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ȚÂRII, CIT MÂI MULT CĂRBUNE!

Cu planul pe cinci luni îndeplinit

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui

Republicii Populare Congo, 
colonel Denis Sassou Nguesso

Colectivul sectorului IV 
al I.M. Vulcan

Răspunzînd prin fapte înflăcăratelor chemări 
ale secretarului general al partidului pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan, colectivul sec
torului IV al I.M. Vulcan raportează un succes de 
prestigiu: ÎNDEPLINIREA ȘI DEPĂȘIREA PLANU
LUI PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE PE PRIMELE 
CINCI LUNI ALE ANULUI. După cum ne-a infor
mat tovarășul Nicolae Șufan, șeful sectorului IV, 
planul producției de cărbune pe primele cinci luni 
ale anului a fost depășit pînă ieri cu 2719 tone, din 
care 900 de tone au fost extrase suplimentar în pe
rioada de timp ce a trecut de la începutul lunii mai. 
In fruntea întrecerii socialiste din cadrul sectorului 
se situează minerii din brigăzile conduse de Traian 
Borșa și Ioan Bud. Organizîndu-și judicios munca 
pe cele trei schimburi, asigurînd o bună aprovizio
nare zilnică cu materiale și piese de schimb, respec- 
tînd disciplina tehnologică și a muncii, minerii din 
brigada condusă de Traian Borșa au livrat econo
miei naționale 3028 tone de cărbune peste sarcinile 
de plan de la începutul anului. Lucrînd într-un a- 
bataj cameră, minerii din brigada condusă de loan 
Bud au realizat depășiri ale productivității medii 
de peste o tonă pe post, cu vîrfuri de 3 tone pe post. 
S-au evidențiat în mod deosebit minerii Gheorghe 
Giosanu, Gligor Costea și Constantin Toma.

Se estimează că pînă la sfîrșitul lunii mai, din 
abatajele în care muncesc harnicii mineri din ca
drul sectorului IV se va extrage o producție supli
mentară de peste 7000 tone de cărbune. (V.S.)

Sectorul IV 
al I.M. Loc.ca
De ieri un alt colectiv 

de muncă, cel al sectoru
lui IV al I.M. Lonea a 
raportat îndeplinirea sar
cinilor de plan pe pri
mele cinci luni ale anu
lui. Acest succes are la 
bază depășirea produc
tivității muncii la nivelul 
sectorului cu 249 kg pe 
post. Productivități cu 
mult peste sarcinile pla
nificate au realizat mine
rii din brigăzile conduse 
de Grigore Mîndruț, An
ton I'lorea și Gheorghe 
Lipșa. De la începutul lu. 
nii mai, din abatajele 
sectorului au fost extrase 
suplimentar 2024 tone de 
cărbune. Față de planul 
anual la zi, colectivul 
sectorului IV a realizat 
o producție suplimentară 
de 13 413 tone de cărbune.

De remarcat faptul că 
la I.M. Lonea a raportat 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan cu două zile în ur
mă și colectivul sectoru
lui III, fiind create con
diții pentru realizarea 
planului pe cinci luni 
înainte de termen și la 
nivelul întreprinderii. 
(V.S.j

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, vineri, 
17 mai, a sosit în Capitală 
colonel Denis Sassou Ngues. 
so, președintele Comite
tului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Popu
lare Congo, care împreună 
cu tovarășa Antoinette Sas. 
sou Nguesso, efectuează o 
vizită oficială de prietenie 
în țara noastră.

Intîlnirea dintre cei doi 
conducători de partid și de 
stat reprezintă un eveni
ment de deosebită însem
nătate menit să contribuie 
la adîncirea și dczvo’tarea 
relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre țările, 
partidele și popoarele 
noastre.

Ceremonia sosirii înal-‘

Începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului 

de Stat au început, vineri, 
17 mai, convorbirile oficia
le între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și colonel Denis Sassou 
Nguesso, președintele Co-* 
mitetului Central al Parti
dului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii 
Populare Congo.

La convorbiri participă 
persoane oficiale române 
și congoleze.

Sub semnul dorinței co
mune ca actualul dialog 
la nivel înalt să dea noi 

O delegație de partid și de stat, condusă de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, va efectua c vizită în R.D. Germană

O delegație de partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- 
cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România,-va efectua, la invitația tovarășului Efich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Democrate Germane, o vizită oficială de prietenie 
în Republica Democrată Germană, în ultima parte a lunii mai 1985.

tului oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul salonului ofi
cial se aflau portretele to
varășului Nicolae 
Ceaușescu și colonelului 
Denis Sassou Nguesso, în
cadrate de drapelele de stat 
ale celor două țări.

La ora 12,45 aeronava 
specială, cu care călăto
rește conducătorul parti
dului și statu’ui congolez 
a aterizat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu i-au sa
lutat, la coborîrea din a- 
vion, pe colonel Denis 
Sassou Ngflesso și tovară
șa Antcinette Sassou Ngues
so cu deosebită căldură. 
Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au 
strîns mîinile cu prietenie, 
s-au îmbrățișat. Cu ace
eași cordialitate și-au strîns 

impulsuri dezvoltării, pe 
multiple planuri, a rapor
turilor româno-congoleze, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul De
nis Sassou Nguesso au pro
cedat la prima rundă de 
convorbiri, în cadrul că
reia -au făcut un larg 
schimb de păreri cu pri
vire la evoluția re'ațiilor 
bilaterale, la problemele 
legate de promovarea și 
mai largă a acestor relații.

Cei doi conducători au 
subliniat că relațiile din
tre Repub’ica Socialistă 
România și Republica 
Populară Congo, îndeosebi 
cele economice, au cunos

cu prietenie mîinile, tova
rășa Elena Ceaușescu și to
varășa Antoinette Sassou 
Nguesso.

In întîmpinarea înaltu
lui oaspete, pe aeroport se 
aflau membri și membri 
supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane. 
oficiale.

Garda militară aliniată’ 
pe aeroport a prezentat 
onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Re
publicii Populare Congo 
și Republicii Socialiste 
România, în timp ce, în" 
semn de salut, au fost tra
se 21 salve de artileriei 
Conducătorii de partid și. 
de stat ai celor două țări, 
au trecut în revistă garda 
de onoare.

(Continuare în pag. a 4-a) 

cut, în ultimii ani, un curs 
pozitiv. In același timp s-a 
apreciat că rezultatele ob
ținute în planul colaboră
rii bilaterale, precum și 
potențialii1 economic în 
creștere al celor două țări 
creează premise favorabile 
pentru amplificarea, în vi. 
itor, a conlucrării româno- 
congoleze într-o serie de 
domenii importante, mai 
ales în agricultură, în ex
ploatarea și industrializa, 
rea lemnului, în pregătirea 
cadre’or, precum și în al
te sectoare de interes re
ciproc. In acest scop, s-a

(Continuare în pag. a 4-a)

Institutul de mine - prezență importantă 
in viața economică și socială a Văii Jiului

Congresul al Xll-lea ai U. T.C.

Institutul de mine din 
Petroșani își înscrie activi
tatea pe linia îndeplinirii 
rolului deosebit ele impor
tant pe care îl are școala 
în viața societății moderne, 
a înaltei sale meniri so- 
cial-politice privind for
marea celor mai nobile 
trăsături morale ale tine 
rei generații, iubirea de 
țară, dragostea față de 
muncă, însușirea unui per
manent spirit revoluțio
nar în întreaga sa activi
tate de pregătire, continua 
preocupare pentru cunoaș
tere în toate domeniile teh- 
nico-economice și sociale 
pentru înfăptuirea unui 
viitor fericit al patriei 
noastre.

