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Conducătorul încercat al națiunii noastre

Miercuri după-amiază a plecat la Bel
grad delegația condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, care 
va participa la funeraliile tovarășului 
losip Broz Tito.

Din delegație mai fac parte tovarășii 
Ilie Verdeț, prim ministru al guvernului, și 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor exter
ne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat, la plecare, pe aeroportul Otopeni, 
de tovarășa Elena Ceaușescu, de tova
rășii Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu. Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion

Dincă, Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Radulescu, Aneta Spornic. Ștefan Voi- 
tec, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Marin Rădoi, Ion Urșu, Richard Win
ter, Hie Radulescu, Marin Vasile precum 
și de membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și organizații de 
masă și obștești, personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale, generali.

A fost de fa|ă Trifun Nikolic i. amba
sadorul Iugoslaviei la București.

La ora 17,30 aeronava prezidențiala a 
decolat, îndreptîndu-se spre Belgrad.

comunist, care a dus la in
staurarea puterii politice a 
oamenilor muncii, eveni
ment fixat trainic și adine 
în conștiința poporului ro
mân.

In noile condiții istorice, 
create după eliberarea pa
triei prin acțiunile revolu-

Se împlinesc, astăzi, 59 
de ani de la înființarea 
Partidului Comunist Român.

In viitoarea evenimente
lor care s-au succedat du
pă primul război mondial, 
apariția pe scena politică 
a țării a partidului clasei 
muncitoare, continuator al 
tradițiilor revoluționare ale 
poporului român, a impri
mat Un nou și puternic a- 
vînt mișcării muncitorești, 
luptei maseior populare 
pentru libertate și o viață 
mai bună. încununarea a- 
cestor lupte mărețe, solda
te de multe ori cu grele 
pierderi, cu jertfe omenești, 
este înscrisă în istoria noas
tră prin actul revoluționar 
de însemnătate crucială al 
insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperia- ale poporului' sînt antrenate 
liste, din august 1944, orga- în opera vastă de edifica- 
nizal și condus de partidul .societății socialiste

59 de ani de la 
crearea Partidului 
Comunist Român

multilateral dezvoltate și de 
înaintare spre comunism, 
România socialistă se nu
mără printre țările care au 
dobîndit un imens prestigiu 
internațional, oamenii mun
cii, indiferent de naționali
tate trăiesc pe pămîntul pa
triei satisfacția unei vieți li
bere și prospere, toate a- 
cestea fiind rodul acțiunilor 
înțelepte, umanitare, clar
văzătoare, ale ‘ partidului 
comunist, exponent fidel al 
intereselor celor mulți, lup
tător neobosit pentru împli-

Ședința de închidere
a Forumului tinerei

La ședință au luat parte 
tovarășii Constantin Dăs-

ționare ale partidului co
munist, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, 
întregul nostru popor a do- 
bîndit victorii răsunătoare. 
Astăzi, energiile creatoare

(Continuare in pag. a 2-a)

INDIVID -
COLECTIVITATE

(în pag. a 3-a)

In cursul după-araiezii de 
miercuri s-a desfășurat șe
dința de închidere a lucră- călescu, Aneta Spornic, Su
rilor Forumului tinerei ge
nerații, care a reunit, în sa
la Palatului Republicii So
cialiste România, delegații 
la Congresul al Xl-lda al 
Uniunii Tineretului Comu
nist. la Conferința a Xll-a 
a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România și la a IV-a Con
ferință națională a Orga
nizației Pionierilor.

zana Gâdea, Ana Mureșan, 
Marin Rădbi și Ilie Radu-, 
.lescu.

Erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și guvernului, 
activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții 
noastre științifice, culturale 
și artistice.

în sală se aflau, de ase
menea reprezentanții orga-

generații
nizațiilor revoluționare, 
progresiste și democratice 
de tineret, studenți și co
pii de peste hotare invitați 
la lucrările Forumului.

într-o atmosferă de vi
brant entuziasm Forumul 
tinerei generații a adop
tat în unanimitate hotărîri 
prin care sînt aprobate 
„Programul unitar privind 
educarea .comunică, revor

(Continuare in pag. a 4-a)
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I.M. PAROȘENf

în ziua de 6 mai -producție
record de cărbune

îndreptar de o inestimabilă valoare 
pentru tînăra generație

Idei, chemări care ne-au mers 
la inimă

Brigadierul Ion Cojocariu, de Ia mina Lonea, și or
tacii din schimbul său înaintea intrării în mină într-un 
scurt di ’ cru.

Folo : I. LICIU

• Noua cofă a depășirilor de la începutul anului: 
5 000 tone de cărbune

Minerii de la I.M. Paro- 
șeni înscriu încă din pri
mele zile ale noii etape 
a întrecerii socialiste pen
tru cit mai mult cărbune într-un abataj dotat 
rezultate remarcabile.' In 
ziua de 6 mai, colectivul 
de muncitori,, ingineri și 
tehnicieni ai minei ă rea
lizat o producție de căr
bune record, extrăgînd 
peste prevederile planu
lui zilnic 949 tone. In pri
mele zile lucrătoare ale. nul,ui cu 5 000 tone. In 
lunii au fost obținute, de fiecare din lunile acestui 
asemenea, nivele record an, vrednicul colectiv 
ale productivității muncii muncitoresc al minerilor 
caracterizate prin depășirea din Paroșeni a raportat 
acestui indicator sintetic 
al muncii, în 
2 tone/post, 
înaltă cotă a

lății muncii in abataje 
în medie 20 țone/post- — 
înregistrează brigada con
dusă de iitu Teacenco,

eu 
complex mecanizat de tă
iere și susținere.

Un alt fapt semnificativ 
consemnat la I.M. Paro
șeni în aceeași zi îl con
stituie depășirea planului 
la producția fizică de căr
bune de la începutul ă-

răspundem cu dcvglameirt 
st însuflețire tulurtr che 
mărilor partidului. Congre
sul U.T.C. l-am intîmpinat 
sporindu-ne preocupările, a- 
lături de comuniști, de toți 
lucrătorii secției privind 
îmbunătățirea calității și 
operativității reparațiilor e- 
fectuate la parcul auto și 
utilaje grele, sprijinind ast
fel mecanizarea lucrărilor
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I.M. LIRIC ANI

, , . depășireaabataje, cu
Cea mai reVl" în 

productivi- ducției de

sarcinilor ce-i 
creșterea pro- 
cărbune.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Succesele de piuă acum 
ale minerilor sectorului 
II, succese pe care oame
nii sînt hotărîți să le am
plifice în lunile care ur
mează, le, asigură avans 
in realizarea sarcinilor de 
plan ale actualului cinci
nal. Cărbunele extras 
peste prevederi are o te
melie puternică: hărnicia, 
priceperea oamenilor, dă
ruirea lor în muncă, am
biția și hotărîrea nestră
mutată de a se menține 
în fruntea întrecerii so
cialiste, de a da țării 
cărbune tot mai mult mai 
bun și mai ieftin. Efortu
rile și strădaniile mineri
lor sectorului II al minei 
Uricani sînt cu atît mai 
lăudabile cu cit, întreaga 
producție suplimentară a 
fost obținută în cea mai

La sectorul H toți minerii sînt „cel mai bunl“ 
Dovada: 85000 tone cărbune 
cocsificabil peste sarcinile 
la zi a!e actualului cincinal

BUN1“. insistăm și atunci 
ne sînt evidențiate forma
țiile de la abatajele came
ră conduse de Gheorghe 
Drănău, ton Nicolae Sul- 

s x.v i______ ,■ . •______ ___ — tan Ș» Nidolae Burada.
productivitate • 1 97 8 — plus 18 563 tone la pioducție De la lucrările de pregă-

— - ■ • -■ ■ -i- ■ tiri cele mai bune rezul
tate le-au obținui brigăzi
le conduse de Victor Me- 
zainbrovschi, Dumitru Bor- 
noiu și lmbre Kelemen. 
Realizarea lună de lună 
și an de an a planului la 
lucrările de pregătire e- 
vidențiază o altă latură 
deosebit de importantă a 
preocupărilor conducerii 
sectorului — gindirea în 
perspectivă crearea din 
timp a condițiilor necesa
re obținerii de cărbune 
peste prevederi.

