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Succese ale 
preparatorilor
■ Permanent preocupați 

de îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, pre
paratorii de la Co- 
roești, printr-o mai bu
nă organizare a muncii, 
printr-o folosire eficientă 
a utilajelor din dotare, 
și-au adus o contribuție 
deosebită la ridicarea ca
lității producției de cărbu
ne. Prin prepararea căr
bunelui livrat de minele 
Dîlja, Aninoasa, Vulcan, 
Paroșeni și Cariera Cimpu 
lui Neag de la începutul 
anului, la zi, ei raportează 
un plus de 20 718 tone de 
cărbune la indicatorul 
producție netă totală, con
comitent cu încadrarea ân 
indicatorii de calitate.

■ Colegii lor de la 
Lupeni, manifestînd ace
lași interes pentru creș
terea calității producției 
de cărbune, au obținut în 
aceeași perioadă a anului, 
la indicatorul mixte ener
getice un plus de 89 799 
tone de cărbune, înregis- 
trînd, totodată, o substan
țială creștere a puterii 
calorice a cărbunelui li- 
vat. (Gh.S.)
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Acțiuni energice, eficiente 
pentru îmbunătățirea calității 

producției extrase
In anul trecut, și mai 

ales în anul acesta, în
treprinderea minieră Lo- 
nea, a obținut rezultate 
remarcabile privind ex
tracția de cărbune, dova
dă cele aproape 7000 tone 
extrase, în plus prevede
rilor de plan, de la în
ceputul anului. Eforturi 
stăruitoare au fost îndrep. 
tatc și spre îmbunătățirea 
calității cărbunelui ex
tras.

Comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, 
conținutul de cenușă al 
cărbunelui livrat prepara- 
ției Petrila a fost redus 
cu aproape un procent. 
Un procent a valorat a- 
proape 5000 tone de căr
bune cîștigate față de a- 
cceași perioadă a anului 
trecut. Și totuși conți
nutul de cenușă putea să 
fie redus, avînd in vede
re că, de la lună la lună,
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acesta a înregistrat va
lori aproape de cele pla
nificate, cu excepția lunii 
februarie. Ce s-a întîm- 
plat în luna februarie? 
Condițiile grele, gene
rate de rigorile aspre ale 
iernii, au îngreunat pro
cesul de prelucrare a 
cărbunelui extras. Pen
tru a nu se înregistra 
întreruperi prea mari în 
procesul de tăiere și 
transport al cărbunelui, 
atît pe orizontală cît și 
pe verticală, în incinta 
minei s-a depozitat o 
parte a cărbunelui, căr
bune care nu a mai fost 
trecut prin sistemul de 
claubaj de la puțul cu 
schip.

Ceea ce caracterizează

Gh. SPINU

(Continuare :n pag. a 2-a)

.4 Tovarășul Nicolae Ceausescu a9 ,
participat la deschiderea lucrărilor

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a' participat, joi, 16 
mai, la deschiderea Foru
mului tineretului din Re
publica Socialistă Româ
nia.

Eveniment de mare în
semnătate în viața politică 
a țării această cuprinză
toare, democratică și pe 
deplin reprezentativă în- 
tîlnire a tinerei generații 
își desfășoară lucrările 
în atmosfera însuflcțitoa- 
re în care clasa noastră 
muncitoare, țărănimea, 
toți cetățAiii patriei acți
onează cu abnegație și 
eroism pentru a da viață 
hotărîrilor istorice ale 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, pentru înălța
rea României socialiste pe 
trepte tot mai înalte de ci

Joi dimineața, la Sala 
Palatului Republicii Soci
aliste România, au început 
lucrările celui de-al XII- 
lea Congres al Uniunii Ti. 
neretului Comunist.

In lumina hotărîrilor is
torice adoptate de Congre
sul al XIII-lea al partidu
lui, a orientărilor cuprin
se în cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în ședința fes
tivă de deschidere a Fo
rumului tineretului, Con
gresul dezbate ‘sarcinile ce 
revin Uniunii Tineretului 
Comunist în mobilizarea 
tinerei generații pentru 
înfăptuirea programelor 
de dezvoltare multilatera
lă a patriei, sporirii con
tribuției sale, alături de 
întregul popor, la făurirea 
socialismului și comunis

Conferința U. A. S. C. R.

vilizație și progres. Lucră
rile Forumului tineretului 
au Ioc într-o perioadă de 
puternică efervescență 
creatoare a întregului nos
tru popor, cînd comuniș
tii, toți cei ce muncesc în 
uzinele și pe ogoarele pa
triei, în școli și laboratoa
re, în toate sectoarele de 
activitate economico-soci- 
ală întîmpină cu noi și 
semnificative fapte de 
muncă împlinirea a două 
decenii de la aclul înscris 
cu litere de aur în cartea 
de istorie a neamului nos
tru, în sufletul și conștiin
ța întregii națiuni —• Con
gresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român. 
Sînt douăzeci de ani de 
uriașe cuceriri revoluțio
nare, de înfăptuiri fără 
seamăn pe toate planurile 
vieții economico-sociale, 
la care tineretul, alături 
de întregul popor și-a'

începerea lucrărilor
mului în patria noastră, 
la ridicarea României pe 
noi trepte de civilizație și 
progres.

Moment de referință în 
activitatea consacrată ridi
cării nivelului educării co
muniste, revoluționare a 
generației tinere la nivelul 
exigențelor actualei etape 
pe care o parcurge țara 
noastră, Congresul anali
zează, într-un spirit de 
înaltă responsabilitate co
munistă, căile de sporire a 
participării tinerilor mun
citori, țărani, intelectuali, 
studenți, militari și elevi 
la traducerea în viață a 
politicii partidului și sta
tului, modul în care răs- 
punzînd grijii permanente 
a partidului, a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tinere

adus o importan
tă contribuție, 
sînt cei mai luminoși ani 
din milenara existență a 
poporului român, care re
prezintă o epocă de puter
nică înflorire materială și 
spirituală a țării, de au
tentică renaștere naționa
lă, d’ e n u m i t ă cu 
profundă mîndrie 
patriotică, de întregul po
por, „Epoca Ceaușescu". 
Este epoca înfloritoare ce 
poartă numele strălucitu
lui conducător dc partid 
și de țară, revoluționarul 
consecvent și vizionar, co. 
munistul de mare omenie 
și patriotul înflăcărat, pro
eminentă personalitate a 
vieții internaționale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,

(Continuare în pag. a 4-a) 

tul se manifestă ca puter
nică forță socială, ca un 
factor activ al dezvoltării 
social-cconomice a patriei.

La lucrările congresului 
participă tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului nostru, membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători ai organiza
țiilor de masă și obștești, 
reprezentanți ai unor ins
tituții centrale, oameni ai 
muncii din diferite dome
nii de activitate.

Iau parte delegații de
semnați de conferințele 
organizațiilor județene ale 
U.T.C., iar ca invitați con
ducători de instituții cen
trale, activiști de partid.

(Continuare în pag. a 4-a)

Fiecare zi-folosită din plin pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de plan!

