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Consfătuirea de lucru 
a conducătorilor centralelor
industriale și ai celorlalte

unități cu statut de centrală
Luni dimineața s-au deschis 

lucrările Consfătuirii de lucru 
a conducătorilor centralelor 
industriale și ai celorlalte uni
tăți cu statut de centrală.

Lucrările Consfătuirii au în
ceput în prezența tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Miron Con-

stantinescu, Mihai Dalea, Mi
hai Gere, Vasile Patilineț, Mi
hai Marinescu, Ion Pățan.

La lucrări participă conducă
tori ai centralelor industriale 
și ai celorlalte unități cu sta
tut de centrală, miniștri și ca
dre de conducere din ministe
re, directori de întreprinderi, 
secretari cu probleme econo
mice ai comitetelor județene 
de partid, secretari de partid 
și specialiști din întreprinderi, 
președinții Uniunilor sindicate
lor pe ramuri de producție și

președinți ai comitetelor sindi
catelor din întreprinderi, spe
cialiști din institutele de cer
cetări și proiectări, cadre di
dactice din învățămîntul supe
rior, tehnic și economic.

Consfătuirea a fost deschisă 
de tovarășul Manea Mănescu.

In cursul zilei de luni, lu
crările Consfătuirii s-au desfă
șurat pe ministere și ramuri 
de producție, urmînd ca marți 
să fie reluate în ședință ple
nară.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA
CONGRESULUI AL IX-LEA

AL U. T. C.
Luni, într-o atmosferă de pu

ternic entuziasm tineresc, au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist.

Timp de cinci zile, forumul 
larg democratic al tuturor ca
tegoriilor de tineret din patria 
noastră a făcut bilanțul activi
tății desfășurate de Ia ultimul 
Congres, a dezbătut aprofun
dat obiectivele de viitor, toate 
laturile muncii și vieții, învă
țăturii și pregătirii culturale, 
stabilind căile menite să con
tribuie la îmbunătățirea stilu
lui de muncă și perfecționarea 
structurii organizatorice, la a- 
dîncirea democrației interne a 
organizațiilor U.T.C., corespun
zător sarcinilor actuale ale con
strucției în România a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

In ultima zi a lucrărilor, la 
deschiderea ședinței, Congresul 
a fost informat despre dezba
terile din comisii care au adop
tat recomandări privind acti
vitatea de viitor a U.T.C., în 
domeniul respectiv. Congresul 
a hotărît ca aceste recoman
dări să fie transmise noului 
Comitet Central ca documente 
ale Congresului, care primește 
mandat să soluționeze și să 
concretizeze în activitatea prac
tică propunerile și observațiile 
făcute în comisii cu privire la 
îmbunătățirea muncii U.T.C. în 
rîndul tuturor categoriilor de 
tineri și în toate domeniile de 
activitate.

Congresul a fost informat 
despre desfășurarea lucrărilor 
Conferinței a VIII-a a Uniunii 
Asociațiilor Studențești din Ro
mânia și despre hotărîrile adop
tate.

La deschiderea ședinței s-a 
anunțat, de asemenea, că pe a- 
dresa Congresului au sosit un 
mare număr de telegrame prin 
care organizațiile U.T.C. din în
treprinderi, unități agricole,

școli, facultăți și instituții ra
portează despre rezultatele ob
ținute în muncă, în activitatea 
de organizație în cinstea Con» 
greșului și se angajează să a- 
plice în viață hotărîrile pe care 
le va adopta forumul suprem 
al organizației de tineret a pa
triei noastre.

In cadrul lucrărilor Congre
sului, la dezbaterile din ‘ședin
țele plenare au luat cuvîntul 

, 59 de delegați și invitați, iar 
în cadrul ședințelor pe comisii 
194, care, în lumina locului și 
rolului tinerei generații în an
samblul vieții sociale, politice 
și economice, au analizat amplu, 
cu înalt spirit de răspundere, 
activitatea actuală și de pers
pectivă a organizației U.T.C.

In continuarea lucrărilor Con
gresului, delegații tineretului au 
aprobat în unanimitate rapor
tul și activitatea Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, precum și Raportul 
Comisiei Centrale de Revizie.

Cu amendamentele propuse, 
Congresul a adoptat în una
nimitate Statutul Uniunii Ti
neretului Comunist.

S-a adoptat apoi, în formu
lare îmbunătățită, Rezoluția 
Congresului al IX-lea al U.T.C.

Cu puternice aplauze, dele
gații au adoptat moțiunile i 
privind situația din Indochina; 
referitoare la Orientul Apro
piat ; privind solidaritatea cu 
lupta popoarelor și mișcările 
de eliberare națională ; privind 
securitatea europeană; cu pri
vire la dezarmare; cu privire 
la mișcarea internațională de 
tineret și studenți.

Prin vot secret, Congresul a 
ales noul Comitet Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
alcătuit din 185 membri, pe cei 
80 membri supleanți și Co
misia Centrală de cenzori, al
cătuită din 35 membri.

După-amiază a avut loc șe
dința de închidere a celui de-al 
IX-lea Congres al Uniunii Ti

neretului C-omunist, la care au 
luat parte tovarășii Paul Ni
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Ion Iliescu.

Sosirea în sala de ședințe 
a conducătorilor de partid și 
de stat a fost întîmpinată cu 
vii aplauze.

In sală se aflau numeroși 
invitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, vechi militanți 
ai partidului, activiști de par
tid și de stat, oameni de ști
ință, cultură și artă, tineri din 
toate sectoarele de activitate, 
ziariști români și străini.

Erau prezenți delegații orga
nizațiilor de tineret de peste 
hotare, care au participat la 
lucrările Congresului.

La deschiderea ședinței s-a 
adus la cunoștința Congresului 
că în prima sa ședință plenară, 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a ales 
Biroul format din 25 de mem
bri, pe căi 8 membri supleanți, 
precum și secretarii C.C. al 
U.T.C. Prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. a fost ales tovarășul 
Dan Marțian.

Președinte al Comisiei Cen
trale de Cenzori a fost ales 
tovarășul Nicolae Ungureanu.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Dan Marțian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., a asigurat pe 
delegați că noul Comitet Cen
tral nu va precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini man
datul încredințat, hotărîrile a- 
doptate de Congres, sarcinile 
pe care partidul le-a trasat 
Uniunii Tineretului Comunist.

Cu deplină satisfacție și vie 
emoție — a spus în continua
re vorbitorul — participanții la 
Congres au ascultat cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
In spiritul gîndirii realiste, în-
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Biroul C.C. al U.T.C.

SCRISOAREA
Congresului al IX-lea al 

Uniunii Tineretului Comunist 
și a Conferinței a Vlil-a a 

Uniunii AsociațiilorStudențești
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Desfășurîndu-și lucrările în 
preajma glorioasei aniversări a 
semicentenarului partidului, e- 
veniment cu adinei rezonanțe 
în destinul și istoria noastră 
contemporană, Congresul al IX- 
Iea al Uniunii Tineretului Co
munist și Conferința a VIII-a 
a Uniunii Asociațiilor Studen
țești se fac mesagere ale gîn- 
durilor și sentimentelor nobile 
care animă tînăra generație și 
transmit conducerii partidu
lui, dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, expresia dragostei și 
devotamentului nemărginit, a a- 
tașamentului profund al tine
retului față de politica marxist- 
leninistă a partidului, hotărî- 
rea fermă de a-și închina în
treaga sa capacitate, elanul și 
cutezanța înfăptuirii obiective
lor Congresului al X-lea al 
P.C.R., pentru propășirea con
tinuă, multilaterală a patriei 
socialiste.

Nutrim, tovarășe secretar ge
neral, un sentiment de profundă 
mîndrie patriotică, de venera
ție și adine respect pentru ac
tivitatea laborioasă desfășurată 
de Partidul Comunist Român, 
pentru eforturile și consecvența 
pilduitoare cu care dumneavoas
tră înșivă acționați în slujba 
progresului și civilizației Ro- 
măniei socialiste, abordînd nu 
o dată, cu înțelegere-și realism, 
în întreaga lor complexitate, 
ți problemele tineretului, locul 
ți rolul său în dezvoltarea so
cietății contemporane. Cuvin
tele de caldă apreciere ți în
demn ca le-ați adresat Ctmgra- 
sului, tinerilor din industrie ți 
agricultură, intelectualilor, ele-d 
vilor ți studenților, vor însoți/^ 
pururi proaspete, faptele de 
muncă ți viață ale tinerei ge
nerații, vor fi un îndreptar al 
perfecționării generale a între
gii activități a Uniunii Tinere
tului Comunist.

Investită cu atribuții și răs
punderi sporite, în consens cu 
procesul de neîntrerupt avint 
pe care îl străbate azi întreaga 
viață social-politică și economi
că a țării, Uniunea Tineretului 
Comunist s-a manifestat ca o 
prezență vie, dinamică, anga- 
jînd energiile și aptitudinile ti
nerilor, forța și talentul lor în 
tot ceea ce s-a înfăptuit în a- 
cești ani. Sintetizînd experien
ța dobîndită, căutările rodnice 
care au marcat îndeosebi acti
vitatea desfășurată în ultimul 
timp, Congresul al IX-lea al 
organizației noastre și Confe
rința Uniunii Asociațiilor Stu
dențești au jalonat, totodată, 
în contextul noilor sarcini și o- 
biective ale actualului plan cin
cinal, și direcțiile de viitor ale 
muncii și preocupărilor tinere
tului, în scopul creșterii res
ponsabilității și angajării sale, 
a prezenței active, nemijlocite, 
în toate domeniile vieții mate
riale și spirituale.

Uniți prin aceleași idealuri, 
gînduri și sentimente, prin 
munca noastră comună, rodnic 
înfrățită, tineri români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, ne angajăm solemn 
să nu precupețim nici un e- 
fort pentru a aplica și promo
va neabătut normele și princi
piile politicii partidului nostru, 
să acționăm fără preget, demni 
și responsabili, pentru triumful 
spiritului muncii, al dreptății 
și echității socialiste, al conști
inței militante înaintate, să fim 
pretutindeni acolo unde patria 
ne cheamă, în întreprinderi, pe

șantierele marilor obiective ale 
cincinalului, în bătălia pentru 
recolte bogate, pe băncile șco
lilor și facultăților, fructificîn- 
du-ne pe deplin elanul și vir- 
tuțiile creatoare, dăruindu-ne cu 
patos muncii, progresului mul
tilateral al economiei, științei 
și culturii românești.

Aceasta va fi și dovada cea 
mai elocventă a capacității mo- 
ral-politice și sociale a orga
nizației noastre, mărturia fi
delă a spiritului în care sîntem 
crescuți și formați ca militanți 
devotați partidului, tineri re
voluționari înarmați cu conști
ința responsabilității, a înaltei 
datorii față de patrie, partid 
și popor, promotori consecvenți 
ai noului, intransigenți față de 
orice idei străine ideologiei și 
convingerilor noastre comunis
te, științifice despre lume și 
viață.

Exprimîndu-ne adeziunea u- 
naniină Ia politica externă clar
văzătoare, de destindere și co
laborare pe bază de egalitate 
cu toate statele lumii, susținînd 
consecvent activitatea fructuoa
să pe care o desfășoară con
ducerea partidului pentru lăr
girea colaborării frățești cu 
toate statele socialiste, pentru 
întărirea unității partidelor co
muniste și muncitorești, a con
solidării frontului antiimperia- 
Hst, organizația noastră, între
gul tineret al patriei îți vor 
manifesta și pe mai departe 
solidaritatea activă cu forțele 
democratice și progresiste ale 
tinerei generații de pe toate 
continentele, va dezvolta legă
turi multiple cu tineretul și or
ganizațiile din întreaga lume, 
își va aduce propria sa contri
buție la mișcarea mondială a 
tineretului și studenților pentru 
pace, democrație și progres so
cial.

Patriotismul și spiritul inter
naționalist profund, știința de 
a munci și învăța, de a ne in
tegra cu toate forțele mersu
lui ascendent al societății, așa 
cum ni le insuflă, prin exemplul 
și activitatea sa partidul comu
niștilor, secretarul general al 
partidului, vor constitui expre
sia de netăgăduit a însuși cre
zului și apartenenței noastre la 
cauza progresului și civiliza
ției, la opera de înfăptuire a 
idealurilor socialismului și co
munismului. Uniunea Tineretu
lui Comunist, Uniunea Asocia
țiilor Studențești, toți tinerii 
și tinerele țării, aducem prino
sul dragostei și recunoștinței 
noastre fierbinți Partidului Co
munist Român — care de o ju
mătate de secol ține sus, ne
înfricat, steagul de luptă, de 
jertfă și biruință pentru liber
tatea și fericirea celor ce mun
cesc — poporului român — li
ber și stăpîn pe destinele sale, 
patriei socialiste — liberă și 
înfloritoare. Ne unim gîndurile, 
inimile și cugetele, în fața 
partidului, în fața dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și ne anga
jăm solemn că vom munci și 
învăța cu nestăvilit avînt pen
tru ca tot ce hotărăște parti
dul să devină faptă, pentru ca 
fapte mari, nepieritoare să în- 
cunune țara, pentru ca poporul 
român să se înalțe tot mai demn 
și prosper între popoarele lu
mii, pentru ca patria să se 
ridice pe tot mai înalte cuhni 
ale propășirii și civilizației so
cialiste.