Realizările obținute la producția de cărbune extras:
• 197 6 — plus 24 671 tone de cărbune extras pes

te sarcina planificată și plus 53 kg/post. depășire a 
productivității muncii planificale în cărbune • 1 9 77 — 
plus 20 827 tone la producție și plus 166 kg/post la

și plus 106 kg/post la productivitate • 1 97 9 — plus 
7 220 tone Ia producție și plus 167 kg/post la producti
vitate • 1 9 8 0, ia zi, peste 14000 tone de căroune ex
trase suplimentai 
muncii planificate

pe ’ seama depășirii productivității 
în cărbune cu peste 500 kg/post.

abatajmare parte din
cameră unde mecanizarea 
nu a pătruns încă. In sin
gurul frontal al sectoru
lui, brigada condusă da 
Laurențiu Kelemen va 
monta și pune în funcți
une, în curînd, un complex 
mecanizat.

Intrebîndu-1 pe șeful 
sectorului, ing. Stoica la-

cob, care îi sînt cei mai 
buni șeii de brigadă, răs
punsul a venit prompt, 
dar elocvent, pentru pu
terea de mobilizare și hăr
nicia oamenilor sectoru
lui: „La noi în sector nu 
sînt formații bune, șeii de 
brigada buni și alții mai 
puțini buni — TOȚI MI
NERII SINT CEI MAI
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Dorin GHEȚA

Cu o vie emoție și pro
fundă mîndrie patriotică am' 
urmărit magistrala cuvin ta- 
re rostită de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
deschiderea lucrărilor Foru
mului național al . tinerei 
generații. Cuvintele condu
cătorului partidului și sta
tului nostru, părintele și 
îndrumătorul tineretului,
ne-au mers Ia inimă. In. pe șantierele construcțiilor 
conținutul atît de bogat în industriale din Valea Jiu- 
idei și orientări de inesti- lui. 
inabilă valoare teoretică și 
practică, noi, uteciștiț de la 
S.U.T. Iscroni vedem un 
prețios îndreptar pentru în
treaga activitate și viață a 
tuturor tinerilor patriei. Sîn- 
tem chemați să ne consa
cram, cu înaltă dăruire pa
triotică, întreaga noastră e- 
nergie, avîntul și pasiunea 
caracteristice vîrstei înfăp
tuirii celor mai mărețe i- 
dealuri ale tinerei genera
ții : dezvoltarea impetuoasă 
economico-socială și în
florirea României socialiste, 
creșterea prestigiului ei în 
lume.

La locurile de muncă, noi, 
tinerii de la S.U.T. Iscroni

i. . •
Ne dăm întreaga adeziune 

față de ideile și îndemnu
rile din cuvîntarea secreta
rului general al partidului, cu 
angajamentul solemn de a 
munci fără preget și acțio
na cu fermitate în organi
zația noastră de tineret pen
tru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XI 1-lea al P.C.R., a sarcini
lor încredințate noua de 
partid, peptru propășirea și 
înflorirea multilaterală a 
patriei noastre ^socialiste,

Mihai VILCU, 
mecanic auto, secretar 
adjunct al organizației 

U.T.C. de la S.U.T. Iscr

Ne vom spori contribuția 
la construcția de utilaj minier
Cuvintele tovarășului

Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna forumului tinerei 
generații au avut un viu 
și puternic ecou in rîndu- 
rile sutelor de tineri și ti
nere din întreprinderea 
noastră. Ideile de profunda 
rezonanță revoluționară din 
cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, indeni- au strins fierul vechi, 
nurile ce ni le-a adresat 
privind Îndeplinirea cu e- 
lan și avîiit tineresc a ro
iului nostru in construcția 
socialistă și dezvoltarea 
multilaterală a patriei ne 
înflăcărează conștiința, dîn- 
du-ne noi imbolduri in 
muncă și viața de organiza
ție, în preocupările noastre 
pentru perfecționarea pro
fesională și educație cornii, 
nistă.

Tinerii atelierului meca
nică it al I.U.M.P., se for
mează majoritatea colecti
vului nostru, au îhtimpinat 
Congresul al Xl-lea al 
U.T.C. cu o depășire a sar
cinilor de producție pe cela 
patru luni în proporție da 
peste 10 la sulă. In afara 
programului de producția 

au 
efectuat cite 6 ore fiecare 
din cer 68 de tineri la lu
crările de eliberare a te
renului pentru amplasamen
tele noilor obiective de in-

Conslantin PETRILA 
rectificator, secretar adjunct 
al organizației U.T.C., secția 

mecanică-freză LU.M.P.

(Continuare in pag



JOI 8 MAI 1980Steogul roșu

In cinstea forumului
tinerei generații

(Urmare din Pa8- 1)
de
au

Ne vom spori

Uteciștii, toți tinerii 
ț la mina Aninoasa 
; cinstit Congresul U.T.C. 
: prin multiple acțiuni po- 
ț litico-educatiye, spor- 
î live și de sprijinire a 
ș producției. In ziua de 3 
; mai, in pragul deschi- 
! dorii lucrărilor Forumu- 
ț lui tinerei generații, co- 
i. miletul U.T.C. a orga- 
î nizat o masă rotundă pe 
i tema : 
; tor activr 
; sarcinilor

revoluției
fice“, acțiune la care -a,u 

j participat tinerii din în- 
: treprindere. In .cinstea 
; marelui eveniment poli- 
= tic, tinerii din sectoarele 
; de producție ale 
ț au fost antrenați 
; pdsioiicinîă

£

„Tineretul — fac- 
în realizarea 

cincinalului 
tehnico-științi-

minei
într-o 

competiție de.

tenis de masă și șah, ca 
și într-un campionat lo
cal de volei și handbal 
dotat cu „Cupa Con
gresul al XI-lea al U.T.C."

In aceste zile uteciș- 
tii și tinerii întreprinde
rii au, de asemenea, în 
preocupări desfășurarea 
unor acțiuni în sprijinul 
producției, în cadrul că»- 
rora va fi descongestio
nată de fier vechi vechea 
incintă a minei de la Pis- 
cu, vor fi aprovizionate 
fronturile de lucru din 
subteran cu lemn de mi
nă și armături metalice, 
în timp ce echipe speci
ale alcătuite de tineri de 
la atelier și din sectoa
re vor efectua reparații 
și revizii Ia utilajele mi
niere, în afara orelor de 

i. program.

i

i

vestiții din incinta între
prinderii, au întreprins o 
acțiune gospodărească pen
tru înfrumusețarea spațiu
lui din fața secției. Așa în
țelegem noi, tinerii uzinei 
să contribuim la îndeplini
rea sarcinii privind produ
cerea mașinilor și utilaje
lor miniere și mecanizarea 
proceselor tehnologice din 
subteran, trasată de tova-. 
rășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitelor de lucru 
în întreprinderea noastră, 
iar noi în acest fel să ne 
îndeplinim rolul în socie
tate, în dezvoltarea econo- 
mico-socială accelerată a 
patriei și ridicarea ei pe 
cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației 
socialiste.

Conducătorul încercat 
al națiunii noastre pe drumul 

victorios al socialismului
(Urmate din pagina 1)

șase 
acti- 

ideologică 
a partidu- 
și iese în 
putere de 

ultimului 
niar-

Sfatul medicului

Elevi de Ia Liceul industrial din Vulcan sini pre- 
zenți, în aceste zile, la acțiunile de înfrumusețare a 
orașului. Foto : Gh. OLTEANU

Regimul alimentar 
în bolile digestive

In zilele noastre, toată 
lumea știe că oamenii ca
re suferă de boli de stomac, 
fi<at, intestin trebuie să 
țină neapărat regim ali
mentar. Mulți din acești 
bolnavi spun ca ei țin un 
regim foarte sever dar 
că, totuși, continuă să 

_sufere. Aceste idei des
pre regimuri „severe" au 
rămas din trecut cînd, în- 
tr-adevăr, medicii așa re
comandau.

