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Cu sarcinile de plan 
exemplar din prima

Muierii de la Bărbăteni, Paroșeni și Vulcan și-au 
realizat în mod exemplar sarcinile planificate pentru 
prima zi a lunii mai, primele două confirmînd încă 
o dală hotărirea lor de a-și realiza ritmic sarcinile 
planificate, iar pentru cea de a treia realizările aces
tei zile sperăm să fie do bun augur pentru întreaga
lună

MINA BARBATEN1
Procentul de realizare 

al producției planificate 
pentru prima zi lucrătoa
re a lunii mai este de 
112 la sută, cea mai ridi
cată cotă a realizărilor în
registrate în 5 mai a.c. la 
nivelul Combinatului mi
nier Valea Jiului. în ca
drul întreprinderii, cele 
mai bune realizări le au 
minerii sectorului I care 
au obținut aproape 201)

•one cărbune peste pre
vederi într-o singură zi. 
De la începutul celui de-al 
doilea trimestru, .produc
ția exlrasă peste preve
deri se ridică la 6 000 to
ne de cărbune cocsiti- 
cabil.

MINA PAROȘENI

Prin producția exlrasă 
suplimentar — 105 Ia su
tă procent de realizare a 
prevederilor in ziua de 5

realizate 
zi a lunii

mai — minerii Paroșeniu- 
lui au totalizat de la în
ceputul anului o produc
ție suplimentar extrasă 
de peste 4 000 tone de 
cărbune.

MINA VULCAN
Cu un procent de rea

lizare a producției zilei 
de 5 mai de 100,6 la su
tă, minerii Vulcanului se 
înscriu, la rîndul lor, 
printre întreprinderile cu 
sarcinile planificate înde
plinite. La nivelul sec
toarelor cea mai mare de
pășire a prevederilor o 
înregistrează pentru ziua 
amintită colectivul secto
rului Vil cu un plus' de 
aproape 1 000 tone de 
cărbune.

La Ambasada Republicii 
Socialiste Federative Iugos
lavia din București a avut 
loc, marți dimineața, pre
zentarea de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

Din partea Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român au prezentat 
condoleanțe tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Iosif 
Banc, Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Constantin Dăscă- 
lescu, Ludovic Fazekas, Pe

tre Lupu, Dumitru Popescu, 
Mihai Gere, Ilie Radulescu, 
Mihai Dalea, prim-vicepre- 
ședinte al Colegiului Cen
tral de Partid, Andrei Cer- 
vencovici, Marin Enache și 
Gheorghe Tănașe, șefi de 
secție' la C.C. al P.C.R., E- 
milia Sonea și Stan Soare, 
adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
în numele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, al . său 
personal, al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, a exprimat 
ambasadorului R.S.F. Iugo
slavia, Trifun Nikolici, pro
funda durere pe care o îm

părtășesc comuniștii, toți 
• oamenii muncii din țara 
noastră pentru pierderea 
grea suferită de popoarele 
iugoslave prin încetarea din 
viață a președintelui Iosip 
Broz.Tito, mare conducător 
al Iugoslaviei socialiste, 
prieten apropiat al poporu
lui român, militant de sea
mă al mișcării comuniste și 
muncitorești in Iernai ionele, 
personalitate proeminentă . 
lumii contemporane.

Tovarășa Elena Ceaușcsi ii 
ceilalți tovarăși au păstrai 
apoi un' moment de recule
gere în fața portretului în-

(Continuara In pag. a 4-a)

Lucrările Congresului al Xl-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist

Marți dimineața, au fost 
reluate în plen lucrările ce
lui de-al Xl-lea Congres al 
IJniunii Tineretului Comu
nist.

Au luat parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Ane
ta Spornic, Suzana Gâdea, 
precum si miniștri, conducă
tori de instituții centrale, 
activiști de partid și tineri 
din activul U.T.C.

Au continuat dezbaterile 
generale asupra probleme
lor înscrise pe ordinea de 
zi a Congresului.

A luat apoi cuvîntul tova
rășa Suzana Gâdea, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv la C.C. al 
P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației 
Socialiste.

In cursul după-amiezii, lu
crările congresului au con
tinuat în 9 secțiuni.

Participanții la discuțiile 
purtate atît în plen, cît și 
în secțiunile congresului au 
dat o înaltă apreciere cu- 
vînțării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în des

chiderea Forumului tinerei 
generații, care reprezintă 
pentru uniunea Tineretului 
Comunist, pentru toți tinerii 
un mobilizator program de 
muncă și acțiune o nouă și 
grăitoare dovadă a grijii 
permanente a partidului,, a 
secretarului său general, 
pentru formarea în spirit 
comunist, revoluționar a ti
neretului patriei, expresia 
încrederii întregului popor 
în capacitatea creatoare a

(Continuare in pag. a 4-a)

muncii în

In clișeul nostru, țeîul 
de schimb Francis» 
laș și ortacii săi 
brigada condusă de 
odor Boncalo, de la 
na I.upeni. Această 
maț.'e a extras * peste 
plan, in luna aprilie, 
2 tone cărbune.
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Investițiile de

Din experiența șantierului Vulcan al I.C.M.M.

ACORDUL GLOBAL
cale eficientă de sporire a productivității 

construcții
am
mo-

îndreptar de inestimabilă valoare pentru
tînăra generație

Sîntem hotârîți 
sâ ne sporim eforturile

La preparația Coroești se desfășoară 
ple lucrări de investiții avînd ca scop 
eternizarea și extinderea actualelor capaci
tăți de înnobilare a cărbunelui și crește
rea pe această cale a cantității de cărbu
ne preparat în Valea Jiului pentru side
rurgie. Majoritatea obiectivelor aflate 
execuție au termen scadent de punere

in 
în

funcțiune finele semestrului 1 a.c. An
cheta întreprinsă la punctele de lucru ale 
preparației evidențiază stadiile fizice ac
tuale, pregătirile de perspectivă ale cons
tructorilor și montoriior șantierului din 
Vulcan al I.C.M.M., pentru intensificarea 
ritmurilor de execuție și finalizarea în ter
men a investițiilor.

RIDZI,
3 Vul-
Planul 

șau-

Subinginer Carol 
șeful șantie,ului nr. 
can al I. C. M. M.: 
producției valorice pe 
tier a fost îndeplinit în pri
mul semestru at anului în 
proporție de 101,1 la sută 
și am predat in avans obiec
tivele prevăzute în primul 
trimestru. Prin diminuarea 
costurilor de producție cu 
5 lei/1000 lei investiții 
am obținut o economie de 
peste o jumătate de milion 
lei față de deviz și am de
pășit astfel indicatorul de 
bază al activității economi
ce — producția netă. In

trimestrul 
centrat atenția spre 
tivele din preparația 
roeșli, unde sînt create toa
te condițiile pentru finali
zarea lor în termenele pre
văzute prin grafice. Țelul 
pe care ni l-am propus este 
intensificarea ritmului de 
execuție prin creșterea pro
ductivității muncii, cu cir
ca 12 000 lei pe lucrător în 
comparație cu trimestrul I. 
Calea principală pe care o 
urmăm este generalizarea 
acordului global.

Dumitru DATU, tehnician 
normator: Au fost înche
iate contracte-angajament

II ne-am con- 
obiec- 
, Co-

în acord global între toate 
echipele de constructori și 
montori și responsabilii 
punctelor de lucru și intre

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN

(Continuare în pag, a 2-a)

Economie de 
energie termică
Prin măsurile între

prinse pentru respecta
rea riguroasă a progra
mului de încălzit în ha- 
lere de producție pre
cum și în încăperile ad
ministrative, prin asi
gurarea izolațiilor Ia re
țelele termice și înlte- 
jinerea în bună stare de 
iu acționare a consum r- 
lor’Jor (agenți termici) 
unității e aparțiiiînd 
C.M.V.J. au obținut în 
perioada scursă de la 
începutul anului o eco
nomie de 2 058 Goal la 
energia termică furniza
tă din rețele M.E.E. Cele 
mai bune rezultate la 
reducerea acestor con
sumuri le-au obținut 
l.P.C.V.J. (1070 Gcal), 
l.R.I.U.M.P. (110 Gcal). 
I.M. Paroșeni (250 Gcal) 
și I.M. Vulcan (327 Gcal).