SEMICENTENAO

Jltătiunehi 
de. sneeese

Colectivele unităților econo
mice din Valea Jiului, alături 
de intregul nostru popor, în
scriu realizări prestigioase in 
palmaresul muncii avintate ți 
rodnice desfășurate in cinstea 
semicentenarului partidului. 
Producția globală realizată pe 
ansamblul economiei munici
piului in luna ianuarie a de? 
pășit prevederile planului cu 
2,1 la sută, iar producția mar
fă cu 2,8 la sută. Au fost pro
duse peste sarcinile primei luni 

V

12 000 tone cărbune brut și 
17 200 tone cărbune net, 2 600 
tone brichete de cărbune, 200 
tone calcar metalurgic, 760 mc 
agregate de carieră, 44 mp 
uși-ferestre, 960 tone lemn de 
foc, 170 mc cherestea rășinoa- 
se, peste 1 000 buc, traverse 
inguste, precum și alte produse.

Sporurile înregistrate la pro
ducție s-au realizat intr-o bu
nă măsură pe seama creșterii 
productivității muncii, indicator 
ce depășește cu 2,2 procente 
nivelul planificat.

Partidului 
cinstire

Comitetul județean U.T.C. a 
acordat elevilor de la Școala 
profesională din Lupeni cinstea 
de a fi primii cărora li s-a în- 
mînat albumul — ștafetă „Par
tidului cinstire". La festivita
te au fost prezenți peste 400 
de elevi și cadre didactice. Cu 
acest prilej a fost prezentat un 
bogat program artistic compus 
din melodii de muzică ușoară, 
dansuri și montajul muzical co
regrafic intitulat „Partidul la 
a 50-a aniversate".

Așadar, albumul — ștafetă 
..Partidului cinstire" a plecat 
prin școlile din municipiu 
strîngînd în paginile sale dra
gostea cu care elevii răspund 
grijii ce le-o poartă partidul.

I

Se finisează 
primele apartamente 

din 1971...
In orașul Vulcan ur

mează să fie predate 
către finele lunii cu
rente două blocuri — 
16 d și 16 c — cu cî- 
te 20 de apartamente 
fiecare. La executarea 
ultimelor finisări pot 
fi întîlniți vrednicii 
parchetari din echipa 
condusă cu pricepere 
și sîrguință de Alex
andru Moraru și bunii 
meseriași zugravi ai 
lui Marin Dragu. O 
contribuție deosebită 
la Înălțarea acestor 0- 
biective — ineluzînd

cele dintîi 40 de apar
tamente ale primului 
an al actualului cin
cinal realizate de Gru
pul de șantiere Valea 
Jiului al T.C.H. — și- 
au adus membrii echi
pei harnice de zidari 
condusă de Dumitru 
Postolache care, în 
ciuda condițiilor de lu
cru mai grele din pe
rioada de iarnă, au re
ușit să construiască 
cca. 50 la sută din nu
mărul total de aparta
mente pregătite acum 
pentru predare.

1600 de panouri 
mari prefabricate 

vor închega 
un tot...

La punctul de lucru 
al blocului D2 —1 din 
cvartalul Aeroport Pe
troșani va începe, la 
mijlocul acestei săptă- 
mîni montarea panou
rilor mari prefabricate. 
Blocul în cauză va a- 
vea 60 de apartamen
te. cu două tronsoane, 
a cîte 30 de aparta
mente fiecare. Panou
rile mari au fost exe
cutate în poligonul din 
Livezeni, amenajat cu 
instalații de etuvare,

fapt care a permis ca 
operațiile respective să 
se desfășoare în timpul 
friguros al iernii în a- 
celeași condiții ca și 
vara. Pînă în prezent 
sînt gata 1500 de pano
uri, au mai rămas de 
făcut încă cca. 100, iar 
muncitorii din echipa 
condusă de Vasile Bu
suioc, sub îndrumarea 
competentă a maistru
lui Petru Găvan, se 
străduiesc ca acestea 
să corespundă cît mai 
bine calitativ.

Noutăți din investițiile miniere
de suprafață

Mecanizare 
și tranzit 

corespunzător
Au fost amorsate lucrările 

din cadrul depozitului de ma
teriale și tranzit din Petrila 
pentru mina Lonea. In prezent 
pentru efectuarea tuturor ope
rațiilor necesare, se include un 
consum apreciabil de manoperă. 
Menționăm ca aspect negativ 
lipsa mecanizării și a spațiului 
corespunzător în vederea depo
zitării. In noua conjuctură pre
conizată, depozitul va fi dotat

cu o macara-portal de 10 tone 
capacitate pentru executarea 
încărcării-descărcării, avînd loc 
trecerea în bune condițiuni de 
la vagoane C.F.N. la C.F.I.

Confortabilul 
și esteticul 

se vor întîlni...
S-a predat amplasamentul 

prevăzut și urmează să înceapă 
lucrările pentru sala de apel de 
la puțul Ștefan al E.M. Lupeni. 
Pînă acum există o soluție im
provizată, cu un spațiu redus.

Apelul și repartizarea sarcini
lor pe brigăzi și echipe de lu
cru se fac în condițiuni gre
oaie. In curînd, posedînd un 
spațiu convenabil, cu toate a- 
menajările și anexele trebuin
cioase în scopul deservirii 
prompte, la nivelul cerințelor 
a oamenilor minei, sala de apel 
a puțului Ștefan va avea o 
altă ...față, unde confortabilul și 
esteticul se vor întîlni, așa cum 
se întîmplă la sălile similare 
de la exploatările miniere Dîlja 
Lonea, Paroșeni și Uricani.

(Continuare în pag. a 3-a)

Ne aflăm în atelierul me
canic din incinta exploatării 
miniere Lupeni. In obiectivul 
aparatului fotografic sînt sur
prinși în plin lucru lăcătușii 
mecanici Ionel Marcu și Emil 
Oraviț. Repararea troliului de 
5,5 KW solicită atenție și pri
cepere... 11“

Nicolae Miltiade Boborodea, 
inginer, secretar al Comitetu
lui U.T.C. la Combinatul pe
trochimic — Pitești, Ion Co- 
mănescu, prim-secretar al Co
mitetului municipal — Hu
nedoara al U.T.C., Marțian 
Dan, Florea Diaconescu, strun
gar, secretarul Comitetului 
U.T.C. ia întreprinderea „E- 
lectromagnetica" din Bucu
rești, Radu Enache, student 
la Institutul politehnic din 
București. luliu Fejeș, preșe
dintele Biroului de turism 
pentru tineret, Eugen Flores- 
cu, redactor șef al ziarului 
„Scînteia Tineretului", Du

mitru Gheorghișan, prim-se
cretar al Comitetului munici
pal — București al U.T.C., 
Ion Ghergu, operator chimist, 
secretarul Comitetului U.T.C.

Membrii
Elena Zoia Ceaușescu, stu

dentă ia Universitatea din 
București, Doina Ruxandra 
Ciofu, elevă, secretara Comi
tetului U.T.C. de la Liceul 
„Gheorghe Lazăr" din Bucu
rești, Gabor Cseke, redactor- 
șef al ziarului „Ifjumunkas", 
Dobrița Ene, tehnician agricol,

de la Combinatul chimic din 
Tr. Măgurele, Silvia Ilie, Ni
colae Siegfried Lipschner, 
prim-secretar al Comitetului 
județean — Caraș-Severin al 
U.T.C., Eugeniu Costică Lovin, 
inginer, locțiitor al secreta
rului Comitetului U.T.C. de 
la Uzina de autocamioane din 
Brașov, Nicolae Mateescu, 
activist la C.C. al U.T.C., Gica 
Mihai, țesătoare, secretara 
Comitetului U.T.C. de la Fa
brica „Bucegi" din Pucioasa, 
Lucia Mihăilescu, inginer pro
iectant, secretara Comitetului 
U.T.C. de la Institutul de stu
dii și proiectări energetice din 
București, Ioana Nae, filatoa
re, secretara Comitetului 
U.T.C. la Filatura Română 
de Bumbac din București, 
Vasile Nicolcioiu, loan A. I’o-

pescu, Gheorghe Stoica, Aurel 
loan Stoica, Traian Ștefan *s- 
cu, președintele Consiliului 
U.A.S.R., Valeria Tache, teh
nician veterinar la I.A.S. — 
Căzănești, județul Ialomița, 
Francisc Torok, secretar al 
Comitetului județean — Satu 
Mare al U.T.C., Coriolan Voi- 
nea, prim-secretar al Comite
tului județean — Prahova al 
U.T.C., Iosif Walter.

★
Ca prim-secretar al C.C. al 

U.T.C. a fost ales tovarășul 
Dan Marțian, iar ca secretam 
tovarășii : Silvia Ilie, Vasile 
Nicolcioiu, Ioan A. Popescu, 
Gheorghe Stoica, Aurel loan 
Stoica. Traian Ștefănescu, Io
sif Walter.

supleanțî ai Biroului C.C. al U.T.C.
secretara Comitetului U.T.C. 
din comuna Gîrbovi, județul 
Ilfov, Celus Neagoe, mecanic 
agricol, secretar al Comite
tului U.T.C. la I.M.A. — Balș, 
Agneta-Dori Neurohr, croito
reasă, secretara Comitetului 
U.T.C. al întreprinderii „1 
Iunie" — Timișoara, Petru

Popescu, scriitor, membru al 
Biroului organizației de bază 
U.T.C. de la Uniunea Scriito
rilor, Constantin Cantacuzino 
Șerban, actor, secretarul Or
ganizației de bază U.TiC. de 
la Teatrul „Ion Creangă" din 
București.

I 
I 
I 
I
I 
I

Desigur numele enunțat ne duce mai intîi și intîi cu 
gindul la Icar temerarul erou mitologic care, înfruntînd 
cerul, a căzut cu aripile arse plătind cu viața cutezanța sa. 
Dar, nu despre acesta este vorba.

In munca tăietorilor de lemne, in mod deosebit la opera
țiunea de crăpare a trunchiurilor, se folosește cel mai a- 
desea o scurtătură cioplită ascuțit care se introduce în des- 
picătură. Cu ajutorul ei, lemnul e nevoit să cedeze și pînă 
la urmă se desface în bucăți. Cei care au inventat-o și apoi 
au folosit-o au botezat-o ic.

Preluîndu-i sensul și raportîndu-l la societate, putem defi
ni o întreagă categorie dintre membrii săi, sub denumirea 
de icari. Și nu e greșit, pentru că și aceștia, asemeni așchi
ei de care vorbeam la început, se introduc in organismul 
unui colectiv fisurîndu-l, destrămîndu-l, făcîndu-i praf uni
tatea, structura omogenă. Icarul pîndește, observă, tatonează 
studiază anatomic punctele slabe pe care apoi le atacă sis
tematic și insolit. El știe despre fiecare semen de-al său 
cite ceva, se documentează și, voalat discret, înveninează 
atmosfera din jurul celor vizați. Nu poate suferi pe nimeni 
„in față", drept pentru care oricui s-ar nimeri să o ia îna
inte ii află repede cusurul pe care apoi îl tălmăcește, îl răs
tălmăcește, îl umflă și-l prezintă sub toate laturile posibile 
și imposibile. Nu interesează metoda, ci numai rezultatul, 
iar acest rezultat este' întotdeauna unul singur : discredi
tarea.

S-a nimerit să se afirme un cadru, s-a întimplat ca prin 
merite legitime să obțină cineva promovarea. Icarul intră 
în alertă : „Cum ? tocmai el 1 El care așa și pe dincolo ?“ 

Și caută, caută neobosit „partizani" care să-l asculte, ca
re să-l aprobe. Iar uneori, chiar reușește, incit respectivul 
cadru prețuit și merituos, se pomenește pe neașteptate plin 
de noroi. Icarul respiră atunci ușurat, satisfăcut, ca după 
o mare victorie : „l-am îndoit și pe ăsta".

Și tot așa. Și tot așa...
In orice caz, sînt lesne de recunoscut : zîmbesc in stil per

sonal, salută tot așa, vorbesc mieros și ca o notă absolut 
caracteristică, lucrează din umbră. Nu cruță pe nimeni. Nu 
au scrupul și nu știu ce-i rușinea.

Uitați-vă cu atenție în jur și cînd veți vedea adunate 
toate cele de mai sus pe același obraz feriți-vă cu grijă ca 
de foc și de apă : e vorba de un Icar.