Desigur că în fazele acu
te ale bolilor aparatului di
gestiv — ulcer, gastrite 
acute, colecisle sau hepa
tite acute —, se impun 
anumite restricții ' alimen
tare, recomandate de me
dic, cum ar fi curele de 
lapte și supe mucilagi- 
noase în ulcer, sau ceaiu
rile în bolile hepatice, bi
liare și intestinale, 
aceasta numai pentru 
perioadă de cîteva
după care regimul se lăr
gește în fazele următoare 
de boală, și mai ales pen
tru perioadele de liniște.

Un alt principiu de ali
mentație, foarte important, 
ce trebuie reținut în 
ceste boli este acela 
toleranței 
aliment sau altul, 
rent dacă este permis sau 
nu în boala respectivă. Se 
știe, spre exemplu, că la 
ulceroși recomandă

dar
o 

zile.

a- 
al 

personale la un 
indife-

mult lapte, acesta anihi
lând acidul din stomac,
foarte crescut la acești bol
navi. Or; sînt persoane
care nu tolerează 
dulce și atunci nu li 
va administra. De 
nea, nu sini tolerate de cei 
mai mulți bolnavi hepatici, 
ulceroși sau biliari, afuniă- 
turile, mezelurile, slănina 

• afumată.
In încheierea acestor 

foarte sumare noțiuni, aș 
aminti o deficiență gene
rală din zona noastră și 
anume : inexistența unor
compartimente dietetice 
la marea majoritate a u- 
nităților alimentare — res
taurante, dar mai ales la 
cantine. Or, ‘ se știe că 
bolile digestive afectea
ză în general populația a- 
dultă. Este 
re merită 
de cei în

Și încă 
năvii ce suferă de afecțiuni 
de ficat sau sînt în pe
rioada de după hepatita 
acută, 
caruri 
fiind 
fie Ia 
speciale.

laptele
se 

aseme-

o problemă ca
să fie studiată 

drept:
un aspect. Bol-

vor consuma mîn- 
norinal sărate, ne- 

nici o contraindica- 
sare, decît în ' cazuri

Dr. Pelm TURCU 
medic gastroenterolog

• CONTRACTĂRI ÎN
CHEIATE. La Banița s-a 
încheiat acțiunea de con
tractare către fondul cen
tralizat al statului, atin- 
gîndu-se nivelul planifi
cat, la lapte de oaie ca 
și la contractele pen
tru oi, miei și porcine. 
Biroul executiv al cori-

siliului popular comunal 
este preocupat în 
nuare de finalizarea 
țiunii de contractare 
pină la 15 mai — și 
produsele animaliere 
lapte de vacă, carne 
neret bovin etc. S-a 
cheiat, de asemenea, 
acțiunea de înmînare 
planului și luare la
noștință de către . cetățe
nii comunei a sarcinilor 
ce le revin pe 1980 la

conti-
ac-

Ia 
_ ca 

ti- 
în-

Și 
a 

cu-

nirea idealurilor.de fericire, 
bunăstare și independență, 
de pace și progres multila
teral ale poporului.

Din cele aproape 
decenii de strălucită 
vitate politică, 
și organizatorică 
lui, se distinge 
relief cu multă 
expresie etapa
deceniu și jumătate, 
cată de contribuția inesti
mabilă a secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
perfecționarea întregii vieți 
politice și economico-socia- 
le a țării. Sub conducerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au crescut rolul 
și forța partidului, capaci
tatea sa de factor politic 
conducător în toate dome
niile vieții sociale, au fost 
inițiate ceh' mai întreprin
zătoare măsuri destinate 
perfecționării organizării și 
conducerii societății, au fost 
obținute succese deosebite 
în consolidarea și îmbogă
țirea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, întări
rea independenței și suve
ranității patriei, creșterea 
contribuției României socia
liste, pe plan internațional, 
la soluționarea marilor pro
bleme cu care se confruntă 
omenirea. Linia politică ge
nerală, trasată dc Congre
sul al IX-lea al partidului,

amplu] program-elaborat de creșterii eficienței acțiunilor 
Congresul al XI-lea, pro- 
gramele-direclivă și cele
lalte documente adoptate 
de Congresul al Xll-lea al 
P.C.R.. poartă amprenta con
ducătorului partidului și 
statului nostru exprimă di
mensiunile cinei prodigioase 
activități creatoare, închi
nate omului, păcii, progre
sului uman, definesc o per
sonalitate de prestigiu a 
contemporaneității, datorită 
căreia țara noastră, mode
lul românesc de viață și 
construcție socialistă, au 
devenit cunoscute și apre
ciate pe toate meridianele 
globului.

Succesele obținute de po
porul român, sub conduce
rea partidului comunist, a 
secretarului său general, în 
dezvoltarea și modernizarea 
forțelor de producție, per
fecționarea relațiilor socia
le, a forței de muncă, adîn- 
cirea democrației socialiste, 
dezvoltarea învățămîntului 
și ocrotirea sănătății, înflo
rirea științei

' corporează o 
te politică, 
de ridicare a 
cialiste a maselor, desfășu
rată de organizațiile parti
dului. Iu Valea Jiului, cen
trul muncitoresc în care 
comuniștii s-au afirmat 
încă de la înființarea parti
dului, organizațiile de ba
ză acționează stăruitor pen
tru perfectionarea stilului, 

mijloacelor și formelor mun
cii de partid în vederea

politice, sporirii potențialu
lui productiv și conceptiv 
al întreprinderilor, al între
gului municipiu, formării o- 
mului nou. cu o înaltă con
știință socialistă. Acționînd 
creator pentru aplicarea 
mecanismului economico-fi- 
nanciar, a principiilor auto- 
conducerii muncitorești și 
autogestiunii, comuniștii, or
ganizațiile de partid din în
treprinderile miniere, șantie
rele de construcții, din ce
lelalte unități economico-so- 
ciale ale Văii Jiului contri
buie efectiv alături de în
tregul popor la înfăptuirea 
liniei politice generale a 
partidului, la edificarea is
toricelor obiective stabili
te de Congresul al XII-lea 
în vederea accelerării dez
voltării patriei, înaintării ei 
ferme pe halea perfecționă
rii multilaterale, a socialis
mului și comunismului.

și culturii în- 
vastă activita- 
organizatorică, 
conștiinței so-

Se înfăptuiesc pro- |

punerile cetățenilor

Controlul oamenilor muncii în acțiune>

Constatările sâ fie 
de masuri operative.

și îndrumate
F.D.U.S., in
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Coordonate 
de consiliile 
localitățile Văii Jiului își 
desfășoară activitatea 
echipe de control al oame
nilor muncii. In vederea 
cuprinderii unei arii cit mai 
largi de probleme și acti
vități, au fost constituite 
221 de echipe de control 
al oamenilor muncii, for
male din membri ai orga
nizațiilor de masă, în ma
rea lor majoritate din rîn- 
durile membrilor de sindi
cat. Deoarece o parte din
tre componenții lor sînt 
nou aleși, la nivelul locali
tăților, au avut ioc de cu- . 
rînd ședințe de instruire 
cu privire la sarcinile ce. 
le revin. Sfera de activitate 
a fiecărei comisii fiind bi
ne delimitată, în rîndurile 
ce urmează ne vom referi 
la cîteva controale recente 
și constatările făcute de e- 
chipe de control al oame
nilor muncii în unele uni
tăți comerciale.