Tinerii de la mina Petri- 
la au primit cu deosebită 
satisfacție cuvînlarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
se, relar general al partidu
lui, rostită cu prilejul des
chiderii lucrărilor înaltului 
forum al tineretului. Simțim 
cu toții grija părintească pe 
care partidul și statul nos
tru o manifestă fața de tî
năra generație. viitorul 
României socialiste, căruia 
îi revine nobila misiune de 
a păstra cuceririle revolu
ționare ale înaintașilor noș
tri, pentru a-și aduce din 
plin contribuția la ridicarea 
patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

In cinstea Congresului ti
neretului, uteciștii de la în
treprinderea noastră au par
ticipat la numeroase acțiuni 
de muncă patriotică în 
scopul sporirii producției de

cărbune, recuperării unor 
materiale pentru a fi re- 
folosile în procesul de pro
ducție. Astfel, în prima zi 
a Congresului organizația 
noastră de tineret a rapor
tat îndeplinirea angajamen
tului economic pe acest an. 
angajament care se referă 
la realizarea a 82 000 
Ia economii finanțate', 
asemenea, în această peri
oadă tinerii de la întreprin
derea noastră, au desconges
tionat 2 500 metri liniari dfe 
galerie, au reparat prin 
muncă patriotică peste 400 
de utilaje miniere, au par
ticipat la aprovizionarea o- 
perativă cu materialele ne-

Miu SlMlONESCU, 
secretarul comitetului U.T.C.

de la mina Pelrila

lei
De

(Continuare in pag. a 2-a»

lom acționa
in chip revoluționar

din aceasta grija părinteas-Am ascultat cu deosebită
atenție cuvînlarea de iues- ca pe care partidul -Și statul 
tiimibila valoare teoretică și o poarta tinerilor patriei
practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului 
nostru, rostită la deschide
rea lucrărilor Congresului 
tinerei generații. Am desprins

poarlă tinerilor patriei

Sorin PETRESCU, 
secretar adjunct 

al organizației U.T.C. 
de Ia C.C.S.M. Petroșani

(Continuare în pag. a 2 .

IN ZIARUL DE AZI
• în cinstea Forumului tinerei generații
• Iubirea de culoare

(iu pag. a 2-a)
# Acțiunile de înfrumusețare trebuie 

continuate
(ui p.iq. a 3-a)
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1 U V. L’L —■ Jl,
) Este însă o primăvară

\.......... ..
*

*

(

l

Ca un ritual neoprit, o 
nouă rotire de aștri ne-a 
adus în primăvară.

i a 
cerul 
des
tine- 

Și 
ti- 
ai

tinereții, cînd sub 
senin al patriei, s-a 
chis marele forum 
resc, cutezanță în gînd 
în iaplă a celor mai 
neri revoluționari 
României socialiste.

Un șuvoi năvalnic 
gloduri se năpustește 
această primăvară a tine
reții întierbîntață de soarele 
arzător al muncii din mi
ni, de pe șantier, din u- 
zină sau de pe ogor. Este

de
în

Primăvara tinereții
primăvara tinereții, cînd 
adunăm în noi, indiferent 
de anii pe cate-i purtăm, 
căldura și entuziasmul ca
racteristic tineretului, ela
nul și inițiativa ce îi ca
racterizează. „Să liți re
voluționari" răzbateau
aerul dens al dimineții, în 
amfiteatrul natural de 
monumentul Lupeni '29, în 
fața a zeci de tineri, cu
vintele veteranului Aton 
Cristea, vechi militant al 
mișcării muncitorești.

In

la

s
inestimabilă 

dragoste și 
am desprins

O bogăție 
de idei, de 
generozitate, 
din cuvînlarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar generat al 
dului, părinte drag 
neretului, cel care 
cheamă să edilicăm
drăzneală și hotărîre o 
ră liberă și prosperă, 
țară a tinereții.

Starea noastră firească 
de a ii, a tineretului, este 
munca. Bilanțul ce se la-

ce acum este rodul bogat 
al acestei primăveri care 
se măsoară în tonele de 
cărbune scoase de sub pă- 
mlnt, în schelele ridicate 
spre cer în fiecare metru 
de glie săpat pentru a fa
ce cuib seminței noi, ideii 
ce încolțește sub lumina 
frunții noastre.

Este primăvara vieții

pârli
ți-
ne
in- noastre, a tinereții, o tre- 
lu

ci

a/

cu
cere tulburătoare spre î- 
nălțimea visurilor, o fla
cără vie, care ne menține 
thmnt si frumoși.

V-b/fiu COANDRAș

■V
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' Ample acțiuni politico-e
ducative continuă să se 
djsiășoare în aceste zile 
ia organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile și instituți
ile Văii Jiului. activități 
dedicate forumului tinerei 
generații, participării active 
a tineretului la transpunerea 
in viață a istoricelor docu
mente ale Congresului al 
Xll-'ea al partidului.

• In cadrul inițiativei 
mobilizatoare „Tineretul 
— factor activ în reefcarea 
cincinalului revoluției ști
inței și tehnicii", întrece
re ia care participă peste 
1.5 000 de tineri din Valea 
.fiului, au fost organizata 
numeroase acțiuni de. mun
că patriotica pentru colecta
rea fierului vechi și a altor 
melate, a materialelor refo- 
losibile, Economiile finanța
te realizate în cinstea Fo
rumului tinerei generații, la 
nivelul municipiului se ci
frează la 716 Otic ’ 1
• Creșterea răspunderii 

fiecărui tinăr pentru reduce
rea consumului de materia
le, energie și combustibili, 
constituie unul din obiecti
vele principale ale activită
ții tinerilor de lă mina 
Lenea. Colective formate 
din tineri urmăresc periodic

dori să remarc faptul că în 
scopul creșterii productivi
tății muncii, . majoritatea 
formațiilor aplica inițiativa 
„Brigada înaltei productivi
tăți" preluată de la mineri. 
Echipa pe care o conduc a 
ciștigat în 1979, locul I pe 
întreprindere în aplicarea 
ei, dar în acest an avem 
chiar in șantier „adversari" 
redutabili.

Constantin JRUMUȘELU, 
șef de echipă fierar-beto- 
niști : Fiecare echipă dis- 
punînd de un exemplar din 
contractul-angajament de

ile poștale din Valea Jiu
lui.
• PREȚURI ÎMBUNĂ

TĂȚITE. Incepind cu 5 
mai a.c. magazinele ali
mentare, cele de legume 
și fructe și centrele din 
cartiere achiziționează de 
la populație sticle și bor
cane la prețuri mai avan
tajoase. Borcanele de 
800—820 ml se achizițio
nează cu 2 lei /bucata, iar 
cele de 300—400 ml cu 1

de construcții cu cele de 
montaj, suprapunerea tor 
ne permit ca in trimestrul
II să creștem cu peste 30 
la sută productivitatea mun
cii Generalizarea acordu
lui global la toate formați
ile productive, inclusiv a 
celor conduse de maiștri 
și subingineri, ocupă în a- 
cest cadru rolul esențial. In 
stația de filtre-presă, de 
pildă, unde s-a cîștigat deja 
un avans de zece zile, lu
crează în paralel mai multe 
echipe, din care patru de 
montaj. Efectul pozitiv al 
unei asemenea programări 
a activității constă în sti
mularea întrecerii, prelua
rea „din mers11 a experien
ței înaintate, cu influența 
deosebite asupra scurtării 
duratelor de montaj și îm
bunătățirii calității lucră
rilor. La fiecare din obiecti
vele în lucru, stadiile sta
bilite prin contractele anga
jament, au fost devansate. 
Sînt create premisele, pu
nerii în funcțiune înainte 
de termen a obiectivelor 
din preparația Coroești.

a fost sărbătorit, cu oca
zia pensionării, conducă
torul auto Ion Pelri- 
lean care în ultimii 22 de 
ani a parcurs la volan, 
fără accidente, mai bine de 
1 000 000 km.