In orașul Petrila, cons
tructorii din cadrul bri
găzii 20 a A.C.M. Petro
șani au de ridicat în a- 
cest an 158 de aparta
mente. Majoritatea aces
tor apartamente sînt am
plasate în zona centrală 
a orașului, unde se con
turează noul bulevard și 
centrul civic. Datorită 
condițiilor grele de lucru 
din iarna acestui an, la 
nivelul brigăzii 20 s-au 
înregistrat unele restan
țe față de prevederile 
graficului de execuție 
întocmit la începutul a- 
nului. Dar odată cu sosi
rea primăverii, acțio- (Continuare in pag. a 2-a)

Brigada condusă de minerul Mihai Șchiopu — sectorul IV al I.M. Paro- 
seni — una dintre formațiile care au obtinut bune rezultate în acest an.

Foto: Al. TĂTAR

nînd ferm pentru înfăp
tuirea măsurilor stabili
te în luna martie de Co
mitetul Politic Exeputiv 
al C.C. al P.C.R., condu
cerea tehnică a brigăzii
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a reeșalonat sarcinile de 
plan astfel îneît în peri
oada de vară să fie re
cuperate în întregime 
restanțele și să se asigu
re condiții pentru reali
zarea exemplară a sar
cinilor planului anual. 

Cum s-a acționat în lu
na aprilie și în prima 
decadă a lunii mai pen
tru realizarea prevede
rilor înscrise în noul 
grafic de lucru? Din a- 
naliza făcută pe șantier 
rezultă că s-au depus e- 
forturi susținute. In luna 
aprilie constructorii din 
Petrila au predat bene
ficiarului 20 de aparta
mente în blocul 104. 
Alte 24 de apartamente, 
din blocul 107 se află 
în faza de finisaje inter

Viorel STRĂUȚ

La Palatul Marii Adu
nări Naționale, au început, 
joi, după-amiază, lucrări
le celei de-a XlV-a Con
ferințe a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comu
niști din România.

Conferința se desfășoa
ră într-o atmosferă dc fier
binte entuziasm și înalt 
patriotism, sub semnul 
orientărilor și indicațiilor 
de covîrșitoare însemnă
tate cuprinse în cuvîntarea 
rostită în deschiderea lu
crărilor Forumului tinere
tului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președinlele 
Republicii Socialiste Ro
mânia. Participant ii dez. 
bat cu responsabilitate re
voluționară, în spirit cri

Conferința națională a 
Organizației Pionierilor

Joi după amiază au 
început, în Capitală, 
lucrările celei de-a V-a 
Conferințe naționale a 
Organizației Pionierilor, 
eveniment cu profunde 
semnificații în viața mili
oanelor de pionieri, a tu
turor copiilor patriei năs- 
cuți și crescuți în acești 
ani luminoși ai socialis
mului, devotați construc
tori ai viitorului comunist 
al României. La conferin
ță participă reprezentanți 
ai celor peste 3 milioane 
de pionieri din întreaga 
țară, membri ai consili
ilor și comandamentelor 
pionierești, cadre care 
muncesc cu pionierii și șoi
mii patriei, invitați.

In lumina orientărilor 

tic și autocritic, întreaga 
activitate a Asociațiilor 
Studenților Comuniști, a- 
nalizează modalitățile con
crete de acțiune pentru 
îndeplinirea și în viitor a 
mandatului încredințat de 
partid U.A.S.C.R., de a 
aduce o contribuție tot mai 
importantă la formarea 
multilaterală, prin muncă 
și pentru muncă, a viito- 

>r specialiști, cadre de 
nădejde ale economiei, 
științei 'și culturii româ
nești, pentru participarea 
tot mai activă a studenți
lor, împreună cu celelalte 
categorii de tineri, la în
făptuirea istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.

La lucrările conferinței 

de excepțională însemnă
tate teoretică și practică 
stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cu
vîntarea rostită la deschi
derea Forumului tineretu
lui, participanții' dezbat 
activitatea desfășurată în 
ultimii ani, sarcinile de 
viitor privind educarea 
patriotică, revo’uționară, 
prin muncă și pentru 
muncă a constructorilor de 
mîine ai socialismului și 
comunismului.

La ședința de deschide
re au luat-parte tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului nostru, membri 
ai C.C. al P.C.R., repre
zentanți ai conducerii unor 
ministere, instituții cen

participă tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului nostru, membri ai 
C.C. al P.C.R. reprezen
tanți ai conducerii unor 
ministere, instituții cen
trale, organizații de masă 
și obștești, se
cretari ai comitetelor 
de partid din centrele uni
versitare, rectori ai institu
telor dc învățămînt supe
rior, tineri muncitori.

Participă, de asemenea, 
delegații ale unor organi
zații studențești de peste 
hotare.

In continuare au fost 
prezentate raportul Comi
siei dc Cenzori a U.A.S.C.R. 
și Comisiei de validare a 
conferinței.

(Continuare în pag. a 4-a) 

trale, organizații de masă 
și obștești, activiști de 
partid și dc stat, persona
lități ale vieții noastre 
cultural-artistice și științi
fice, cadre didactice, pă
rinți, țineri muncitori și 
elevi.

Erau prezenți, de ase
menea, oaspeți de peste 
hotare, reprezentînd or
ganizații de copii și tine
ret, precum și membri ai 
unor organizații interna
ționale pentru copii.

Conferința s-a deschis 
într-o atmosferă emoțio
nantă. S-a desfășurat 
tradiționalul ceremonial

(Continuare in pag. a 2-a)
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Conferința națională a
Organizației Pionierilor

(Urmare din pagina I)

folosită din plin
pentru realizarea exemplară
Fiecare zi

Consiliului 
Organizației 
a Comisiei 
constituirea 

„Șoi-

au
unanimitate, 
a Conferin-

Consiliului
Organizației

acti-

pionieresc, adevărat le- 
gămînt de credință al ce
lor mai tineri fii ai patri
ei de a munci și lupta cu 
devotament și abnegație 
pentru făurirea unei 
Românii tot mai prospere, - 
într-o lume a păcii și 
dreptății.

După ce au ales organe
le de lucru, delegații 
aprobat, în 
ordinea de zi 
ței:

1. Raportul. 
Național al
Pionierilor privind 
vitatea desfășurată în pe
rioada dintre conferințele 
a IV-a și a V-a și sarci
nile ce revin Organizației 
Pionierilor în vederea e- 
ducării comuniste, în spi
rit revoluționar 
muncă și învățătură 
pionierilor. școlarilor 
șoimilor patriei, pe 
hotărîrilor ~ 
XlII-lea al 
orientărilor 
tovarășului 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidu’ui 
nist Român.

2. Raportul Comisiei de 
Cenzori.

3. Aprobarea unor mo
dificări la Statutul Orga
nizației Pionierilor și la 
Regulamentul Organizați
ei „Șoimii Patriei".

4. Adoptarea Rezoluți
ei celei de-a V-a Confe
rințe Naționale a Organi
zației Pionieri’or.

pentru 
a 
Și 

baza 
Congresului al 
partidului, a 

și indicațiilor 
Nicolae 

gene-
Comu-

5. Alegerea 
Național al 
Pionierilor și 
de Cenzori; 
Comisiei Organizației 
mii Patriei".

6. Aprobarea, în cadrul 
Forumului tineretului, a 
Programului activității 
Uniunii Tineretului Co
munist privind educarea 
comunistă, revoluționară 
a tinerei generații, parti
ciparea tot mai activă a 
întregului tineret la dez
voltarea economico-socia’ă 
a țării, la înfăptuirea mă
rețelor obiective ale Pro
gramului și 
Congresului 
ale Partidului 
Român de făurire a socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare 
a României spre comu
nism.