In realizarea acestor ce
rințe majore, școala supe
rioară minieră din Petro
șani dispune de o puterni
că bază materială, urmare 
a faptului că în ultimii 
douăzeci de ani, datorită 
grijii permanente a con
ducerii partidului și statu
lui, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a 
vizitat institutul nostru, 
Invățămîntul superior mi

nier a înregistrat o puter
nică dezvoltare. Astfel, 
sîntem beneficiarii unor 
noi spații de învățământ 
cu o suprafață totală de 
7000 mp, care cuprind la
boratoare înzestrate cu a- 
paratură și utilaje perfec
ționate, unor cămine și 
cantine studențești care 
creează condiții corespun
zătoare de învățătură și de 
viață, unei baze sportive 
moderne, pentru desfășu
rarea sportului de masă și 
de performanță.

Aplicarea principiului 
strînsei legături' între în
vățământ, cercetare și 
producție, principiu pe ca
re secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, l-a a- 
șezat la baza întregii ac
tivități, a necesitat lărgirea 
bazei materiale prin labo
ratoarele puse la dispoziție 
de întreprinderile minie
re, de preparare și con
structoare de mașini ale 
platformei industriale din 
Valea Jiului.

Prezența Institutului de 
mine în Valea Jiului a 

creat condiții deosebite în 
direcția transformării în- 
Vățămîntului superior mi
nier, atît în conținut, cît 
și in structura sa, dar, în 
același timp, această trans
formare a avut un rol e- 
sențial în obținerea unor 
rezultate cunoscute în dez
voltarea economico-socială 
a municipiului. Este de 
menționat aportul cadre
lor didactice și studenților 
la rezolvarea unor proble
me importante cu care se 
confruntă mineritul din 
Valea Jiului, în cadrul 
activității de cercetare' ști. 
ioțifică și de elaborare a 
proiectelor de an și de di
plomă; numai în acest an, 
C.M.V.J. a încheiat cu Ins
titutul de mine 21 contrac-

1‘rof. univ. dr. ing. 
Nicolae DIMA, 

secretar al comitetului de 
partid, 

prorector al 
Institutului de mine

(Continuare în pag, a 2-a)

Vineri dimineață au fosi 
reluate în plen lucrările 
celui deal Xll-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Comunist.

La lucrările în plen au 
participat tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului, reprezentanți ai 
unor ministere și instituții 
centrale, organizații de 
masă și obștești, activiști 
de partid, tineri din acti
vul U.T.C.

In cursul primei ședințe 
s-a anunțat că pe adresa 
Congresului s-au primit 
numeroase mesaje, scrisori 
și telegrame din partea or. 
ganizațiilor U.T.C., a co
lectivelor de tineri din în
treprinderi industriale, u. 
nități agricole de stat și 
Cooperatiste, institute de 
cercetare și proiectare, de 
învățămînt ’superior, din 
școli, unități militare, șan
tiere naționale și locale, 
brigăzi de muncă patrioti
că ale tineretului, din par. 
tea a numeroși tineri, in 
care sînt înfățișate impor
tantele succese obținute in 
ampla întrecere utecistă 
desfășurată în cinstea Fo

în pagina a 4-a
încheierea celei de-a XlV-a 

Conferințe a U.A.S.C.R.
încheierea Conferinței Naționale 

a Organizației Pionierilor

rumului tineretului, se 
exprimă deplina adeziune 
a tinerei generații a pa
triei la întreagă po'it'.ca 
internă și externă a parti
dului și statului nostru.

Însuflețiți de vibrantele 
și mobilizatoarele chemări 
adresate de secretarul gc- 
general al partidului de 
la înalta tribună a Foru
mului tineretului, expri. 
mind sentimentele de ne
țărmurită dragoste și ata
șament față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat fiu al popo. 
rului nostru, profund re
cunoscători pentru minu 
natele condiții de muncă 
și învățătură, de afirmare 
plenară în toate domeniile, 
tinerii din întreaga țară 
se angajează ferm în a- 
ceste momente cu profun
de semnificații in viața 
tinerei generații a patriei, 
să facă totul pentru înt'ăp. 
tuirea hotărîrilor Congre
sului al XllI-lca al parti
dului, a prevederilor Pro
gramului Partidului Comu. 
nist Român de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl înain

tare a României spre co
munism.

Congresul a ales Comi
sia de pregătire a propu
nerilor de candidați pen
tru organele de conducere 
ale Uniunii Tineretului 
Comunist.

După-amiază, lucrările 
Congresului s-au desfășu
rat pe secțiuni.

Insușindu-și pe deplin 
orientările cuprinse în ma
gistrala cuvîntare rostită 
de conducătorul partidu
lui și statului nostru la 
deschiderea Forumului ti
neretului, document de ex
cepțională însemnătate teo. 
retică și practică pentru 
întreaga activitate viitoare 
a organelor și organizați
ilor U.T.C., paitieipanții 
la discuțiile purtate în 
plen și în cadrul secțiuni
lor congresului au expri
mat sentimentele de alea
să dragoste și prețuire, de 
adîncă recunoștință cu 
care lînăra generație a 
României îl înconjoară pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai îndră-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Flori pentru un miner destoinic
Ur i c ani

Un om din cale-afară 
de dîrz. Stăpîn pe sine. 
In fața ortacilor, timp de 
30 de ani cît a condus 
brigada a fost cel mai 
calm dintre toți, mai a- 
les în situațiile de mare 
dificultate care nu o dată 
se ivesc prin abataje. A 
avut so'uții pentru cele 
mai neașteptate împreju
rări. Nu a tresărit, 
s-a pierdut cu firea, 
și-a trădat emoțiile...

...Doar acum, după 
a ieșit din mină la sfîr- 
șitul ultimului său 
cînd au început 
să-l îmbrățișeze, 
carce brațele cu 
familia, ortacii, 
nii apropiați, i 
rea minei Vulcan - 
cum, cîteva lacrimi 
stăpînite 
tuturor o 
că destul
La puțul 
ra cînta 
Balazs, prietenii 
licitat, în brațele 
ritului buchetul 
creștea văzînd cu ochii, 
un fotograf inspirat a 
știut să-și facă bine me
seria. Și atunci, doar oa
meni sîntem, cum să-ți 
mai stăpînești emoțiile?

Sînt încă mulți mineri 
care-și fac datoria la 
front pînă în ultima zi 
de lucru, după toate re
gulile mineritului. Așa a 
procedat și cel despre 
care scriem aceste rîn- 
duri. Ultimul șut pentru

Șut, 
; cu toții 

să-i în- 
i flori — 

priete- 
conduce- 

a- 
ne- 

ne-au dezvăluit 
stare suf'eteas- 
de complicată. 
Procop, 
pentru

fanfa-
Szabo 

l-au fe- 
sărbăto- 
de flori Szabo Balazs a 

fel de „aspru" < 
celelalte. Fără 
ieri", fără vreun 
la sarcina de 
Așa a fost învățat 
de la prima întîlnire 
abatajul, petrecută 
mai bine de 31 de 
în urmă. Pe fondul u- 
nei asemenea conduite, 
acest miner dîrz a reușit 
o performanță destul de 
rară și anume să răspun
dă timp de 30 de ani la

fost la 
ca toate 
„mîngî- 

i rabat 
plan, 
încă 

cu 
cu 
ani

toate exigențele funcției 
de șef de brigadă, și să 
obțină, cu o consecvență 
remarcabilă, rezultate ca
re i-au atras stima și 
prețuirea întregului oraș 

Așadar, Szabo Balazs, 
miner dîrz și destoinic a 
ieșit la pensie. Ii dorim 

jsă se bucure ani mulți de 
această binemeritată răs
plată.