• LUCRĂRILE DE 
CONSTRUCȚIE a noului 
stadion din Petroșani cu
nosc, în această primăva
ra» un ritm alert. De cu- 
rînd constructorii s-au 
decis să amenajeze, în

(Urmare din pag. 1)

( esare a brigăzilor din sub
teran.

Sintem ferm hotăriți ca 
sub conducerea organizați
ilor de partid să ne sporim 
■eforturile, să acționăm în 
continuare cu toată răs
punderea pentru a traduce 
neabătut in viață istoricele 
hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru 
a aplica cu consecvență in
dicațiile și sarcinile trasate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, părintele drag 
al tineretului, cu privire la 
creșterea contribuției noas
tre la îndeplinirea sarcinilor 
politico-econornice ce revin 
întreprinderii în acest an și 
pregătirea condițiilor pentru 
realizarea obiectivelor pre
văzute pentru cincinalul vi
itor.

(Urmare din pagina f)

aceștia și șantier, întregul 
trimestru, practic piuă la 
finalizarea obiectivelor.
Ponderea efectivelor care 
lucrează în acerd global a 
crescut de la 30 la sută la 
începutul anului, la 88 la 
sută în luna martie și la 
Hi la sută în luna aprilie. 
Depășirea normelor, de că
tre fiecare formație de lu
cru, în cursul lunii aprilie, 
confirmă virtuțile acordului 
global în sporirea produc
tivității muncii.

Vasile AUREL, șef de e- 
chipă dulgheri, organizato
rul grupei sindicale a șan
tierului: Prin aplicarea a- 
< ordului global se întărește 
disciplina, crește interesul 
fală de grăbirea lucrărilor 
și. cj urinare, se obțin re
zultate superioare in activi
tatea noastră. Prin eforturi
le și preocupările colecti
vului am reușit să înca
drăm în primul semestru al 
anului, peste 100 noi mun
citori. Prin cuprinderea lor 

* • O VESTE BUNA
j pentru abonații telefonici.
I Au apărut primele exem- 
I plare din ediția 1980 a
I cărții cuprinzînd abonații

telefonici din județul Hu
nedoara. Așteptăm difuza
rea ei... în cantități în
destulătoare și prin ofici

Ia locurile de muncă, atît 
din subteran cit și de Ia su
prafață, modul în care or
tacii lor se preocupă de a- 
ceastă problemă. Datorită 
acestui fapt, în cinstea Con
gresului tineretului, uteciș- 
tii de la mina Lonea au e- 
conomisit peste 1500 kWh 
energie electrică. In această 
acțiune s-au evidențiat în 
mod deosebit tinerii Cons
tantin Stoicoiu, Constantin 
Beșleagă, Floria Moraru. 
Aurelia Grecea, Petru Be- 
lechim și alții.

• In cinstea Congresului 
al Xl-lea al U.T.C.. tinerii 
de la mina Lupeni au ra
portat îndeplinirea angaja
mentului economic la acti
vitatea de muncă patriotică, 
realizînd economii finanța
te în valoare de peste 
120 000 lei. In cadrul ac
țiunilor de colectare a fie
rului vechi s-au evidențiat

lo/n acționa->

în chip revoluționar
(Urinar» din pagina 1>

Cu mîndrîe și satisfacție am 
luat la cunoștință de sar
cinile mari ce ne revin 
nouă, tineretului, pentru a 
participa cu tot entuziasmul 
la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

Noi, tinerii din organiza
ția C.C.S.M, Petroșani sin
tem preocupați de transpu
nerea neabătută în viață a 
istoricelor documente ale 
Congresului al XII-lea al 
partidului, a indicațiilor da
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la forumul tine
retului și cu prilejul vizite
lor de lucru efectuate în 
Valea Jiului pentru a spori 
siguranța la locurile de 
muncă din subteran, pentru 
a asigura condiții . optime 
în vederea creșterii produc
ției de cărbune în Valea 
Jiului.

In cinstea înaltului forum 
utecist, tinerii din organi
zația noastră și-au mobilizat 

în formații de lucru bune, 
care aplică acordul global 
toți aceștia s-au stabilizat 
Ia noi și contribuie alături 
ele ceilalți la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor. Aș 

Cale eficientă de sporire 
a productivității muncii

organizațiile U.T.C. de la 
sectoarele XII, IV și VIII. 
Ca răsplată a activității de
puse, comitetul U.T.C. a 
organizat o excursie in ța
ră la care au .participat cei 
mai buni tineri, prilej cu 
care au vizitat numeroase 
obiective industriale, istori
ce și de artă din Sibiu, 
Tg. Mureș, Tg. Neamț, Bi- 
caz etc.

• La faza județeană a 
concursului „Stăpîni pe vo
lan11, tinerii șoferi Artenie 
Chirică de la Filiala B.Ț.T. 
și Gheorghe Popescu de la 
I.T.A. Petroșani au primit 
cite o mențiune, dovedind 
o bună cunoaștere a reguli
lor de circulație pe drumu
rile publice, pricepere și în- 
demînare în conducerea au
tovehiculului.

Grupaj realizat de 
Vat CODREANU

toate eforturile reușind . să 
colecteze 7 000 kg fier ve
chi și 150 kg de nîrtie, de 
asemenea am realizat peste 
15Q ore de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea incin
tei întreprinderii. Sintem 
preocupați pentru educarea 
politico-ideologică a tineri
lor din organizația noastră, 
pentru formarea unui tinăr 
nou, devotat cauzei socia
lismului și comunismului. 
Activitățile, organizate — 
adunările generale U.T.C., 
învățămîntul politico-ideolo
gic, simpozioane, dezbateri, 
comunicări pe diferite teme 
— constituie tot ătitea for
me și modalități de acțiune 
la care tinerii noștri par
ticipă cu viu interes. Așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sintem 
o generație de tineri revo
luționari, căreia îi revine 
nobila misiune de a duce 
mai departe cuceririle și rea-. 
Uzările obținute de poporul 
nostru; de a face ca Româ
nia să devină o țară a ti
nereții, a fericirii și bunăs
tării materiale și spirituale.

acord global, din 10 în 10 
zile analizăm stadiul exe
cuției și acționăm pentru 
intensificarea ritmului de 
lucru și obținerea de indici 
de pian și retribuție supe

riori. Creșterea producti
vității muncii este legală 
și de pregătiea profesiona
lă a oamenilor, lată de ce 
toți tinerii încadrați în a- 
cest an în echipă participă 
la cursuri de calificare - -- 
cinci la un curs în desfă
șurare, iar alți doi la un curs 
nou deschis.

Subinginer Gheorghe DU- 
MrTRAȘCU, șeful fotului 
preparația Coroeștr: Eșa
lonarea judicioasă a execu
ției obiectivelor industriale 
de la preparația Coroești, 
o bună corelare a lucrărilor

leu bucata. Sticlele de 
piuă la 500 ml se cumpă
ră cu 1 leu bucata, iar 
cele de 500—1000 mi cu 
2 lei bucata.
• ETAPA CAMPIONA

TULUI JUDEȚEAN DE 
FOTBAL, care era pro
gramată pentru joi 8 mai, 
a fost reprogramată pen
tru ziua de 11 mai. Me
ciurile vor începe de la 
ora 11.