Tovarășa Poliana 
tescu, secretar al 
U.T.C., președinta 
liului Național al 
zației Pionierilor 
zentat Raportul de activi
tate al Consiliu1 ui și sar
cinile ce revin organizați
ei.

In cadrul dezbaterilor pe 
marginea problemelor în
scrise pe ordinea de 
cuvinte emoționante, 
bitorii au dat glas 
facției deosebite.

hotărîrilor 
al XlII-lea 

Comunist

Cris-
C.C. al 

Consi- 
Organi- 
a pre-

zi, în 
vor- 
satis-

recunoș- 
tinței profunde pentru pre
zența la deschiderea Foru. 
muluî tineretului a tova
rășului Nicolae Ceaușescu,

cel mai îndrăgit și stimat 
fiu al națiunii noastre 
cialiste, prietenul și 
drumătorul apropiat al 
piilor patriei. Ei și-au 
primat hotărîrea de a 
văța cu pasiune, de a 
pregăti temeinic 
viață, așa cum le 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a deve
ni demni 
constructori 
mului și 
lui. Participanții la 
lucrările conferinței și-au 
reafirmat sentimentele de 
nețărmurită dragoste și 
respect care animă tinere
tul român față de condu
cătorul partidului și statu, 
lui, pentru grija părinteas
că cu care este înconjurat, 
pentru minunatele condi
ții de viață și învățătură 
create, pentru copilăria 
fericită pe care o 
tinerele vlăstare ale 
niei.

A fost prezentat 
probat, apoi, Raportul Co
misiei de validare.

In continuare, în cadrul 
unei ședințe 
fost prezentate 
de salut 
delegații 
pionieri 
hotare.

Lucrările
continuă.

so- 
în- 
co- 
ex- 
în- 
se 

pentru 
cere

și cutezători 
ai socialis- 
comunismu-

trăiesc 
Româ-

Și a-

festive, au
■ mesajele 

adresate de către 
organizațiilor de 

și copii de peste

I.U.M.P.

Gîndirea tehnică își 
spune cuvîntul

Convinși fiind că fieca
re kilowatt economisit cons, 
tiluie un real cîșlig pentru 
economia națională, lucră
torii din secția mecano- 
energeticâ a I.U.M.P., con
duși cu pricepere de ing1 
nerul Gheorghe Marc, ut 
acționat cu prioritate îi 
direcția reducerii consumu
rilor de energie electrica 
la marii consumatori de 
curent. Din acest unghi 
de vedere, turnătoria de 
oțel cotată ca unul dintre 
cei mai mari consumatori 
ai uzinei a constituit 
cipalul domeniu în 
s-a acționat pentru 
cerea numărului de
wați consumați. Astfel, ■ la 
unul dintre cuptoarele de 
turnare a oțelului s-a pus 
la punct o instalație de 
automatizare care asigu
ră o substanțială econo
mie de energie electrică. 
Instalația de automatiza
re a cărei documentație a 
fost asigurată de catedra 
de automatizări a I.M.P. 
condusă de conf. dr. ing.
Emil Pop, după ce a tre
cut cu bine probele de la
borator prin încercări si
mulate a fost definitivată 
de un colectiv condus de 
ing. Nicolae Czeka, colec-

prin- 
care 

redu- 
kilo-

tiv din care sing. Ion Lă- 
pădătescu și electricianul 
Nicolae 
dențiat 
printr-o 
o mare 
tiare, 
multe 
stirnit ambiții 
nestăvilite, 
fost gata pentru 
finale, fiind adaptată 
cuptorul electric de 3 to
ne. Punerea ei in funcți
une s-a dovedit deosebit 
de rentabilă, reducînd cu 
30 la sută timpul de ela
borare a șarjei și asigu
rând o economie de ener
gie electrică în valoare de 
peste 500 000 lei pe an. 
Avantajele tehnice ale 
folosirii noii instalații sint 
concretizate in reducerea 
șocului din rețeaua de 
înaltă tensiune, reduce
rea numărului de decuplări 
pe șarjă — in cazul în
cărcării omogene se eli
mină complet decuplarea 
cuptorului, în trecerea 
auiomată pe rezervă 
caz de avarie fără a 
afectată șarja aflată 
curs de elaborare.

Șerban s-au evi- 
in mod deosebit 
muncă asiduă și 
putere de concen- 
Astfel, 
eșecuri.

după mai 
care au 

și energii 
instalația a 

probele 
la

fn 
fi 
in

Ing. Adrian PURTASE, 
IU.M Petroșani

■

COMPETIȚIE OMAGI
ALA. La Vulcan au înce
put întrecerile din cadrul 
fazei municipale a „Cupei 
Congresul al XlI-lea al 
U.T.C." la volei. Participă 

| echipele ciștigătoare ale 
I fazelor orășenești. De

menționat că formațiile 
care vor cîștiga întrecerile 
vor participa la faza jude
țeană a competiției. (T.D.)

INTILNIRE. Promoția 
1960 de ingineri, absolvenți 
ai Institutului de mine, 
sărbătoresc mîine, 18 mai, 
înlilnirea de 20 de ani 
de la absolvirea facultății. 
Se reunesc și trăiesc bucu
ria revederii cu colegii și 
profesorii peste 100 de in
gineri ce-și desfășoară as
tăzi activitatea în mari 
bazine carbonifere și de 
minereuri ale țării, în ins
titute de cercetare științi
fică și inginerie tehnolo
gică din domeniul minier. 
(I.B.)

a sarcinilor de plan !
(Urmare din pag. I)

rioare. Blocul 108 
structura de 
ridicată pînă la 
al doilea. Un ritm susți
nut am constatat și 
lucrările de finisaje 
clădirea noului 
pentru P.T.T.R., unde sînt 
repartizați 30 de oameni. 
In luna mai se prevede 
predarea la beneficiar a 
încă 24 de apartamente și 
a clădirii noului oficiu 
P.T.T.R. și judecind după 
ritmul zilnic de lucru 
de Ia aceste obiective se 
poate aprecia că termene
le vor fi respectate.

Au fost reluate, după 
cum ne-a informat tova
rășul Valentin Chira, șe
ful brigăzii 20 Petrila, 
lucrările de elevație la 
blocul nr. 4 „Măgura", 
care va avea 24 de apar
tamente. Este remarca
bil și faptul că sînt re
partizate efective zilnic 
și pentru finalizarea spa
țiilor comerciale de la 
parterul noilor blocuri. 
La parterul blocului 39B 
sînt montați stîlpii și 
planșeele și s-au început 
finisajele interioare la 
spațiile comerciale care

are 
rezistență 

i etajul

la 
la 

oficiu

vor trebui să 
beneficiarului 
iunie pentru 
deschiderea la 
nul prevăzut a 
dern magazin 
cu autoservire, 
săpate' gropile 
fundațiile stîlpilor

fie predate 
pînă la 30 

a asigura 
terme-' 

unui mo- 
alimentar 
Au fost 

pentru 
• de 

susținere a spațiilor co
merciale din extinderea 
parterului blocului 36D.

