasamentului cu 
mai puține reacții emotive, 

1 dar, pe ultima turnantă, în 
cartonașe întîlnirea de duminică cu 

studenții ieșeni, jucătorii 
Jiului, mai ales înaintașii, 
au datoria să „parafeze" 
rămînerea în prima divizie 
prihtr-o comportare exce
lentă.

Fotbal, divizia A :
GLORIA BUZĂU - JIUL 1-1 (0-0)

min. 62, Varga, bine lansat tre cele cinci < 
pd aripa stingă, a centrat galbene, trei au fost adre- 
șpre Enescu, care a reluat saie Minculescu (un re- 
IT . . : 1 9°' cordman în materie...), luiI în minut mai tirTin.im mau '

Rusu, dar și pentru Mușat.
In min. 35 este semnalat 

golul egalizator, gol Care 
repune în discuție plasa
mentul defectuos al apără-

balonul, cu capul, în < 
Un minut mai tîrziu, un nou 
contraatac tăios l-a găsit 
pe Tănase descoperit, șutul 
Iui Vînătoru, jucătorul care 
s-a decis, în slîrșit, să-și 
definească o personalitate 
marcantă în joc, a întîlnit 
bara. Dorința de a apăra lorilor noștri în fazele fixe 
ambele puncte a contribuit _ ja 0 lovitură liberă exe

cutată de Dobre, Toma a 
țîșnit dintre Minculescu, Bă- 
din și Rusu, lovitura lui de

/ CLAS AM E N TU L
1. Universitatea Craiova 31 17 8 6 63-27 42
2. Steaua 31 15 10 6 69-38 40
3. F.C. Argeș 31 16 5 10 50-36 37
4. F.C. Baia Mare 31 16 3 12 53-48 35
5. Sportul studențesc 31 14 5 12 40-31 33
6. Dinamo 31 12 8 11 46-35 32
7. Politehnica Iași 31 15 2 14 41-40 32
8. Chimia Rm. Vîlcea 31 14 4 13 40-46 32
9. S.C. Bacău 31 10 11 10 38-46 31

10. F.C.M. Galați 31 11 8 12 42-53 30
11. Jiul 31 11 8 12 23-36 30
12. „U" Cluj-Napoca 31 13 3 15 39-38 29
13, „Poli" Timișoara 31 13 3 15 44-45 29
14. F.C. Olt 31 13 3 15 43-47 29
15. A.S.A. Tg. Mureș 31 12 5 14 38-44 29
16. C.S. Tîrgoviște 31 10 7 14 37-49 27
17. Olimpia Satu Mare 31 9 8 14 31-45 26
18. Gloria Buzău 31 4 7 20 22-55 15

la masarea jucătorilor în 
terenul oaspeților, 
l-a „împins' 
atac,

Gloria 
pe Tulpan în 

a dominat cu insisten-

JIUl: Moise — Mincules
cu, Bădin, Rusu, P, Grigore 
— Stoichițâ, Stoica (Mușat), 
Vînătoru, Varga Sălă- 
gean, Enescu.

Ion VULPE

ETAPA VIITOARE (11 mai): Jiul — Politehnica 
lași, Sportul studențesc — F.C.M. Galați, Universita
tea Craiova — F.C. Olt, Gloria Buzău -— Olimpia Sa- 
tu Mare,' C.S. Tîrgoviște — Steaua, F.C. Argeș •— 
J,U“ Cluj-Napoca, F.C. Baia Mare — Dinamo, „Poli" 
Timișoara — Chimia Rm. Vîlcea, S.C. Bacău — A.S.A. 
Tg. Mureș.

FOTBAL, DIVIZIA C

De la 0-7 în tur, la... 
numai 1-0 în retur!

MINERUL LUPENI — MI
NERUL MOTRU 1—0 (1—0). 
Intr-o atmosferă de mare 
derby, peste 4000 de spec
tatori au ținut să fie pre- 
zenți pe stadionul din Lu- 
peni și să asiste Ia desfă
șurarea unei importante par
tide pentru configurația 
clasamentului seriei a VII-a 
u categoriei C.