In ziua de 24 aprilie a.c., 
echipa de control al oame
nilor muncii de la I.M. Dîl- 
ja (responsabil Dumitru 
Iancu) a controlat magazi
nul Foto-muzica de pe stra
da Republicii din Petroșani. 
Însemnările din registrul u- 
nic de control atestă că 
din unitate lipsesc acorde- 
oanele de fabricație indi
genă, hîrtie foto, filme și 
mult căutatele discuri de 
muzică populară. A doua zi 
am intrat prin cîteva ma
gazine vizitate de echipe-

culturile agricole și efec
tivele de
• CLUB

Un lucru 
realizează 
aceste zile, 
rea minieră Vulcan a luat 
inițiativa efectuării unor 
mult așteptate reparații 
la clubul sindicatelor din 
localitate, acțiune 
podărească aflată ' 
plină desfășurare, 
la ora actuală a

animale.
IN REPARAȚII, 
binevenit se 
la Vulcan. In 

Intreprinde-

gos-
în

Pină 
fost

urmate 
eficiente

le de control al oamenilor 
muncii. Tovarășul loan Di
nu Ștefănescu, responsabi
lul unității Foto-muzicât, era 
plecat pentru aproviziona
rea unității cu mărfurile 
solicitate. Registrul unic de 
control l-a prezentat vînză- 
toarea Clara Bodnar, care 
a subliniat că discurile de 
muzică populară, acordeoa- 
nele de fabricație româneas
că cu 32, 40, 42, 60 și 80 
bași se vînd ca plinea cal
dă, dar livrările ■către-uni- 
tate nu fac față solicitări
lor Același lucru este vala
bil și pentru celelalte măr
furi a căror lipsă a consem
nat-o echipa 
muncitoresc 
respectivă.
din procesul verbal întoc
mit de echipa de control 
obștesc intră și în posesia 
întreprinderii comerciale 
de care aparține unitatea 
controlată, în cazul de fa
ță a I.C.S. mărfuri industria
le, pentru a se lua măsuri 
operative și eficiente 
rezolvare a

In aceeași zi, 24 aprilie, 
o altă echipă de control al 
oamenilor muncii s-a depla
sat la magazinul alimentar 
nr. 9 din Dărănești, unde 
a semnalat lipsa unei game 
diversificate de mezeluri, a 
unor sortimente de brînze- 
turi și alte produse. La ora 
12,30 în ziua următoare, o 
gospodină a solicitat un pa
chet de unt.

— Am avut unt, ieri și 
azi, pină mai adineaori, dar

de control 
în ' unitatea 

Un exemplar

de
neajunsurilor.

dacă n-ai fost pe fază, ce 
să-ți fac, doar nu era să 
ji-I aduc acasă.

Solicitanta a plecat supă
rată de apostrofările vânză
toarei. Discutîud această 
ieșire, necontrolată, cu to
varășa Sabina Pop, respon
sabila unității, a susținut 
că deși asemenea atitudini 
sînt extrem de rare, cazul 
va fi pus în discuția colec
tivului. La unitatea respec
tivă ar mai fi necesare u- 
nele reparații și zugrăveli 
care, după cum susține res
ponsabila unității, se vor 
executa în această vară.

Echipele de control 
oamenilor muncii din o 
șui Petroșani au trecut în 
aceste zile prin numeroase 
unități de desfacere a pro
duselor industriale, alimen
tare precum și a legumelor, 
fructelor și zarzavaturilor, 
inserînd în registrele unice 
de control și în procesele 
verbale neajunsurile, suges
tiile și propunerile. După 
cum spuneam, un exemplar 
cu cele constatate intră în 
mod operativ și în posesia 
întreprinderilor comerciale 
respective. E necesar ca ele 
să rezolve cu operativitate 
cele semnalate, deoarece 
în acest fel se pot remedia 
neajunsurile, iar echipele 
de control al oamenilor 
muncii își vor- vedea în 
mod concret încununată de 
rezultate 
obștească

■șoară.

In preocupările bi
roului executiv nl Con
siliului popular 
ale deputaților, 
această perioadă 
zarea propunerilor 
cuie de cetățenii 
munei la întîlnirile 
candidații F.D.U.S. Ast
fel, au început lucrări
le pentru construcția u- 
nei băi populare. în co
mună, a început ame
najarea unei stații de 
autobuz în apropierea 
cabanei Peștera Bolii, 
s-au efectuat reparații 
capitale pe drumul de 
acces la magazinul a- 
limentar din Merișor 
și -au început lucrările 
de îndiguire a pîrîului 
Crivadia, precum și re
pararea podului de aici. 
Se materializează 
fel propunerile 
de cetățenii loan 
du, 
Gheorghe Rusu și 
Stoica.

Bănița, 
stă în ” 
reali- 

fă-
co- , 
cu

ast- 
făcute 

San- 
Marcu Cornea,

Au înflorit vișinii.
bune activitatea 
pe care o desfă-

D. CR1ȘAN Foto I. LICIU

Și. 
la

Toate 
și de 

din

schimbată pardoseala în 
bibliotecă și birouri, 
totodată, s-a trecut 
zugrăvirea lor.

• IGIENIZARE, 
unitățile alimentare 
alimentație publică
cadrul halelor pieții Pe
troșani vor fi supuse u- 
nor ample lucrări de igie
nizare și reparare a clă
dirilor, a utilajelor co
merciale și frigorifice. 
Facem această înștiința-

re pentru orientarea popu
lației, în această perioa
dă, spre alte unități de 
profil.

• DE CE TACE- STA
ȚIA ? De prin luna ia
nuarie, stația de radio
amplificare a minei Dîl- 
ja s-a cufundat în tăce
re, din pricina unor de
fecțiuni tehnice. Propa
ganda în sala de apel, 
din această cauză, se fa
ce doar vizual. Cînd vor

lua măsuri comitetul sin
dicatului, întreprinderea 
pentru repunerea în 
funcție a stației, iar popu
larizarea realizărilor ob
ținute de mineri, propa
ganda, să se facă și pe 
cale auditivă ?

Rubrică realizată de
1. BALAN

idealurilor.de
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SĂ MUNCIM Șl SĂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST

0 vm INCHIRMh MMRIIULUI Temei pentru satisfacție
Colectivul întreprinderii 

miniere Petrila l-a felicitat 
cu multă căldură pentru 
activitatea îndelungată și 
munca plină de răspunde
re desfășurată In subteran, 
în conducerea și organiza
rea producției, în îndepli
nirea exemplară a sarcini
lor politice.

— Spuneți-ne, tovarășe 
Virgil Serea, ce a însem
nat pentru dumneavoas
tră mina, acești 27 de 
ani petrecuți în subteran, 
în orașul Petrila t

— Am venit în Valea 
Jiului, la Petrila, în ur
mă cu 27 de ani împreună 
cu mul(i alfi tineri trimiși 
de partid pentru a da ță
rii cărbune. Mă despart 
foarte greu de mină, nu 
îmi vine să cred că sint 
pensionar, că au trecut a- 
tîția ani, ce înglobează 
muncă de.miner, de mais
tru. Și toți acești ani i-am 
muncit la un singur sec
tor, sectorul II al minei. 
De aici am scos la lumină 
tot mai mult cărbune, în 
acest colectiv m-am format, 
aici mi-am adus contribuția 
la pregătirea și promova
rea zecilor de mineri și 
specialiștilor în domeniul 
mineritului. In muncă am 
avut bucurii, dar m-am 
confruntat și cu greutăți și 
aceasta mai ales în mode
larea și pregătirea unor ti

Una dintre brigăzile 
fruntașe ale minei Lu
peni este și cea con
dusă de comunistul loan 
Kacso de la sectorul 
VI. Aplicînd- cu suc
ces inițiativa „Să mun
cim și să trăim în chip 
comunist", brigada a rea
lizat suplimentar pre
vederilor de la începu
tul anului peste 3000 
tone de cărbune, rea- 
lizînd o productivitate 
a muncii de 14 t /post, 
cu 3,6 t /post mai mult 
decît sarcina planifi
cată.