Printre constructorii 
care s-au evidențiat prin 
hărnicie se numără cei 
din echipele conduse de 
Gheorghe Ciobănoiu, Va- 
sile Lungu, Ioan Veghea, 
Dan Florescu, 
Chiș, Nicolae 
Zoltan Cristof, 
dru Ciochină, 
nat.

Comparativ 
nile planului 
prima lună, în aprilie, de 
cînd s-a trecut ia înfăp
tuirea noului grafic de 
execuție, sarcinile la ni
velul brigăzii 20 au fost 
depășite cu peste 500 000 
lei. Deci, se poate spune 
că sarcinile sînt pe de
plin realizabile. Faptul că 
efectivele și mijloacele 
de lucru existente la ni
velul brigăzii acționea. 
ză pe un front larg.

Alexandru 
Avram, 
Alexan- 

Marin Ig-

cu sarci- 
valoric din

La controlul 
produselor de 
prinderea de

(AgerprcsJ

conferinței

calității 
la Intre- 
tricotaje 

Petroșani lucrează și ce
le două muncitoare din 
imagine — Lina Han- 
ciuc și Ildiko Uszkai.

Foto: T. ALEXANDRU

aflate în diferi - 
de execuție asi- 
ritm susținut, 
în aceste condi- 

aprovizionarea

obiective 
te stadii 
gură un 
Esențial, 
ții este 
ritmică cu materiale, asi. 
gurarea mijloacelor de 
transport și menținerea 
frontului de lucru la ni
velul efectivelor. In a- 
ceastâ ordine de idei se 
impune urgentarea eli
berării amplasamentului 
pentru blocul 
gă magazinul

In ceea ce 
provizionarea 
riale în prima decadă

110, de lîn- 
general.

privește a- 
cu mate- 

a
lunii mai, comenzile zil
nice sînt livrate la timp. 
Zilnic pe șantier 
toarnă circa 30 mc 
betoane și șapă, 
zarea exemplară a 
nilor de plan stă în 
rea constructorilor 
Petrila.
scop se 
ritmului 
folosirea 
lucru, a 
această perioadă 
timp, favorabilă 
lor de construcții.

se 
de 

Reali- 
sarci- 
pute- 

din 
acestDar, în

cere menținerea 
înalt de 
fiecărei 
fiecărei ;

> lucru, 
ore 
zi

de 
din 
de 

lucrări-

LUCRĂRI
DE SISTEMATIZARE

In cadrul amplelor 
crări de sistematizare 
reședinței noastre 
nicipiu, în aceste 
desfășoară intense 
de extindere a 
peste pîrîul Maleea. In a- 
cest sens, Biroul circu
lație din cadrul Miliției 
municipiului Petroșani a 
impus restricții de circula, 
ție pe Bulevardul Repu
blicii, între intersecția cu 
strada N. Bălcescu și • 
Casa de oaspeți a C.M.V.J. 
Lucrările, încredințate 
Antreprizei de construc

ții C.F.R., sînt executate 
de o formație condusă de 
maistrul Ilie Preoteasa, 
care ne-a asigurat că inau
gurarea celor patru benzi 
de circulație ale podului 
lărgit se va petrece in ju
rul datei de 15 iunie. (LV.)

lu- 
a 

mu
se

de 
zile 
lucrări 

podului

Acțiuni energice, eficiente
(Urmare din pag. 1)

acest colectiv este faptul 
că programul de măsuri 
privind îmbunătățirea ca
lității cărbunelui nu ră- 
mîne numai pe hîrtie, ci 
el este pus in practică și 
urmărit la nivel de bri
găzi, sectoare, de către 
aproape toți factorii de 
răspundere. Lunar se a- 
nalizează calitatea căr
bunelui și activitatea ce
lor care răspund de a- 
ceastă problemă. In ur
ma unor astfel de anali
ze se nasc discuții, bine
înțeles, discuții care mai 
întotdeauna vin cu idei

noi care să conducă la 
îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras și li
vrat beneficiarului. La o

și atunci se trăgea gră
tarul de la sistemul de 
claubaj, cărbunele ames
tecat cu steril fiind de-

CALITATEA CÂRBUNELUÎ
j cuMAiiuiță rnutf/uMCa |

astfel de analiză s-a năs
cut ideea de transport, 
la haldă, a sterilului re
zultat de la claubaj nu 
cu vagonete, ci direct pe 
bandă, pentru că de mul
te ori nu se puteau asi
gura vagonete goale pen
tru sterii. Circuitul puțu
lui auxiliar era ocupat

versat direct in silozuri
le de la suprafață, 
lingă îmbunătățirea 
lității cărbunelui, 
ceasta măsură aduce 
o economisire de 1 
de muncă. Cei care se o. 
etipau cu asigurarea va- 
gonetelor goale,- - au tre
cut la sistemul de clau-

Pe 
ca- 

a- 
Și 

forță

bare unde au întâi it for
mația de la acest punct. 
Cantitatea de steril ales 
la sistemul de claubaj, 
de la începutul anului, 
este eu aproape 100 to
ne mai mare decît în a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut.

La originea acestor re
zultate se află, așadar, 
gindirea și acțiunea stă
ruitoare a oamenilor, 
priceperea și hărnicia lor. 
Pentru etapa viitoare se 
întrevăd perspective și 
mai bune, după ce tava
nul de rezistență se va 
extinde Ia toate frontu
rile de lucru ale minei

ASTAZI, in cartierul 8 
Martie din Petrila, se 
deschide un magazin în 
care se desfac spre vînza- 
re produsele create de 
meșteșugarii din cadrul co. 
operativei „Unirea". In 
locul acestei unități care 
a funcționat în blocul 1B, 
bulevardul Republicii din 
Petroșani, se vă muta, din 
complexul N. Bălcescu, 
secția de broderie-croitorie.

ÎNGHEȚATA. Odată cu 
aceste zile călduroase a 
început să fie foarte soli

citată
tă de

înghețata
Fabrica de

prepara- 
lapte

din Livezeni. Această uni
tate va produce în fiecare 
lună din această vară 80
tone înghețată din gustoa
sele sortimente „Marga" 
și „Polar".

Rubrică realizată <le 
Tiberiu SPĂTARU

I

PROGRAMUL 
Universității politice și 

de conducere

— Filiala Petroșani —

Cursurile universității se desfășoară în 
ziua de luni, 20 mai a.c., ora 16, pentru anii 
I, II și IV, la Casa de cultură din Petroșani.
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La 1. C. S. Mixtă Lupeni

Solicitudine, bună servire 
unele mici „scăpări44

Lupeni, orașul care s-a reconstruit aproape în 
întregime, întrunind sufragiile modernității, dis
pune de o rețea comercială bogată, ce răspunde pe 
deplin cerințelor de funcționalitate impuse de ne
voia crescîndă de cumpărare a locuitorilor. Pornind 
de la această bază materială existentă, ne-am pro
pus, printr-o observare directă, concretă, la fața 
locului, să surprindem cîteva dintre formele pe ca
re le îmbracă relația vînzător—cumpărător, în cîte
va dintre unitățile ce fac parte din rețeaua comer
cială a Lupeniului. In raidul efectuat am fost înso
țiți de Georgeta Călin, merceolog principal al în
treprinderii.