® LA U.E. PAROȘENI,

Blocul nostru, 
cel mai 
frumos

Locatarii blocului 12 
din orașul 1 ricani au 
chemat la întrecere lo
catarii celorlalte ’ 8 
blocuri ce formează noul 
cartier Bucura din loca
litate avînd ca- obiectiv 
„Cel mai frumos și mai 
bine întreținut bloc și 
zone verzi". Locatarii 
blocului respectiv se 
străduiesc să și cîștige 
prin muncă și inițiati
vă gospodărească între
cerea pe care au iniți
at-o. Casele scărilor sînt 
ornate cu cusături arti
zanale executate cu gin
gășie și migală de gos
podine, cu ghivece de 
flori puse în suporturi 
de fier forjat lucrate de 
soții, lor, iar zona ver
de din jurul blocului es
te în ton cu celelalte 
lucruri de folosință co
mună. De fapt și apar
tamentele sînt îngrijite 
și păstrate cu responsa
bilitate față de bunul 
obștesc dat în păstrare 
și folosință.

Sînt rare cazurile cînd un 
creator artistic stăpînește 
modalitățile diferite de, ex
primare, Leonardo sau 
Michelangelo sînt prețuiți 
ca artiști totali, în egală 
măsură mînuind pensula și 
condeiul sau dalta, și e- 
xemplele ar putea continua. 
Respectînd proporțiile, un 
astfel de „caz artistic" este 
Maria Dincă din Petroșani, 
poetă cultivată cu consec
vență în paginile ziarului 
nostru. Talentul poetic i-a 
fost recunoscut în cadrul 
fazei finale a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei11, prin acordarea titlu
lui de laureată. Marla Dincă 
a făcut impresie și prin 
cusăturile sale in puncl ro
mânesc, dar și-a descope
rit recent o nouă vocație —■ 
pictura, de asemenea, re
marcată în cadrul prestigio

Analistul Mircea Preda de la Centrul de calcul 

Petroșani „conversează" cu sistemul de calcul al unui 

aparat de teletransmisie. Foto; I. LICIU

Iubirea de culoare
sului festival național. De 
cîteva zile, sala Unirii a 
Muzeului omonim din Alba 
Iulia găzduiește 32 de pîn- 
ze în ulei, semnate de co
laboratoarea noastră, sub 
genericul „Poetica".

Compoziția picturală pro
voacă un adevărat șoc, cu
lorile pure, neiradîate de 
lumini exterioare sau um
bre, sparg tiparul conven
ției naturale, devin simbo
luri, trezesc asocieri și deci 
sentimente, chiar dacă sti-

„Poetlca" picturală 
a Măriei Dincă

Uzarea pulverizează forme
le intr-un arabesc decora
tiv. Rod al trăirii artistice 
intense, viziunea constructi
vă propune, în spiritul lui 
Rudolf Arnheim („Arta și 
perspectiva vizuala") o lu
me reorganizată interior, 
care cuprinde „denaturări 
radicale ale scheletelor vi
zuale simple". Abstractiza
rea voită, ca un corolar al 
sensibilității spontane, deși 
pretenția „artei pure" este 
întotdeauna eșafodată, ne- 
măriurisit, pe celebralizare. 
Lipsit de o „maieutică" a 
descoperirii frumosului,
privitorul trăiește reacții 
diferite (poate de aceea în
demnul : sentimentul ar
tistic se află încorporat in 
consumator), dar este în
demnat să abandoneze pers
pectiva plană pentru a i se 
releva ambițiosul tridimen
sional („Peisaj în galben").

Structural, „Poetica" pic
turală a Măriei Dincă se 
circumscrie in trei compo
nente stadiale, meditative, 
dar maniera și unda croma
tică rămîn consecvente, a- 
celeași și unice. O lume 
rememorată printr-u pris
ma a copilăriei („Semințe- 
le-și rup somnul, în plămă
diri febrile/Innobilînd cu 
fluturi răcorile din ploi,/ 
Căzute peste ierburi în vol
te și fertile/Sub fîlfîiri de

paralel, și cele trei tere
nuri de antrenament.

• BIROUL DE TURISM
PENTRU TINERET, de pe 
lingă Consiliul municipal 
al. U.T.C., pune la dispo
ziția tinerilor fruntași în 
producție care vor să-și 
petreacă concediul pe li
toral, bilete pentru citade- 
la estivală a vacanțelor 
tineretului — stațiunea 
Costinești, în seriile 16—27 
mai, 28 mai — 8 iunie a.c. 

aripi plecate către noi“ ci
tat din „Nu poți uita bala
da", poezie publicată de 
Maria Dincă în nr. 7739 al 
ziarului „Steagul roșu"). Plă
tind încă tribut graficii 
(„Pușa plînge", „Mama" 
„Paiațe", „Cocoșul", Don 
Quijote", „Cherhana" etc.), 
desenul surprinde o atmosfe
ră heratică, primară, dar 
încă pe o cale bătătorită. 
Patru portrete de mineri 
și muncitori creionează sal
tul spre „piscul neumbrit* * 
al idealului său artistic, 
pentru ca apoi dansul culo
rilor să devină un joc în si
ne, variat interpretabil, în 
care simbolul grafic este 
încorporat, fără a mai fi 
evident. De acum înain
te, artista pictează cu acel 
„ochi interior11 și trezește 
profunde emoții cerebrale, 
(„Orice abstracție este lot- 
odată imaginație — R. Arn
heim) — ne gîndim la „Pa
goda celor șase armonii", 
„Turnul din Pisa", ț „Flori 
roșii", „Ape albastre1, „Pei
saj în galben". Uneori însă1'- 
in dorința de a pune în
trebări reapar simboluri 
„programate", „inleiectua- 
liste", gen „Lampa de pe
trol", „Brâncușiana", „Ba
ladă", „încotro", „Porți spre 
soare", într-un demers de
ghizat în manieră naivă.

Esențială, durabilă și șo
cantă rămîne distribuția cro
matică, care reîntoarce rea
litatea într-un concret re
creat, mărturisit metaforic 
în crezul artistic astfel: 
„Și dinspre miezul aspru 
fîntînile-n mișcare, /Dialo- 
gînd cu cerul mai fraged în 
culori,/ Nețărmurita sete 
de-o altă-nbeișugare/Va a- 
lina ca vinul la nunți și 
sărbători". Intr-adevăr, vl- 
zionînd această primă ex
poziție personală a’ Măriei 
Dincă, trăiești senzația că 
„Se primenește ziua, din 
pulbere de stele,/Și vine 
vremea bună, pe umeri de 
părinți,/Cu soarele de vară 
pe frunte să ne spele/Ști
ind că-n bob de grine vom 
arde mai fierbinți". Trăim, 
vorba poetei. o nuntă, o 
sărbătoare a sufletului.

Ion VULPE

• LA CHIOȘCUL ALI
MENTAR din incinta mi
nei Uricani a fost extinsă
gama preparatelor mult 
solicitate de oamenii mun
cii. In prezent se pot servi 
aici și mici, cîrnăciori, și 
alte preparate calde.