Ion MUSTATA 
Foto: Costică STRATULAJ

J

prezență importantă
în viața economică și socială a Văii Jiului

(Urmare din pag. 1)

te ce urmăresc rezolvarea 
unor teme legale de pro
blematica actua’ă a tehni
cii și tehnologiilor impuse 
de dezvoltarea capacități
lor de producție ale între
prinderilor miniere. De a- 
semenea, în perioadele de 
practică productivă, pe 
lingă însușirea 
aplicative, 
cipă la extracția de 
bune.

Putem afirma că în 
ceste două decenii, 
drept cuvint numite „Epo
ca Ceaușescu", învățămîn- 
tul superior minier din 
Petroșani, datorită perfec
ționărilor ce i s-au adus 
în mod permanent, a obți-

noțiunilor 
studenții parti- 

căr-

pe

»
nut realizări, atît sub as
pectul formării specialiș
tilor de înaltă competență 
profesional-științifică, cit 
și sub acela al contribuției 
ia afirmarea progresului 
tehnic în industria minie
ră, în activitatea economi
că și socială a Văii Jiu’.ui.

Pornind de la indi
cațiile secretarului gene
ra'. al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceau.șescu, adresate 
de la înalta tribună a Con
gresului al XIII-lea al 
P.C.R., de a introduce spiri
tul revoluționar în întrea
ga noastră activitate, a- 
vem în preocupare pro
movarea acestui spirit la 
cel mai înalt nivel, per
fecționarea și moderniza
rea învățămîntul.ui, cores-

Realizări gospodărești 
pe șantierul hărniciei

I
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I
I
I
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FUGA RUȘINOASA
Pe „zebră" pietonii sînt 

suverani, prevedere a le
gii cunoscută pînă și de 
copii. Conducătorul auto 
Nicolae Barbura a neso
cotit-o recent, într-o in
tersecție, de obicei aglo
merată, Bulevardul Re. 
publicii — str. NicolaeBăl- 
cescu, încercînd să sla’.o- 
meze printre pietoni. Gest 
nechibzuit, care s-a sol
dat cu accidentarea unui 
copil. Mai grav, 1 
Barbura a părăsit 
accidentului, dar 
oprit din această 
infracțională după 
timp. In materie de 
culație, fuga-i numai ru
șinoasă, nicidecum sănă
toasă.

LATĂ — SEARA, 
VERDE — DIMINEAȚA
Se pare că această no

uă butadă s-a născut du
pă întîlnirea, din diminea. 
ța zilei de 11 mai, a con. 
ducătorilor auto Otto Du. 
mitraș (I.T.A. Petroșani), 
Vasile Adrian Badea 
(C.C.C.F., lot Petroșani)

Nicolae 
t locul 

a fost 
cursă 
puțin 

cir.

*
I*

Dacă orașul Uricani a 
întinerit in această primă
vară, aceasta se datorește 
măsurilor'luate pentru dez
voltarea edilitară a locali
tății, la înfăptuirea cărora 
o contribuție importantă au 
avut-o și cetățenii, prin 
inițiativele lor gospodă
rești. In unele zone din 
oraș, acolo unde s-a lucrat 
temeinic, cu responsabili
tăți bine stabilite, rezulta
tele n-au întîrziat, orașul 
sebimbîndu-și înfățișarea 
<Jp la o’ zi la alta.

De la gospodarul consi
liului popular orășenesc, 
Nicolae F'.orăresc, am aflat 
că în această primăvară 
au fost plantați peste 4300 
de pomi, arbori și arbuști 
de diferite specii: tuia,
salcîm, lariță, mesteacăn, 
scoruș, buxus, molid, 
toate zonele orașului, 
asemenea, în preajma blo
curilor, în scuarurile din 
fața unităților economice 
au fost plantați trandafiri 
și alte specii de f'ori. S-au 
amenajat și întreținut 25 
ha spații verzi, s-au efec
tuat nivelări de gropi, con
solidări de maluri, repa
rații de poduri și podețe. 
Toate aceste lucrări însu-

în 
De

mează o valoare de peste 
4 500 000 lei din planul 
nual al acțiunilor gospo
dărești de 7 000 000 lei.

Pe agenda de lucru a 
consiliului popular se află 
și-alte preocupări. O aten
ție aparte este acordată a_ 
menajării unor terenuri de 
joacă pentru copii, dotate 
corespunzător.

Sînt mulți locuitori, care 
s-au evidențiat în această 
amplă campanie de înfru
musețare și bună gospodă
rire a orașului. Printre ei 
se află Veronica Vatră, 
Marin Căprărin, loan Dicu, 
Elisabeta Dobai, 
Stoiculescu, loan 
tele. Iordan Barbu, 
frunte cu deputății 
Geană, Constantin 
Victor Radu, loan Stoi. Do
rința tuturor este ca și în 
continuare să sprijine ini
țiativele consiliului popu
lar, ale deputaților, să 
contribuie în .și mai mare 
măsură la înfrumuseța- 

ca
mereu 

de vi- 
spiritu-

a-

I
I

Marin
Țigăn- 

în 
loan

Robu,

la
rea loca’jtății, pentru 
Uricaniul să ofere 
o frumoasă „carte 
zită“ a hărniciei, a 
lui gospodăresc.

Florian BEJAN, Uricani I

ș

r
I

punzător nevoilor econo
miei naționale, valorifi
carea științei și tehnicii, 
creșterea rolului lor în obți
nerea de rezultate remarca
bile de către poporul nos
tru în opera de construi
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

It

Subsemnatul Ciungu Gheorghe, domiciliat
Petroșani, strada Aleea Florilor, bloc 3, scara II, ap. 
5, vin la dumneavoastră cu următoarea rugăminte: 
vă rog să mă ajutați să pot dormi și eu o noapte 
fără umbrelă deasupra capului ! Blocul în care lo
cuiesc are două etaje, iar eu locuiesc la etajul I, 
avînd 3 camere. Două dintre ele sînt tot timpul 
inundate. Din cauza intemperiilor, apa se scurge de 
pe b’.oc prin jgheaburile sparte, pătrunde sub 
parchetul vecinului de deasupra, unde stă colectată 
cîteva zile pînă cînd tencuiala de pe tavan se în
moaie. Apoi îmi curge în casă.

Menționez că am făcut cerere la organele com
petente — E.G.C.L., încă din iarnă, dar de atunci 

- nu s-a luat nici o măsură pentru remediere. Din 
cauza unei bucăți de tablă și a unor mici remedieri 
se degradează

N.R. Asta 
șani. Se poate

apartamentul. Se poate face ceva ?
Gheorghe CIUNGU 

întrebăm și noi de la E.G.C.L. Petro- 
face ceva ?

j

I

DUMINICA se desfă
șoară, la Hunedoara, eta
pa județeană a Festiva
lului național „Cîntarea 
României", ediția a V-a. 
Va intra în concurs mu
zica cultă .(formații și so
liști). Cu acest gen artis
tic se încheie faza jude
țeană, urmînd ca forma
țiile calificate în etapa 
superioară din județul 
nostru să participe în zi
lele de 25 și 26 mai, la 
două spectacole complexe 
organizate la Petroșani 
și Deva. (A.H.)