PLEDOARIA 
SOLICITUDINII

Un adevărat model de 
curățenie, aprovizionare 
și servire îl constituie, 
după cum am constatat, 
unitatea nr. 267 Alimen
tara, condusă de Lucre- 
ția Donciu. Aici totul se 
desfășoară după cele mai 
exigente reguli ale co
merțului civilizat, clien-’ 
tela numeroaSă fiind, de. 
altfel, un convingător 
criteriu de apreciere. La 
toate acestea contribuie 
în egală măsură vînză- 
toarele Maria Ionuț, Su- 
sana Ciobanu, Otilia Șoa. 
că, Ilona Cojocaru, Ro
zalia Prodan, Elena Pa- 
lița și altele, care au fă
cut din relația vînzător- 
cumpărător o relație a 
civilizației, respectului și 
solicitudinii.

Lucruri frumoase am 
întîlnit și la unitățile nr. 
268, 277 și 290 Alimenta
ra, care printr-o perma
nentă preocupare reu

Pensionarul Constantin 
Popa, din Petroșani, ne-a 
oferit multe subiecte de 
larg interes cetățenesc. 
Deunăzi, a venit cu o idee 
interesantă la redacție, 
pe. care o sugerăm edililor 
orașului.

In toate orașele țării, 
pînâ și în micile orășele 
de provincie, din loc în 
loc găsești cîte o fîntînă 
țî.șnitoare. E vară și pe 
oameni îi mai apucă se
tea. Nu toată lumea con
sumă bere!... Dacă te plimb; 
pe stradă cu un copil și 
îi e sete, cum să-i ex
plici că nu e nici o fîntî
nă? La fel și în așa-numi- 
ta autogara de lingă piața 
agroalimentară. In piața 
agroalimentară, am mai 

șesc să mențină curățe
nia și solicitudinea la un 
nivel calitativ ridicat. Cu 
toate acestea, anumite 
excepții, ce-i drept ne
semnificative, lasă să se 
întrevadă posibilități de 
îmbunătățire, ceea ce 
sîntem convinși, au sesi
zat și șefii de unitate.

INTRE BINE ȘI...
MAI PUȚIN BINE

La alimentara nr. 226, 
condusă de Florica De
meter, bunul gust, buna 
servire, sînt completate 
de o curățenie pe măsu
ră, iar constanta aprovi
zionare aduce mulți cum
părători. Cu multă iniți
ativă vînzâtoarele, în 
lipsa unei unități specia
lizate în zonă, desfac și 
răcoritoare. Păcat că li se 
interzice desfacerea arti
colelor de larg interes 
cum sînt lame de bărbie
rit, pastă de dinți etc.

Comparativ cu alimen
tara de lingă piață, uni

Fîntîni 
țîșnitoare 

scris, precupețele udă le
gumele proaspete cu apă 
din Maleea, care știm cite 
de curată...

La stadion, la meciul cu 
„U“ Craiova, 25 000 de 
spectatori au băut apă in 
pauză (simțeau nevoia să 
se răcorească cumva!) de 
la doar două robinete, in
tr-o aglomerație de ne. 
descris! Fîntînile țîșnitoa
re nu funcționau.

Chiar și pe stradă. Este 
atit de greu de „plantat", 
din loc în loc, unde este 
adecvat, cîteva fîntîni țîș
nitoare, cu robinete? Aș
teptăm un răspuns.

Mircea BUJORESCU 

tatea nr. 261 din centrul 
orașului are și mai mult 
spațiu și mai unit per
sonal și are și raion de 
autoservire. Ce folos in
să dacă nu are mai mul
tă solicitudine și mai 
multă grijă față de mo
dul în care sîht păstrate 
și expuse produsele, 
chiar dacă unul dintre 
frigidere nu funcționea
ză Produsele „gospodi
na", amestecate cu-carne 
afumată, pe o tejghea nu 
prea arătoasă, cîrligele 
pentru expus aceste pro
duse, goale și neproteja
te, peștele descoperit în- 
tr-un lighean, iată doar 
cîteva dintre condițiile 
de curățenie și igienă... 
uitate! Dar, oricum aici 
lucrurile nu sînt prea a- 
larmante.

FUNCȚIONA LIT ATE, 
UTILITATE ȘI...

TOTUȘI.'

Unitate proaspăt reno
vată, restaurantul „Ci
na" se prezintă la ora 
actuală în condiții de 
plăcută ambianță și cu
rățenie. La acestea, după 
cum ne argumenta Gheor- 
ghe Dochițu, șeful unității, 
se adaugă o dotare ma
terială și o aprovizionare 
bună, și, la care, adău
găm noi, o foarte bună 
servire din partea ospă. 
tarelor Angelica Crișan 
și Nela Mirea. De curînd, 
a intrat în renovare și 
cafe-barul de la parter, 

......... .........................

uimind să se amenajeze 
și grădina de vară, ane
xe ce vor asigura restau
rantului „Cina" cele mai 
bune condiții de funcțio. 
nalitate.

Complexul de alimen
tație pub'ică trece, pe 
drept cuvînt, cea mai 
modernă unitate a Lupe
niului, lucru care este, 
dealtfel, susținut de mo
dul în care se derulează 
activitatea cotidiană. Pă
cat că linia de autoservi
re știrbește destul de 
mult din prestigiul com
plexului și asta, doar, 
datorită neglijenței unor 
lucrători, care practic 
nu-și fac datoria a.șa cum 
trebuie. Prețuri aruncate 
la întîmplare la niște 
meniuri inexistente, un 
singur fel de mîncare la 
linie, în loc de cinci cî
te erau pregătite, mese 
nedebarasate, la care 
se adaugă și imposibili
tatea aerisirii încăperii 
datorită unei construcții 
neorientate.

Sperăm că aspectele 
surprinse vor fi conside
rate ca atare de condu
cerea întreprinderii, ur- 
mînd ca măsurile luate 
să elimine definitiv ast
fel de situații ce um
bresc în mod nepermis 
activitatea deosebit de 
fructuoasă desfășurată 
la nivelul rețelei comer
ciale din Lupeni.

Gh. CHIRVASA, 
Al. TĂTAR

Curier
DHAGH1C1 IBIRISTO- 

1U, Lupani: Atil exprima
ta din scrisoai. a anteri

oară cit și în revenire cu 
sesizarea, sînt eronate. 
Faceți însă ulterior preci
zarea că v-ați achitat lu
nar contribuția pentru fon
dul social C.A.R. al cărui 
membru sînteți, precum 
și datoriile avule anteri
or. In aceste condiții, 
Iacă se confirmă cele a- 

firmate de dv. deducem că 
tovarășul contabil șef 
nu are motive să vă refu
ze sprijinul pentru acor
darea împrumutului solici
tat.