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ
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Acțiunile de înfrumusețare 
trebuie continuate

edificatoare. Locatarii Ion 
Ciobanu și Gheorghe Dra- 
gomiroiu din blocul nr. 20, 
strada Păcii, au greblat res
turile vegetale și îndepăr
tat hîrtiile și pietrele dîrt 
scuarul cu trandafiri situat 
în apropierea complexului 
comercial nr. 12; din con
tribuțiile cetățenilor, pe a- 
ceeași stradă, s-au zugrăvit

Pe marginea unei 
scrisori

PETRILA

In multe din zilele lunii 
aprilie, cartierul 8 Martie 
din Petrila a cunoscut e- 
fervescența participării unui 
mare număr de cetățeni la 
acțiunile oe înfrumusețare. 
I-am întîlnit la plantarea 
brazilor, salcîmilor, tranda
firilor și amenajarea ron
durilor pentru flori din 
preajma blocu
rilor în care 
locuiesc cetă
țenii Constan
tin Popescu,

Constantin
Gheorghe, loan David, Ion 
Bechean, Mircea Voicu. Ion 
Masinciuc, în frunte cu pre
ședintele asociației de loca
tari nr. 4 C, Vasile Scăfariu. 
S-a lucrat cu tragere de ini
mă și la blocul nr. 46 al 
cărui președinte este Gheor
ghe Diciuc, și unde s-au 
plantat trandafiri și s-au a- 
menajat ronduri pentru flori. 
Au participat la acțiuni toți 
locatarii.

—■ Ar fj și mai frumos 
cartierul nostru, spunea Va
sile Scăfariu, dacă ceea ce 
realizăm noi nu ar fi distrus 
de animalele ai căror pro
prietari sînt locuitorii cu 
case particulare din apropie
rea cartierului. Este necesar 
să se ia odată măsuri ea

casele scărilor ia 11 
blocuri aparținătoare aso
ciației de locatari nr. 
3 B; s-au amenajat ron
duri și sădit flori în jurul 
blocurilor 1, 5, 6, 8. 12 și 
18, concomitent cu văruirea 
tulpinilor arborilor orna
mentali și fructiferi de că
tre locatarii Bella Latkulik. 
Virginia Ciobanu, Florica 
Popa, Iosif Molodeț, loan 
Ursu, Vasile Crupa, Octa
vian Dobrescu, loan Gruia- 
nu, Ion Floca, Constantin 
Buza, Maria Dodu, Constan
tin Simota și Aurel Moca.

Multe ore de muncă pa
triotică în scopul înfrumu

sețării spațiilor verzi, au 
prestat și cetățenii de pe 
strada Oituz. Locatarii Ște
fan Belea, Marin Stamate, 
Victor Fieraru, Ludovic Sar- 
kanyi, Longhin Munteanu, 
Constantin Coțofan și alții 
din blocul 8 au nivelat și 
transformat în ronduri de 
flori porțiunea de șanț în 
care s-a îngropat noul cablu 
electric, au curățat de us- 

. caturi și vă
ruit peste 150 
pomi ornamen
tali din care 
80 se află de 
o parte și de

alta a unei frumoase alei ce 
leagă strada Oituz de strada 
Păcii, în dreptul blocurilor 
8 și, respectiv, 5. La blocul 
5 au participat activ la lu
crările dfe înfrumusețare lo
catarii Nistor Arman, Va
sile Victoria, Alexandru 
Jurcău și Viorica Popa. Pe 
Iîngă curățirea de resturi 
a spațiului și aranjarea ron
durilor de flori, cetățenii a- 
mintiți au făcut și nivelarea 
șanțului în care s-a îngro
pat cablul electric.

Printre măsurile luate 
ca urmare a unui studiu 
privind posibilitățile de 
reducere a consumului de 
carburanți și lubrifianți și 
îmbunătățirea afluenței 
transportului în comun . se 
numără și schimbarea tra
seului autobuzelor de pe 
ruta Aeroport — Piața 
Victoriei Petroșani, precum 
și a celor de pe ruta Ae
roport Petroșani — Le
nea. După cum se știe, au
tobuzele respective circulă 
acum pe străzile Unirii, 
Aviatorilor și DN 66. Mă
sura aplicată a creat une
le nemulțumiri (nejustifi
cate) în rîndurile unor 
navetiști care s-au adre
sat redacției fără insă 
să-și arate identitatea. Re
dăm cîteva spicuiri din 
scrisoare: „Sîntem un
grup de navetiști care lo
cuim pe străzile Indepen
denței și Viitorului din 
cartierul Aeroport pe ca
re mutarea traseului au
tobuzelor la șosea ne afec
tează considerabil în de
plasarea de la și la servi
ciu." Dar în ce fel îi afec
tează, anonimii nu preci
zează.

Deci, după cum se vede, 
îi deranjează i.iplut că 
autoouzeie nu mai circulă 
pe străzile unde locuiesc 
și că nu mai au mașini a- 
proape la scară. Drumul 
(destul de scurt de altfel) 
de la actualele stații de 
autobuz și pînă la blocu
rile în care locuiesc, l-au 
străbătut, însă ,ani în șir 
fără să-i afecteze și fără 
a se plînge și locatarii din 
blocurile limitrofe DN 66. 
Cit privește noul traseu, 
el este mai scurt, sînt e- 
vitate unele curbe și s-a 
redus numărul de stații, 
ceea ce înseamnă econo
mie de carburanți și lu
brifianți, o mai mare flui
ditate în circulația auto
buzelor, deci o seamă de 
efecte pozitive. Se cer a- 
plicate însă în continuare 
măsuri menite să ducă la 
îmbunătățirea regularității 
mijloacelor de transport în 
comun, dar care să ducă 
totodată la economii cît 
mai substanțiale de carbu
ranți și lubrifianți.

D. CRIȘAN

Formația de lucra con
dusă de Antonin Duban 
și Ieremia Grunwald, de 
la atelierul mecanic Lțe
peni, lucrează la repa
rațiile unei combine ce 
urmează să ia, din nou, 
drumul sabie ranul ui.
Foto: O. GHEORGHE

acești cetățeni să nu-și mai 
lase animalele ’n voia lor 
pe zonele verzi din cartier.

PETROȘANI

Timpul nu întotdeauna 
prielnic și traversarea zone
lor verzi ale blocuri ar de 
lucrările de îngropare a 
cablurilor electr cc nu au 
stăvilit hotarîrea cetățeni
lor din cartierul Aeroport— 
Petroșani de a întreprinde 
acțiuni de întreținere a blo- 

< urilor și do înfrumusețare 
a spațiilor din jurul lor. In 
acest sens cîlova fapte sînt

Răspuns prompt, 
masori eficrente

în ziarul nostru din 3 
aprilie a.c. (nr. 8577) pu
blicam o foto-anchetă 
intitulată „Recuperarea 
și valorificarea resurse
lor materiale refolosi- 
bile nu este o activi
tate facultativă".

întreprinderea vizată, 
mina Aninoasa, ne-a tri
mis operativ în terme
nul prevăzut de legile 
țării, un răspuns la ar
ticolul publicat, răspuns 
în care sînt evidenți
ate măsurile luate pen
tru îndreptarea situației. 
Cităm: „...vă informăm
că s-au luat măsuri co
respunzătoare pentru 
gospodărirea mijloace
lor materiale respective. 
Astfel, s-au stivuit co
respunzător mijloacele 
reîolosibîle și s-au in
trodus în atelier pen
tru recondiționare cele 
ce necesitau asemenea 
operații. S-a intensifi
cat, de asemenea, acți
unea de colectare și 
predare a fierului vechi, 
atît din incinta sud, cît 
și din celelalte incinte 
a’e I.M. Aninoasa și, în 
măsura sprijinului pri
mit din partea Centru
lui de recuperare, colec
tare, achiziții și desfa
cere și Baza de aprovi
zionare din Petroșani cu 
mijloace de transport, a- 
ceastă acțiune va con
duce la îmbunătățirea 
permanentă a acestei si
tuații la întreprinderea 
noastră".

Coustanlin D.ANILA, 
Petroșani

Oameni ai muncii de 
Ia întreprinderea de 
confecții din Vulcan 
participă Ia acțiunile de 
înfrumusețare din zona 
fabricii. Acțiunile lor se 
alătură eforturilor tutu
ror cetățenilor dornici 
ca orașul să-i reprezinte 
ca buni gospodari.