A.U.T.L. PETROȘANI 
ne-a informat că în săp- 
tămîna trecută au venit 
9 autobuze noi, UD 117, 
cu burduf. Din 25 
se vor afla pe 
transportului în 
din Valea Jiului, 
buind la sporirea 
lui de confort al 
ri'.or. (T.S.)

UN NOU ANSAMBLU 
de locuințe. In cartierul 
Aeroport—Petroșani 
demarat lucrările de con
strucție la un nou 
samblu de locuințe 
samblul cu 110 
mente din apropierea pî- 
rîului Sălătruc. Construe.' 
ția va fi finalizată în 
luna decembrie a.c. (V.S.)

CENACLURL Sfîrșitul 
de săplămînă programea
ză obișnuitele întîlniri de 
lucru ale cenaclurilor. 
Astă-seară, la ora 18, își 
dau întilnire, în sala Ar
telor a Casei 
a sindicatelor 
dința noastră 
piu membrii 
literar de anticipație „Mi. 
ner-club 2050", mîine 
(ora 11), același așezămînt 
este gazdă 
pentru condeierii 
clului „Panait

LACTATE, 
cîndu-și gama 
tală, colectivul 
produse lactate Petroșani 
va realiza peste puțină 
vreme un nou produs, 
brînză frămîntată.

»
mai ele 
traseele 
comun 
contri- 
gradu- 
călăto-

au

an-, 
an- 

aparta-

de cultură 
din reșe- 

de munici- 
cenaclului

primitoare 
cena- 

Istrati".
Diversifi- 
sortimen. 

Fabricij de

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

și Jozsef David (SUCTEC 
Petroșani) cu „caschetele 
albe". Inverzindu-se fio
la ei au mărturisit că „au 
rămas de cu seara". Am 
înțeles că respectivii con
ducători 
sioniști. 
olului ?

auto sînt profe-
Intr-ale... aico-

NĂRAV
In dimineața zilei de 

17 mai, Mircea Golea, 
conducător auto profe
sionist la A.U.T.L. Petro
șani și confrații săi ama
tori Ion Petrescu (1 IID 
6476) și Cristian Nieder- 
mayer (2 HD 6425), au 
fost depistați conducând 
autovehiculele cu viteză 
excesivă. Sancțiunile ad
ministrate readuc liniș
tea în rîndul pietonilor 
și participanților la tra
ficul rutier, altfel, dacă 
nu erau calmați „ducipa- 
lii" lor putere amenințau 
să devină... nărăvași.

☆
Duminică, 

au dreptul 
toturismele 
personală 
sub număr

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

19 mai a.c., 
să circule au- 

proprietate 
înmatriculate 
CU SOȚ.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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II
I
I
I
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Cooperativa „Straja" Lupani
încadrează de urgența

— Șef birou producție, planificare, or
ganizare și normarea muncii

— Tehnician principal C.T.C.
— Doi paznici
Condițiile sînt cele prevăzute de Legea 

nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot primi la 

serviciul personal-învățămînt al cooperativei 
„Straja" Lupeni sau la telefoanele 60312 si 
70844.

Mica publicitate
SOȚIA, copiii, nora, gi

nerele și nepoții urează 
dragului lor Mangu Con
stantin cu ocazia ieșirii la 
pensie și a împlinirii vîrs- 
tei de 50 ani „La mulți 
ani fericiți !“. (3716)

IN ZIUA de 25 mai 1985> 
ora 10, în Aula Institutului 
de mine Petroșani are loc 
susținerea publică a tezei 
de doctorat „Intensificarea 
proceselor de epurare și 
desecare a apelor reziduale 
de la preparațiile de căr
buni din Valea Jiului", 
elaborată de ing. Iosif Ro
mulus Sârbu, sub coordo
narea științifică a prof, 
univ. dr. doc. ing. Luigi 
Dobrescu.

Lucrarea este depusă 
spre consultare la bibliote
ca institutului. (3709)

VIND Dacia 1300 neridi
cată. Informații, Petroșani, 
strada Independenței, b’.oc 
20, sc. I, ap. 14. (3719)

VIND apartament două 
camere, decomandate, e-

taj I, gaze la bucătărie, 
Cluj-Napoca, cartier Gheor- 
ghieni. Informații: Lupeni, 
strada Trandafirilor 11/6, 
cartier Bărbăteni. (3702)

VIND opt capre și 4 iezi 
cu preț convenabil. Lu
peni, strada Dacilor nr. 
1, cartier Ștefan. (3703)

VIND convenabil Sko
da 1000 MB. Informații 
Lonca, 6 August, bloc 6/4. 
(3704)

VIND Dacia 1300 L, sta
re foarte bună. Informații 
după ora 17, telefon 42696. 
(3707)

VIND apartament 3 ca
mere Deva, strada M. E- 
minescu 136, bloc 13 A, ap. 
59, telefon 22824. (3711)

SCHIMB apartament trei 
camere, confort I, Aeroport, 
cu casă colonie convenabil. 
Informații casă de lîngă 
stația Aeroport III (pentru 
Uricani). (3708)

MEDICUL Toma Ovidiu 
mulțumește colegilor și 
prietenilor care au fost a- 
lături de el la încercarea

întreprinderea da gospodărie 
comunală și tocativă Petroșani 

ANUNȚĂ
Din cauza unor reparații anuale planifi

cate, precum și a unor lucrări de investiții 
pe sistemul de termoficare, se sistează furni
zarea apei calde menajere pentru unități so
cialiste și populație pînă la data de~30 iunie 
1985.

grea prin care a trecut. 
(3705)

BUTUS Dumitru mulțu
mește medicului Szubin 
Petru pentru îngrijirea

competentă și dăruirea cu 
care a intervenit 
nătoșirea sa, 
multă sănătate 
de muncă. (3712)

ANUNȚURI DE FAMILIE

la însă-
urîndu-i 

și putere

COLECTIVUL filialei C.E.C. Petroșani anunță 
cu profundă durere încetarea din viață a celei care 
a fost o bună colegă

MATEI ANA
(3710)

COLEGjlI din cadrul I.C.P.M.C, Petroșani trans
mit sincere condoleanțe familiei Nagy Ștefan pen
tru pierderea scumpului său tată. Sîntem alături de 
familia îndurerată. (3717)

Familia îndurerată anunță 
tru ani de cînd ne-a părăsit 

FARKAS DENES
Nu-1 vom uita niciodată.

că se împlinesc pa- 
pentru totdeauna 

(Gionij.

TRIST omagiu și infinită dragoste scumpei 
noastre

TRUȚA ANA
la împlinirea a doi ani de Ia dureroasa dispariție. 
Olga, fiică, și Titi. (3701)

I
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O „hazmodie" cu gust de migdale

por-

do-

Lunii

I

Euforie
i

8

lume 
ochii

c 
ț 
j

interpretea- 
exuberanță

lu-
Petro- 

în-

La răscrucea a două lumi

pro-

să

zicalem ur 11
recital), 

convingă 
primăve-

Laudă omului muncii 
si creației sa!e“

I
I

• Ieri, în cadrul 
manifestărilor politico-i- 
deologice, cultural-edu
cative și sportive, tinerii 
din căminul de nefami- 
liști al I.M. Lonea s-au 
întîlnit în cadrul acțiunii 
„Invitatul lunii" cu Gri- 
gore Mîndruț, șef de bri. 
gadă. S-au purtat discu
ții pe tema „Cum reu
șește brigada să-și reali-

zeze ritmic sarcinile 
plan".