In foto : loan Kacso 
și ortacii săi, Victor 
Dănilă și Mircea Ilin- 
că.

Foto : Gh. OLTEANU 

neri pentru a deveni mi
neri, oameni demni ai so
cietății în care trăim. Le 
ceream ordine și disciplină, 
perseverență și dăruire în 
muncă, în comportament. 
In cele mai multe cazuri 
rezultatele muncii cu acești 
tineri ne-au adus satisfac
ții. In orașul Petrila cu ani 
în urmă am cunoscut-o pe

Bărbați care 
onorează titlul 

de miner

Victoria Cucu cu care am 
închegat un cămin fericit 
și avem trei copii pe care 
îi creștem și educăm pen
tru a deveni cetățeni 
demni de munca și stră
dania părinților lor, de 
condițiile minunate create 
în țara noastră.

La cele relatate cu multă 
emo{ie de omul crescut și 
format la școala muncii, de 
bucuriile și satisfacțiile ce 
Ie-a trăit în mijlocul orta
cilor, secretarul comitetului 
de partid pe mină, tovară
șul Maieu Androne, relata : 

„In Virgil Serea mina Pe
trila a avut un om de ba
ză, un miner și maistru I 
specialist, un secretar de I 
organizație de partid a- ■ 
predat de comuniști, de în- I 
tregul colectiv ui sectoru- ■ 
lui și întreprinderii pentru | 
modul exemplar cum a ști- | 
ut. să muncească cu oame- | 
nii, să-și îndeplinească cu I 
răspundere și pricepere | 
sarcinile politice și de pro
ducție. Pentru activitatea 
deosebit de rodnică desfă
șurată în abatajele minei 
Petrila a fost trimis și a 
terminat cu bune rezultate 
școala de maiștri, ca apoi 
să conducă cu multă com
petență profesională brigă
zile din revirul său. Pentru 
rezultatele obținute în pro
ducție i-au fost decernate 
Ordinul muncii clasa 
a IlI-a și medalii“.

Putem deci afirma că 
Virgil Serea a onorat ti
tlul de miner, că exemplul I 
lui de muncă și viață este ■ 
demn de urmat. Ii dorim | 
multă sănătate și fericire I 
alături de familia sa, de I 
cei ce l-au apreciat și ÎI 
stimează.

Teodor RUSU

început, la orizontul 425, 
dialogul cu maistrul elec
tromecanic Ștefan Pavlov- 
schi, secretarul organizației 
de partid de la sectorul IV 
de la mina Paroșeni, a con
tinuat și la suprafață, după 
ieșirea din șut. Destinul a- 

. cestui comunist vrednic se 
confundă cu cele mai sem
nificative laturi ale activită
ții minerești. Prezent ori- 
cînd la datorie 
în subteran a 
fost alături de 
ortaci, la re
zolvarea celor 
mai compli
cate probleme ale produc
ției și în viața politică.

— Spune mult faptul că 
peste trei decenii ați lu
crat în subteran. Ce v-a le
gat de această meserie ?

— Ne-a plăcut să urmăm, 
eu și cei trei frați ai mei 
meseria de miner pe care au 
profesat-o, la rîndul lor, bu
nicul si tata. In această pe
rioadă am reușit să împle
tesc satisfacțiile profesionale 
cu cele de familie.

— Totuși, care a fost cea 
mai mare satisfacție a comu
nistului Ștefan- Pavlovschi ?

— Satisfacții au fost mul-, 
te. Am să amintesc doar cî- 
teva de la Paroșeni ; , spun 
cele de la Paroșeni, pentru 
că eu am lucrat mulți ani și 
la mina Lupeni, iar cînd a 
fost nevoie de muie aici, nu 
am ezitat nici un minut. Cea 
mai mare satisfacție a mea 

este că am participat efectiv 
la ceea ce s-a înfăptuit la 
mina Paroșeni, adică la cele 
peste 32 000 tone de cărbune 
realizate peste prevederile 
cincinalului. Dar, mai este 
marea satisfacție pe care o 
trăiești cînd vezi că oamenii 
au învins greutățile începu
tului și acum stăpînesc bine 
mecanizarea, sarcină trasată 
de secretarul general al parOameni crescuți la școala muncii
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cînd a fost vor
ba de montarea utilajelor în 
cele șase camere trafo, a 
magistralelor de benzi de 
la orizonturile 575 și 425, a 
conductei de aer comprimat, 
a instalației de degazare a 
minei am fost-prezent. Toa
te lucrările pe care le-am e- 
fecțuat împreună cu ortacii 
au fost de bună calitate și 
executate la timp, asta fără 
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O SECVENȚĂ DIN VIAJA

• „Despărțire tovărășească" -— își intitulează co
respondența Petru Găină, colaboratorul ziarului nostru 
— care ne scrie despre ieșirea la pensie a supraveghe
torului Petru Boboc de la mina Livezeni. In cuvintui lor, 
colegii de muncă Dumitru Vaisciuc, Carol Laslo, Ale-
xandru Tulbureanu, Ion Pițiche, Viorel Negreanu, Ioan 
Ivanov, Ioan Cioacă, Traian Codoreanu, șeful sectorului 
VI și Nicolae Novac, secretarul comitetului de partid, 
i-au urat sărbătoritului ani mulți și fericiți.

• Aproape o familie întreagă, cu numele de C'he-
laru, lucrează la mina Petrila. Intîi și-ntîi s-a încadrat 
ca miner Gheorghe Chelaru, după care au venit și fra
ții săi, ion și Costică. amîndoi mineri, precum și sora 
acestora, Teodora, lucrătoare la bufetul din incinta mi
nei. La rîndul său, băiatul lui Gheorghe, s-a decis să 
urmeze meseria tatălui și în prezent lucrează ca lăcă
tuș Ia sectorul I. O adevărată familie unită, pentru care 
datoria cea mai importantă este munca. i

• Deși are numai 18 arii, elevul Peiru Drăgoescu 
de la Liceul industrial din Petroșani Se dovedește un 
sportiv pasionat. După cîțiva ani, în care a lost un ad
mirator al crosului, îmbărbătat de antrenori a... intrat 
cu curaj în arenă. Așa a înregistrat primul .succes : lo
cul . întîi pe județ, li dorim în continuare rezultate cit 
mai bune !

să mai amintesc de îmbună
tățirile aduse utilajelor. Da* 
că mă gîndesc bine, pot spu* 
ne că există o părticică din 
munca noastră în fiecare to
nă de cărbune pe care o dăm 
patriei. Noi, cei de la Pa* 
roșeni nu numai că am cres
cut odată cu mina, ci ani 
modelat conștiințe, am asi
gurat trăinicia acestei nobile
meseni — MINERITUL.

fiDacă ar
să alegeți pe 
cei mai buni 
dintre ortacii 
dv., pe care
i-ați numi ?

— Pe toți. Pe toți minerii 
și electrolăcătușii din cadrul 
sectorului. Toți au pus umă
rul la realizarea cu opt luni 
mai devreme a sarcinilor de 
plan ale actualului cincinal. 
Cred că acest lucru este ceJ 
mai bun prilej pentru bucu
rie, pentru satisfacție.

Cornel BUZESCU

In fața noastră un zdra- 
hon de băiat își frămîntă 
nervos degetele noduroase j 
ar vrea să nu-și aducă a- 
minte de faptele sale și to
tuși simte nevoia de a-și 
descărca sufletul. Zilele pe
trecute in arestul miliției 
s-au, întipărit în cutele fe- 
țeii, cearcănele de sub 
pleoape mărturisesc nopțile 
insomniei. Venise în urmă 
cu vreo doi. ani să-și. facă 
un rost în Valea Jiului ; lu
cra la mina Dîlja. A cunos
cut o fată de care s-a îndră
gostit, a acceptat să uite u- 
nele comportări ale ei în 
trecut, care nu-i făceu cins
te, se pregăteau chiar să 
înainteze actele pentru că
sătorie.