La finalul celor 90 de mi
nute de joc, trio-ui de arbi
tri de categoria I, format 
din FI. Cenea (Caracal) la 
centru, ajutat de D. Ologea- 
nu (Arad) și L. Vescan (A- 
iud), care a condus de nota 
10 această partidă, a cons
fințit victoria gazdelor cu 
scorul de numai 1—0. Cele 
două puncte obținute „ins
talează" Minerul Lupeni pe 
nrjjpul loc în serie, se poa
te afirma că este cu un 
„picior" în divizia B, dar 
pînă la intrarea definitivă 
atit echipa cît și inimoasa 
galerie, care și-a susținut 
favoriții tot timpul meciu
lui, mai au multe de făcut. 
Pînă Ia promovarea în divi
zia secundă, Minerul Lu
peni, în întîlnirile pe care 
le mai are de disputat, va 
trebui să pună un sefios 
accent pe omogenizarea e- 
chipei, pe pregătirea ei teh
nică și tactică,, și în special 
pe „reglarea" șutului la și 
pe poartă, eliminîndu-se, 

Competiții organizate 
în cinstea zilei de 1 Mai
• In sala de antrena- minier Petroșani, Prepara- 

menl a C.S. Școlar Petro- torul și Jiul U Petrila și 
șani a avut Ioc un con- respectiv Parîngul l.onea, 
curs individual de tenis Competiția dotată cu 
de masă la care au parti- „(jupa Primăverii "s-a des- 
cipat reprezentanții I.M. fășutat la proba de 100 
Paroșeni, I. C. P. M. C., gile mixte, iar trofeul pus
l. C.M.M. și, respectiv ai Jn jOC a fost cucerit de
C.S.Ș. Petroșani. Competi- echipa Jiul 11 care a rea- 
ția ă fost cîștigată de Ma- iizaL 2216 pd..Pe locurile 
rius Rozenfeld de la Aso- următoare s-au clasat c- 
ciația sportivă Minerul Pa- chipele: Preparatorul Pe- 
roșeni, care a primit tro- lriia 2208 pd, Constructorul 
feul acordat de către Con- minier Petoșani 2204 pd și 
siliul municipal al sindica- parîngUi Lonea 2146 pd 
telor. La individual s-au evi-

• In zilele de 3 și 4 mai dențiat: Ilie Dobrică 424
ac. arena Parîngul din pd (Parîngul), Mihăiță Na-
Lonea a găzduit o reușită nu 402 pd (Jiul 11) Ladis- 
compet.iție de popice la Iau Bartok 395 pd (Coris, 
care au fost prezente toa- tructorul Minier) și Ludo- 
te cele patru echipe care vȘc Drotzinger 382 pd (Pre- 
activează în campionatul părătorul Petrila). 
municipal: Constructorul Staicu BALO!

pe cît se poate, ratările, în 
care și de această dată, Voi- 
cu și, mai ales, Covaci s-au 
aflat în „roluri" principale. 
Căci, apropo de aceste ra
tări, credem că dorința și 
ambiția Minerului Lupeni 
de a-și surclasa adversarul 
la un scor concludent (ne-, 
uitînd usturătoarea înfrîn- 
gere din tur), puteau fi ma
terializate dacă n-ar fi exis
tat barele și imprecizia șu
turilor. 1

Cît privește „derularea" 
întîlnirii, trebuie să relie
făm faptul că formația gaz
dă atacă din primul minut, 
aproape în întregime, prima 
repriză s-a jucat într-o sin
gură direcție, dar, ratările 
s-au opus deschiderii scoru
lui. Totuși, în min. 24, „bă
tăiosul" Dosan, în bună dis
poziție de joc, execută un 
corner scurt pînă la Covaci 
care pasează lui Popa Petre 
și acesta printr-un șut nă
prasnic face inutilă inter
venția portarului Lupui. Am 
mai iiQlat desele infiltrații 
în atac ale lui Leordean, cît 
și travaliul și omniprezența 
pe tot terenul ale lui Mihai 
Marian. La încheierea re
prizei, galeria cinta, dar 
scorul era nilmai de 1—0.

La reluare, în ' min. 50, 
Covaci „eroul" ratărilor în 
acest meci, ridică tribunele 
în picioare, dar... zadarnic. 
Scăpat singur, lobează tain-

...în minutul 24, Petre Popa înscrie primul gol penlru „Minerul" Lupeni. Și 
cîte ocazii au fost ratate după aceea... Foto: Gh. OLTEANU

gea peste portarul Polifron 
(înlocuitorul lui Lupui) ieșit 
în întîmpinare la marginea 
careului de 16 m, dar, ca de 
obicei și peste poartă. In 
continuare, atacurile gaz
delor mai scad din intensi
tate, oaspeții nu prea se 
împacă cu înfrângerea și, în 
min. 65, Turcaș pe contra
atac, face ca stadionul să 
„înghețe", ■ dar intervenția 
salutară ■ a lui Homan re
aduce atmosfera la normal. 
Fotbaliștii din Lupeni re
iau atacurile în. trombă, dar 
asistăm din nou la ratați, 
una mai mare decît alta. Și- 
astfel se încheie și meciul, 
dar scorul râmi ne numai . 
1—0.