TODORESCU... Dum
neavoastră, deși ezitați să 
vă faceți cunoscut numele 
complet, ne sesizați des
pre o serie de fapte anti
sociale săvîrșite de veci
nii dv. (familia Silagyi din 
strada Prundului nr. 1). 
Dacă cele sesizate se con
firmă, aveți dreptate, fap
tele fiind contrare norme
lor comerțului socialist și 
altor norme de conviețui
re socială. Am reținut din 
scrisoare că aceștia vînd 
produse în afara norme
lor comerțului, cumpără

Viorica Florea — can
taragiu — și șeful de 
schimb Florea Cris- 
tescu efectuează cîntări. 
rea aluatului pentru 
pîine — Fabrica de pîi. 
ne Lupeni.

Foto: T. ALEXANDRU

juridic
produse din alte surse 
pe care le vînd apoi în 
zona Văii Jiului la supra- 
preț etc. Organele în drept 
se vor sesiza despre a- 
cestea din rîndurile de fa
ță, dar datele furnizate nu 
sînt suficiente pentru a 
ajunge la curmarea aces
tor practici, pentru aceas
ta fiind nevoie și de un 
sprijin real din partea 
cetățenilor.

ILES PETRU, Vulcan i 
Conform actualelor re
glementări dacă nu ați be
neficiat de concediul de 
odihnă anterior pensionă
rii vi se va plăti indem
nizația de concediu pro
porțional cu timpul lucrat 
în anul respectiv (în ca
zul dv. pentru trei luni). 
Pentru cele 9 luni de la 
încadrare, dacă încadra
rea a avut loc înainte de 
anul 1968, veți primi : la 
pensionare indemnizația 
calculată după vechile re
glementări și după retri
buția la acea dată. Servi
ciile financiar și retribuire 
posedă instrucțiuni con
crete pentru aceste cazuri.

Ilie ȘERBAN, jurist

De la Ana la ...
Am avut de soluționat o 

problemă foarte grea. Ce
tățenii blocului 92 de pe 
strada Republicii au re
clamat, timp de o lună, 
că au o conductă spartă 
și apa băltește în subsolul 
blocului, că instalațiile 
sînt în neregulă. Am sesi
zat secția apă-canal a 
E.G.C.L. Maistrul loan 
Calotă are și el dreptate. 
Pînă nu primește coman
dă de la asociația de loca
tari de care aparține blo
cul, nu are posibilitatea 
să normeze munca oame
nilor din subordine. Cetă
țenii au sigur dreptate. 
Veți spune că din doi nu
mai unul are dreptate. 
Vedeți, și dumneavoastră 
aveți dreptate! Consiliul 
popular municipal n-ar 
putea să urmărească mai 
îndeaproape respectarea 
legii care stabilește obli
gativitatea președinților și 
administratorilor de aso- 
ciații ca, în maximum 48 
de ore, de la semnalarea 
unei defecțiuni să și îna-’ 
inteze comandă fermă 
către E.G.C.L.?

Bujor MIRCESCU

1Duminică, 19 mai
19,00

mul ui. 
Telejurnal.

11,30 Telex. 19,20 Țara mea', azi.
11,35 Lumea copiilor. 19,55 Cîntarea României.

— Telefilmdteca de De pe marea scenă a
ghiozdan. țării pe micul ecran.
Micul zburător. (color).
(color). Episodul 6. 20,15 Film artistic.

12,40 Dm cununa cînte- Eșecul acțiunii
Cui ui românesc. „Edelweiss".
Muzică populară. 21,50 Telejurnal.
(color). 22,00 închiderea progra-

— Album duminical, 
(parțial color).

mul ui.

Se-nalță un cîntec Luni, 20 mai
spre soare. 
Poeme do Mai. 20,00 Telejurnal.
Moment poetic. 20,15 Orizont tehnico-ști-

— La zi în 600 de se- ințifio.
cunde. 20,.'5 Tezaur folcloric (co-
Ritm și gratie. Ier).
Pagini cinematogra- 21.00 Roman foileton.
fice vesele. Verd.
Meridianele cîntecu. (colet) Episodul 14.
lui. 21,50 Te e.iurnal.

— Teles port. 22.00 încb’derea p ogra-
—- O orchestră într-un

acordeon.
mu? Ui

— Din istoria _ filmului 
mut.

Marți, 21 mai

— Cîntec de primăvară. 20,00 Telejurnal.
Secvența telespecta
torului. 20,15 Actualitatea în eco-

15,00 închiderea progra- nomie.

Energia — de la con. 21,35 Scena si ecranul.
suinul industrial ia 21,50 Telejurnal.
cel casnic. 22,00 Închiderea progra-

20,25 Tealru TV.
I'ei ma

mului.

de David Storey. Joi, 23 mai
Sp-clacol preluat de 
la Teatrul „L. Slur- 20,00 Telejurnal.
dzci Bulandra". 20,15 Actualitatea în eco-

PROGRAMUL 'fV
■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■a
21,50 Telejurnal. nomie.
22,00 Închid crea progra m u- Pentru producții a-

lui. gricole record în
1985!

Miercuri, 22 mai 20,25 c.Studioul tineretului.
— Serial științific:

20,00 Telejurnaif Călătorie in < ’nivers.
20,15 Tribuna TV. . (color).

Congresul al IX-lea 21,50 Telejurnal.
— Congresul marilor 22,00 închiderea progra-

20,30
înnoiri.
Film serial. mului.

Războiul independen
tei Vineri, 21 mai

Episodul 4: Epopeea 20,00 Telejurnal.
sanitarilor, (color) 20,20 Actualitatea în eco-

nomie. basmul lui Charles
20,35 Țara mea, tară de Perrault.

dor. — Cîntecul cuvintelor
Emisiune de versuri. — moment poetic.

20,55 Reporta j '85. — Atlas muzical.
Aurul gindirii. — Amintiri... prezente.

21,10 Cadran mondial. — Melodia săptămînii
România și prob’e- — primă audiție.
mele lumii contem. — Telesport.
porane. — Univers românesc.

21,25 Pagini din literatu- Oameni și lapte în.»
ra românească. foc continuu.
In ecranizarea cine- — Autograf muzical:
aștilor noștri (1). Daniela Vlădescu.

21,50 Telejurnal. 14,45 Săplămîna politică.
22,00 închiderea progra- 15,00 Închiderea progra-

mului. mului.
19,00 Telejurnal.

Simbată, 25 mai 19 20 Teleeneic’opcdia.
13,00 Telex. 19,30 Mondovision (color).
13,05 La sfîrșit de săplă- Prem iul Eu rov i zi unii.

mină (parțial color). ’20,20 Fi'm artistic.
— Refr'ene orchestrale Dragoste și datorie.

cu formația „Folclo- (color)
rica“. 21,45 Telejurnal.

— Gala desenului ani- 21,55 Dacă ai ști ce e-te
mut. dorul.

— Micile povești ale Melodii îndrăgite.
marelui ecran: (color).
„Cenușăreasa" — 22,30 Închiderea progra-
film muzical după mului.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a participat la deschiderea lucrărilor
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prieten, părinte și îndru
mător apropiat al tinerei 
generații.