A venit însă o zi nefastă 
pentru Valerian Chimu. Ie
șise din schimbul IV, a luat 
retribuția, a cumpărat o 
sticlă de lichior și s-a în
dreptat spre garsonieră. A 
intrat în vorbă cu o fată 
cunoscută prin comporta
mentul ei libertin. Rodica 
era pusă pe destăinuiri, i-a 
povestit că prietena lui, Lidia 
a fost la școala de corecție, 
acolo s-au cunoscut, a i- 
dentifîcat-o într-o poză de 
grup... Rămas singur, Vale
rian a băut sticla fără ră
suflare, a mai procurat una 
de la alimentară, după ce 
a terminat lichiorul a ajuns 
la bufetul „Dacia" din Pe
troșani. A trecut pe bere 

s-a sfădit cu niște consuma
tori", a spart cîteva sticle 
goale, dar cînd au apărut 
oamenii ordinii publice a 
fugit spre casă.

— Suferisem un șoc, eram 
foc și pară, mai mult tur
bat...

La venirea Lidiei a spart 
oglinda, a rupt un scaun, a- 
creditînd ideea că vrea să 
se spînzure (cablul caselofo- 

O iubire condamnată 
de egoism

nului s-a dovedit prea scurt). 
A pus-o pe iubită să-și de
pene în scris ultimii cinci 
ani din viață, apoi a vrut să 
aibă o confirmare în fața șe
fei Lidiei... Pe drum însă o 
patrulă a miliției l-a văzut 
cu mâinile pline de singe, 
cu hainele rupte și a încer
cat să-l legitimeze. A încer
cat să fugă, cînd să fie a- 
juns a scos cuțitul.,.

In comportarea lui Vale
rian Chimu, surprinde izo
larea sa, modul egoist de a 
privi viața. Iubea o fată 
căreia îi trecuse cu vede
rea un anume trecut. N-a 
ținut cont că are în față un 
om cu greșelile lui, că ros
tul iubirii este să-ți înțelegi 

partenerul, să-1 ajuți să de
pășească momentele grele 
din viață. S-a gîndit numai 
la el. Cu o dușmănie greu 
de imaginat, a vrut să „re
zolve" situația. Capabil să 
săvîrșească acte necugetate, 
și-a găsit „alinarea" în al
cool. Oare nu era mai bine 
să caute sfatul unui prieten, 
al unei rude, să lămurească 
lucrurile calm împreună cu

Lidia ? Egoismul său exa
cerbat l-a plasat însă in 
centrul... universului. Rănii 
în amorul propriu, a consi
derat că trebuie să distrugă 
tot ce e înjur, neținînd sea
ma de consecințele grave 
ale faptelor sale antisociale.

...iși frămîntă nervos de
getele. Acum. înțelege că a 
greșit, deși semnalul de a- 
larmă trebuia tras mai de
mult. înaintea scandalului a- 
mîntit, Valerian Chimu se 
arătase mereu dispus ,.să-și 
facă singur dreptate, cu 
pumnii. Provocase alte scan
daluri, fusese amendat de 
organele de miliție pentru 
tulburarea ordinei publice. 
Omul acesta a lucrat însă. 

într-un colectiv de oameni, 
la sectorul III al minei Dîl
ja, intr-un abataj, alături de 
alți ortaci. Oare cum l-au 
privit pînă acum ? Colecti
vul de muncă constituie o 
școală de educație, fiecare 
membru al său trebuie pri
vit cu încredere, dar și în
drumat sa respecte normele- 
vieții noastre socialiste. Ne
păsarea face însă ca unii in
divizi să se răzlețească, să 
nu mai țină seama de siste
mul de norme morale, ba 
chiar cu... concursul alcoo
lului să săvîrșească fapte 
antisociale grave.

Spășit, Valerian Chimu a 
înțeles eșecul comportării 
sale, și-a restructurat con
vingerile despre adevărata 
dragoste și deșete necesita
tea 'prețuirii reciproce a 
celor care hotărăsc să-și în
temeieze un cămin. In ace- 

, lași timp a învățat un ade
văr amar; să nu-și plece u- 
rechea la zvonurile rău vo
itoare, să cumpănească bine 
o stare de lucruri și nu în 
compania acelui rău sfătui
tor al minții omenești, alcoo
lul. Din . păcate, toate aceste 
învățămine au fost dobîndi- 
te după comiterea unor in
fracțiuni grave, pentru care 
își va primi binemeritata, 
pedeapsă...

Ion VULPE 
cu sprijinul lt. major 

Ion ARSENE

• Matilda Băloi din Vulcan s-a gîndit că poate 
trăi și fără muncă. Din diferite „afaceri" încheiate cu 
bărbați dubioși. Din aceste „afaceri" au venit pe lume 
trei copii. Dar, cum să se ocupe Matilda de ei cînd are 
pe cap „atâtea treburi" ? 1 Și-a continuat „afacerile" pe 
picior mare. Pînă într-o zi, cînd organele în drept i-au 
adus aminte de obligațiile materne. Bine ar fi ca aceas
tă rătăcire să fie doar „o secvență întâmplătoare, din 
viața" Matildei..,

• Este de ajuns o clipă să te lași „furat" de vor
bele ademenitoare ale cuiva, să nu gîndești ceea ce faci. 
Așa a procedat și Rozalia Filip din Vulcan, care s-a lă
sat ademenită de serviciile pe care i le-a. oferit Pamiîla 
lsaicu. Vrind cu orice preț s-o „ajute", în condiții cu 
totul periculoase, i-a întrerupt sarcina, A făcut-o în 
schimbul unei perioade în care va fi privată de liber
tate.

• La miezul nopții, după ce consumaseră băuturi 
alcoolice la restaurantul „Cina" din Lupeni, Nicolae Ba
log și Mihai Munteanu în vîrstă de 19 și respectiv 18 
ani, au pătruns in locuința cetățenei M.S. in vîrstă de 
78 de ani. Profitînd de faptul că era bolnavă și nu se 
putea ridica din pat, au cotrobăit prin casă, răsturnînd 
lotul în cale. Văzând că nu găsesc nimic, au amenințat-o 
sustrăglnd suma de 900 lei. Au fost condamnați la 2 ani 
de muncă corecțională.

• La 4 ani de închisoare a tost condamnat șoferul
loan lonașcu din Petroșani pentru „plimbarea" pe care 
a făcut-o cu mașina statului și... în compania minorei 
C.P. „Plimbarea" s-a încheiat însă pe marginea Jiului, 
unde șoferul s-a îndrăgostit tam-nesam de partenera sa 
de drum „Dragostea" s-a transformat în ceartă, apoi în 
scandal din care minora a scăpat molestată, iar șoferu
lui, adică apucăturilor sale animalice, organele de or
dine le-au pus frînă... .

Rubrică realizată de 
Val. COANDRĂȘ
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Ședința de închidere a Foru 11
tinerei generații

(Urinare din pagina 1)

luțiohară prin muncă, și 
pentru muncă a tinerei ge
nerații participarea tot 
mai activă a întregului ti
neret la înfăptuirea măre- : 
țelor obiective ale Progra
mului Partidului Comunist 
Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism" 
și „Programul privind parti
ciparea tinerei generații la 
realizarea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socia- 
Iă a țării, de cercetare 

și creație tehnico-științi-

fică, de introducere a pro
gresului tehnic în cincinalul 
1981—1985“ dînd mandat 

„Comitetului Ceh trai al 
U.T.C., Consiliului U.A.Ș.C.R.
și C.N.O.P., să definitive
ze aCesteNprograme în lu
mina orientărilor și indica.- 
țiilor date de • tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la des
chiderea Forumului tinere
tului, a propunerilor și su
gestiilor făcute în Congre
sul U.T.C. și conferințele 
U.A.S.C.R. și Organizației 
pionierilor și să stabilească 
măsurile necesare pentru

Facindu-se ecoul senti
mentelor și gîndurilor tutu
ror tinerilor și copiilor pa
triei noastre, : Forumul ti
nerei generații a hotărît să 
adreseze tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o 
scrisoare al cărei text este 
aprobat cu puternice și în
delungi aplauze.