• La întreprinderea mi
nieră Uricani, în cadrul 
„Zilei întreprinderii" a 
avut loc ieri o dezbatere 
pe tema „Forme și meto
de folosite pentru crește

rea productivității muncii", 
la care au participat oa
meni ai muncii din 
treprindere.

• „Calificarea și 
fecționarea pregătirii 
fesionale — îndatorire 
permanentă a fiecărui om 
al muncii" este tema dez
baterii organizată ieri la 
I.M. Petrila.

• întreprinderea
nieră Lonea organizează 
astăzi o dezbatere cu tema 
„Posibilități de creștere a 
producției de cărbune" 
la care participă șefii de 
brigadă, precum și alte 
cadre de- conducere.

• I.M. Aninoasa 
astăzi gazda unui specta
col dedicat fruntașilor în 
producție. Microspecta- 
co’.ul va avea Ioc în sala 
de apel.

„Somnoroasa aventură
Așadar, Teodor Mazilu 

— pe scena teatrului din 
Petroșani. „Somnoroasa 
aventură", aparent o „haz- 
modie" — cum spunea mai 
ieri un prieten, actor — 
se dovedește a fi o piesă 
de idei, o piesă-simbol, în 
care dialectica gîndurilor 
evoluează spre construirea 
unei lumi aparte, o 
tînără', făurită sub 
noștri.

Montarea acestei 
crări dramatice la 
șani a constituit, fără 
doială, o piatră de încer
care, în primul rînd sub 
tspectul „regiei", realizată 
în colectiv, sub coordona
rea actorului Dumitru Dră- 
cea. In fapt am asistat la 
un debut regizoral Dumitru 
Drăcea, un debut de bun au
gur, într-o piesă care, pr n 
factura ei, constituie o 
problemă dificilă chiar 
pentru regizorii experimen
tați.

„Somnoroasa aventură" 
aduce în prim plan eroi 
care se dezvăluie dezin
volt, fără a fi conștienți de 
factorul „timp", o lume a. 
flată în pragul dispariției.

de viață, încercînd a trăi 
cu o frenezie dusă pînă 
la inconștiență. Este meri
tul actorilor Ștefania Don- 
ca, Alexandru Ănghelescu, 
Florin Plaur, Dumitru Dră- 
cea, care dau lumii celor 
eșuați lamentabil în viață, 
o interpretare veridică, in 
mod deosebit se detașează

Ștefania Donca, interpre
ta mătușii Cleo, care, fo
losind mijloace actoricești 
adecvate, își construiește 
perfect personajul.

La „polul opus" se află 
lumea de azi a celor ti
neri;* o lume care izbîndeș. 
te, o lume a cărei conștiin
ță este și va rămîne cura
tă, izbîndind asupra „pră
fuiților". Ro’ul Gabrielei a 
prilejuit debutul pe scena 
din Petroșani al actriței Pa
tricia Grigoriu, o reală spe-

ranță a scenei, absolventă 
bycureș- 

debut 
că 

o 
complexă, 

și acțiunea 
un joc pe 
punînd pro- 

fața 
Grigoriu 

a rezolvat bine toate mo-

a I. A.T.C.-ului 
tean în 1984. Un 
greu, dat fiind faptul 
personajul Gabrielei — 
personalitate 
puternică — 
piesei impun 
două planuri, 
blcme deosebite în 
actriței. Patricia

mentele construcției 
sonajului. Pe același rol, 
Simona Gălbenușe a 
vedit că nu avem, un titu
lar de rol și o dublură, ci 
avem în fapt, două titulare. 
Doru Zamfirescu — inter
pretul lui „Manole" — face 
multă risipă de energie, 
dînd ritm desfășurării ac
țiunii.

Un spectacol reușit, la 
care și-a adus contribuția 
întregul corp tehnic, un 
spectacol care beneficiază 
de o ilustrație muzicală 
inspirată, realizată de Ion 
Pipera și un regizor de 
culise, Rosmarin Delica, 
un fel de „fac-totul“, care, 
pe deasupra, 
ză cu multă

filatelică 
internațională
La Casa de cultură a 

sindicatelor din Petro
șani se deschide dumi
nică expoziția filatelică 
internațională bilatera
lă „Petroșani — Oroszla- 
ny (R.P. Ungară). Expo
ziția este organizată sub 
egida Comitetului 
cultură și educație 
cialistă al municipiului 
Petroșani și a Cercului 
filatelic ..Minerul
(Al. H.)

In decursul a trei spec
tacole desfășurate în Casa 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani, am fost pre
zenți la întîlnirea cu „bi
juteriile muzicale" oferite 
cu generozitate de trei in
terpret de excepție ; este 
vorba de recitalurile cu ca. 
racter educativ, organiza, 
te în sala amintitei insti
tuții de cu’tură, de către 
Filarmonica „oltenia" din 
Craiova, cu participarea 
violonistei Cristina Anghe- 
lescu, laureată a Festiva
lului național „Cîntarea
României", a concursurilor 
de interpretare „Jacques
Thibaud" (Franța), „Ludwig 
Spohr" (R.F.G.), „Tibor Var
ga" (Elveția) și „A. Curci" 
(Italia), a sopranei Dana 
Tudor și a pianistului Mi
hai Ungureanu. - ■
rii’.e prezentate de 
muzicologul Gheorghe 
bian s-au înscris pe 
spectacolelor cu un 
nunțat caracter educativ, 
ceea ce a adus în sală nu
meroși tineri, elevi la Li
ceul ........................... .......  '
șani, 
și 4 
Am 
sală 
de elevi care au venit în
soțiți de profesorii de mu
zică.

Programul a cuprins lu
crări din literatura muzi
cală românească și uni
versală, începînd cu nemU. 
ritoarea „Baladă" pentru

vioară și pian a lui Ciprian 
Porumbescu, cu liedurile 
lui Eduard Caudella și Ti- 
beriu Brediceanu și conti- 
nuînd cu pagini de mare 
dificultate interpretativă, 
creații aparținînd în 
mai mare parte a lor 
mantismului muzical.

Arcușul vrăjit al Cristi- 
nei Ănghelescu ne-a pur-

cea 
ro-

umiimnimniHmiHmuin
Filarmonica „Oltenia" 

la Petroșani 
#/z/z/zz/z//z//zzz//zzzz//z//z//z/>

gîndurile prin muzica 
Ceaikovschi, Paganini, 
Falla, Kreisler, scoțînd 

relief sensibilitatea in

Recitalu- 
către 

F*_ 
linia 
pro-

industrial din Petro- 
școlile generale nr. 1 
și alte unități școlare, 
remarcat prezența în 
a unor clase întregi

tat 
lui 
De 
în 
terpretei, fiorul viorii stră.
bătînd spațiul și dîndu-i 
noi dimensiuni.

Două arii din două o- 
pere, amîndouă aparți
nînd genului „Buff", aria 
Norînei din „Don Pasqua
le" și aria Rosinei din ne
muritorul „Barbiere di Se
villa" al nu mai puțin ce
lebrului G. Rossini, au 
pus m valoare calitățile 
vocale și actoricești 
Danei Tudor soprană 
care, sîntem siguri, 
mai auzi.

La pian, Mihai Ungurea. 
nu, un interpret dotat 
excepționale calități 
muzician (deși a avut 
luptat cu un instrument 
cărui stare este sub

ale 
de 

vom

cu 
de 
de 

a
orice

rolul Admiratorului, un roL 
simbol. In discursul dra
matic acest „admirator" 
este însuși timpul în curge, 
rea lui perpetuă.