Așadar, de la 0—7 în tur, 
„e o cale alît de lungă" 
pînă la... numai 1—0 în re
tur 1

Corvin ALLXE

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Alte două puncte din deplasare
METALUL S1MER1A — 

MINERUL ANIN U AS A 1-2. 
Stadionul C.F.R. 11 din Si- 
meria a găzduit întiinirea 
dintre tormațiile . Metalul 
Simeria și Minerul Arii- 
noasa. Spectatorii prezenți 
ia această partidă au ur
mărit un joc bun, în care 
manevrarea balonului s-a 
făcut dezinvolt, ritmat. S-a 
marcat doar de trei ori, 
deși fazele de poartă au 
fost numeroase. Primul 
gol l-au înscris gazdele 
printr-un penally (gratuit). 
Oaspeții au egalat cîleva 
minute mai tîrziu prin 
Almășan, iar în min.' 40 
au preluat conducerea 
prin Dumitraș. Echipa din 
Aninoasa a lăsat o bună 
impresie mai ales prin 
perseverența, dirzenia și 
combativitatea cu care 
a luptat în această partidă. 
De această dată Fodor, Cio- 
coș, Croitorii, Dobrescu,

Satisfacții platonice
ȘTIINȚA PETROȘANI — 

LAMINORUL NADRAG 
6^1 (3-0). Joc la discreția 
studenților, în tabăra că
rora fundașul central Ghi- 
țan s-a detașat prin pofta 
deosebită de gol. Gazde
le au luat conducerea și 
au mărit handicapul în 
urma unor combinații „la 
indigo", în min. 7 și 16 
Voicu a centrat, iar Ghi- 
țan a impresionat prin 
precizia șutului. In con
tinuare Știința a insistat, 
dar âtacanții săi au ratat 
în situații unice. (Voicu/ 
Veicotă, Șeceanșchi). Abia 
cu cinci minute înainte de 
pauza, după ce Seceanschi 
și-a imitat coechipierii, a 
șutat in bară, apoi pe 
spațiul porții, dar un âpă-

Radu, Dumitraș, Biăjan, Ce- 
teraș, Burducea,. Ann.ișan, 
Dosza, Rotaru și Faur s-au 
constituit într-o echipă 
Omogenă, capabilă să rea
lizeze rezultate bune <alît 
acasă cît și in deplasare. 
Cîștigul nu este acest 
meci in sine, nici . cele 
două puncte adăugate ce
lor de pînă acum. Marele 
cîștig îl constituie coezi
unea care s-a stabilit în
tre jucători, echilibrul a- 
fectiv datorită căruia își 
pot pune in valoare cali
tățile tizice și cele tehni- 
co-tactice. O notă in plus 
se cuvine acordată porta
rului Fodor juniorului 
Ciocoș, care alături de 
Almășan și Dumitraș ne 
conving că sini jucători ce 
însumează numeroase ap
titudini și calități La ju’- 
niori : Metalul Simeria, — 
Minerul Aninoasa 01.

Proî. Teodor TRIFA 

rător bănățean a respins 
balonul cu mîna. Penaltyul 
a fost transformat, cu si
guranță, de jucătorul ca- 
re-și crease ocazia.

La reluare, oaspeții au 
profitat de o breșă în a- 
părarea studenților și au 
redus din handicap prin 
căpitanul lor de echipă, 
dar momentul de debuso- 
lare a fost repede depășit 
de localnici, al căror atac 
a . cîștigat în aplomb prin 
introducerea lui Colceag. 
Au înscris, pe rînd: Voi
cu (după un șut a lui Se
ceanschi, respins de apără
torii adverși — min. 52), 
Cișmaș (57) și Colceag 
care a pecetluit scorul fi
nal, într-o fază spectacu
loasă, preluînd cu capul 
centrarea lui Ghițan.

O victorie categorică, 
dar care aduce doar satis
facții platonice studenților, 
deja retrogradați în cam-- 
pi on a tul județean. (L V.)!