Foto : O. GEORGIANĂ

Pentru concediul minerilor
IJ'.G.S.R. a pregătit pentru sezonul estival ce se 

apropie o plăcută surpriză minerilor din Valea Jiului 
punindu-le la dispoziție două moderne și. confortabi
le hoteluri în stațiunile balneare de pe litoral. Este 
vorba de hotelul „Parc" (200 locuri de cazare pe se
rie) și hotelul ..Meteor" (292 locuri) din stațiunile E- 
forie Nord și Eforie Sud. Aici își vor petrece conce
diul de odihnă 11 serii de mineri cu familiile lor, în 
perioada 12 mai —■ 20 septembrie a.c., în care scop 
sindicatelor din întreprin deriie miniere le-au fost re
partizate 2 000 de bilete de odihnă la mare. Rămîne 
ca beneficiarii lor — minerii — să se grăbească să 
le ridice la timp.

Pentru tinerii mineri

Condiții tot mai de viață
Cu toate că această pri

măvară capricioasă a ju
cat multe renghiuri gospo
darilor de la I.A.C.C.V.J.— 
Petroșani, sărbătoarea mun
cii și a primăverii a fost 
întîmpinată cu un bilanț 
pozitiv în acțiunea de pri
menire a cantinelor și că
minelor de nefamiliști ale 
unităților miniere din Valea 
Jiului.

Zilele trecute au fost 
terminate lucrările la aco
perișul cantinei din Uricani, 
iar în prezent se execută a- 
ceeași lucrare la căminul 
de nefamiliști din localitate. 
La căminele întreprinderi
lor miniere Bărbăteni, Vul
can și Lonea, datorită spri
jinului efectiv acordat de 
conducerile minelor, lucră
rile de reparații și zugrăveli 
se găsesc intr-un stadiu 
foarte avansat. In cadrul 
acestor lucrări au fost mon
tate chiuvete noi, completa
te și înlocuite, unde era ca
zul, bateriile de apă caldă 
și rece în spălătoare și băi, 
au fost zugrăvite, cu gust 
camerele de locuit, încăpe

rile de petrecere a timpului 
liber, coridoarele și casele 
scărilor. Au fost vopsite în 
ulei pardoseiile camerelor la 
căminul din Lonea. După 
terminarea lucrărilor de re
parații sala de club și sala 
de ședințe, din.cadrul că
minului din Vulcan au pri
mit cu adevărat o nouă în
fățișare. Valoarea reparați
ilor executate de Ia începu
tul anului depășește suma de 
150 mii Iei

La realizarea unor lucrări 
de. bună calitate și-au adus 
contribuția însemnată me
seriașii Gheorghe Burciu, 
Iuliu Maksay și losif Koz- 
man — tîmplari, Ioan Lazăr
— instalator sanitari». Teodor 
Forgaciu și Elena Gruescu
— zugravi, losif Birton — 
zidar, și Alexandru Leo- 
rinț — electrician.

Sînt realizări care ilus
trează preocupările cons
tante pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de 
viață ale personalului mun
cilor din unitățile miniere, 
mai ales a celor tineri. (T.K.)

- ----- _-------------------IMAGINI ALE NEPĂSĂRII----------------------------
ț • La Lupeni, lingă fos- 
i tul cinematograf din Băr- 
? băteni, mai multe cofraje 
1 „plan universal" înfruntă 
i cu stoicism, de mai bine 
i de zece luni, intemperiile 
* vremii. Intrebînd în stingă 
ț și-n dreapta, am aflat că. 
I aparțin constructorilor de 
/ la lotul Lupeni al T.C. Ind. 
I Pitești. La ce test le-or fi 
i suplinind constructorii de 
i atîta timp? (foto nr. .1).
J La numai cîțiva zeci de 
j metri, în curtea fostului 

garaj al A.U.T.L. Petro
șani, am înregistrat pe pe
liculă alte imagini ale ne
păsării:
• Ceea ce vedeți în fo

to nr. 2 este o compactoa- 
re, parte componentă, 
cîndva, a unei mașini care 
transporta reziduuri mena
jere. Mașina a fost casată, 
iar restul a rămas ca 
mostră a nepăsării celor 
care s-au mutat de aici.
• Despre modul în care 

l s-a făcut demolarea clădi-
rii garajului, aflați privind 

| foto nr. 3 Pe sub zidurile 
i prăbușite se pot zări cor-

I

puri de calorifere, fier 
vechi, diferiți recipienți, 
anvelope uzate etc. Ci
neva ne-a șoptit că ar fi 
vorba de cel puțin două 
camioane de fier vechi. 
Confirmă cineva?

• Autobuzul din foto
grafia nr. 4 a fost de mult 
casat. Tăierea prin sudură 
a caroseriei a fost multă 
vreme amînată, astfel in
cit acum a devenit un „mo
nument" al lipsei de preo
cupare pentru materialele 
recuperabile.

Gheorghe OLTEANU
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Lucrările Congresului al X!-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist

(Urmare din pag. 1)

tineretului patriei noastre. Ei 
au subliniat că orientările 
și indicațiile de excepțio
nală însemnătate teoretică 
și practică formulate de se
cretarul general al partidu
lui reprezintă un prețios în
drumar in activitatea lor 
viitoare și constituie un în
flăcărat îndemn pentru ' a

duce mai departe, împreu
nă cu întregul popor, glo
rioasele tradiții de luptă 
revoluționară alo clasei 
muncitoare, .ale comuniștilor, 
măreața opera de edificare 
a socialismului și comunis
mului în patria noastră.

In numele tuturor tineri
lor pe care-i reprezintă — 
români, maghiari, germani 
și de: alte naționalități —, ei

aii reafirmat deplina adeziu
ne la politica internă și ex
ternă a partidului și statu
lui, precum și voința fer
mă de; ă acționa, cu dărui
re și. abnegație revoluționa
ră,' pentru înfăptuirea ei,

A foșț dezbătută, într-un 
spirit revoluționar, critic și 
autocritic, activitatea des
fășurată de organizațiile 
U.T.C., sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a

organelor și organizațiilor 
de partid și s-au făcut pro
puneri de natură să contri
buie la ridicarea muncii ute- 
ciștilor la un. nivel calita
tiv superior, corespunzător 
exigențelor și sarcinilor ac
tualei etape de dezvoltare 
economico-socială a patriei 
noastre.

Lucrările congresului con
tinuă. ;

(Agerpres),

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Republicii 

Socialiste Federative 
Iugoslavia din București

Conferința națională a Organizației Pionierilor
In cursul zilei de marți, 

lucrările celei de-a IV-a 
Conferințe Naționale a Or- 
ganizației Pionierilor au 
continuat. în plen, precum 
și pe secțiuni și comisii, 
discuțiile desfă.șuriudu-se în 
lumina aprecierilor, indicați
ilor și orientărilor din ma
gistrala cuvântare rostită de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la deschiderea 
Forumului tinerei generații.

Vorbitorii au relevat în 
cuvîntul lor aspecte ale 
procesului instructiv-educa- 
tiv complex de pregătire a 
pionierilor și șoimilor pa
triei, în deplină concordan
ță cu realitățile multiple 
ale României contempora
ne, subliniind necesitatea 
ridicării permanente a ni

velului calitativ al învăță
turii, precum și a formării 
practice a elevilor și mo
delării personalității copi
ilor în spiritul codului etic 
al comuniștilor.

Dezbaterile din secțiunea 
rezervată pionierilor au pri
lejuit o analiză aprofunda
tă a modalităților specifice 
de lucru ale Organizației 
Pionierilor, ale consiliilor 
organizației și ale comanda
mentelor pionierești, sub 
conducerea partidului.

în cadrul secțiunii au 
fost desemnați 151 de pio
nieri, care urmează a fi a- 
leși în Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, 
cei 23 pionieri pentru Co
misia de cenzori și au fost 
aleși cei 40 de locțiitori

ai președintelui C.N.O.P.
în cuvîntul lor, partici

panta la lucrările Comisiei 
pentru îndrumarea activi
tății Organizației Șoimii pa
triei au reliefat deosebitul 
ei rol educativ și au fost 
apreciate bunele rezultate 
obținute în această direcție.