V. Man. D. I
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ÎNCHEIEREA CONGRESULUI AL IX-LEA
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
(Urmare din pag. 1) 

noitoare, larg deschise spre 
cerințele vieții, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român a dat o înaltă apreciere 
tineretului, aportului său pro
fesional și cetățenesc la dez
voltarea economică, culturală 
și socială a patriei, a configu
rat locul și rolul sporit al ti
nerei generații, al Uniunii Ti
neretului Comunist în contex
tul social-politic al României 
socialiste, a indicat sarcinile 
noastre de viitor, domeniile 
în care trebuie să crească a- 
tribuțiile și răspunderile orga
nizațiilor U.T.C. în mecanis
mul vieții economice și sociale 
a țării. Dovadă a grijii stator
nice a partidului pentru creș
terea și formarea multilaterală 
a tinerei generații, a încrederii 
In tineret, aceste sarcini și 
responsabilități noi reprezintă 
o învestitură socială cu pro
fundă semnificație, pentru a 
cărei înfăptuire vom muncî 
cu tot elanul ți dăruirea tine
rească.

Exprimînd mulțumiri delega
țiilor de peste hotare pentru 
participarea lor la Congres, pri
mul secretar al C.C. al U.T.C. a

In cadrul Congresului al 
(X-lea al U.T.C., duminică au 
avut loc lucrările celei de-a 
iVIII-a Conferințe a Uniunii 
^Asociațiilor Studențești din 
România, în care au fost dez
bătute cu exigență și responsa
bilitate activitatea asociațiilor 
studențești din ultimii doi ani, 
contribuția lor la formarea 
multilaterală a specialiștilor, 
corespunzător cerințelor dezvol
tării economiei, științei și cul
turii noastre socialiste.

In sală se aflau aproape 300 
de împuterniciți ai celor peste 
150 000 de studenți din întrea
ga țară, numeroși invitați — 
activiști de partid și de stat, 
conducători ai unor organiza
ții obștești și instituții cen
trale, rectori ai instituți
ilor de învățămînt superior, 
academicieni, cadre didactice, 
studenți străini aflați la stu
dii în țara noastră, studenți 
fruntași la învățătură și în ac
tivitatea obștească.

Printre cei care au luat loc 
In prezidiu se aflau tovarășii 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Mircea 
Malița, ministrul învățămîntu- 
lui, precum și Dușan Ulcak, 
președintele Uniunii Interna
ționale a Studenților

Raportul Consiliului U.A.S.R. 
cu privire la activitatea uniu
nii în perioada dintre Conferin
ța a Vil-a și Conferința a 
,VIII-a a fost prezentat de to
varășul Traian Ștefănescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., preșe
dintele Consiliului U.A.S.R., iar 
Raportul comisiei de cenzori a 
U.A.S.R., de către Gheorghe 
Milea, președintele comisiei.

Pe marginea documentelor 
prezentate, au luat parte la 
dezbateri Alexandru Soare, 
președintele Consiliului U.A.S. 
din centrul universitar Bucu
rești, Ionel Reghini, student la

CITITORII NE SESIZEAZĂ
Meșterii au 

molozul
In toamna anului 1970, sec

torul II, I.G.L. a executat pe 
străzile Vasile Lupu și Matei 
Basarab din Petroșani diferi
te lucrări de reparații capita
le la clădirile de locuințe. 
O acțiune bună și frumoasă. 
Dar, în urmele lucrătorilor a 
rămas o apreciabilă cantitate 
de moloz, care a fost depozi
tat de-a lungul celor două 
străzi amintite, încurcîndu-se

Trenul de la
Aducem la cunoștința re

dacției o doleanță a publicu
lui călător din vestul bazinu
lui nostru carbonifer. Este 
vorba de trenul nr. 2732 ca
re, deși figurează în mersul 
trenurilor de călători că cir
culă pe distanța Petroșani — 
Lupeni cu plecarea din Petro
șani la era 0,20, nu-și înde
plinește această misiune. Con
secințele sînt destul de ne
plăcute, mai ales pentru ace
ia care sosesc la Petroșani cu 
acceleratul, de la Simeria, la 
ora 0,06 și, nemaiavînd nici 
o legătură, sînt nevoiți să 
aștepte, cu biletul în buzu
nar, în sala de așteptare a 
gării pînă la ora 5,05.

Tabelul cu mersul trenuri
lor, afișat în stația Petroșani, 
referindu-se la trenul în dis
cuție, face mențiunea i „circu-

TV
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10,00—11,00 Teleșcoală. Fi
zică — clasa a VlII-a : 
Forța electromagnetică. 

ticii externe a partidului și sta
tului nostru, tineretul român 
este hotărît să întărească și să 
dezvolte continuu legăturile de 
prietenie și colaborare cu or
ganizațiile de tineret din toate 
țările socialiste, cu organiza
țiile comuniste de tineret din 
întreaga lume, cu organizațiile 
revoluționare, socialiste, demo
cratice de diferite orientări po
litice și filozofice, să-și afirme 
și în viitor solidaritatea sa in
ternationalists cu mișcările de 
tineret de pe toate continentele, 
care militează activ împotriva 
imperialismului, a reacțiunii și 
războiului, pentru democrație, 
pace și progres social.

Reamintind că peste puțin 
timp, la 8 mai a. c., întregul 
nostru popor va sărbători ani
versarea semicentenarului creă
rii Partidului Comunist Român, 
primul secretar al C.C. al U.T.C. 
a spus i Asigurăm conducerea 
partidului și statului nostru, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
neobosit militant pentru pro
gresul României și bunăstarea 
poporului, prieten apropiat și 
Îndrumător atent al tineretului 
nostru, că toți membrii Uniunii 
Tineretului Comunist, întregul

Facultatea de drept, președin
tele Consiliului U.A.S. de la 
Universitatea din Cluj, loan 
Petru, șeful Comisiei pali ti co- 
ideologice a Consiliului U.A.S. 
din centrul universitar lași, 
Adriana Teubert, studentă în 
anul I la Institutul politehnic 
din Timișoara, Constantin Ni* 
colaescu, student la Institutul 
de subingineri din Pitești, 
Dorel Chereches, student la 
Institutul politehnic din Bra
șov, președintele Asociației 
studențești de la Facultatea 
de silvicultură, Daniela Du- 
țescu, studentă la Universitatea 
din Craiova, Ion Drăgan, stu
dent la Institutul pedagogic 
din Tîrgu Mureș, președintele 
Consiliului U.A.S. pe institut, 
Silvia Alecu, studentă la Insti
tutul politehnic din Galați, 
șefa comisiei sociale pe centrul 
universitar Galați, Laura Bo- 
can, studentă Ia Institutul pe
dagogic din Oradea, președin
ta Consiliului U.A.S. pe insti
tut, Grigore Calotă, student la 
Institutul de mine din Petro
șani, președintele Asociației 
studențești din cadrul Facultă
ții de electromecanică, Bereczki 
Baldazar. student la Institutul 
agronomic din Cluj, Emil Po
pescu, asistent universitar, pre
ședintele Consiliului U.A.S. din 
Institutul de arhitectură, Florin 
Miclea, student la Institutul 
de medicină din Timișoara, 
președintele Consiliului U.A.S. 
pe institut, Dan Moisescu, stu
dent, președintele Consiliului 
U.A.S. din Institutul de artă 
teatrală și cinematografică, 
Radu Linte, student Ia Insti
tutul politehnic din Iași, Gheor
ghe Manea, președintele Consi
liului U.A.S. de la Institutul 
de construcții.

In numele Uniunii Interna
ționale a Studenților, Dușan 
Ulcak, președintele U.I.S., a 
transmis un mesaj de salut

plecat dar... 
a rămas
în acest fel circulația și a- 
fectîndu-se serios aspectul 
străzii. Se părea că e vorba 
de o situație cu totul tempo
rară. De atunci însă a trecut 
multă vreme fără ca să se 
schimbe ceva ; sectorul I.G.L. 
se pare că a „uitat" complet 
de acest aspect necorespun
zător.

Ce să facem pentru a trezi 
memoria celor în cauză ?

miezul nopții
lă cu aviz special" 1 Ar fi 
interesant și util de știut cine 
dă acest aviz special și mai 
ales cînd anume se dă 7 In 
orice caz, o asemenea preci
zare, nu constituie nici un 
fel de justificare, în temeiul 
căruia, o mulțime de oameni 
să aștepte în stație, să fie 
puși în situația de a-și irosi 
nopțile prin săli de aștepta
re.

Cui să ne adresăm pentru 
rezolvarea acestei probleme ?

N.R. Exact Direcției regio
nale de căi ferate Deva. Să 
vedem de rîndul acesta ce 
„argumente" ni se vor mai tri
mite ?

(Qupă scrisoarea unui grup 
de locatari din str. Vasile 
Lupu și Matei Basarab și a 
cititorului Ștefan Mirth din 
Lupeni).

Transmisiune de la Mu
zeul Tehnic. Biologie 
— clasa a IX-a: For
me interesante de nu
triție — film didactic. 
Geografie — ci. VIII— 
XII: fluviul Dunărea. 

18,00 Deschiderea emisiunii.
Actualitatea muzicală. 

nestăvilit elan, cu pasiune ar
dentă și patos revoluționar pen
tru înfăptuirea obiectivelor ce 
stau în fața organizației noas
tre, a politicii Partidului Co
munist Român.

Intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, Congresul a hotărît 
să adreseze o scrisoare Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Textul scrisorii este 
aprobat cu puternice și înde
lungate aplauze și urale. De
legații și invitații ovaționează 
minute în șir pentru Partidul 
Comunist Român și Comitetul 
său Central, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Se 
scandează „P.C.R., P.C.R.",
„P.C.R. — Ceaușescu", „Ceaușes
cu", „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — tineret".

Lucrările Congresului iau sfîr- 
șit într-o atmosferă de înălță
tor patriotism. Din mii de 
piepturi tinere răsună imnurile 
„Trei culori' și „Sub steagul 
partidului". Delegații de tineri 
— muncitori, țărani, elevi, stu
denți, militari — alcătuind o 
gardă de onoare, părăsesc sala 
Congresului, purtînd drapelele

Conferinței Uniunii Asociații
lor Studențești din România. 
De asemenea, conferința a fost 
salutată și a primit mesaje din 
partea unor colective de stu
denți străini care învață în 
România.

In încheierea dezbaterilor 
conferinței, a luat euvîntul to
varășul Ion Iliescu, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., miniștri» 
pentru problemele tineretului. 
Vorbitorul a subliniat spiritul 
constructiv al dezbaterilor și 
al propunerilor făcute de dele
gați, a relevat faptul că Uniu
nea Asociațiilor Studențești 
din România a devenit o pu
ternică organizație, cu o fruc
tuoasă exeperiență dobîndită 
de-a lungul anilor, în mobili
zarea tineretului universitar 
pentru pregătirea la nivelul 
exigențelor actuale și de per
spectivă ale producției mate
riale și spirituale.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a subliniat, totodată, 
importantele îndatoriri ce re
vin studențimii din țara noas
tră de a se pregăti cît mai te
meinic, astfel ca după absol
vire să se poată încadra cît 
mai rapid și efieent în munca 
vastă de realizare a sarcinilor 
mobilizatoare ale noului plan 
cincinal, în vederea înfăptui
rii obiectivelor stabilite de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
In patria noastră.

Participanții la Conferință au 
aprobat în unanimitate activi
tatea Consiliului U.A.S.R. și 
rapoartele prezentate. De ase
menea, au fost aprobate modi
ficările la Statutul U.A.S.R. și 
adoptată Rezoluția Conferinței.

In Consiliul U.A.S.R. au fost 
aleși 97 membri și 28 membri 
supleanți, iar în Comisia de 
cenzori a U.A.S.R. 15 membri.

In Comitetul Executiv al

In secția de modelărie a Uzinei de utilaj minier Petroșani, 
Iuliu Vișnovschi pregătește modelul din lemn al unei cutii de 
viteză pentru transportor. Foto i N. GHENA

18.20 Rămîneți pe recepție...
18.30 Toate pinzele sus ! emi

siune pentru pionieri.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisi

une pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 România ’71. Azi — ju

Partidului Comunist Român și 
Uniunii Tineretului Comunist, 
sub a căror simbolieă prezență, 
timp de cinci zile, reprezentan
ții celor aproape două milioa
ne și jumătate de uteciști din 
patria noastră au exprimat, în 
deplină unanimitate hotărârea 
de nestrămutat a tinerei gene
rații de a participa co toate 
forțele, cu tot entuziasmul și 
capacitatea sa creatoare la în
făptuirea mărețelor idealuri ale 
României socialiste.

In sală răsună iranul clasei 
muncitoare — „Internaționala". 
Se scandează lozinci pentru tri
umful socialismului în lume, 
pentru pace și prietenie între 
toate popoarele.