Desfășurîndu-se în a- 
ceste zile de puternic a- 
yînt patriotic ce animă cla. 
sa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, întregul 
popor, care acționează cu 
toată capacitatea pentru 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal. 
Forumul tineretului consti
tuie el însuși un moment 
de rodnic bilanț al muncii 
și învățăturii, al angajării 
revoluționare a tinerei ge
nerații de a participa, .cu, 
toată pasiunea și energia, 
cu întregul potențial de 
gîndire și inițiativă la în
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII 1-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Acest larg forum 
constituie un fericit prilej 
pentru întregul tineret al 
patriei de a-și exprima 
gîndurile sale cele ' mai 
fierbinți de nețărmurită 
dragoste și de profundă 
recunoștință față de glori
osul nostru partid comu
nist, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-șî 
gratitudinea pentru minu
natele condiții de viață, de 
muncă și învățătură ce 
îi sînt create, pentru posi_ 
bilitățile de afirmare ple-

(Urmare din pag. 1) 

tineri din activul U.T.C., 
precum și reprezentanți ai 
■organizațiilor studenților 
comuniști și pionierilor.

După alegerea organe
lor de lucru ale Congresu
lui, delegații au adoptat în 
unanimitate următoarea 
ordine de zi:

1. Raportul Comitetului 
Central al Uniunii Tinere
tului Comunist privind 
activitatea desfășurată în 
perioada dintre Congrese
le al XI-lea și al XII-lea 
și sarcinile ce revin Uniu
nii Tineretului Comunist, 
întregului tineret, în vede
rea participării tinerei ge
nerații la înfăptuirea ho
tărîrilor Congresului al

. XlII-lea al Partidului Co
munist Român.

2. Raportul Comisiei 
Centrale de Cenzori.

> 3. Proiectul Programu-
' iui activității Uniunii Ti- 
I neretului Comunist pri- 
! vjnd educarea comunistă, 
revoluționară a tinerei ge-

(Urniare din pag. 1)

i 1. Raportul Consiliului 
! U.A.S.C.R. privind activi
tatea desfășurată în peri
oada dintre conferințele a 

'âXIII-a și XlV-a și sarcini
le ce revin Uniunii Asoci
ațiilor Studenților Comu
niști din România pentru 
transpunerea în viață a ho
tărîrilor Congresului al 
XlII-lea al P.C.R., a orien
tărilor și indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, în vederea educării 
comuniste, revoluționare, 
pentru muncă și viață a 
-tineretului universitar.

2. Raportul Comisiei de 
Cenzori a U.A.S.C.R. 

nară, oferite în toate do
meniile de activitate, pen
tru atenția deosebită pe 
care întreaga societate o 
acordă educării comunis
te, patriotice și revoluțio
nare a tinerei generații.

Acestor alese simță
minte, pe care le trăiesc 
astăzi, cu intensă satisfac
ție și legitimă mîndrie mi
lioanele de tineri și copii 
de pe întreg cuprinsul ță
rii, l.e-au dat glas partici
panții la lucrările forumu
lui.

Marea incintă din inima 
Capitalei, Sala mare a Pa
latului Republicii Socia
liste România, martora 
atîtor momente memora
bile din viața partidului 
și poporului nostru, s-a 
conectat la entuziasmul 
clocotitor al tinereții. Din 
mii de piepturi tinere ră
sunau puternic, într-un 
singur glas, urale nesfîrși- 
te. S-a scandat îndelung 
numele partidului, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
s-au rostit cuvinte de a- 
dîncă recunoștință pentru 
grija și dragostea părin
tească cu care este încon
jurată astăzi tînăra gene
rație care se pregătește 
•temeinic și muncește fără 
preget pentru binele și 
prosperitatea patriei noas. 
tre libere și independente.

S-a dat totodată expre
sie sentimentelor de deo
sebită stimă și prețuire, 
respectului profund față 
de tovarășa Elena 

ncrații din patria noastră, 
participarea tot mai activă 
a întregului tineret la 
dezvoltarea economico-so- 
cială a țării, la înfăptuirea 
mărețelor obiective ale 
Programului și hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 

României spre comunism.
4. Adoptarea unor mo

dificări la Statutul Uniu
nii Tineretului Comunist.

5. Alegerea Comitetului 
Central al Uniunii Tine
retului Comunist și a Co
misiei Centrale de Cenzori 
a Uniunii Tineretului Co
munist.

Participanții au aprobat, 
totodată, constituirea ce
lor 10 secțiuni de lucru 
și regulamentul de desfă
șurare a lucrărilor Con
gresului.

Intrîndu-se în ordinea 
de zi, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., a prezentat 
Raportul Comitetului Cen-

3. Alegerea Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România și a Comisiei de 
Cenzori a U.A.S.C.R.

4. Aprobarea în cadrul 
Forumului tineretului a 
Programului privind acti
vitatea Uniunii Tineretu
lui Comunist de educare 
comunistă, revoluționară 
a tinerei generații din 
patria noastră, participa
rea tot mai activă a între
gului tineret la dezvolta
rea economico-socială a 
țării, la înfăptuirea măre
țelor obiective ale Progra
mului și hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al 

Ceaușescu, militant de 
seamă al partidului .și sta
tului nostru, eininent om 
de știință, pentru grija 
statornică manifestată' fa
ță de creșterea și forma
rea tinerei generații, pen
tru condițiile minunate 
de afirmare a tineretului 
și copiilor României soci
aliste.

In cadrul Forumului se 
desfășoară Congresul al
XII- lea al Uniunii Tinere
tului Comunist, Conferin
ța a XlV-a a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România și Con
ferința a V-a a Organiza
ției Pionierilor, care a- 
nalizează activitatea desfă
șurată de aceste organi
zații sub conducerea par
tidului, pentru transpune
rea neabătută în practică 
a hotărîrilor adoptate de 
cel dc-al XlII-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român, precum și a 
sarcinilor actuale și de 
perspectivă ce revin tine
rei generații în vederea 
unirii și mobilizării efor
turilor la înfăptuirea Pro
gramului de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism.

La sosire, secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost salutat de membrii 
Secretariatului C.C. al 
U.T.C., de secretarii Con-

«s.

/nceperea
trai al Uniunii Tineretului 
Comunist privind activi
tatea desfășurată în peri
oada dintre Congresele al 
XI-lea și al XII-lea și 
sarcinile ce revin Uniunii 
Tineretului Comunist în 
vederea participării tine
rei generații la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al
XIII- lea al Partidului Co
munist Român.

Președintele Comisiei 
Centrale de Cenzori a 
prezentat apoi raportul a- 
cestei comisii.

In cadrul unei ședințe 
festive, desfășurată în 
cursul după-amiezii, re
prezentanții de peste hota
re au înmînat mesajele de 
salut adresate Congresu
lui de organizațiile națio
nale, regionale și interna
ționale.

In mesaje își găsește 
expresia înalta aprecie
re de care se bucură în 
întreaga lume politica di-

Conferința U. A. S. C.
Partidului Comunist Ro
mân, de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

La primul punct al or- 
d’nei de zi, tovarășul Tu
dor Mohora, președintele 
Consiliului U.A.S.C.R., a 
prezentat Raportul Con
siliului U.A.S.C.R.

In continuare, a fost 
prezentat raportul Comi
siei de Cenzori a U.A.S.C.R.

Au început apoi dezba
terile pe marginea rapoar
telor prezentate.

Participanții la dezba
teri au dat g'.as sentimen
telor de stimă și aleasă 

siliului U.A.S.C.R. și vice
președinții Consiliului Na. 
țibnal al Organizației Pio
nierilor.