Tînăra generație se an
gajează solemn să-și călă
uzească munca, viața și vi
surile în spiritul chemări
lor adresate cu generoasă 
încredere și părintească

dragoste de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să-șF 
îndeplinească cu cinste și
răspundere, cu abnegație 
revoluționară, îndatoririle 
ce îi revin, să-și consacre 
întreaga energie și capa
citate creatoare edificării 
României socialiste de as
tăzi, a României comuniste 
de mîine.

Ședința de închidere a 
Forumului tinerei generații 
ia sfîrșit într-o atmosferă 
de mare însuflețire și en
tuziasm.trecerea la înfăptuirea lor.

încheierea lucrărilor Congresului al Xl-lea 
al Uniunii Tinerelului Comunist

Miercuri au luat, sfîrșit 
lucrările celui de al Xl-lea 
Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist, eveniment 
deosebit de important în 
viața și activitatea tinerei 
generații din patria noastră.

La lucrările ultimei zile 
au participat tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Aneta 
Spornic, precum și miniș
tri, conducători ai unor 
instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, 
activiști de partid, tineri 
din activul U.T.C. și ale 
asociațiilor studenților co
muniști.

Erau prezenți, de ase
menea, membrii delegațiilor 
de tineret de peste hotare 
care participă la Congres.

Au fost reluate dezbate
rile în plenul Congresu
lui asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi.

In continuare a luat cu- 
vintul tovarășa Aneta Spor
nic, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul educației 
și învățămîntului.

în. continuare, delegații 
au trecut la adoptarea do
cumentelor supuse dezba
terii. Congresul a hotărîț, 
în unanimitate, să aprobe 
Raportul și activitatea Co
mitetului Central al Uniu

nii Tinerelului Comunist în 
perioada dintre congresele 
al X-lea și al Xl-lea și sar
cinile ce revin Uniunii Ti
neretului Comunist în ve
derea participării tot mai 
active a întregului tineret 
la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al 'XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Congresul a adoptat, de 
asemenea, în unanimitate, 
hotărîrea prin care Con
gresul al Xl-lea al U.T.C. 
aprobă Raportul și activi
tatea Comisiei Centrale de 
Cenzori a U.T.C,

In continuare, Congresui 
a aprobat, în unanimitate, 
Raportul privind modifica
rea unor prevederi ale Sta
tutului U.T.C., urmînd ca 
noul Comitet Central să de
finitiveze Statutul Uniunii 
Tineretului Comunist pen
tru a-1 da publicității.

Intr-o atmosferă entuzi
astă, delegații au aprobat 
apoi, în unanimitate, Rezo
luția Congresului al Xl-lea 
al Uniunii Tinerelului Co
munist.

La ultimul punct al ordi
nii de zi, Congresul a ales 
organele de conducere ale 
Uniunii Tineretului , Comu
nist. In Comitetul Central 
al U.T.C. au fost aleși 235 
membri și 115 membri su

pleant i, iar în Comisia Cen
trală de Cenzori, 45 de 
membri.

A avut loc, apoi, prima 
plenară a noului Comitet 
Central al Uniunii Tinere
tului Comunist.

Plenara a ales Biroul C.C. 
al U.T.C. format din 27 de 
membri și 10 membri su
pleant! precum și secre
tarii C.C. al U.T.C.

Ca membri ai Biroului 
C.C. ah U.T.C. au fost aleși 
tovarășii: Alexandru Apos
tol, Maria Avram, Elisabela 
Blasz, Vasile Băețelu, Cate
rina Benedic, Vasile Bon- 
taș, loaha-Maria Matecscu 
Bolba, Ni'cu Ceaușescu 
Stela Chioveanu, Elena Cis- 
maru, Dinu Drăgan, Cons
tantin Faina, Ana Ferencz, 
Pantelimon Găvăilescu, Vir
gil Hampu, Mihai Hîrjău, 
Ilie Lavu, Ioana Lăncrăjân, 
Emil Marinache, Tudor Mo
hora, Dumitru Nagaț. Vic
tor Năstăsescu, Cornelia 
Oancea, loan Rolărest u, 
Georgel Sanda, Silvia Stoi
ca, Maria Talpă.

Ca membri supleant! ai 
Biroului C.C. al U.T.C. au 
fost aleși tovarășii : Tudor 
Crăciun, . Nicolae ‘ Dan 
Fruntelată, Florentina Ivă- 
nescu, Ștefan Knuff, Cons
tantin Palade,

Pușkaș, Vasile Soare, Ale
xandru Spiță, Fosil Varga. 
Nicolae Victor Zamfir.

Plenara a ales ca prim- 
secretar al Comitetului Cen
trai al Uniunii Tinerelului 
Comunist pe tovarășul Pan
telimon Găvăriescu, iar ca 
secretari ai C.C. al U.T.C. 
pe tovarășii: Nicu Ceaușes
cu, Vasile Bontaș, Ioana 
Lăncrăjân, Virgil Hampu, 
Ana Ferencz, Caterina Be
nedic, Tudor Mohora, Mi
hai Hîrjău.

Iii prima sa ședință, Co
misia Centrală de Cenzori 
a ales ca președinte pe to
varășul Nicolae Felecan. 
/In numele noului Comi
tet Central al U.T.C., tova
rășul Pantelimon Găyănes- 
cu a adresat sincere mul
țumiri pentru încrederea a- 
cordată, angajîndu-șe în fa
ța Forumului tinerei gene
rații sa nu precupețească 
nici un efort pentru înde
plinirea neabătută a man
datului încredințat, a sar
cinilor de răspundere ce 
revin noilor organe alese 
în înfăptuirea politicii 
partidului și stalului nos
tru, a orientărilor și indi
cațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta-

Ecaterina rul general al partidului.

Cea de-a IV-a Conferință Națională a Orqanizatiei 
pionierilor și-a încheiat lucrările

Miercuri la amiază s-au 
încheiat lucrările celei de-a 
IV-a Conferințe Naționale 
a Organizației pionierilor. 
La lucrări au participat Su- 
zana Gadea, membru suple
ant al Comitetului Politic 
Executiv, al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C, al P.C.R., 
ai conducerii unor institu
ții centrale și, organizații 
obștești, activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai 
vieții noastre științifice și 
culturale.

In prima parte a ședinței 
de dimineață au continuat 
dezbaterile în plen.

In continuare, conferința 
a aprobat în unanimitate 
Raportul și activitatea Con
siliului Național al Organi
zației pionierilor, deslășu- 
rată în perioada dintre a 
111-a și a IV-a conferință.

Delegații au aprobat, de 
asemenea, modificările pro
puse la Statutul Organiza
ției pionierilor și la Regu
lamentul Organizației Șoi
mii patriei,

Participanții au adoptat 
apoi, în unanimitate, Re
zoluția celei de-a IV-a Con
ferințe, document care, în 
spiritul orientărilor Congre
sului al XII-lea al P.C.R, 
al recomandărilor conținute 
în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consti
tuie un îndreptar în acti

vitatea viitoare a organi
zației, consacrată educării 
comuniste, patriotice, revo
luționare a pionierilor și 
școlarilor, în vederea par
ticipării mai active a gene
rațiilor -tinere de copii la 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

La ultimul punct al ordi
nii de zi, s-a trecut la ale
gerea Consiliului Național 
al Organizației pionierilor, 
care cuprinde 301 membri, 
din care 151 pionieri. Ales 
în unanimitate, rioul con
siliu reunește cadre didac
tice, comandanți-instructori, 
activiști de partid, ai U.T.C., 
pionierl-comandanți de uni
tăți, președinți ai consilii
lor locale ale Organizației 
pionierilor, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, 
organizații obștești și de 
masă, muncitori, tehnicieni, 
ingineri, oameni de știință 
și cultură.