Minute în șir se ovaționează 
entuziast pentru Partidul Co
munist Român și secretarul său 
general, pentru patria noastră 
Republica Socialistă România. 
Entuziasmul vibrant și elanul 
tinereții exprimă încă o dată 
adeziunea fermă a întregului 
nostru tineret la politica mar- 
xist-leninistă a partidului nos
tru, politică închinată ridică
rii României pe culmile civili
zației și progresului.

(Agerpres)

A II.A.S.R.
U.A.S.R. au fost aleși ’ Ștefă
nescu Ion Traian — președin
te, Bereczki Baldazar, student 
la Institutul agronomic Cluj, 
Miclea Florin, student la In
stitutul de medicină Timișoa
ra, Soima Gheorghe, student 
la Institutul politehnic Bucu
rești, Tomozei Mihaela, studen
tă la Universitatea din Iași — 
vicepreședinți, Bîrliba Dan, 
Boștină Constantin, Doca 
Gheorghe. Ionescu Sorin, Mă- 
năilă Ana Maria, Pusztai Kal
man — secretari, Alecu Silvia, 
studentă la Institutul politeh
nic Galați, Calotă Grigore, 
student la Institutul de mine 
Petroșani, Cherecheș Dorel, 
student la Institutul politehnic 
Brașov, Crețu Gheorghe, pre
ședintele Consiliului U.A.S. Ti
mișoara, Bocan Laura, studentă 
la Institutul pedagogic Oradea, 
Deleanu Ion, președintele Con
siliului U.A.S. Cluj, Dumitraș- 
cu Constantin, student, la Uni
versitatea Craiova, Kovacs De- 
zideriu, student la I.M.F. Tg. 
Mureș, Kronenberger Mariane, 
studentă la Universitatea Timi
șoara, Mateescu Ioana, studen
tă la Institutul politehnic Cluj, 
Modîlcă Mariana Eugenia, 
studentă la Academia de studii 
economice București, Negres- 
cu Radu, student la Institutul 
de artă teatrală și cinemato
grafică București, Niculescu 
Nicolae, președintele Consiliului 
U.A.S. Iași. Ștefan Angela, stu
dentă la Institutul agronomic 
Iași, Soare Alexandru, pre
ședintele Consiliului U.A.S. 
București. Stoian Nicolae, re- 
dactor-șef al revistei „Viața 
studențească" — membri.

Ca președinte al Comisiei de 
cenzori a fost ales tovarășul 
Paul Bran, președintele Consi
liului U.A.S. de la Academia 
de studii economice București.

(Agerpres)

dețul Satu Mare.
20.30 Seară de teatru. Pre

mieră TV. „Ștafeta ne
văzută" de Paul Eve- 
rac.

22.30 Recital Conie Francis.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
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RAPORTUL CONSILIULUI UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI

prezentat de tovarășul Traian Ștefănescu
Ne aflăm încă sub puternica 

impresie produsă asupra între
gului tineret, asupra studenți
mii, de salutul adresat Congre
sului al IX-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist și Conferin
ței noastre de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. Dînd glas sentimentu
lui de profundă recunoștință 
pentru rolul de mare respon
sabilitate conferit de partid ti
neretului — se spune în raport 
— exprimăm dorința fierbinte 
a generației amfiteatrelor de a 
se pregăti la nivelul exigențe
lor crescînde ale economiei, ști
inței și culturii, de a sluji cu 
devotament și abnegație cauza 
Partidului Comunist Român. 
Mîndria patriotică a studenți
mii pentru marile transformări 
revoluționare înfăptuite de po
porul nostru se îmbină firesc 
cu adeziunea deplină la poli
tica marxist-leninistă, creatoare, 
a partidului și statului, cu ho
tărîrea unanimă de a munci 
neobosit perrtru înfăptuirea pro
gramului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Relevînd că în ansamblul 
puternicului dinamism ai eco
nomiei, al vieții noastre social- 
politice, una din problemele 
fundamentale, care se înscrie 
ca o preocupare permanentă a 
partidului și statului, este dez
voltarea învățămîntului de toa
te gradele, raportul menționea
ză date privind dezvoltarea ba
zei materiale a învățămîntului 
superior în 192 de facultăți din 
cele 18 centre universitare ale 
țării, în care învață astăzi 
peste 150 000 de studenți. In 
contextul prefacerilor înnoitoa
re inițiate de partid, al adîn- 
cirii democrației socialiste, stu
dențimii î-a fost conferit un 
rol important în prezentul și 
viitorul țării. Bucurîndu-se de 
puterea socială de a participa 
la dezbaterea și adoptarea de
ciziilor de importanță majoră 

"pentru societatea noastră, prin 
prezența în Frontul Unității 
Socialiste și în organele pute
rii de stat, avînd posibilitatea 
de a-și spune părerea cu pri
vire la măsurile de perfecțio
nare a școlii superioare, prin 
reprezentanții săi în organele de 
conducere a treburilor univer
sitare, studențimea se afirmă ca 
parte integrantă și detașament 
activ al tineretului, în lupta 
pentru traducerea în viață a 
politicii interne și externe a 

.partidului și statului nostru.
Măsurile de îmbunătățire a 

activității obștești a studenți
mii, adoptate pe baza hotărâ
rilor plenarei C.C. al partidu
lui din noiembrie-decembrie 
1967 și ale Consfătuirii pe țară 
a Uniunii Tineretului Comunist, 
definirea Uniunii noastre ca 
formă specifică de organizare 
a Uniunii Tineretului Comunist 
în învățămîntul superior, lăr
girea competențelor și sferei 
sale de preocupări, au deter
minat sporirea contribuției aso
ciațiilor la pregătirea studen
ților, orientarea consecventă a 
eforturilor noastre spre proble
mele procesului instructiv-edu- 
cativ, statornicirea unor rapor
turi de strânsă colaborare cu 
organele de învățămînt. Uniu
nea Asociațiilor Studențești din 
România se prezintă în cel 
de-al XV-lea an de existență 
ca organizație revoluționară 
consolidată politic și organiza
toric, ca factor activ în pregă
tirea profesională și educarea 
comunistă a tineretului univer
sitar, în perfecționarea conti
nuă a școlii noastre superioare.

In continuare, raportul s-a 
referit la măsurile de moder
nizare a școlii superioare, con
cretizate în perfecționarea pla
nurilor de învățămînt și a pro
gramelor analitice, a metodelor 
de predare și seminarizare, în 
crearea unor facultăți și sec
ții noi, organizarea învățămîn- 
tului de subingineri și inițierea 
sistemului de pregătire pe ci
cluri în școala de arhitectură, 
în îmbunătățirea sistemului de 
repartizare a absolvenților în 
producție. Marea majoritate a 
studenților își îndeplinește cu 
responsabilitate îndatorirea fun
damentală de a se pregăti te
meinic, obținînd note bune și 
foarte bune. Un interes cres- 
cînd manifestă studenții pen
tru cercetarea științifică și e- 
rientarea ei spre soluționarea 
unor aspecte concrete ale pro
ducției.

In centrul activității asocia
țiilor — relevă raportul — a 
fost situată pregătirea profesio
nală a studenților. Ele au des
fășurat o susținută activitate 
educativă, menită să explice im
plicațiile profunde ale Directi
velor C.C. al partidului și Le
gii învățămîntului asupra for
mării profesionale a studenți
lor, au contribuit la valorifi
carea noilor posibilități create 
prin perfecționarea continuă a 
școlii superioare. Evidențiind 
rezultatele pozitive, raportul 
subliniază, totodată, faptul eS 
se mențin încă multe neajun
suri în pregătirea teoretică șl 
practică a studenților, se mal 
manifestă dezinteres pentru 

propria pregătire și tendința 
de limitare a studiului la no
tițele de curs, participare re
dusă la cursurile facultative, 
preocupare insuficientă pentru 
însușirea limbilor străine, pen
tru elaborarea proiectelor. Una 
din cauzele care influențează 
negativ pregătirea profesională 
este activitatea sporadică, lip
sită de eficiență, desfășurată în 
rîndul studenților din anul I, 
pentru integrarea universitară 
a foștilor elevi. Raportul men
ționează necesitatea îmbunătă
țirii sistemului de admitere în 
învățămîntul superior. Se re
levă, de asemenea, necesitatea 
unor măsuri de perfecționare a 
învățămîntului de subingineri.

In acest an universitar, Mi
nisterul învățămîntului, în 
strânsă colaborare cu Consiliul 
U.A.S.R., a adoptat în continua
re măsuri de creștere a pon
derii seminariilor, lucrărilor 
practice și de laborator, a 
cursurilor facultative și a dis
ciplinelor la alegere. Incepînd 
eu semestrul al II-lea, se ex
perimentează un nou sistem de 
notare, care îmbină calificati
vele de la examene cu aprecie
rea activității pe parcursul a- 
nului universitar. Hotărâtoa
re pentru realizarea im
perativelor pe care socie
tatea noastră le pune în fa
ța studenților rămîn și în vi
itor studiul individual, ritmic, 
însușirea temeinică a biblio
grafiei, interesul de a asimila 
permanent datele de actuali
tate, străduința de a-și forma 
deprinderi practice în domeniul 
profesiunii pentru care se pre
gătesc. Raportul apreciază că 
această conferință va trebui să 
marcheze un pas hotărâtor pen
tru eliminarea superficialității 
în studiu, a delăsării și chiu
lului, pentru ca fiecare asocia
ție, profund ancorată în reali
tățile facultății respective, să 
se preocupe cu deplină răs
pundere, îndeaproape, concret 
și sistematic, de modul în care 
studenții se încadrează în pro
cesul de învățămînt. Formarea 
viitorului specialist conturează 
pregnant necesitatea sporirii 
ponderii activității de cerceta
re și creație științifică în pe
rioada studiilor universitare. 
Numărul însemnat al studenți
lor cu rezultate profesionale 
meritorii, activitatea pozitivă a 
cercurilor științifice dovedesc 
posibilitatea și necesitatea par
ticipării efective a studenților, 
în special a celor din anii mari, 
la munca de cercetare a ca
tedrelor, inclusiv la realizarea 
temelor contractuale pe bază 
de remunerare.

Relevînd rolul muncii volun- 
tar-patriotice în ansamblul ac
tivității educative de asociație, 
se arată, printre altele, că ul
tima vacanță de vară a con
semnat participarea a peste 
13 000 de studenți la lucrările 
agricole, la șantierele naționale, 
participarea la campania de re
coltare din toamnă a 14 000 de 
studenți ai institutelor agrono
mice și pedagogice.

In continuare, raportul a a- 
bordat unele probleme privind 
modernizarea școlii superioare, 
expuse de către studenți în a- 
dunările și conferințele de ale
geri, menționînd, printre altele, 
accentuarea preocupării pentru 
includerea în planurile de în
vățămînt a matematicilor apli
cative, tehnicii moderne de cal
cul, a organizării științifice a 
producției și a muncii, pentru 
creșterea în continuare a nu
mărului disciplinelor la alege
re și facultative. Totodată, este 
necesar să se țină seama și de 
faptul că se menține un număr 
relativ mare de discipline cu
mulate. In legarea mai strânsă 
a învățămîntului de cerințele 
producției, o importanță pri
mordială revine practicii pro
fesionale. In spiritul indicați
ilor conducerii partidului, este 
necesar să fie adoptate măsurile 
corespunzătoare pentru ca fie
care student, în special în in
stitutele tehnice, să-și însușeas
că o meserie din domeniul de 
specialitate în care se pregă
tește. In acest sens, în afara 
creșterii numărului de ateliere- 
școală — concepute ca unități 
economice proprii, cu planuri 
de producție și program zil
nic de muncă pentru studenți 
— un rol însemnat revine și 
în viitor practicii desfășurate 
în unitățile economice, în ate
lierele și laboratoarele între
prinderilor, în institutele de 
cercetare și proiectare. Apreci
ind că neajunsurile care se 
mențin încă în organizarea 
practicii profesionale nu justi
fică faptul că în perioadele de 
practică unii studenți nu-și fac 
datoria, absentează de la pro
gram, raportul subliniază că 
asociațiile trebuie să desfășoa
re o largă activitate educativă 
pentru a dezvolta în rîndul 
studenților interesul și răspun
derea pentru însușirea deprin
derilor de muncă.

In condițiile lărgirii repre
zentării asociațiilor în orga
nele de învățămînt, cei aleși 
prin voința studenților, au da
toria să se manifeste In spirit 
dinamic în cadrul consiliilor și 

senatelor, să înlesnească cunoaș
terea și soluționarea probleme
lor de pregătire, de muncă și 
viață ridicate în colectivele din 
ani, facultăți și institute.