Adîncind problematica a- 
bordată în plenul Conferin
ței, dezbaterile din comi
sii au pus în lumină ma
rile valențe formative ale 
creșterii tinerei generații în 
cultul muncii, rolul de o 
deosebită însemnătate pe 
care îl are Festivalul na
țional „Cântarea României11 
în stimularea creativității 
tehnîco-științifice și afir
marea de noi talente artis
tice din rîndul copiilor,

contribuția competiției na
ționale „Daciada" în for
marea unui tineret robust, 
armonios dezvoltat fizic și 
intelectual, pregătit să fa
că față tuturor chemărilor 
patriei.

în lumina cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
s-a arătat că în procesul 
educației patriotice a ce
lei mai tinere generații a 
țării! trebuie , să se pună, și 
în continuare, un accent 
deosebit pe cultivarea în 
rîndul acesteia a stimei 
pentru toate popoarele lu
mii, a prieteniei cu copiii 
de pe toate meridianele 
globului, a dorinței de a 
trăi în pace într-o lume 
a colaborării, înțelegerii și 
destinderii internaționale.

Conferința
La Palatul Marii Adunări 

Naționale au avut Joc, 
marți, lucrările celei de-a . 
Xtl-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co- . 
muniști din România. Des- . 
fășurată în spiritul reco
mandărilor făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, în magistrala cu- 
vîntare rostită la deschi
derea lucrărilor Forumului 
tineretului, conferința a a- 
nalizat activitatea organi
zațiilor studențești în pe
rioada care a trecut de la U.A.S.C.R. 
precedenta conferință și a 
stabilit sarcinile și direcțl- U.A.S.C.R. și a 
ile de acțiune în vederea 
realizării unei noi calități, 
superioare, în toate dome
niile, pentru participarea 
tot mai activă a studen
ților, împreună cu celelalte 
categorii de tineri, la în
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea al P.C.R.

La lucrările conferinței 
au participat tovarășii Ma
rin Rădoi, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Ilie 
Rădulescu, secretar al G.C. 
al P.C.R,, reprezentanți ai 
conducerilor unor ministe
re, instituții centrale, orga
nizații obștești, secretari ai 
comitetelor de partid din 
centrele universitare, rec
tori; activiști de partid și 
de stat, cadre didactice, ti
neri muncitori.;

După alegerea organelor 
de lucru ale conferinței, 
delegații au adoptat în una
nimitate următoarea ordine 
de zi :

1 Raportul Consiliului 
U.A.S.C.R. cu privire la ac
tivitatea desfășurată în pe
rioada dintre Conferințele 
a Xl-a și a Xll-a și sar
cinile ce revin Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Co
muniști din România în ve
derea educării comuniste, 
a pregătirii pentru muncă 
și viață a tinerelului uni
versitar, în conformitate cu 
holărîrile Congresului 
Xll-lea al Partidului 
munist .Român.
.2. Raportul 

cenzori.
3. Proiectul 

unitar privind 
munistă, revoluționară, prin 
muncă și pentru muncă 
a tinerei generații, partici
parea tot mai activă a în
tregului tineret la înfăptu-

Comisiei

al 
Co

de

Programuluî
educarea co

U. A. S. C. R
. irea mărețelor obiective 
ale Programului Partidului 
Comunist Român de făurire 
ă societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism.

4. Proiectul Programului 
privind participarea tinerei 
generații la realizarea obiec
tivelor de dezvoltare econd- 
mico-socială a țării, de cer
cetare și creație științifică 
de introducere a progresului 
tehnic în perioada 1981 - 
1985.

5. Modificarea unor pre-

de cenzori ale U.A.S.C.R.,în.aceeași zi, au avut loc 
dezbateri pe probleme, în pe baza propunerilor de ean- 
cadrul secțiunilor de lucru.

Participanții la dezbate-
didăți desemnați de confe
rințe pe centre universitare, 

rile în plenul conferinței și ]n prima sa plenară. Con- 
în cadrul comisiilor au dat 
glas adeziunii entuziaste a 
tineretului universitar la 
politica internă și externă 
promovată de partidul ./ și 
statul nostru, hotărîrii. fer
me de a învăța și munci 
cu abnegație, de a se pre
găti temeinic, în spiritul 
sarcinilor puse în fața ștu- 
dențimii de conducerea 
partidului, al îndrumărilor

vederi ale Statutului 1 • • , -
,■..Ceaușescu. Delegații la cea

6. Alegerea Consiliului 
Comisiei de 

cenzori a U.A.S.C.R.
In scopul asigurării unei 

cit mai bune reprezentări a 
tuturor centrelor universita
re, a profilelor de învăță- 
mînt și anilor de studiu, 
conferința a aprobat în una
nimitate ca noul Consiliu 
al U.A.S.C.R. să fie format 
din 119 membri și 52 de 
membri supleanți, iar Comi
sia de cenzori din 21 de 
membri.

Pentru a se da posibilita
tea unui număr cît mai mare 
de delegați să participe la 
dezbateri, s-a aprobat cons
tituirea a șase comisii de 
lucru.

La primul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Ion Șasu, 
președintele Consiliului 
U.A.S.C.R-, a prezentat Ra
portul Consiliului U.A.S.C.R. 
cu privire la activitatea 
desfășurată în perioada din
tre conferințele a Xl-a și 
Xll-a și sarcinile ce revin 
U.A.S.C.R. în vederea edu
cării comuniste, pregătirii 
pentru muncă și viață a ti
neretului universitar, în 
conformitate cu hotărîrile 
Congresului al Xll-lea al 
P.C.R.

în continuare tovarășul 
Oscar Sz.oke, președintele 
Comisiei de 
U.A.S.C.R., a prezentat 
portul acestei comisii.

A fost prezentat apoi Ra
portul Comisiei de validare.

S-a trecut la dezbaterea în 
plenul conferinței a proble
melor înscrise pe ordinea 
de zi.

A luat apoi, cuvîntul tova
rășul Marin. Rădoi, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R, adjunct’al ministru- r_ _______
Iui educației și învațămîntu- conferința a ales prin vot 
luh secret Consiliul și Comisia

cenzori a 
ra

siliul U.A.S.C.R. a ales Co
mitelui Executiv și Biroul 
Comitetului Executiv.

Ca președinte al Consi
liului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști 
România a fost ales I 
râsul Tudor Mohora.

Ca vicepreședinți ai 
siliului au fost aleși t 
rășii Dumitru Nae, 1 
Zetu, Magdalena Kiss 

dale de tovarășul Nicolae Rddica Bujor, iar ca secre- 
„ tari tovarășii Cătălin Du

de-a Xll-a Conferință a mitriu, Mihaela Livia An- 
ghelescu, Ion Machedon și 
Mihaiela Mocanu.

Președinte al Comisiei de . 
cenzori a U.A.S.C.R. a fost 
ales tovarășul Aure) Borșan.

In numele Biroului și Se
cretariatului Comitetului 
Central al U.T.C., tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., a adresat sin
cere felicitări Consiliului 
U.A.S.C.R. nou ales, Comi
tetului Executiv și Biroului 
acestuia și Ie-a urat suc
cese in îndeplinirea sarci
nilor ce le revin în lumi
na hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea al Partidului Co
munist Român, a orientă
rilor și indicațiilor secreta
rului general al partidului.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul președintele 
Consiliului U.A.S.C.R., Tu
dor Mohora, care a eviden
țiat sentimentul unanim al 
participanților la Conferin
ță, al întregii studențimi că 
participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la lu
crările Forumului tineretu
lui, magistrala sa cuvântare 
rostită cu acest prilej de
monstrează încă o dată, de
osebit de elocvent, grija 
statornică și preocupare^ 
permanentă a partidului fa
ță de modul de pregătire 
a tinerei generații, de ro
lul său sporit în înfăptui
rea grandioaselor progra
me de dezvoltare a patriei 
și a exprimat legămîntul 
solemn al tuturor studenți
lor țării, fără deosebire de 
naționalitate, de a acționa 
neabătut pentru a-și îmbo
găți neîncetat cunoștințele, 
pentru a deveni specialiști 
de nădejde, capabili să con
tribuie într-o măsură tot 
mai mare Ia făurirea viito
rului comunist al națiunii 
noastre.