B re1
• FOTBAL, Divizia C: 

C.P.L. Caransebeș — Mi
liarul Vulcan 2—0. Repu
blicane de juniori: Jiul
— Carpați Mîrșa 1—0; 
C.S.Ș. Mediaș — C.S.Ș. 
Petroșani 1—2; Jiul — 
C.S.Ș. Hunedoara 1—0; 
C.S.Ș. Petroșani — Gaz 
metan Mediaș 4—3. Cam
pionatul județean : Meta
lul Simeria — Minerul 
Aninoasa 1—2, I.G.C.L. 
Petroșani — Parîngul Lo
nea 2—2; S.G.C.L. Călan
— Minerul Uricani 1—3; 
Aurul Certej — Construe^ 
torul Hunedoara 6—1;
I.G.C.L.  Hunedoara — I.M.C. 
Bircea 6—0; Preparatorul

Etapa municipală 
la tetratlon

In zilele de 3 și 4 
mai a.c., pe stadionul 
Jiul Petroșani, a avut 
loc etapa municipală a 
campionatului republi
can de tetratlon — școli 
generale — la care tre
buiau să participe cam
pioanele orășenești din 
orașele Văii Jiului (ca
tegoria 10—14 ani). Dar 
au lipsit nemgtivat re
prezentantele orașelor 
Vulcan și Lupeni. între
cerea a fost deci un di
alog sportiv între Petro
șani și Petrila, respectiv 
școlile generale nr. 2 și 
4 Petroșani și nr. 6 din 
Petrila. Cu echipe mai 
omogene atit la fete cît 
și la băieți, elevii pro
fesorului Dan Heredea 
au cîștigat întrecerea, 
calificîndu-se pentru eta
pa județeană. ,

Iată rezultatele tehni
ce pe echipe și indivi
dual : Fete — Școala ge
nerală nr. 6 Petrila — 
931 puncte, locul doi 
Școala gen. nr. 2 Pe
troșani — 884 puncte, 
Băieți, locul I, Școala 
generală nr. 6 Petrila — 
784 puncte, 2. Școala 
gen. nr. 4 Petroșani — 
712 puncte. Cele mai 
bune rezultate le-au ob
ținut : Domnica Simion 
(Școala gep. nr. 6 Pe
trila) 204 puncte, Iuli- 
ana Birăruț (Școala gen. 
nr. 2 Petroșani) 183 
puncte la fete, Ladisiau 
Gherșner (Școala gen. 
nr. 4 Petroșani) cu 217 
puncte și Mareu Vitez 
(Școala gen. nr. 6 Pe
trila) 184 puncte, la 
băieți. ■ . n ■

A. SLĂBII

i a r

Petrila — C.F.R. Petro
șani 13—1 (?). „Cupa Tu
dor Paraschiva" Selecțio
nata Petroșani (C.S.S. -|-
Jiut) — Școala generală 
11 r. 2 Lonea 3—2.

• TENIS DE. MASĂ : 
Campionatul județean: Mi
nerul Paroșeni — Cons
tructorul Hunedoara 9—5; 
Minerul Lupeni — Meta
lul Hunedoara 4—9.

• HANDBAL, Divizia B 
(tineret) C.S.M. Reșița — 
Utilajul-Știința Petroșani 
20—10. Campionatul ju
dețean: C.S.Ș. Petroșani — 
Metalul Hunedoara (m) 
6—0 (neprezentare).
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LUCRĂRILE FORUMULUI
TINEREI GENERAȚII

încetarea din viată a președintelui
1OSIP BROZ TITO

(Urmare din pagina I) 

legați și invitați de pe în
treg cuprinsul patriei — ti
neri muncitori, țărani, elevi, 
studenți, intelectuali și mi
litari —• români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități, care iși consacră în
treaga energie și capiacitate- 
crealoare cauzei partidului, 
patriei și poporului, edifi
cării socialismului și co
munismului pe pămîntul 
scump al României.

Iau parte ca invitați un 
mare număr de reprezen
tanți ai organizațiilor revo
luționare, progresiste și de
mocratice de tineret,- stu- 
deftți și copii de peste ho
tare, expresie a voinței și 
hotărîrii comune de a în
tări unitatea și colaborarea 
în lupta pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate, in
dependență și progres ale 
tuturor popoarelor, pentru 
statornicirea unui climat de 
pace, destindere și securi
tate, pentru realizarea dez
armării, pentru făurirea u- 
nei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră.