In perioada care a trecut de 
la ultima Conferință — se a- 
rată în raport — activitatea po- 
litico-ideologică, desfășurată în 
climatul efervescent caracteris
tic societății noastre a fost în
dreptată în principal spre dez
baterea cu întreaga masă a stu
denților a documentelor Con
gresului al X-lea al P.C.R. Ac
tivitatea asociațiilor în acest 
domeniu relevă preocuparea 
pentru lărgirea sferei de cu
prindere a studenților, pentru 
inițierea unor forme noi, inte
resante, cu o eficiență sporită. 
Trebuie să arătăm însă și fap
tul că unii studenți vădesc a- 
numite lipsuri în înarmarea lor 
teoretică, în selectarea cu dis- 
cernămînt a diverselor idei și 
concepții, nu se informează su
ficient asupra problemelor dez
voltării noastre economice și 
social-politice, asupra procese
lor și fenomenelor care au loc 
în viața internațională. Totoda
tă, în unele grupe și ani de 
studiu se manifestă o insufi
cientă combativitate ideologică 
față de influențele unor men
talități și idei retrograde. In 
activitatea noastră de pînă a- 
cum s-au menținut unele as
pecte de formalism și superfi
cialitate, care diminuează meni
rea educativă a acțiunilor poli- 
tico-ideologice. In fine, este ca
zul să recunoaștem deschis că 
munca noastră politico-ideolo- 
gică are uneori un caracter 
abstract, de prezentare a unor 
teze și principii generale, fără 
o raportare directă la preocu
pările actuale ale politicii parti
dului și statului, la fenomenele 
concrete, la starea de spirit din 
colectivele studențești.

O datorie esențială a asocia
țiilor este consolidarea în rîn
dul studenților a trăsăturilor 
politice și morale, caracteristi
ce militantului activ pentru 
cauza partidului, a spiritului de 
angajare totală în munca de 
edificare socialistă a țării. Ca 
student al României socialiste, 
a fi tînăr revoluționar înseam
nă să te pregătești la nivelul 
exigențelor actuale ale științei 
și culturii, să asimilezi organic 
adevărurile filozofiei materia- 
list-dialectice, politica partidu
lui nostru, să te identifici cu 
năzuințele și aspirațiile nobile 
ale poporului, să-ți faci datoria 
cu devoțiune, să lupți cu toate 
forțele pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de partid, pen
tru progresul și înălțarea pa
triei, să-ți clădești întreaga ac
tivitate pe idealul construirii 
socialismului și comunismului.

Aniversarea semicentenarului 
partidului constituie un nou 
prilej pentru a adînci în rându
rile studențimii sentimentele 
de dragoste față de partidul co
muniștilor, față de patria socia
listă. In toate centrele univer
sitare vor avea loc manifestări 
consacrate evocării luptei eroice 
a comuniștilor, evidențierii mo
dului științific în care a acțio
nat și acționează partidul, re
levării succeselor noastre isto
rice, a prestigiului internațio
nal al României.

Asociațiile trebuie să asigure 
□ informare mult mai largă și 
operativă asupra problemelor 
lumii contemporane, a tot ceea 
ce este înaintat în creația ma
terială și spirituală a altor po
poare, pentru educarea studen
ților în spiritul internaționalis
mului, a politicii externe a par
tidului și statului, pătrunsă de 
grija pentru interesele funda
mentale ale națiunii noastre so
cialiste, ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
ale socialismului și păcii în 
lume.

Relevînd faptul că angajarea 
socială a studențimii, pregăti
rea în vederea îndeplinirii o- 
bligațiilor profesionale și ob
ștești se îmbină nemijlocit cu 
afirmarea virtuților sale civice, 
cu asimilarea valorilor eticii 
comuniste, semnalînd totodată 
unele aspecte de slăbire a com
bativității față de încălcarea 
normelor de conduită, raportul 
subliniază îndatorirea asociați
ilor de a organiza dezbateri, 
discuții operative în cadrul gru
pelor și anilor de studiu, în 
cămine, pentru promovarea mai 
consecventă în rîndul studenți
lor a principiilor și normelor 
morale ale orânduirii noastre, a 
conștiinței îndatoririi tinerilor 
absolvenți de a se încadra în 
creația întregului popor, acolo 
unde sînt chemați de interesele 
generale ale societății.

Prezentînd în continuare re
zultatele obținute în antrenarea 
studenților în mișcarea sportivă, 
vorbitorul a arătat că principalul 
neajuns în acest domeniu este 
acela că mulți studenți rămîrr- 
tn afara acțiunilor organizate. 
Măsurile adoptate recent pri
vind introducerea diferențiată 
a educației fizice și pentru anii 
II, participarea șefilor de co
misii sportive în conducerea 
cluburilor universitare, sporirea 
aportului cadrelor didactice la 
desfășurarea activității sportive 

de masă, revederea programu
lui campionatelor universitare 
și a unor reglementări ale 
C.N.E.F.S. sînt menite să creeze 
un cadru mai favorabil pentru 
îmbunătățirea substanțială a ac
tivității sportive de masă și de 
performanță.

O parte importantă a rapor
tului s-a ocupat pe larg de ac
tivitatea social-gospodărească 
a asociațiilor, domeniu în 
care s-a acumulat o bogată 
experiență, ele contribuind 
pe această cale la îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de 
muncă și viață ale studenților. 
In perioada următoare, este ne
cesar să stimulăm participarea 
mai activă a studenților la întrea
ga activitate de gospodărire și 
autogospooarire a căminelor ți 
cantinelor, la exercitarea con
trolului obștesc. De asemenea, 
pe baza experienței dobîndită 
in aplicarea Hotărârii cu pri
vire la angajarea studenților, 
este necesar ca, în colaborare 
cu organismele locale ale Mi
nisterului Muncii, asociațiile 
să se preocupe ae proplemele 
privind încadrarea în muncă 
pe perioada vacanțelor de va
ră și pe parcursul anului uni
versitar.

Măsurile de perfecționare a 
structurii și activității Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
România, adoptate la ultima 
conferință — subliniază ra
portul — au fost primite cu 
satisfacție de întreaga studen- 
țime, dovedindu-se a fi deplin 
corespunzătoare specificului 
muncii educative din institute, 
și facultăți. In această perioadă 
de perfecționare a activității 
asociațiilor, am beneficiat ne* 
mijlocit și susținut de spriji» 
nul organelor și organizațiilor 
de partid. Conducerea și în
drumarea de către partid con
stituie garanția că viitorul v$. 
aduce noi împliniri muncii 
obștești a studențimii.

Problema fundamentală asu
pra căreia trebuie să ne con
centrăm atenția în viitor este 
consolidarea politico-organiza- 
torică a grupelor și anilor de 
studiu. Pe baza dezvoltării au
tonomiei, fiecare organizație 
trebuie să se manifeste real
mente ca un factor de mobili
zare a studenților în realizarea 
sarcinilor ce îi revin, să devi
nă un cadru deplin favorabil 
de afirmare a inițiativei și ati
tudinii combative a colective
lor studențești. In fiecare os- 
ganizație de an și facultate 
este necesar să se asigure largi 
posibilități pentru exprimarea 
opiniei tuturor studenților, 
pentru participarea lor efecti
vă la adoptarea hotărârilor ca
re privesc viața și activitatea 
colectivelor respective. In 
continuare, au fost evidențiate 
o serie de măsuri de perfecțio
nare a cadrului de dezbatere 
și decizie asupra problemelor 
activității asociațiilor studen
țești.

Pentru a sintetiza procesele 
înnoitoare și experiența acu
mulată. în funcție de proiectul 
de statut al U.T.C., raportul 
propune să se aducă unele 
modificări și completări actua
lelor prevederi ale Statutului 
U.A.S.R.. menite să contribuie 
la îmbunătățirea activității 
desfășurate de asociații, la 
creșterea rolului lor în viața 
universitară.

In încheiere, raportul a men
ționat că în activitatea inter
națională, U.A.S.R. a militat 
pentru întărirea continuă a 
unității și lărgirea rândurilor 
U.I.S., dezvoltarea multilatera
lă a colaborării studențești, 
pentru stabilirea între organi
zațiile membre a unor relații 
bazate pe deplina egalitate în 
drepturi, pe încredere, stimă 
și respect reciproc. U.A.S.R. 
va dezvolta și în viitor relații 
de strânsă solidaritate inter
națională cu studențimea din 
toate țările socialiste, cu tine
retul universitar de pe toate 
continentele lumii. Ea își va 
intensifica, totodată, colabora
rea cu organizațiile de elibe
rare națională, cu organizațiile 
democratice de studenți de 
pretutindeni. în lupta împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismulul, 
acționînd cu fermitate, în spi
ritul politicii externe a parti
dului și guvernului nostru, 
pentru realizarea dezideratelor 
de libertate, progres social 
și pace ale tuturor popoarelor.

Pentru studențimea patriei 
— se spune în încheierea ra
portului — aniversarea semi
centenarului partidului, per
spectiva luminoasă conturată* 
de obiectivele noului cincinal, 
indicațiile cuprinse în expune
rea tovarășului N i c e 1 a o 
Ceaușescu în cadrul Congresu
lui U.T.C. constituie rațiunile 
majore ale afirmării sale, în 
slujba propășirii materiale și 
spirituale a națiunii socialiste. 
Conștienți de înalta misiune 
de a duce mai departe reali
zările întregului nostru popor, 
încredințăm partidul, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că 
vom face din pregătirea multi
laterală, din aportul creator 
la edificarea socialistă a țării 
crezul nostru politic, însăși 
condiția noastră de a fi.
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ELENA PETRESC, 
OITUZ nr. 8 VULCAN. 
Informăm că am constatat că

Salarizarea se va face în conformitate cu prevederile 
H. C. M. 914/1968.

Informații suplimentare se primesc zilnic la biroul personal 
al exploatării.

turismului, 
că nu s-a 
această di- 
s-a realizat

limitează la cîteva 
colaterale lecției, 

mișcări sau chiar 
de agrement, aș-

Steagul roșu

Există in cartierul Aero
port din Petroșani un palat 
mare și frumos, c-an povești, 
locuit de cei mai mici cetățe
ni ai orașului. E vorba de 
cta mai nouă creșă — cămin 
din localitate. încăperile sînt 
mari și luminoase dar mo
bilierul e pe măsura locata
rilor Părinții iși lasă cu în
credere odraslele la creșa-că- 
min unde li se asigură hra-

nă bună și consistentă, îngri
jire deosebită din toate punc
tele de vedere. Creșa-cămin, 
cu 300 de locuri, este doar 
una din construcțiile sociale 
durate in acest cartier în anii 
cincinalului trecut dar ea ex
primă în mod elocvent grija 
ce o poartă partidul nostru 
tinerelor mlădițe ce privesc 
zimbitoare spre zorii comu
nismului.
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Urcînd dealul 
Slătinioarei, în ca
le îți apare silu
eta zveltă a puțu
lui auxiliar nr. 1 
al E.M. Livezeni, 

unitate carboniferă 
nouă care dă noi 
valențe peisajului 
economic al 
șului.

VIOREL INULESCU, DIL- 
JA MICA i Problema sesi
zată de dv. ziarului este în 
atenția serviciului de gospo
dărie al Consiliului popular 
al municipiului Petroșani, din 
partea căruia am primit a- 
sigurări că, imediat ce tim
pul va permite se vor începe 

po-

cele relatate în reclamația 
dv. nu corespund adevăru
lui. Considerăm util să subli
niem încă o dată pentru dv. 
și pentru toți cei care mai 
vor proceda la fel, că ziarul 
nu este și nu poate fi 
mijloc pentru diverse 
personale.

S1MION JURCA, PETRI
LA. Imobilul din strada B. 
Delavrancea nr. 10 Petrila 
unde locuiți dv. este planifi
cat pentru reparații în tri
mestrul III a.c. Ținîndu-se

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localitatea lor

In toamna anului tre
cut, tinerii nelainiliști 
de la E.M. Dîlja au pri
mit drept gazdă un că
min cu 300 locuri a că
rui înfățișare exterioară 
este redată de fotogra
fia noastră.

Foto: I. CIUR

Alimentarea 
cu energie 

electrică 
a noilor 

apartamente
Evident, apartamentele nou 

construite trebuie să ofere 
locatarilor toate atuurile vie
ții moderne, printre care se 
numără desigur și curentul 
electric. De aceea, Secția de 
distribuirea energiei electrice 
Petroșani și-a prevăzut pen
tru acest an fondurile de in
vestiții necesare pentru exe
cutarea rețelei de transport 
a energiei electrice în vede
rea alimentării unui număr 
de 792 apartamente.

D. COSTEA

Instalație■■ de dedurizare
■ a apei

La depoul C.F.R. Petroșani 
a fost montată e instalație 
de dedurizare a apei. Aceas
tă instalație are menirea să 
elimine depunerile de piatră 
pe pereții interiori ai caza- 
nelor asigurîndu-se astfel o 
mai bună propagare a căldu
rii. Instalația duce la econo
mii de combustibil aht la lo
comotivele cu abur cît și la 
cazanele de la centrala ter
mică din depou, asigurînd 
totodată o mai bună încălzire 
a vagoanelor de călători.