La scenografie ar mai 
fi, poate, de perfecționat 
unele amănunte, mai ales 
pentru cazurile în care 
teatrul se va deplasa cu 
„Somnoroasa aventură" în 
turneu, în afara Văii Jiu
lui. Despre „lumini", 
subliniază cu justețe 
nurile desfășurării 
nii dramatice,

ele 
pla- 

acțiu- 
Vincențiu 

Sereș reușind să le îmbine 
de o manieră în care 
ajute spectacolul.

„llazmodia" cu gust 
migdale a lui Teodor 
zilu place publicului, 
cînd reacții dintre 
mai diverse de la o scenă 
la alta. Teatrul lui T. Ma
zilii, este oricum o lume 
aparte, iar apropierea spi
rituală dintre Caragiale și 
autorul „Somnoroasei a- 
venturi" este evidentă, mai 
ales în ceea ce numim 
dragostea autorului pentru 
„om", dorința creatorului 
de a reliefa tot ce este 
mai hun în epoca sa. „Som. 
noroasa aventură" este ma
nifestarea dramatică a u- 
nei societăți, satira deve
nind expresia conștiinței 
sale critice. (Al. H.)

Maria Voina—„Vocația poeziei"
Elevă la Liceul de matematică-fizică din Petro

șani, Maria Voina se dovedește a fi una din acele 
mlădițe ale talentu’ui poetic care s-a născut spre a 
purta gîndul prin dulcea limbă strămoșească. „în
cercarea poetică" în cazul Măriei Voina este o fază 
deja depășită. Tînăra de care scriem impune prin 
noutatea unor imagini, printr-o stăpînire deplină 
a verbului, cu tot ceea ce are dinamic în el. (Al. H.)

critică pentru un 
a reușit să ne 
prin „Murmurul 
rii" de Sinding și „Studiul 
revoluționar" de F. Chopin, 
lucrări dificile unde 
impus atît tehnica 
tică a interpretului 
o rafinată știință 
strucției muzicale 
Mihai Ungureanu 
monstrat că este 
solist de valoare, 
partener ideal pentru ori
care alt coleg, el subliniind 
prin acompaniament- rea
lizările muzicale ale viorii 
sau ale vocii de 
contribuind astfel 
farea arhitecturii 
lucrări muzicale.

Ne-am fi așteptat la o 
prezență mult mai nume
roasă a publicului, în spe
cial la recitalul „de seară". 
Din păcate... Deficiențele 
aparțin în primul rînd or
ganizării spectacolelor, de
și casa de cultură a 
totul ca recitalurile 
desfășoare în cele 
bune condiții.

Așteptăm și pe 
astfel de acțiuni, de 
loare educativă 
și ne dorim sincer o nouă 
prezență a tinerilor pe ca
re i-am ascultat acum, dar 
însoțită de orchestra sim
fonică Poate 
nica „Oltenia" 
considerare și 
de vedere

a 
a

s-a 
pianis- 
cît și 

con- 
f razei,

ne-a de- 
atît un 
cît și un

sopran, 
la relie- 
fiecărei

făcut 
să se 

mai

viitor 
o va- 

deosebită

că Filarmo- 
va lua în 
acest punct

Prof. Al. HOKAȚIU

Corurile reunite „Frea. 
matul adincului" al I.M. 
Petrila și „Armonii ti
nere" al Comitetului 
U.T.C. din LUMP.

O, zi frumoasă, bine 
ai venit

Hai, ieși, fetițo, din 
sfera austeră, 

îmbrățișează clipa 
efemeră 

Ce se-abătu din drumu-i 
spre pămînt.

N-auzi ecou de
viață-nthugurit

Și soarele ce-țî cată drept 
în față 

Și fără merit totul
te răsfață ?

O, zi frumoasă, bine
ai venit !

„COLOR sonorun nume
ușoară din Vale

Interviul nostru își 
începuturile încă în 
cînd remarcam, ascultînd 
un concert de muzică rock 
la Casa de cultură a sin
dicatelor, o formație omo
genă, care a transformat 
spațiul sonor într-un vul
can al tinereții.

— Așadar,- Fane Abră- 
doaii, Noru și Dan Ba
ban, Alexandru Laka
tos, Geo Costin, Ileana 
Berchi, Nicu Popa, Iani 
Ciorvași, Marcel Bălan 
și Vili Popa, mai com
plet spus — formația 
„Color" — de cînd cîn- 
tați împreună ?

— Formația a fost înfi
ințată în 1977. în mai — 
ne spune Fane Abrădoaii. 
conducătorul grupului. De 
atunci cîntăm, aproape 
în aceeași componență.

palmares

are
1983,

Uniunii
Muzi- 
„Nu.

in muzica

pîteva
un pre

— Aveți un 
de invidiat.

— Am obținut 
succese notabile ; 
miu II și un premiu I la
trecutele ediții ale Festi
valului național „Cînta- 
rea României". La acestea 
se adaugă aprecierile spec
tatorilor și juriilor, îficu-

nunate cu premiul 
Compozitorilor și 
cologilor la festivalul 
farul" de la Sfîntu Gheor- 
ghe, două premii I și două 
premii III obținute indivi
dual, de componenții for
mației, la festivalurile „Cîn- 
tecul adîncului", un 
miu I la Festivalul 
muzică pop, rock și 
pentru tineret de la 
beta Turnu Severin.

pre- 
de 

folk 
Dro-

Numele formației 
poate fi 
pe afișe, 
activități

De-a lungul a-

văzut 
semn 

sus-

„Color" 
deseori 
al unei 
ținute,
nilor ați concertat atît 
in județ cît și în afara 
lui.

— Am încercat perma
nent să ducem oriunde în 
țară mesaju' artei tinerilor 
din Valea Jiului, o contri
buție sinceră la formarea 
unei culturi muzicale rea
le a tinerilor și în dome
niul genurilor așa-zis „u- 
șoare". Am cîntat în mu
nicipiul nostru, în Deva și 
Hunedoara. în - județele 
Gorj, Mehedinți, Bihor, 
Covasna, Sibiu, Mureș.

— Despre repertoriu?
— Ne străduim să pro

movăm un repertoriu ori
ginal, creații muzical-li- 
terare ale întregului grup. 
Dealtfel încercăm să pro
punem un disc Electrecor. 
dului. 
piese, 
din repertoriul 
„Semnat M.“ 
Negru", 
din 
nai. 
nale 
dineului", 
„Paradox",
„Zbor de adevăr" și altele.

In spectacole ni se a- 
daugă doi folkiști cu alea
să sensibi’itate muzicală, 
Claudia Șponor și Cris
tian Manea.

— Pe viitor ?
— Dorim să fim prezenți 

la festivalurile rock de la 
Craiova, Rm. Vîlcea 
Costinești, ne dorim 
disc l.p. și, mai cu - 
dorim să cîntăm cit 
bine pentru oamenii 
mijlocul cărora trăim 
muncim.

, Adăugăm acestor 
lucrări

Și 
precum 

repertoriul 
Dintre piesele 
să amintim 

„Vise

românești 
grupurilor 
„Roșu și 
și melodii 
internațio- 

origi- 
Fiii a- 

încîlcite", 
„Regăsire",

Și 
î un 
seamă, 

mai 
în
Și

Horațiu ALEXANDKESCU
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Vizita oficială de prietenie in țara noastră 
a președintelui Republicii Populare Congo

(Urmare din pag. 1)

Un grup de pionieri și t 
neri români și congolezi 
au oferit tovarășului 
Nicolai' Ceaușescu și tova
rășul u i Denis Sâssou Ngue'- 
SO, tovarășei Elena
Ceaușescu și tovarășei
'Antoinette Sassou Nguesso, 
buchete de flori.