Ședința festivă este des
chisă de tovarășul Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist care în numele 
tuturor participanților, ăl 
întregului tineret al patri
ei, a salutat cu nemărginită 
bucurie și satisfacție parti
ciparea la forumul tinerei 
generații din patria noastră 
a celui mai iubit fiu al 
națiunii române, prietenul 
și îndrumătorul apropiat al 
generațiilor de tineri, secre
tarul general al Partidului

Conferința națională a Organizației pionierilor
In sala de concerte a 

Radiotbieviziunii au început, 
luni dapă-amiază, lucrările 
celei de-a IV-a Conferințe 
naționale a Organizației 
pionierilor, eveniment de 
majoră însemnătate pentru 
cei peste 3,5 milioane de 
purtători .ai cravatelor roșii 
cu tricolor din țara noas
tră și șoimi ai patriei, pen
tru toți copiii României, 
pentru cadrele ce contribuie 
zi de zi la educarea lor în 
spirit revoluționar, la pre
gătirea tinerei generații 
pentru muncă și viață, în 
concordanța cu cerințele 
dezvoltării societății noastre 
socialiste de azi și de inli
ne.

La ședința de deschidere 
au luat parte tovarășele Su- 
zana Gâdea și Ana Mure- 
șan,. membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., membri ai 
CC. al P.C.R., reprezentanți 
ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, ai 
conducerilor unor ministere, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții noas
tre cultural-artiștice _ și ști
ințifice, cadre didactice, pă
rinți, tineri muncitori și e- 
leyi.

In sală erau prezenți, de 
asemenea, oaspeți de peste 
hotare, reprezentînd organi
zații de copii Și. tineret din 
țări de pe toate continente
le, precum și membri ai u- 
nor organizații internaționa
le pentru copii.

Deleqații au aprobat, în 
unanimitate, ordinea de zi a 
lucrărilor :

1. Raportul Consiliului 
Național al Organizației 
pionierilor privind activita
tea desfășurată în perioada 
dintre conferințele a III-a 
și a IV-a și sarcinile ce re
vin Organizației pionierilor 
în vederea educării comu
niste, în spirit revoluțio
nar, a pionierilor și școla
rilor, pe baza hotărîrilor 

Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Declarînd deschise lucră
rile forumului tinerei gene
rații — Congresul al Xl-lea 
al Uniunii Tineretului Co
munist, Conferința a Xll-a 
a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România și cea de a IV-a 
Conferință a Organizației 
Pkmierilor, el a spus: 

lixprimînd dorința fierbin
te a tuturor tinerilor și co
piilor patriei, vă adresăm, 
mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ru
gămintea respectuoasă de a 
iua cuvîntul în deschiderea 
forumului tinerei generații 
din România socialistă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit un~ cu
vânt omagial în legătură cu 
încetarea din viață a pre
ședintelui losip Broz Tito 
— mare conducător al po
poarelor Iugoslaviei, remar
cabil militant revoluționar 
al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale 
apropiat prieten al Româ
niei socialiste.

Secretarul general . al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România a adus un 
ultim și vibrant omagiu 
președintelui R.S.F Iugosla
via și al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

La propunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în
treaga asistență a păstrat 
un mogient de reculegere 

. în amintirea marelui dis
părut.

Apoi secretarul general 
al P.C.R., președintele Re

Congresului al XII-lea al 
partidului.

2. Adoptarea unor modi
ficări la Statutul Organiza
ției pionierilor și la Regu
lamentul Organizației Șoimii 
patriei.

3. Aprobarea Rezoluției 
Conferinței a IV-a a Orga
nizației pionierilor.

4. Alegerea Consiliului 
Național al Organizației 
pionierilor și a Comisiei de 
cenzori, constituirea Comi
siei pentru îndrumarea ac
tivității Organizației Șoimii 
patriei.

De asemenea, conferința 
va dezbate proiectele „Pro
gramului unitar privind e- 
xiucarea comunistă, revolu
ționară prin muncă și pen
tru muncă a tineret gene
rații, participarea tot mai 
activă a întregului tineret 
la înfăptuirea obiectivelor 
Programului Partidului Co
munist Român" și „Progra- 
graniului privind participa
rea tinerei generații la 
realizarea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socia- 
lă a țării, de cercetare și 
creație tehnico-știinjlfică, 
de introducere a progresu
lui tehnic în cincinalul 
1981—1985", documente ca
re vor fi adoptate de către 
forumul tinerei generații.