Andrei DESPA

La sfîrșiiul săptăinînii trecute a avut loc adunarea pentru 
dare de seamă a Consiliului municipal pentru educație fi
zică și sport Petroșani. Factori 
a Jiului au analizat activitatea 
pe perioada ultimilor 3 ani, au 
torii trei ani. După darea de
prof. Dorel Vladislav, președintele C.M.E.FJS. Petroșani, și 
proiectul planului de măsuri expuse de către Aurel Slăbii 
activist cu probleme de sport și turism la Consiliul mu
nicipal al sindicatelor, s-a trecut la discuții. Vom prezen
ta, în sinteză, principalele probleme dezbătute, pe care le 
vom comenta și completa cu cîteva opinii proprii.

In ultimii trei anii, mișcarea 
sportivă din Valea Jiului — de 
masă ți de performanță — a 
făcut vizibil pași înainte. Tot 
mai mulți oameni ai muncii au 
fost atrași spre activitatea spor
tivă, în competiții 'locale, a- 
micale sau dotate cu diferite 
cupe și trofee — competiții 
definite tradiționale de la o 
vreme încoace. In această di
recție este substanțială preocu
parea tovarășului Aurel Slăbîi, 
activist cu probleme de sport 
și turism la Consiliul munici
pal al sindicatelor, sprijinit de 
unii președinți ai consiliilor 
asociaților sportive și de instruc
tori sportivi voluntari care ac
tivează în întreprinderi 
stituții. Spațiul nu ne 
te să evidențiem toate 
competiții sportive, ce 
bucurat de un larg interes, și 
nici numele tuturor acelora ca
re au concurat la reușita lor. 
Am făcut acest lucru la tim
pul potrivit.

Și în sportul de performan
ță, reprezentanții Văii Jiului 
au avut, în ultimii trei ani, 
comportări bune și foarte bu
ne, apreciate la nivel republi
can. Să reamintim doar rezul
tatele înregistrate de navomo- 
deliștii de la Jiul Petroșani — 
cotați printre cei mai buni din 
țară —, de rugbiștii de Ia 
Știința — fruntașa rugbiului 
din provincie —, de divizionara 
A de fotbal Jiul (minus turul 
actualului campionat), de alpi- 
nlștii de I# G.F.R., de schiorii

de la Școala sportivă și lista 
ar putea continua. Meritul pen
tru toate aceste succese apar
ține deopotrivă sportivilor, an
trenorilor, conducerilor asocia
țiilor sportive respective.

De asemenea, în școli — în 
unele școli — activitatea spor
tivă s-a intensificat. Preocupa
rea și pasiunea unor profesori 
au mers mină în mînă cu ta
lentul și dăruirea elevilor lor, 
cuiegînd împreună roade apre
ciabile. Este vorba despre pro
fesori ca Virginia Peterfi, Iu- 
liana Pop, Dan Cocor, Gheor
ghe Irimie (de la I.M.P.), Adrian 
Golgoțiu, Eugen Bartha, Gheor
ghe Pop, Gunther Gedeon, Eugen 
Peterfi — ca să amintim doar 
pe cîțiva dintre cei care co
boară aproape zilnic de la ca
tedră pe arena de sport, mode- 
lînd cu grijă talentele fragede 
de oare nu se duce lipsă în 
Valea Jiului.

Succesele obținute în ultimii 
trei ani de sportivii Văii Jiului 
sînt multe și concludente. Noi 
le-am făcut cunoscute cititori
lor cu operativitate. De aceea 
nu vom insista asupra lor. Ne 
vom referi mai mult la insuc
cese. la lipsa de preocupare și 
comoditatea unor cadre cu pre
gătire. la absența controlului 
asupra lor, Ia minimul interes 
acordat amenajării de baze 
sportive și la întreținerea lor, 
la colaborarea insuficientă între 
toți factorii răspunzători de 
mișcarea sportivă: școală, er- 
ganizația de pionieri, organiza
ția U.T.C., sindicat, C.M.E.F.S.

însă seama de starea în ca
re se află, s-a dispus ca sec
torul I.G.L. Petrila să-1 trea
că la urgența întîi și dacă 
există posibilități să execu
te lucrarea încă din trimes
trul II al anului în curs.-

IOSIF SUKOS, sectorul 
minier BANIȚA. Intrucît ac
tualul dv. salariu tarifar 
depășește salariul actualizat 
al funcției îndeplinite la da
ta pensionării de invaliditate, 
pensia vi se suspendă

tot timpul cît sînteți reîn
cadrat în muncă. (Legea nr. 
27/1966 cap. XI, art. 59 alin. 
2). Ua categoria a 5-a de sa
larizare nu aveți dreptul, 
neîntrunind condițiile pre
văzute de H.C.M. nr. 914/1968.

UN GRUP DE LOCATARI 
DIN STR. CONSTRUCTO
RUL PETROȘANI.

In legătură cu problema se
sizată de dv., Secția de dis
tribuire a energiei electrice 
Petroșani ne-a comunicat că 
a procedat la montarea becu
rilor pe strada în cauză. In 
cazul cînd totuși acest lucru 
nu s-a făcut, vă rugăm să 
ni-1 comunicați din nou pen
tru a... lumina pînă la capăt 
acest caz.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie i King Kong evadează 
(82-24 februarie) ; PETRILA i 
Mayerling — seriile I și II 
(21-23 februarie) ; LONEA — 
Minerul i Familia noastră 
trăznită (22-24 februarie) ; 
VULCAN i Căsătorie prin 
mica publicitate (22-24 fe
bruarie) j BARBATENI i Ba
ladă pentru Măriuca (23-24 
februarie); LUPENI — Mun
citoresc i Un cuib de nobili 
(23-24 februarie).

Atît darea de seamă cît și 
discuțiile — dar mai ales dis
cuțiile — au fost străbătute de 
o problemă esențială a sportu
lui în Valea Jiului 1 contribu
ția profesorilor de educație fi
zică și sport. Era firesc ca a- 
cești factori să fie în centrul 
atenției, deoarece ei sînt primii 
care iau cunoștiință de aptitu
dinile viitorilor sportivi, ei tre
buie, să-i selecționeze cu gri
jă, să le îndrume pașii cu ma
ximă atenție în sălile de sport 
și pe stadioane. Dar cîți din 
cei peste 40 de profesori cu pre
gătire specială din școlile mu
nicipiului fac acest lucru ? Și 
mai ales cum îl fac ? Iar dacă 
nu-1 fac de ce nu-1 fac ? Și de 
ce nu-i trage nimeni cu serio
zitate la răspundere ?

„Sportul predat de la catedră 
nu mai este astăzi suficient — 
n-a fost niciodată — pentru 
obținerea de performanțe — a 
subliniat profesorul Gheorghe 
Irimie. Trebuie coborît în sala 
de antrenament, pe 
pentru pregătirea 
sportivi cu care să ne 
In școală depistăm 
din școală începem 
lor. Dacă acolo n-o facem, mai 
tîrziu este foarte greu să pre
gătim elemente de performan
ță. Să dau un exemplu l echipa 
de volei Știința Petroșani a 
retrogradat din divizia A în B, 
din B în... campionatul muni
cipal. In 10 ani de zile pen
tru această echipă nu s-a dat

decît un element local : Șchio
pa. Ceilalți au fost pasageri 
prin Petroșani, au terminat 
I.M.P, și au plecat. O situație 
oarecum apropiată o 
și echipa de baschet 
care nu prea stă pe 
divizia B".

Dar să vedem cîți 
din Valea Jiului cuprinde e- 
chipa de rugbi Știința sau e- 
chipa de fotbal Jiul. I-am pu
tea număra, laolaltă, pe dege
tele de la o mînă și ne-ar ră- 
mîne și rest. Nimeni nu are 
pretenția ca școala generală să 
dea jucători formați celor do
uă divizionare A. Dar în școa
la generală și apoi în liceu pot 
fi depistați și pregătiți atleți, 
gimnaști, voleibaliști, handba- 
liști, tenismani, baschetbaliști 
și chiar fotbaliști și rugbiști. 
Insă, așa cum au subliniat 
șl alți participant la discuții 
— printre care și prof. Vasile 
Văcaru, secretar al Comitetu
lui municipal al U.T.C. — foarte 
mulți profesori de educație fi
zică și sport nu lucrează cu 
toată răspunderea. Unii sînt 
chiar destul de comozi, țin o- 
rele de curs în costume de 
stradă, se 
explicații 
la unele 
plimbări 
teptînd nerăbdători să treacă 
ora. Mai mult decît atît. In u- 
nele școli funcționează profesori 
suplinitori fără pregătire și fă
ră pespectiva unei pregătiri de

EXPLOATAREA MINIERA 
URICANI

— ELECTRICIENI DE MINĂ PENTRU LU
CRĂRI DE MONTAJE.

Noutăți din investițiile miniere de suprafață
(Urmare din pag. 1)

Apele de mină 
vor fi epurate

plasamentele în cauză au fost 
de curînd predate.

Va prinde, nu peste mult timp 
Viață instalația de evacuare a 
sterilului de la Livezeni — in
cinta principală — și conducta 
Oe transportare a apelor de 
mină de la Aninoasa la iazuri
le de la Coroești în vederea 
epurării acestora înainte de de
versarea în rîul Jiu. In scopul 
realizării acestor obiective, am-

l

Predare
de noi amplasamente

In vederea 
circulației simultane 

a garniturilor

mai preda amplasa- 
peivtru amenajarea 
de material lemnos 
prevăzîndu-se siste- 
modernizarea aces-

Pînă la finele lunii februarie 
a.c. se vor 
mente noi 
depozitului 
Lupeni — 
matizarea,
tuia — pentru realizarea podu- 
lui-bascul de 100 de tone de la 
Uricani, a remizei de locomoti
ve de la Livezeni și altele.

Urmărindu-se sporirea capa
cității de vehiculare a cărbu
nelui către preparația Petrila, 
calea ferată îngustă între gara 
Lonea și incinta minieră Lonea 
II se va dubla. Complexul lu
crărilor a fost deja inițiat. Prin 
finalizarea lor va fi posibilă 
circulația simultană a trenuri
lor, timpul de manevră redu- 
cîndu-se în mod radical.

specialitate în domeniul sportiv. 
Ajunși pe căi nu tocmai prin
cipiale Ia catedrele de sport 
(unde este mai ușor!) ei nici 
nu știu și nici nu vor să facă 
ceea ce ar trebui.

Asemenea stări de lucruri se 
cunosc. Ele se perpetuează de 
la un an la altul, dar nimeni 
nu intervine prin măsuri ener
gice să înlăture anomaliile, să-i 
activizeze pe profesorii de spe
cialitate în profesiunea pentru 
care s-au pregătit în facultăți, 
să-i tragă la răspundere cu as
prime atunci cînd nu-și fac 
datoria.

Activitatea profesorilor de e- 
dueație fizică și sport va tre
bui să stea mai mult în aten
ția factorilor răspunzători de 
mișcarea sportivă — aceaslă 
componentă a sănătății oameni
lor.

boxul erau discipline sportive 
la ordinea zilei în Valea Jiului. 
Treptat, ele au început să intre 
în anonimat. Mai întîi a fost 
abandonat tenisul de cîmp — 
acest sport alb atît de frumos 
care nu solicită o bază materia
lă costisitoare și care poate fi 
practicat și de vîrste mai îna
intate. Există două terenuri de 
tenis — Ia Școata profesională 
Lupeni și la stadionul Jiul Pe
troșani, — există și cîteva cadre 
cu pregătire în această direcție, 
dar ...atît. Apoi au intrat în a- 
nenimat și halterele. La Mine-

rul Lupeni și Utilajul Petroșani 
— echipe puternice cu cîtva 
timp în urmă — se mai trăieș
te doar din amintiri. Au urmat 
boxul și luptele care nu mai a» 
strălucirea de altădată. Doa« 
luptătorii de la Jiul Petrila, 
pregătiți de prof. Gheorghe Pop, 
mai țin cadența la nivel muni
cipal și județean, ce-i drept, c« 
bune rezultate. Dar cu o singu
ră floare — de la Petrila...

Poate ar fi timpul să se în
vioreze aceste sporturi cu tra
diție în Valea Jiului, pentru ca
re există condiții optime.