Tovarășu1 Denis Sassou 
Nguesso, președintele Co
mitetului Central al Parti
dului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii 
Populare Congo, a făcut, 
vineri, la Palațul Consiliu-

Solemnitatea primirii i- 
naltuluj oaspete s-a înche
iat cu defilarea eârzilor de 
onoare.

In aplauzele celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul De
nis Sassou Nguesso, tova
rășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Antoinette Sas
sou Nguesso au părăsit ae.

Vizită protocolară
lui de Stat, o vizită proto
colară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu. 
blicii Socialiste România.

întrevederea, care a pre
mers convorbiri’.or oficiale, 

reportul îndreptindu-se 
spre reședința rezervată 
ina.'ților oaspeți.

La reședință, conducă, 
torii de partid și de stat 
ai României și R.P. Congo, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Antoinette Sas
sou Nguesso s-au întreți
nut într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

s-a desfășurat sub semnul 
prieteniei, înțelegerii și 
respectului reciproc ce ca
racterizează întîlnirile ro- 
mâno-congoleze la nivel 
înalt, bunele relații dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre.

începerea convorbirilor oficiale Dineu
(Urmare din pag. I)

stabilit să fie întărit rolul 
Comisiei mixte guverna
mentale în promovarea 
susținută a cooperării e- 
conomice și tehnice dintre 
cele două țări.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Denis Sassou 
Nguesso au indicat ca mi
niștrii din delegațiile par
ticipante la convorbiri, or. 
ganele de specialitate din 
cele două țări să studieze 
modalități’e concrete de 
intensificare a colaboră
rii și cooperării româno- 
congoleze, pe principii e

conomice reciproc avan
tajoase, pe baze trainice, 
de lungă durată, care să 
le confere stabilitate și o 
largă perspectivă.

A fost exprimată convin
gerea că întărirea continuă 
a conlucrării româno-con. 
.'oleze corespunde intere
selor și aspirațiilor de 
pace și progres ale ambe
lor țări și popoare, slu
jește cauzei destinderii, în
țelegerii și colaborării în
tre națiuni.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de 
caldă prietenie, înțelegere 
și stimă reciprocă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, vi
neri, un dineu oficial în 
onoarea colonelului Denis 
Sassou Nguesso, președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, și 
a tovarășei Antoinette Sas. 
sou Nguesso.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonel Denis 
Sassou Nguesso au rostit 
toasturi.

Congresul al XII-lea al U. T. C.
I (Urinare din pagina I) 

git și stimat fiu al.națiunii 
noastre, îndrumător și prie
ten apropiat al tinerei 
generații.

Vorbitorii au dat glas, 
în același timp simțămin- 
itelor de înaltă stimă și 
deosebit respect ale tine
retului din patria noastră 
față de tovarășa Elena 
Cteaușescu, militant de 
frunte al partidului și sta

tului nostru, strălucit om 
de știință, recunoștinței 
față de grija permanentă 
acordată tinerei generații, 
afirmării plenare a talen
tului și capacității sale 
creatoare.

Dezbaterile au prilejuit 
evidențierea rolului im
portant al întrecerii „Tine
retul — factor activ în
realizarea obiectivelor de
ceniului științei, tehnicii, 

calității și eficienței" în 
mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, pentru 
creșterea contribuției ti
nerei generații, alături de 
ceilalți oameni ai muncii, 
la dezvoltarea . economico, 
socială a patriei. Luările 
de cuvînt au reliefat ex
periența organizațiilor 
U.T.C. de la sate în antre
narea tinerilor din unită
țile agricole de stat și co

operatiste la realizarea pre. 
vederilor de plan.

In legătură cu activita
tea organizațiilor U.T.C. 
din șco’i, în dezbateri au 
fost reliefate rezultatele 
bune dobîndite în direcția 
ridicării nivelului de pre
gătire generală și profesio
nală a elevilor.

Vorbitorii s-au referit 
la preocuparea organelor 
și organizațiilor U.T.C. 
pentru intensificarea acti

vității educative în rîndul 
tineretului, ridicarea ni
velului calitativ al mani
festărilor cultural-educa
tive.

Dezbaterile au reliefat 
acțiuni specifice desfășu
rate în cadrul activității 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, a 
celei sportive și turistice, 
prețios sprijin în formarea 
multilaterală a tineretului 

patriei, în făurirea profilu
lui său moral-politic.

Dezbaterile au prilejuit, 
totodată, analiză activității 
internaționale a U.T.C. .

In cadrul dezbaterilor 
s-au făcut numeroase pro
puneri vizînd perfecțio
narea muncii organelor și 
organizațiilor U.T.C. în 
toate domeniile de activita
te.

Lucrările congresului 
continuă.

încheierea celei de-a XlV-a Conferințe a U.A.S.C.R.
Vineri, s-a încheiat la 

Palatul Marii Adunări Na
ționale cea de-a XlV-a 
.Conferință a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România, ale că
rei dezbateri s-au desfășu
rat sub semnul orientări
lor și indicațiilor de ines
timabilă valoare teoretică 
și practică cuprinse în' cu. 
vîntarea rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar genera] a1 Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, la deschi
derea Forumului tineretu. 
lui.

Desfășurată timp de do
uă zile în plen și în comi
sii pe probleme, conferin
ța a stabilit obiectivele și 
sarcinile ce revin asociați
ilor studenților din toate 
centrele universitare ale 
țârii în activitatea de for. 
mare și educare a studen
ților, astfel îneît aceștia 
să-și sporească, împreună 
cu întregul tineret, sub 
conducerea organelor și or

încheierea Conferinței Naționale a
Vineri, s-au încheiat lu

crările celei de-a V-a Con
ferințe Naționale a Orga
nizației Pionierilor. Au 
participat tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului nostru, membri ai 
C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
activiști de partid și de 
Stat, personalități ale vie
ții noastre științifice și 
culturale.

Pe agenda Conferinței 
s-au aflat înscrise în ace
eași zi dezbateri în cadrul 
Secțiunii pionierilor și în 
comisii pe domenii de ac
tivitate.

Mobilizați de aprecierile 
și îndrumările secretaru
lui general al partidului, 
cuprinse în magistrala ex
punere rostită la deschi
derea Forumului tineretu
lui, participanții la dezba

ganizațiilor de partid, con
tribuția la înfăptuirea e- 
xemplară a hotărîrilor ce
lui de al XlII-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân.

In deschiderea lucrări
lor în plen s-a anunțat că 
pe adresa Conferinței a 
sosit un mare număr de 
telegrame din partea unor 
asociații și uniuni ale aso
ciațiilor studenților comu
niști din centre universi
tare, institute și facultăți, 
în care, în numele tuturor 
studenților, se exprimă de
plinul acord cu orientările 
și indicațiile cuprinse în 
magistrala cuvîntare a se
cretarului general al parti, 
dului, președintele țării, to. 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
se dâ glas sentimentelor 
de aleasă dragoste și pro
fund atașament față 
de conducătorul iubit al 
partidului și statului nos
tru împreună cu cele mai 
alese mulțumiri pentru mi
nunatele condiții de învă
țătură și viață create stu- 

teri și-au exprimat depli
na adeziune la politica in
ternă și externă a partidu. 
lui și statului nostru, sen
timentele de profundă dra- 
*_>ste și recunoștință față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, persona
litate proeminentă a lumii 
contemporane, strălucit mi
litant revoluționar și pa
triot înflăcărat, cel mai 
apropiat prieten și îndru
mător al tinerei generații 
față de tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru grija pă
rintească cu care înconjoa
ră zi dc zi tînăra genera
ție a țării.