La primul punct al ordi
nii de zi, tovarășul Cons
tantin Boștină, președintele 
C.N.O.P., a prezentat Ra
portul de activitate al Con
siliului Național al Organi
zației pionierilor și sarci
nile ce revin organizației.

In după-amiaza aceleiași 
zile au început dezbaterile 
pe marginea problemelor în
scrise pe ordinea de zi a 
conferinței.

A fost prezentat apoi și 
aprobat Raportul Comisiei 
de validare.

De asemenea, a fost apro
bată propunerea ca în Con

publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a rostit o am
plă cuvîntare la deschide
rea forumului tineretului 
din România socialistă.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului este 
urmărită cu multă atenție, 
cu viu interes, cu profun
dă satisfacție și mîndrie 
patriotică, cu entuziastă a- 
probare, fiind subliniată, în 
repetate rînduri, cu înde
lungi. și însuflețite aplauze, 
urale și ovații.

In sală răsună din nou, 
tot mai vibrant, aplauze, 
urale și ovații. Intr-o im
presionantă unitate de sim
țire, se scandează. 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", 
„Vom munci și vom crea, 
țara o vom înălța", 
„Ceaușescu — tinerii", 
„Ceaușescu, România :— 
ocrotesc copilări a", 
„Ceaușescu -- pace", 
„Ceaușescu — România — 
pacea și prietenia", „Vom 
munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra".

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat, 
parcurg pe jos aleea cen
trală a Parcului tineretului. 
In această frumoasă zi de 
mai, zeci de mir de tineri 
îi fac secretarului general 
al partidului o călduroasă 
manifestație de dragoste, 
dînd glas recunoștinței pen
tru înalta cinste de a-1 fi 
avut din nou în mijlocul 
lor, pentru minunatele con
diții de muncă și de viață, 
de învățătură și recreere.

siliul Național al Organi
zației pionierilor să fie a- 
leși 301 membri, din care 
151 pionieri, iar în Comi
sia de cenzori 45 de mem
bri.

In continuare, cea de-a 
IV-a Conferință națională 
a Organizației pionierilor 
a primit mesaje de priete
nie din partea reprezentan
ților organizațiilor de copii 
și tineret din țări de pe 
toate continentele.

TELEGRAMA
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prieten sl Rvmâniei socialiste, care a adus un aport 
deosebit de important la dezvoltarea relațiilor româ- 
no-iiigosiave. președintele Tito a jucat un rol ines
timabil în organiza.ea rezistenței antifasciste și a 
luptei de eliberare a popoarelor iugoslave, în victoria 
revoluției și construcției socialiste în țara prietenă 
și vecină. Remarcabil militant revoluționar al mișcă
rii comuniste și muncitorești internaționale, prodigioa
să personalitate a luntri contemporane, tovarășul Tito 
a adus o contribuție remarcabilă la dezvoltarea socia
lismului pe plan mondial, la afirmarea unor relații de 
tip nou în mișcarea comunistă și muncitorească, ba
zate pe egalitate și respectul independenței fiecărui 
partid, ca și în lupta mondială pentru afirmarea for
țelor democratice și progresiste, pentru instaurarea 
in lume a unei politici noi între națiuni.

Sub conducerea Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, a tovarășului Iosip Broz Tito, popoarele iugo
slave au dobîndit uriașe succese în transformarea re
voluționară a ță.ii, în dezvoltarea economico-socială 
și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a mase
lor, în aplicarea creatoare a socialismului științific 
Ia condițiile concrete ale Iugoslaviei, în dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare.

In frunte cu tovarășul losip Broz Tito, Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia s-a afirmat puternic 
în viața înțes națională a epocii noastre, militînd ferm 
pentru soluționarea problemelor complexe care con
fruntă omenirea, pentru relații noi între state, adu- 
cînd o contribuție remarcabilă la promovarea princi
piilor coexistenței pașnice între state cu orînduiri 
sociale diferite, a respectului independenței și suvera
nității naționale a fiecărui popor. Tovarășul Tito a 
fost unul din fondatorii mișcării țărilor nealiniate, un 
militant neabJtiit pentru cauza colaborării, securită
ții și păcii între popoare.

Intre partidele, statele și popoarele noastre — le
gate prin vechi tradiții de solidaritate și întrajutorare

La 4 mai, a încetat din 
viață președintele Republi
cii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Pre
zidiului R.S.F.I., președinte
le Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, mareșalul Iugo
slaviei și comandantul su
prem al forțelor armate ale 
R.S.F.I., losip Broz Tito.