„copil 
vitreg“

Nu este pentru prima dată 
cînd turismul a fost dezbătut 
negativ și comentat la fel în 
coloanele ziarului nostru. Turis
mului, acestui sport atît de plăcut 
și de ușor, care nu necesită ma
ri investiții materiale, î se acor
dă un interes din ce în ce mai 
scăzut. Și trebuie să recunoaș
tem că spre deosebire de multe 
alte regiuni ale țării, Valea Ji
ului prezintă avantaje sporite 
pentru practicarea 
Nu se poate spune 
întreprins nimic în 
recție. Dar ceea ce
este mult prea puțin față de po
sibilitățile existente. O activitate 
mai rodnică se pare că au des
fășurat unele școli, unele orga
nizații de pionieri. La nivelul 
comitetului municipal al U.T.C. 
s-au organizat puține acțiuni de 
turism, deoarece excursiile — 
destul de multe de altfel—orga
nizate cu autobuzele pe diferi
te trasee ale țării nu fac parte 
din mișcarea propriu-zisă de tu
rism. Nici la nivelul asociațiilor 
sportive din întreprinderi și in
stituții nu s-au organizat mai 
multe asemenea manifestări 
sportive. însuși tovarășul Aurel 
Slăbîi a criticat, și pe bună drep
tate, această latură a mișcării 
sportive din Valea Jiului. Tu
rismul poate fi practicat de toa
te vîrstele și trebuie să i se a- 
corde importanța cuvenită. In
teresul pentru turism trebuie 
trezit la elevii de școală și con
tinuat pînă la salariații mai în 
vîrstă din întreprinderi și insti
tuții. Dar aceasta numai prin 
eforturile susținute ale tuturor 
factorilor direct răspunzători i 
școala, organizația U.T.C., sindi
catul, C.M.E.F.S.

Discipline 
sportive 

cu tradiție, 
abando-

Sportul în general, exercițiile 
fizice, mișcarea în aer liber sînt 
componente ale sănătății oame
nilor ți trebuie practicate de cît 
mai mulți oameni. Pentru a- 
ceasta este nevoie și de amena
jarea unor baze sportive simple. 
In această direcție s-au depus 
eforturi susținute în ultimii ani 
de zile. S-au reamenajat unele 
baze sportive mai vechi, s-a_u 
construit altele noi pentru care 
s-au alocat mai mult de un mi
lion și jumătate de lei. Ele în
să trebuie folosite, trebuie păs
trate cu grijă. Activitatea spor
tivă este astăzi o problemă de 
stat, o problemă socială, căreia 
trebuie să i se acorde maximă 
atenție. In multe școli s-au cre
at baze sportive simple, unde 
elevii își pot desfășura orele de 
educație fizică, unde pot pătrun
de în profunzimea unor cunoș
tințe de 
stea la baza 
zultate. Deși 
ze sportive 
sînt folosite 
toți oamenii 
dreptul să Ie utilizeze. Și în a- 

'ceastă direcție trebuie acordată 
mai multă atenție atît din par
tea factorilor competenți din în
treprinderi și instituții, dar și 
din partea C.M.E.F.S. Petroșani 
și al Consiliului municipal al 
sindicatelor.

In discuții s-au ridicat și două 
probleme deosebit de acute re
feritoare la amenajarea a două 
baze sportive. Tovarășul Tudor 
Mucuța a ridicat problema ame-

specialitate care să 
viitoarelor lor re- 
există destule ba- 
sindicale, ele nu 

suficient de către 
muncii care au

najării terenului de fotbal din 
Vulcan, care se tărăgănează do 
mulți ani de zile. Au existai 
toate condițiile pentru ca acest 
teren să fie la ora actuală deja 
terminat. Dar motive indepen
dente de voința oamenilor și 
dezinteresul unor factori compe* 
tenți au făcut ca termenul da 
construire a acestui atît de ne
cesar teren de fotbal să fie mult 
prelungit. Alți vorbitori au sublim 
niat necesitatea unui complex 
sportiv în Petroșani — complex 
sportiv de care se vorbește cel 
puțin de 15 ani de zile. Anul 
trecut discuțiile au ajuns într-« 
fază avansată, s-au făcut și » 
serie de promisiuni din partea 
forurilor superioare, însă nimeni 
nu știe cînd se vor începe lu
crările, cînd se vor termina și 
ce va rămîne în urma lor. La 
rîndul său, tovarășul Ion Kar- 
pinecz, director administrativ în 
C.C.P. a subliniat
construirii cît mai grabnice 
unei baze sportive la I.M.P., 
care, de altfel, lucrările au 
început. Profesorul Gheorghe 
rimie a dat asigurări că anul

necesitatea 
a 

la 
si 
I- 
8“

cesta lucrările vor fi accelerata 
pentru ca la anul Institutul de 
mine din Petroșani să aibă ba
ză sportivă proprie pe care să- 
și desfășoare activitatea. Pe lin
gă aceste baze sportive comple
xe a căror dată de finali are 
încă nu se știe precis, vor tre
bui amenajate baze sportive 
simple în fiecare școală, precum 
și în cartierele de locuințe pen
tru copiii locuitorilor.

Concluzionind discuțiile și
mă, tovarășul IONEL CAZAN, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, a dat indicații utile pentru dezvoltarea 
în continuare a mișcării sportive din municipiul nostru. 
Vorbitorul s-a referit la o serie de aspecte negative care 
s-au semnalat în activitatea sportivă a Văii Jiului, începînd 
de la profesorii de educație fizică și pînă la organele com
petente, respectiv C.M.E.F.S. și Consiliul municipal al sin
dicatelor. „Se pare, a subliniat tov. Ionel Cazan, că nu toți 
profesorii de educație fizică și sport și-au înțeles pe deplin 
menirea, că nu se mai permite atîta ușurință în îndeplinirea 
atribuțiunilor de serviciu pentru care s-au pregătit în școli 
și facultăți, pentru care partidul și statul au investit bani 
și, evident, știință. Trebuie renunțat complet la comoditate, 
trebuie acționat cu mai multă grijă și cu deplină răspun
dere pentru îmbunătățirea mișcării sportive sub toate as
pectele. O atenție deosebită să se acorde creșterii elemen
telor locale deoarece nu ducem lipsă de tineri sănătoși, vi- 
guroși, dornici să practice sportul. Se merge prea mult pe 
importul de jucători, care nu au de gînd să se stabilească 
în Valea Jiului, ci urmăresc doar avantaje ușoare și pleacă 
apoi în scurtă vreme în alte direcții".

Vorbitorul s-a referit apoi la folosirea mai eficientă și 
mai intensă a tuturor bazelor sportive, Ia păstrarea lor, la 
utilizarea cu grijă a echipamentului sportiv. De asemenea, 
trebuie îmbunătățit stilul de muncă atît Ia C.M.E.F.S., cît 
și la Consiliul municipal al sindicatelor, trebuie promovat 
cu consecvență principiul muncii colective și aplicat 
eficiență în activitatea de fiecare zi.

Mica publicitate
VIND motocicletă Jawa 
185 cm3.

Maleia, nr. 11 Petroșani,

Piesă în pregătire
In contextul acțiunilor ini

țiate de comitetul U.T.C. de 
la școala generală nr. 3 din 
Lupeni, în întîmpinarea se
micentenarului P.C.R., se nu
mără și punerea în scenă a 
piesei „Operațiunea Vega" de 
Durrenmatt. Un grup de ti
neri profesori au început 
deja repetițiile.

. *
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in acest scop de S.U.A.

In foto : O demonstrație a circa 6 000 de persoane la

Yokosuka, fostă bază militară S.U.A.

Steagul roșu
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încă în acest an, la Oren
burg vor fi extrase 10 mi
liarde mc de gaze naturale.

Gabonul. In acest con- 
lemnul a început să ce- 
treptat locul altor bo-

Ogooue, 
cei 1200 
împarte 
aproape

dezvoltat 
Exploata- 
Mounana,

22 (Agerpres). — 
20 de ani, în R. P. 
unde în trecut nu 

nici o întreprin-

B 
a

plan 
plan 
unei 
acti-

RAPITORII CER UN MILION DE 

DOLARI PENTRU ELIBERAREA

ob- 
au- 
din 
ță-

Tara pădurilor cu nume de rezonanță

Ca și în alte orașe ale lumii, au avut loc puternice 

demonstrații și în Japonia, prin care se protestează împo

triva escaladării războiului în Indochina, și a ajutorului dat

Restabilirea 
garanțiilor 

constituționale 
în Uruguay

MONTEVIDEO 22 (Ager
pres). — Garanțiile constitu
ționale au fost restabilite în 
Uruguay începînd de dumini
că, anunță agenția France 
Presse. Comisia legislativă res
pinsese miercurea trecută ce
rerea de prelungire a suspen
dării garanțiilor constituționale 
prezentată de guvern.

După cum s-a mai anunțat, 
restabilirea garanțiilor consti
tuționale, suspendate cu 40 de 
zile în urmă, a constituit una 
din condițiile prealabile puse 
de organizația Tupamaros pen
tru eliberarea unuia dintre os
taticii săi — consulul brazilian 
Aloysio Dias Gomide.
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MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— Trei mari centrale termo
electrice aflate în zona uria
șelor zăcăminte de gaze na
turale de la Orenburg vor fi 
transformate pentru folosirea 
acestui combustibil în loc de 
păcura pe care o folosesc în 
prezent.

Rezervele explorate de gaze 
la Orenburg reprezintă apro
ximativ 2 trilioane mc, sin
gura dificultate a valorifică
rii lor constînd în conținutul 
ridicat de sulf. Intrucît un 
astfel de gaz nu poate fi 
transportat pe conducte, care 
se corodează din cauza sulfu
lui, s-a hotărât construirea 
unor instalații speciale de pu
rificare chiar la locul extrac
ției.

pe o pătrime din suprafața 
agricolă.

Cei peste 100 000 de „îm- 
blînzitori ai rîurilor" au lu
crat intens, zi și noapte, și 
au reușit să termine proiec
tul într-un timp record : s-a 
realizat în 75 de zile un vo
lum de muncă planificat 
pentru șapte luni și ceva, au 
fost excavați peste 12 mili
oane metri cubi de pămînt.

BERLIN 22 (Agerpres). — 
In ultimii cinci ani, industria 
chimică a Republicii Demo
crate Germane și-a sporit 
producția de aproape 1,5 ori, 
astfel îneît în anul 1970 în 
această ramură a fost reali
zată o valoare egală cu cea 
a întregii producții indus-

mu tux mit 
somisit

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— S-a încheiat construcția 
primei părți a uzinei de să
ruri fosfatice de la Cimkent 
din Kazahsțan. In 1971, va fi 
terminată și construirea celei 
de-a doua părți a uzinei, u- 
tilată cu cuptoare electrica 
automatizate. Pînă la sfîrși- 
tul cincinalului, uzina va de
veni unul din principalii fur
nizori de fosfor elementar 
pentru numeroase întreprin
deri din Uniunea Sovietică.

PEKIN 22. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite ! Peste 100 000 de 
țărani au lucrat timp de 
două luni și jumătate pe șan
tierele deschise de-a lungul 
rîurilor din suburbiile Peki
nului pentru lărgirea și dre- 
narea lor. Lucrările de ame
najare, care au cuprins rîu- 
rile Ueniu, Fen și Kanku, 
afluenții de nord ai fluviu
lui Haiho, fac parte din pla
nul mai larg ; „fluviul Haiho 
trebuie să fie pus sub un 
control permanent’1. înfăptui
rea acestei vaste lucrări cu 
cinci luni înainte de terme
nul stabilit are o importan
ță deosebită pentru agricul
tura din suburbiile capitalei 
— a fost înlăturat pericolul 
inundațiilor și înmlăștinirilor

...in timpul recentei vizite la 
Vatican a președintelui Finlan
dei, Urho Kekkonen, papa Paul 
al Vl-lea a subliniat in alocu
țiunea sa „interesul Sfîntului 
Scaun față de problemele se
curității europene, și mai ales 
față de inițiativele Finlandei 
în vederea pregătirii unei con
ferințe privind securitatea în 
Europa".

...în ultimii 35 de ani, Mexi- 
dintre 

de 
lu- 
cu 
au

cui a înregistrat unul < 
cele mai ridicate ritmuri 
expansiune economicâ din 
me, dar categoriile sociale 
venituri foarte reduse nu 
beneficiat de pe urma acestui 
progres - observă economistul 
american Roger Hasen într-un 
studiu privind dezvoltarea e- 
conomică a Mexicului.

...într-o scrisoare adresată 
Comitetului Nobel al parlamen
tului norvegian, Hildegard 
Hamm-Brucher, secretar de stat 
în Ministerul federal pentru 
probleme științifice, a propus 
oficial ca premiul Nobel pentru 
pace pe acest an să fie acor
dat cancelarului Willy Brandt.

...in Sahara occidentală (cu
noscută și sub numele „Rio de 
Oro"), aflată încă sub tutela 
Spaniei, capătă amploare ac
tivitatea „“ 
independență", 
Principalii lideri ai 
Seguiet el-Hamra 
ed-Dheb.

Organizației pentru 
recent creată, 

mișcării sînt 
și Oued

la Geneva...convențiile de 
privind Crucea Roșie n-ar mai 
corespunde tuturor aspectelor 
îmbrăcate de conflictele actua-

triale a R.D.G. din 1949. Au 
sporit considerabil investițiile 
în industria chimică. Numai 
în anul 1969, ele s-au ridi
cat la 19 la sută din totalul 
sumelor investite în industria 
țării.