Impresionanta cuvînta
re a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a subliniat 
în dezbateri, constituie un 
moment dc referință în 
viața Organizației Pionie
rilor și a Organizației Șoi 

dențimii din patria noas
tră. In același timp- stu
denții din centrele univer
sitare se angajează să ac
ționeze cu fermitate pen
tru consolidarea politico- 
organizatorică a U.A.S.C.R., 
pentru obținerea unor re
zultate deosebite în întrea
ga activitate de pregătire 
pentru muncă și viață.

S-a făcut cunoscut, de 
asemenea, că pe adresa 
Conferinței au mal sosit 
numeroase mesaje din par
tea unor organizații stu
dențești de peste hotare.

Au urmat discuții gene
rale pe marginea proble
melor înscrise pe ordinea 
de zi. ; .

In aceeași zi au avut loc, 
de asemenea, dezbateri pe 
probleme în cadrul comi
siilor pe domenii de activi
tate.

Participanții la dezbateri 
în plen și pe comisii au 
exprimat în unanimitate 
gratitudinea și recunoștin
ța profundă a tuturor stu
denților patriei, pentru 

mii Patriei, asigurînd o- 
riențarea politico-ideologi, 
că a tuturor programelor 
de acțiune ale acestora.

Mesageri ai pionierilor șl 
șoimilor patriei din toată 
țara, vorbitorii au dat e- 
moționantă expresie gîn- 
durilor de nețărmurită dra
goste, de fierbinte recu
noștință față dc tovarășa 
Elena Ceaușescu, care, cu 
profund devotament pen
tru patrie și popor, ve
ghează ca tinerele vlăstare 
ale României socia’iste să 
învețe și să trăiască în chip 
comunist, să se împlinească 
pe toate planurilș ca viitori 
constructori de nădejde ai 
socialismului în patria 
noastră.

Participanții la discuții 
au arătat că în intervalul 
dintre Conferința a iV-a și 
a V-a ale Organizației Pio. 
oierilor, consiliile șj co- 

condițiile excepționale de 
muncă și viață, de afirma
re largă în toate domeniile 
de activitate, de care se 
bucură tineretul universi. 
tar prin grija partidului 
și statului, personal a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea de a 
acționa cu toate forțele 
pentru înfăptuirea sarci
nilor ce revin U.A.S.C.R., 
tinerei generații universi. 
tare din magistrala cuvîn
tare rostită de secretarul 
general al partidului via 
deschiderea lucrărilor ■ Fo. 
rumului tineretului. Ei au 
subliniat hotărîrea tuturor 
studenților țării ca • tineri 
revoluționari,’ ca ' viitori 
specialiști ai patriei de a 
răspunde prin noi fapte de 
muncă și învățătură, prin 
rezultate deosebite obținu
te în pregătirea profesio
nală, grijii și atenției pă
rintești, încrederii perma
nente pe care le acordă 
studențimii, întregului ti
neret, partidul șl statul 

mandamentele pionierești, 
sub conducerea nemijloci
tă a organelor și organiza
țiilor de partid, în strînsă 
conlucrare cu Uniunea Ti
neretului Comunist, cu 
școala, familia și ceilalți 
factori educaționali au ob. 
ținut rezultate bune în 
procesul de educare comu
nistă, revoluționară a șoi
milor patriei și pionierilor.

In dezbateri au fost pre
zentate forme și metode 
eficiente folosite în activita. 
tea politico-ideologică pen
tru formarea la copii a conș. 
tiinței socialiste, revoluție, 
nare, a trăsăturilor moral- 
politice ale omului nou.

O atenție deosebită s-a 
acordat, în timpul dezba
terilor, modului în care 
acționează consiliile și co
mandamentele pionierești 
pentru îmbunătățirea și 
perfecționarea formelor 

nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In cadrul Conferinței au 
fost exprimate sentimen
tele de aleasă stimă și pre
țuire ale întregului tineret 
universitar față de tovară
șa Elena Ceaușescu, emi
nent om de știință, față dc 
activitatea sa în conduce
rea partidului și statului 
nostru, consacrată 
dezvoltării multilaterale a 
României Socialiste, pro
pășirii științei, culturii și 
artei, modernizării școlii 
românești, care consti
tuie pentru studenți, pen
tru tânăra generație a țării 
un exemplu strălucit de 
slujire cu devotament ' a 
patriei.

Vorbitorii au făcut nu
meroase propuneri privind 
continua perfecționare a 
activității asociațiilor stu
dențești, creșterea rolului 
lor în educarea multilate
rală a tineretului universi
tar.

După încheierea dezba
terilor generale, conferința 

Organizației Pionierilor
și metodelor de educare 
moralmivică a copiilor în 
vederea formării și afir
mării în rîndul copiilor a 
trăsăturilor pozitive de ca
racter, pentru promovarea 
la nivelul grupelor și de
tașamentelor de pionieri a 
principiilor eticii și echită
ții socialiste.

Vorbitorii au remarcat 
preocupările consiliilor și 
comandamentelor pionie
rești pentru petrecerea plă. 
cută și utilă a timpului li
ber.

S-a subliniat în același 
timp necesitatea intensifi
cării preocupărilor Orga
nizației Pionierilor pentru 
îndrumarea și sprijinirea 
Organizației Șoimii Pa
triei, pentru întărirea ro
lului acesteia în educarea 
celei mai tinere generații 
în spiritul înaltelor idea
luri ale socialismului și 

a aprobat in unanimitate 
Raportul și activitatea 
Consiliului U.A.S.C.R., Ra
portul și activitatea Comi
siei de cenzori, Rezoluția 
Conferinței a XIV-a a 
U.A.S.C.R.

Trecîndu-se la ultimul 
punct de pe ordinea de zi, 
Conferința a ales prin vot 
secret Consiliul și Comisia 
de cenzori ale U.A.S.C.R., 
pe baza propunerilor de 
candidați desemnați de
conferințele pe centrele 
universitare,

In prima sa plenară, 
Consiliul U.A.S.C.R. a ales 
Comitetul Executiv și. Bi
roul Comitetului Executiv.

Ca președinte al Consi
liului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România a fost ales tova
rășul Matei Ani.

In încheierea conferin
ței a luat cuvîntul tovară
șul Nictt Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetu- 
'ui Politic Executiv, al 
C.C. al P.C.R.. prim-secre
tar al C.C. al U.T.C.

comunismului.
Preocupați de perfec

ționarea continuă a muncii 
politico-educative în cadrul 
Organizației Pionierilor și 
Organizației Șoimii Pa. 
triei, vorbitorii au formu
lat propuneri vizînd creș
terea contribuției acestora 
la perfecționarea pregăti, 
rii școlare, diversificarea 
formelor de educație poli
tico-ideologică, patriotică, 
revoluționară, moral-civi. 
că, promovarea mai largă 
a autoconducerii și demo
crației pionierești, întări- 
rea capacității politieo-or. 
ganizatorice a detașamen
telor și unităților de pio
nieri.

Conferința a aprobat în 
unanimitate Raportul Con. 
sdiului Național al Orga
nizației Pionierilor și cele
lalte documente ale Con
ferinței.
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