In legătură cu acest trist 
eveniment, Prezidiul C.C. 
al U.C.I., în numele Comi
tetului Central al U.C.I., și 
Prezidiul R.S.F.I. au adop
tat o proclamație în care 
se arată că moartea emi
nentului om -politic și de 
stat reprezintă „o mare du
rere și o profundă tristețe 
care zguduie clasa munci
toare, popoarele și naționa
litățile țării noastre, pe fie-. 
care cetățean al nostru".

„Tito a luptat o întreagă 
viață de om pentru intere
sele și țelurile istorice ale 
clasei muncitoare și ale 
tuturor oamenilor muncii, 
pentru cele mai nobile ide
aluri și năzuințe ale popoa
relor și naționalităților 
noafetre. El a fost conducă
torul istoric în marea lup
tă de eliberare națională și 
în revoluția socialistă. Prin 
întreaga sa viață și operă 
a luptat și a trăit animat 
de căldura și umanismul 
marelui luptător revoluțio
nar și conducător popular".

Subliniind marile merite 
pe care revoluționarul ne- 

, înfrical le-a dobîndit în 
: anii luptei, în cele mai gre- 
1 le condiții, din Iugoslavia 
I veche, în proclamație se a- 
i rată că, persecutat și ares
tat, Tito a constituit un 
exemplu de revoluționar 
neînfricat. A parcurs toa
te perioadele grele ale creș
terii partidului nostru, a 
organizat rîndurile partidu
lui și organizațiilor de ma
să, a condus grevele, lup
tele și acțiunile politice. A 
luptat împotriva sectaris
mului, fracționismului și o- 

i portunismului. A pregătit 
i comuniștii pentru munca în 

mase. A acordat o deose
bită atenție tineretului și 
activității tineretului comu
nist din Iugoslavia. El a 
știut că mișcarea noastră 
muncitorească nu poate fi 
condusă din afară și din 
nici un centru internațio
nal. A fost convins că nu
mai un partid independent 
și unit poate să-și îndepli
nească îndatoririle sale fa

ță de clasa sa muncitoare 
și poporul sau".

Activitatea sa din anii 
luptei împotriva fascismu
lui, perioada'formării și e- 
ducării armatei naționale, 
anii construcției socialiste 
ește pe larg evocată în 
proclamație : „Cînd impe
rialismul fascist a devenit 
o primejdie nemijlocită, 
cînd țara noastră a fost în
robită, cînd era vorba nu 
numai de soarta Iugosla
viei, ci și de viitorul ome
nirii, tovarășul Tito nu a 
șovăit nici o clipă. Sub con
ducerea sa, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
din Iugoslavia a condus po
poarele și naționalitățile ță
rii noastre la lupta împo
triva unui dușman numeri- 
cește superior și înarmat 
pînă în dinți".

„în timp ce întreaga Eu
ropă era cotropită, iar fas
cismul atinsese culmea pu
terii sale, în timp ce ar
matele Germaniei hitleris- 
te pătrundeau tot mai adine 
spre Răsărit, armata de e- 
liberare națională, în frun
te cu Tito a creat un teri
toriu liber în centrul Eu
ropei cotropite, a ținut în 
loc zeci de divizii fasciste 
și prin lupta lor a devenit 
o puternică parte compo
nentă a frontului general 
al forțelor aliate antifas
ciste. Partidul nostru și 
tovarășul Tito au imprimat 
chiar de Ia început acestei 
lupte caracterul luptei de 
eliberare națională și de 
revoluție socialistă. Re- 
ferindu-se la contribuția 
lui losip Broz Tito la elabo
rarea și punerea în practică 
a politicii externe a Iugo
slaviei proclamația sublinia
ză că aceasta este „parte 
componentă a celor mai 
progresiste orientări 
politice ale lumii contem- 

-porane. Tovarășul Tito nu a 
cedat niciodată in fața pre
siunilor sau a oricăror ac
țiuni pe plan internațional, 
bazate pe dreptul celui mai 
puternic. Tito s-a opus cu 
fermitate divizării lumii în 
blocuri. El a fost unul din
tre întemeietorii politicii și 
mișcării de nealiniere. To
varășul Tito ă avut întot
deauna in vedere că pe. ca
lea nealinierii, în condiți
ile păcii, se poate realiza 
temelia cea mai sigură a

desfășurării cu succes a lup
tei popoarelor Și țărilor 
pentru independență națio
nală, autonomie și progres: 
social general în lume".