Cu multă căldură, cu dra
goste și emoție, tineri, 
pionieri și șoimi ai patri
ei au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu fru
moase buchete de flori.

Un grup de tineri și ti
nere au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a primi in
signa Congresului al XII- 
lea al U.T.C., precum și 
placheta omagială a Foru
mului tineretului, expre
sie a recunoștinței tine
rei generații pentru mi
nunatele condiții de viață, 
muncă și învățătură ce 
le-au fost jpreate.

Secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a fost 
întîmpinat, la intrarea în 
sala lucrărilor Forumului 
tineretului, cu puternice u- 
rale, cu ovații prelungi
te.

împreună cu secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
în prezidiu au luat loc 
membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului 
Central al partidului, re
prezentanți ai Uniunii Ti
neretului Comunist, Uniu
nii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din Româ
nia și Consiliului Naționăl

lucrărilor
namică și consecventă a 
României socialiste,. va
loroasele inițiative ale șe
fului statului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
consacrate salvgardării 
păcii, opririi cursei înar
mărilor și trecerii la de
zarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară, întă
ririi încrederii și colaboră
rii. între popoare, făuririi 
unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta 

noastră. Ele constituie, în 
același timp, o grăitoare 
mărturie a strînselor legă, 
turi de prietenie, solidari
tate și colaborare exis
tente între Uniunea Tine
retului Comunist din pa
tria noastră și organizați
ile comuniste, socialiste, 
democratice și progresis
te de tineret și studenți 
din întreaga lume, a con
tinuei dezvoltări a acestor 
raporturi.

prețuire ale tinerei gene
rații universitare față de 
partid, față de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a că
rui prodigioasă activitate 
revoluționară sînt indiso
lubil legate marile izbînzi 
ale națiunii noastre în e- 
dificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare spre co
munism, ctitorul învăță- 
mîntului modern româ
nesc, de adîncă recunoștin
ță pentru minunatele con
diții de muncă și viață, 
de afirmare plenară a ti
neretului în toate dome
niile sociale. Vorbitorii 

al Organizației Pionieri
lor.

La lucrări iau parte 
membri ai C.C. al P .C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, activiști de par
tid și de stat, conducători 
ai unor instituții centrale, 
reprezentanți ai vieții 
noastre culturale, științi
fice și artistice.

In sală se aflau dele
gați și invitați de pe în
treg cuprinsul țării — ti
neri muncitori, țărani, in
telectuali, elevi, studenți, 
militari — fruntași în 
muncă și învățătură.

Sînt prezenți, la Foru
mul tineretului român, 
numeroși reprezentanți ai 
organizațiilor revoluționa
re, progresiste și democra. 
tice de tineret, studenți și 
copii de peste hotare.

Au participat, de aseme
nea, șefii misiunilor di
plomatice acreditați la 
București, membri ai cor
pului diplomatic, cores
pondenți ai presei străine.

In acordurile solemne ale 
Imnului de stat al Repu
blicii Socialiste România, 
grupuri de tineri, pionieri 
și șoimi ai patriei, aduc în 
sală drapelele Republicii So
cialiste România, Partidu
lui Comunist Român, 
Uniunii Tineretului Co
munist, Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști 
din România, Organizați
ei' pionierilor și Organi
zației „Șoimii patriei".

Lucrările Forumului ti-

Primul secretar al C.C. 
al U.T.C. a mulțumit pen
tru saluturile și mesaje
le transmise.

In cadrul dezbaterilor 
pe marginea problemelor 
aflate la ordinea de zi, au 
luat cuvîntul reprezentanți 
ai comitetelor județene, 
municipale și comunale 
ale U.T.C. de pe întreg cu. 
prinsul patriei, ai unor 
colective de muncă din in
dustrie, agricultură, cons
trucții, transporturi, din 
alte domenii ale vieții 
economico-socialc.

In cursul dezbaterilor 
a fost evidențiată însem
nătatea excepțională a 
orientărilor cuprinse în cU- 
vîntarea rostită de condu
cătorul partidului și statu
lui nostru la ședința de 
deschidere a Forumului 
tineretului, mobilizator pro
gram de lucru ce va sta la 
baza acțiunilor de educa
re comunistă a tinerilor, în 
spiritul muncii, al atașa
mentului față de patrie,

R.
au exprimat adeziunea de
plină și unanimă a între
gului tineret universitar la 
politica internă și exter
nă a partidului și statului 
nostru, hotărîrea sa ne
strămutată de a face totul 
pentru a contribui la în
făptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de cel de-al 
XlII-lea Congres al parti
dului. Ei au relevat anga
jamentul tinerei genera
ții universitare a Români
ei socialiste de a munci, 
de a învăța și de a se pre
găti la nivelul exigențelor 
revoluției telmico-științi- 
fice contemporane, a di
namismului fără prece
dent al economiei, științei, 

neretului au fost deschi
se de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., .prim-secretar al 
Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comu
nist.

In numele tuturor parti- 
cipanților, al întregului ti. 
neret al patriei, pritnul- 
secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tinere
tului Comunist a adresat 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a 
lua cuvîntul la Forumul 
Tineretului din Republi
ca Socialistă România.

Primit cu deosebită căl
dură, cu intensă bucurie, 
cu vii și puternice urale 
și ovații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit o amplă 
cuvîntare în ședința de 
deschidere a Forumului 
tineretului.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, mo
bilizator program de mun
că și acțiune pentru tine
retul patriei noastre, â 
fost urmărită cu deosebită 
atenție și viu interes, cu 
multă satisfacție, cu pro
fundă mîndrie patriotică 
și deplină aprobare, fi
ind subliniată în repetate 
rînduri cu îndelungi și 
însuflețite aplauze, cu pu
ternice urale și ovații.

fsartid și popor, față do 
idealurile comuniștilor, ale 
glorioasei noastre clase 
muncitoare.

Participanții la dezba
teri au reafirmat deplina 
adeziune a tineretului 
României la politica inter
nă și externă a partidului 
și statului, hotărîrea lor 
neclintită de a acționa cu 
dăruire și abnegație pen
tru exemplara sa trans
punere în viață, de a-și 
spori contribuția la ampla 
operă de edificare a socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare 
a patriei noastre spre co
munism.

Congresul a aprobat Ra
portul Comisiei de valida
re.

Au luat, de asemenea, 
cuvîntul reprezentanți ai 
unor organizații de masă 
și obștești, ministere, insti
tuții centrale.

Lucrările Congresului 
continuă.

(Agerpres) '

și culturii românești, de 
a face totul pentru a fi la 
înălț mea comandamen
telor majore ale epocii ce 
se identifică in conștiința 
tuturor fiilor patriei, a 
întregii națiuni în „Epoca 
Ceaușescu", epocă, care a 
înscris eu fermitate națiu
nea noastră pe calea dez
voltării multilaterale a 
făuririi socialismului și co
munismului pe pămîntul 
strămoșesc al scumpei noas
tre patrii.

In cadrul, unei ședințe 
festive, reprezentanții or
ganizațiilor studențești de 
peste hotare au înmînat 
mesaje de salut adresate 
Conferinței U.A.S.C.R.

Lucrările Conferinței 
continuă.

(Agerpres)
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