S-a constituit, de aseme
nea, Comisia de îndrumare 
a activității Organizației- 
Șoimii patriei alcătuită din 
71 de membri, și a fost a- 
leasa Comisiei de cenzori 
din 45 de membri,

In prima plenară comună 
a Consiliului Național al 
Organizației pionierilor, a 
Comisiei de cenzori și a 
Comisiei pentru îndruma
rea activității Organizației

Șoimii patriei a fost ales 
Biroul C.N.O.P., alcătuit 
din următorii tovarăși: 
Hîrjău Mihai,. președinte al 
Consiliul Național j Nicu- 
lescu Constanța, Szoke 
Oscar, Văcaru Vasile, Be
nedic Caterina, Baciu Ru- 
xahdra, Galanton-Mofoșan 
Viorica, Rus Alexandru, 
vicepreședinți; . Baciu Lu
cia, Baron Mrrcea, Cerbu 
Dănuț, Cîleia Niculiiia, 
'Costache Rodicu, Dumitres
cu Lucian, Enoiu Ion, Gîrju 
Maria, Huian Liliana, Mathe 
Dionisiu, Oberlh Crista 
Carola, Serău Axinte Ioan, 
Tocaci Dorina, * membri.

Biroul Comisiei pentru 
îndrumarea activității Or
ganizației Șoimii patriei es
te format din Niculescu 
Constanța, președinte; A- 
vram Maria, Bobu Maria, 
Mircescu Mihai, Șovăr Floa- 
rea-Rodica, vicepreședinți• 
Apetrei Silvica, Bâicu Ani- 
șoara, Daichendt Hans- 
Erich, Dițoiu Mariana, Far
kas Ștefan, Ionescu Elena, 
Luculescu Onorica, Rațiu 
luliu, Roman Elena, Terpe 
Ecaterina, membri.

Ca președinte al Comi
siei de cenzori a fost ales 
tovarășul Gabriel Coropciuc.

Luînd cuvîntul, în înche
ierea lucrărilor, președinte
le Consiliului Național a] 
Organizației pionierilor a 
exprimat adeziunea unani

mă a organizației, a tutu
ror copiilor țării la politica 
internă și externă a parti
dului și statului, la docu
mentele Congresului al 
XII-lea al P.C.R., sentimen
tele de nețărmurită dragoste 
față de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dînd 
glas angajamentului, și ho- 
tărîrii pionierilor și școla
rilor de a se integra ac
tiv, asțăzi după puterile 
lor, mîine cu toate forțele, 
în eforturile întregii nați
uni de ridicare a patriei 
noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delegației

au sosit
Secretarul generai al 

Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul delegației Ia funera
liile tovarășului losip Broz . 
Tilo președintele Republi
cii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugo
slavia, a sosit miercuri du- 
pă-amiază lă Belgrad.

, Au sosit, de asemenea, a 
ceilalți membri ai delega
ției— tovarășii Ilie Ver
deț, prim-ministru al gu
vernului, și Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe.

La aeroportul internațio* ț 
nai Beograd, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și mem-

la Belgrad
brii delegației au fost sa
lutați cordial de tovarășii 
Petar Stambolici, membru 
al Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, membru al Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comu
niștilor din iugoslavia, Du- 
șan Dragosavăț, secretarul 
Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Vlado lanjici, secretar exe
cutiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.l.

Erau, de asemenea, pre
zenți ambasadorul țării 
noastre la Belgrad, Nicolae 
Mihai, precum și membri 
ai ambasadei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trecut în re
vistă garda militară alcă
tuită în onoarea sosirii sale.

Depunerea unei coroane de flori 
la catafalcul președintelui Tito

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a depus, miercuri seara, o 
coroană de flori la catafal
cul cu corpul neînsuflețit 
al președintelui Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia, președintelui Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia, tovarășul losip Broz 
Tito, în clădirea Adunării 
R.S.F. Iugoslavia.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost, 
însoțit de tovarășii Ilie. 
Verdeț și Ștefan Andrei.

Pe panglica coroanei 
sînl înscrise cuvintele: 
„In semn de înalt omagiu 
și de profundă prețuire 
pentru tovarășul și priete
nul meu apropiat președin
tele Tito". Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț și Ștefan Andrei au 
păstrat un moment de re
culegere in memoria mare
lui . conducător ăl lugosla- 
viei socialiste, al comuniș
tilor iugoslavi.

Coloane nesfirșite de cetățeni iugoslavi aduc 
un ultim omagiu marelui lor conducător

BELGRAD 7 (Agerpres).
— Prin Marea sală a clă
dirii Adunării R.S.F. Iugo
slavia, unde se afla depus, 
pe un catafalc, sicriul pre
ședintelui: Tito, au conti
nuat, și miercuri, să trea
că, intr-lin șuvoi continuu, 
nesfîrșite coloane de cetă
țeni iugoslavi care aduc 
un ultim omagiu marelui 
lor conducător.

Agenția Ta.tiiug relatea
ză că prin fața sicriului, 
acoperit cu drapelul de stat,

au trecut peste 300 000 de 
persoane, tineri și' vlrstnici, 
femei; pionieri și școlari, 
pe fețele cărora este /înti
părită durerea, dar și" ho- 
tărirea de a continuu rie- 
abătut opera președintelui 
Tito. 7 / ' /;""* i ’.

' După cum informează a- 
genția Taniug, la/fuiiera- 
liile ' președintelui losip 
Broz Tito, care vor avȘa 
loc’joi, vor fi prezenți de
legați din aproape 100 de 
state ale lumii. ' ' :

: - în jurul orei 14.00 —
: Transmisiune directă de
■ la Belgrad. Funeraliile
î președintelui losip Broz

Tito.
: 16,00 „In memoriam".
; Simfonia „U'vo Go.

ra“ de M. Kozina.
i Interpretează or-
i cheslra simfonică
; iugoslavă.
: 16,15 Teleșcoală.
; 17,05 Viața culturală.
i 18,15 Mult e dulce... •
i 18,40 Oameni și locuri

din bărăganul ilfo- I 
vean. Reportaj. - 

19,00 Telejurnal. =
19.35 Forța vie. Emisi- 5

une consacrată ro- ; 
lului Partidului în | 
viața țării, cdmu- 5 
niștilor în toate : 
sectoarele creației | 
materiale și spiri- - 
tuale. • 1 3

20,05 Te cint, partid. Ș
20,25 Victoria finală.
20,50 Ora tineretului. =
21.35 Film ciocumentar : 5

„Pe temelia unei • 
mari prietenii, o i
rodnică și multila- J
teralâ colaborare |
între România și |
Iugoslavia", 3

22,05 Telejurnal. : ij

Mica publicitate
VIND urgent Moskvici 

408 Petroșani,, strada Aviato
rilor bloc 5/6, după ora 17.
(380)

SCFIIMB apartament Cra
iova cu Petroșani (3 came
re). Informații căminul 2 
studențesc camera 387. (383)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Muntean 
Rudolf, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă.
(381)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Udrea 
Florentina, eliberată de

I.C.P.M.C. Petroșani. Se de
clară nulă. (384)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Andrei

Petru eliberată de I.M. Pa- 
roșeni. Se declară nulă. (382)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pripii!- 
eeanu Aurel, eliberată de 
I.M. Lupeni. Se declară nulă. 
(385)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soțul Susan Petru, fiii Viorel, Viorica și Jenica, gi
nerii loan și Vasile, nora Maria, nepoții Maria. Marina 
și Viorel, anunță cu adîncă durere încetarea, din viață 
în 7 mai i960 a celei care a fost

SUSAN VALERIA, - ii//
înhumarea va avea loc în ziua de 10 mai 1980, ora 

15, de la domiciliu din strada Republicii 115, Petroșani. 
(386) ,, «KM.
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