Iugoslavia va urma în 
continuare cu fermitate 
această calo a lui 
Tito. Tovarășul Tito a fost 
un . apărător ferm al 
drepturilor fiecărui popor 
și fiecărei mișcări revoluțio
nare de a adopta calea 
proprie, originală, indepen
dentă de construire a socia
lismului. 1.1 a luptat cu 
hotărîre pentru ca linia po
litică a fiecărui partid să 
fie elaborată în conformita
te cu popriile condiții na
ționale. In același timp el 
a subliniat că solidaritatea x
internationalists poate să 
se bazeze numai pe egalitate 
deplină în drepturi, inde
pendența și răspunderea au
tonomă a fiecărui partid în 
fața propriei clase munci
toare și a poporului său. 
Tito a militat neabătut pen
tru ca relațiile dintre parti
dele comuniste și muncito
rești, dintre mișcările pro
gresiste să se bazeze pe e- 
galitate în drepturi, nea
mestec, autonomie, respon
sabilitate a fiecărui partid 
în fața propriului popor și 
a clasei sale muncitoare.

Generațiile actuale și ge
nerațiile viitoare sîîit pro
fund îndatorate tovarășului 
Tito. Ele vor continua ope
ra lui nemuritoare.

★
In legătură cu funeraliile 

președintelui Tito, Prezidiul 
R.S.F.I. și Prezidiul C.C. al 
U.C.I. au anunțat că acestea 
vor avea loc la 8 mai, ora 
12,00. Cortegiul funerar va 
porni din fața clădirii Adu
nării R.S.F.1. spre locul un
de va fi înmormîntat, la 
Dedinie, Belgrad.

Ședința de doliu a celor 
mai înalte'organe și organi
zații din Federație va avea 
loc la 6 mai, în marea Sală 
a Sindicatelor din Belgrad. 
De asemenea, adunări de 
doliu vor avea loc în re
publici, provincii autonome, 
comunități social-politice 
restrinse, precum și în or
ganizațiile de autoconduce- 
re, în alte instituții. t

In perioada -1—10 .
Consiliul Executiv Federal î ; 
a proclamat un doliu de | 
șapte zile. I

— s-au statornicit raporturi de profundă prietenie, s-a 
dezvoltat o intensă colaborare politică, economică și 
pe a'te planuri, s-a desfășurat o activă și . rodnică 
conlucrare în arena vieții internaționale. Raporturile 
de strinsă prietenie și cooperare multilaterală româ- 
no-iugoslave au constituit și constituie o contribuție 
prețioasă la cauza propășirii economico-sociale a po
poarelor noastre, la întărirea forțelor socialismului și 
progresului în întreaga lume, la înfăptuirea idealurilor 
și aspirațiilor popoare’or de pretutindeni pentru o lu
me mai banăși mai dreaptă.

Numeroasele întîlniri, contacte și convorbiri pe ca
re le-am avut de-a lungul anilor, personal, cu tova
rășul Tito, au cimentat puternic relațiile noastre de 
stimă, prețuire și sinceră prietenie — factor de sea
mă al apropierii tot mai strînse și al cooperării tot 
mai largi dintre partidele, popoarele și țările noastre, 

împreună cu întregul nostru partid și popor îmi 
exprim convingerea că raporturile de colaborare, so
lidaritate și conlucrare pe multiple planuri dintre cele 
două partide și state ale noastre vor cunoaște și în 
viitor o evoluție mereu ascendentă, că prietenia româ- 
no-iugoslavă va deveni tot mai strînsă și mai traini
că, în interesul ambelor popoare, al socialismului și 
păcii în întreaga lume.

In aceste momente de grea încercare pentru po
poarele Iugoslaviei prietene, ca și de profundă mîhni- 
re pentru forțele înaintate de pretutindeni, vă ex
primăm, dragi tovarăși, cea mai adincă compasiune, 
împărtășim din adtncul inimii durerea oamenilor mun
cii din Iugoslavia și vă asigurăm că poporul român 
este alături de popoarele Iugoslaviei. Avem ferma 
convingere că Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
popoarele Iugoslaviei prietene, urmînd învățătura și 
îndemnul tovarășului Tito, vor întări și mai mult u- 
nitatea rîndurilor lor, vor construi cu fermitate socie
tatea socialistă, vor întări independența și suverani
tatea patriei.

Vă rugăm d ari tovarăși, să transmiteți familiei 
îndoliate cele moi sincere condoleanțe.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sir. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, sir. Republicii, nr. 67.