U.A.S.C.R, au analizat cu 
înaltă exigență și responsa
bilitate comunistă activita
tea organizației revoluțio
nare a studenților români, 
roiul său în procesul de 
formare a omului nou, cons
tructor 'conștient al so
cietății socialiste mu bilate
ral dezvoltate în patria 
noastră.

După încheierea dezbate
rilor generale conferința a 
aprobat în unanimitate Ra
portul și activitatea Consi
liului U.A.S.C.R. în perioa
da dintre Conferința; a 
Xl-a și a Xll-a, Raportul și 
activitatea Comisiei de cen
zori.

Au fost, totodată, aproba
te, în unanimitate, propune
rile de modificare a Statu
tului Uniunii Aso< iațiilor 
Studenților Comuniști din 
România.

In declină unanimitate a 
fost adoptata, apoi. Rezolu
ția celei de-a XI l-a Confe
rințe a U.A.S.C.R., docu
ment care, în spiritul ho
tărîrilor și obiectivelor Con
gresului ăl Xll-lea al P.C.R., 
al indicațiilor cuprinse în 
cuvântarea secretarului ge
neral al partidului rostită la 
deschiderea Forumului tine
retului, jalonează activitatea 
de viitor a organizației re
voluționare a tineretului u- 
niversitar, stabilește sarcini
le și căile concrete de acți

une pentru sporirea contribu
ției asociațiilor Ia educarea 
și formarea profesională și 
politică a studenților, la 
îmbunătățirea în ansamblu 
a procesului instructiv-edu- 
catîv, în concordantă cu ce- 

. rințele mereu sporite ale 
evoluției societății noastre.

Trecîndu-se la ultimul 
punct de pe ordinea de zi,

dio 
lova-

(Urmare din pagina 1) 

doliaț al tovarășului losip 
Broz Tito și au semnat în ț 
cartea de condoleanțe des
chisă la ambasadă.

Din partea Consiliului de 
Stat al Republicii Socialis
te România au pre
zentat condoleanțe tova
rășii Ștefan Voilec și 
Gheorqhe Rădulescu, vice
președinți ai Consiliului de 
Stat. Gheorghe Mihoc, 
Gheorqhe Petrescu, Ion Po
pescu—Puțuri și Vasile 
Vilcu, membri ai Consiliului 
de Stat.

In numele președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și al Consiliului 
de Stat, tovarășul Ștefan 
Voitec a exprimat ambasa
dorului iugoslav sincere 
condoleanțe șl sentimente 
do compasiune pentru pier
derea grea suferită de po
poarele iugoslave prin înce
tarea din viață a președin
telui Losip Broz Tito.

Din partea Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia au prezentat condoleanțe 
tovarășii Ion Dincă, Cornel 
Burtică’; Nicolae Constantin, 
Janos fazekas, Virgil Tro- 
fin, Suzana Gâdea, Ana Mu- 
reșan, Ion Avram, Gheor
ghe Caranfil, ton Celerchi.

In numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al pri
mului ministru Ilie Verdeț 
și. al guvernului, tovarășul 
Ion Dincă, prim-viceprim 
ministru, a exprimat since
re condoleanțe ambasadoru
lui iugoslav.

Din pariea Marii Adunări 
Naționale, a Republicii So
cialiste România au prezen
tat condoleanțe tovarășii 
Nicolae Giosan, președinte
le M.A.N., Virgil Teodoies- 
cu, vicepreședinte,. Hedwigâ 
Margareta Hauser și loachim 
Moqa secretari ai M.A.N.

In fața portretului îndo
liat al președintelui losip

Broz Tito, cei prezenți au 
păstrat un moment de re
culegere și au semnat în 
cartea de condoleanțe.

★

La sediul Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia au venit 
să aducă un ultim și pios 
omagiu marelui dispărut, 
președintele Tito, activ iști 
de partid și de stal, ai or
ganizațiilor de masă și ob
ștești, delegații din partea 
unor ministere și alte insti
tuții centrale, mii de oa
meni ai muncii din între
prinderile: bucureștene, ce
tățeni.

într-o coloană neîntrerup
tă, membrii delegațiilor au 
pășit îndurerați în clădirea 
ambasadei unde au păstrat 
un moment de reculegere 
în fața portretului îndoliat 
al președintelui losip Broz 
Tito, și au semnat în car
tea de condoleanțe. In nu
mele comuniștilor, al colec
tivelor de oameni ai mun
cii pe care le-au repre
zentat delegațiile au expri
mat ambasadorului RS.F. 
Iugoslavia, Triftin Nikolici, 
celorlalți membri ai amba
sadei, sincere condoleanțe, 
sentimente de stimă și res
pect față de memoria mare
lui' conducător al Iugosla
viei socialiste, durerea pro
fundă pe care o încearcă 
întregul nostru popor fa
lă de pierderea grea sufe
rită, atașamentul și calda 
prietenie ale tuturor oame
nilor muncii din țara noas
tră față de popoarele iugo
slave, convingerea că ac es
tea vor transforma clipele 
de profundă durere pe care 
le încearcă într-o forță pu
ternică de luptă și munqă 
pe.ntru continuarea, operei 
președintelui Tito, pentru e- 
dificărea socialismului pe 
pămîhtul iugoslav, pentru 
pace în întreaga lume.

(Agerprfeș)

Depunerea de carnane de flori 
la Ambasada R.S.I. Iugoslavia •

La Ambasada Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia din' București, sub 
portretul cernit al președin
telui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, losip 
Broz Tito, a fost depusă 
marți, o coroană de flori din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a- 
vînd înscrise pe panglică 
cuvintele: „în semn de pro
fund omagiu și deosebită 
prețuire pentru președinte
le losip Broz Tilo“. .

Au fost depuse, de ase
menea, coroane de flori 
din partea Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de stat, 
Guvernului Republicii So
cialiste România, Marii Ă- 
dunări Naționale, Consiliu
lui Național al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, Comitetului Cen
tral al U.T.C., Ministerului 
Apărării Naționale, Minis
terului Afacerilor Externe, 
Comitetului municipal 
București al P.C.R. și Con
siliului popular al Capita
lei, din partea a numeroa
se întreprinderi și institu
ții bucureștene.

depuse co
diri partea 
și membri

ai corpului diplomatic acre
ditați în Republica Socialis
tă România.

Au mai fost 
ro.arie de flori 
unor ambasade

TV.

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,25 Pagini enesciene : 

Vox Maris; Sim
fonia I.

17,20 Ziua mondială a 
Crucii Roșii — Do
cumentar.

17,30 Copilărie, ani de 
aur. .

17,45 Studio Ț '80. Fo

rumul tinerei ge
nerații.

18,10 „Te vom urma 
partid al biruin- 
ței‘f. : Spectacol cu 
prilejui închiderii 
Forumului tinerei 
generații.

19,00 Telejurnal.
19,45 La zi în agricul

tură.
20,00 Cântece patriotice. 
20,20 Tribuna experien

ței înaintate.
20,35 Film consacrat vi

eții și luptei lui 
losip Broz Tito. 
Producție a studio
urilor iugoslave.

22,05 Telejurnal. _ ,
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