SOFIA 
In ultimii 
Bulgaria, 
a existat 
dere chimică, au fost ridicate 
mari uzine pentru produc
ția de îngrășăminte minerale, 
sodă, cauciuc sintetic, 
sintetice, antidăunători, 
camente și altele.

La începutul anilor 
fost construit Combinatul chi
mic de la Dimitrovgrad, care 
a fost pionierul industriei 
bulgare de îngrășăminte mi
nerale. Ulterior, această în
treprindere a fost dezvoltată 
și modernizată, construindu- 
se în paralel alte uzine cu 
acest profil lîngă Stara Za- 
gora și Varna.

In ultimul timp, în Bul
garia se acordă o mare a- 
tenție petrochimiei: lîngă 
Burgas a luat ființă un com
binat cu acest profil, care se 
află în plin proces de extin
dere. Se află în construcție 
o rafinărie în apropiere de 
Plevna cu o capacitate de un 
milion tone pe an, o fabrică 
de cauciuc sintetic lîngă Vi- 
din și una de celuloză la 
Sviștov.
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le - observă Marcel Naville, 
președintele Crucii Roșii Inter
naționale. Ca urmare, el are 
în vedere o serie de propuneri 
aplicabile în caz de război ci
vil sau de ciocniri armate in
terne care prevede organizarea 

pentru 
sau

unor zone de refugiu 
civili, interzise militarilor 
represiunilor polițienești.

...președintele parlamentului 
statului american Nevada a

Se spune

interzis celor cinci deputate din 
actuala legislatură maxifustele 
și pantalonii, îmbrăcăminte 
considerată drept „incompati
bilă cu prestigiul parlamentu
lui". Pentru cazul în care de
putatele nu se vor conforma, 
președintele le-a amenințat cu 
evacuarea. Deputății au notat 
cu satisfacție că președintele 
nu a spus nimic despre mini- 
fuste...

...pelerinajul din acest an fâ
nul 1390 al Hegirei) a adus 
pe drumul spre Mecca 1 079 700 
de credincioși musulmani. Din
tre aceștia, arată agenția sa- 
udită de presă, 648 490 sînt 
musulmani din Arabia Saudită,

XIENG QUANG 22 (Ager
pres). — Unitățile militare sai- 
goneze care au invadat Lao- 
sul întîmpină o rezistență tot 
mai puternică din partea for
țelor patriotice laoțiene. Arti
leria Pathet Lao, relata luni 
dimineața agenția France 
Presse, continuă bombardamen
tele asupra pozițiilor saigoneze, 
amplasate la 16 km în interi
orul teritoriului laoțian. An
gajamentele cele mai violente 
au fost semnalate în jurul 
principalelor căi de comunica
ție, unde unitățile Pathet Lao 
au organizat ambuscade, pro- 
vocînd intervenționiștilor pier
deri în oameni și materiale de 
luptă. In sectoarele Samdhong 
și Long Cheng, menționează 
agenția France Presse, situația 
forțelor speciale ale generalu
lui Vang Pao (unități militare 
speciale subvenționate de CIA) 
continuă să fie îngrijorătoare. 
Postul Ban No, punctul prin
cipal care asigură protecția ora
șului Long Cheng, a fost ata
cat din nou în noaptea de du
minică spre luni de artileria 
forțelor patriotice laoțiene.

Pe de altă parte, un comuni
cat oficial difuzat de Frontul 
Patriotic din Laos anunță că 
forțele patriotice au scos din 
luptă în zilele de 17, 18 și 20 
februarie patru companii sai
goneze și au distrus zece piese 
de artilerie.

SAIGON 22 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat al forțelor 
americano-saigoneze s-a anun-

țat că, în cursul zilei și nopții 
de duminică, forțele Frontului 
național de eliberare din Viet
namul de sud au declanșat, pe 
întregul teritoriu sud-vietna- 
mez, 50 de atacuri, dintre care 
27 de bombardamente cu ra
chete sau mortiere. In prima 
regiune militară din Vietna
mul de sud, pe „frontul de 
nord", pozițiile americane din 
sectorul Khe Sanh, Hue, Quang 
Ngai au fost atacate, de ase
menea, de forțe ale patrioți- 
lor. Potrivit surselor america
ne, în aceste zone au fost 
pierdute alte patru elicoptere 
ale S.U.A.

HANOI 22 (Agerpres). — In 
perioada 17—21 februarie, a- 
nunță agenția VNA, avioane a- 
mericane au atacat zone situate 
în regiunea Vinh Linh și în 
provincia Quang Binh. Totoda
tă, au fost efectuate zboruri de 
recunoaștere deasupra unor pro
vincii ale R. D. Vietnam. Uni
tățile antiaeriene ale armatei 
populare vietnameze au dobo
rât două avioane americane de 
recunoaștere fără pilot.

Un purtător de cuvînt al Mi» 
nisterului Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam, menționează ; a- 
genția, a condamnat cu asprim» 
aceste acte de război întreprin
se de aviația americană, rele- 
vînd că poporul vietnamez este 
hotărât să dea riposta cuvenită 
tuturor actelor agresive ale
S. U.A. care încalcă suverani
tatea și securitatea R. D. Viet
nam.

Privind prin hubloul avi
onului imensitatea pădurii, 
presărată de luminișuri cu 
minuscule colibe ancestrale, 
te poți crede deasupra „infer
nului verde” din norul Bra
ziliei. Rareori cîte o pistă ro
șie, unduind ca un șarpe, se 
pierde în desișul întunecos 
brăzdat doar de cursurile râ
urilor. Zburam deasupra Re
publicii Gabon.

De o parte și de alta a ima
ginarei paralele zero, pe o 
suprafață de 267 000 kilome
tri pătrați, scăldat la vest de 
apele Oceanului Atlantic, Ga
bonul se profilează pe hartă 
ca o infimă pată verde în 
imensitatea continentului a- 
frican. In acest ținut fores
tier, accidentat, râurile de 
coastă sînt căile indispensa
bile de comunicație. Și ele 
nu sînt puține. Rio Muni, Co
mo — al cărui estuar, Gabon, 
a dat numele țării — Nian- 
ga și importanta rețea hidro
grafică a fluviului 
navigabil pe 300 din 
de kilometri, care 
țara în două părți 
egale.

Ca majoritatea 
state independente

60 000 metri pătrați de pla
caj.

In planurile de viitor ale 
tinerei republici, industriali
zarea trebuie să devină fac
torul de bază al economiei, 
pentru a permite valorifica
rea în mod util a uriașelor 
resurse naturale de care dis
pune 
text, 
deze 
gății.

Exploatările petroliere de 
la Ozure, Pointe-Clairette, 
Anguile, Gamba, Ivinga au

Un apel al Confederației 
Generale a Muncii

din Italia
ROMA 22 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : La Roma, au luat sfîr- 
șit lucrările Consiliului de con
ducere al Confederației Gene
rale a Muncii din Italia 
(CGIL), care a examinat pro- 
b Temele legate de realizarea 
unei unități sindicale organice. 
Pe marginea raportului prezen
tat de R. Scheda, secretar al 
CGIL, au avut loc dezbateri, 
în cadrul cărora s-a subliniat 
importanța deosebită a unității 
sindicale a tuturor oamenilor 
muncii din Italia, în lupta pen
tru reforme sociale și econo-

a 
în 

tu- 
or-

1

tinerelor 
din Afri

ca, Republica Gabon oferă 
terenul unei coexistențe per
fecte între formele moderne 
ale economiei și aspectele 
cele mai arhaice ale ocupa
țiilor tradiționale. In dece
niul care s-a scurs de la 
ținerea independenței (17 
gust 1960) tot mai mulți 
cei 650 000 de locuitori ai 
rii, aparținînd triburilor Fang 
Mbamba, Teke, Kouele, Kota, 
s-au transformat treptat din 
culegători de fructe, vînători 
și pescari în constructori ac
tivi ai unei economii moder
ne.

Principala bogăție a Gabo- 
1 nului o constituie lemnul i- 

menselor păduri ecuatoriale, 
foarte prețios și foarte cău
tat pe piețele lumii. Numele 
copacilor au rezonanțe eip- 

. date i Okume (lemnul-fier), 
, acaju, zingana, sipo. Cu spe- 
( cia okume, esență tare folo- 
( sită la fabricarea furnirului 
, de calitate superioară, a mo- 
, bilei de lux și a utilajelor 
i speciale pentru industria chi- 
i mică, Gabonul deține, prac- 
i tic, monopolul comerțului 
) mondial. La Port-Gentil se
> află una din cele mai mari
> fabrici de placaj din lume. 
» Ea ocupă o suprafață de 600 
l hectare, este în întregime 
* mecanizată și produce anual

plasat Gabonul, cu cele pes
te cinci milioane tone de 
petrol anual, printre princi
palii producători ai aurului 
negru din Africa.

In paralel, s-a 
industria minieră, 
rea uraniului de la
începută în 1961, furnizează 
anual 1300-1500 tone de con
centrat de uraniu pentru pia
ța mondială. Zăcămintele de 
aur aluvial și primar de la 
Eteke și Lastrourville sînt 
printre cele mai mari din 
lume. Subsolul gabonez as
cunde una din cele mai mari 
rezerve de mangan din lu
me, evaluată la 200 000 mi
lioane tone, cu un conținut 
de metal de 50 la sută. Ex
tracția anuală de 135 000 to
ne a făcut ca Republica Ga
bon să se situeze pe locul 
al patrulea între producăto
rii „metalului alburiu” de pe 
glob.

Din discuțiile pe care le-am 
purtat cu cîțiva factori de 
răspundere din guvernul de 
la Libreville am reținut ho
tărârea de a transpune în 
fapte „politica de renovare”, 
lansată de președintele Al
bert Bongo. Ministrul econo
miei, Alexis Mbouy Boutsit, 
mi-a precizat că s-a trecut 
deja la construirea a două 
obiective extrem de impor
tante, care ar urma să mo
difice complect infrastructura 
țării, iar un al treilea pro
iect se află în stadiul de re-

alizare. Este vorba de extin
derea portului Libreville-O- 
wendo, de construcția bara
jului hidroenergetic de la 
Kinguele și, în sfîrșit, de 
construirea căii ferate „Tran- 
sgabon", ce va lega regiuni
le miniere dintre Belinga și 
portul Owendo. Pe această 
axă feroviară se proiectează 
deja alte cîteva linii, care ar 
urma să permită mai mul
tor regiuni izolate, din ini
ma junglei, să se deschidă 
larg spre lumea modernă.

Dezvoltarea rapidă a eco
nomiei a modificat în mare 
parte cadrul tradițional de 
viață. Urbanizarea masivă 
este o mărturie în acest sens. 
Capitala Libreville, port și 
vechi centru administrativ, a 
cunoscut schimbări conside
rabile în ultimii ani, dato
rate în bună măsură și apa
riției unor întreprinderi in
dustriale textile și alimen
tare. Pe cornișa ce se ridi
că pe țărmul oceanului, 
cîndva un simplu ansamblu 
de sate africane, au apărut 
construcții noi, ce dau capi
talei gaboneze aspectul unui 
oraș modern. Au fost reali
zate „punți" de legătură eu 
principalele centre ale țării. 
Se remarcă un exod de 
populație din zonele rurale 
către oraș. Așa se explică 
faptul că, de la 40 000 de lo
cuitori în 1968, populațja a 
ajuns acum la 75 000.

Port-Gentil, denumit de 
locuitori „farul economic ga
bonez", este al doilea oraș 
al țării cu 50 000 de locui
tori, mareînd un spor de 
populație de 1 500 persoane 
anual.

Eforturile depuse pe 
intern se conjugă, pe 
extern, cu promovarea 
politici de colabonare
vă cu toate statele, pornin- 
du-se de la respectarea prin
cipiilor unanim recunoscute 
de independență, suverani
tate, neamestec în treburile 
interne, avantaj reciproc. In 
cadrul Organizației Unității 
Africane, țara se pronunții 
hotărât împotriva rasismului, 
colonialismului și neocolo- 
nialismului sub toate forme
le lor de manifestare. Muta
țiile cunoscute în deceniul 
care s-a scurs de la cuceri
rea independenței de această 
țară din centrul continentu
lui african dau un gir rea
lizării îndrăznețelor proiec
te ale guvernului de ia Li
breville, care să aducă țării 
lichidarea stării de subdez
voltare.

Nicolae CREȚU

DIAS GOMIDE

MONTEVIDEO 22 (Agerpres). 
- Aloysio Mares Dias Gomide, 
consulul brazilian răpit la 31 
iulie 1970 de organizația clan
destină uruguayană Tupama- 
ros, a fost elioerat duminică.

Dintre persoanele răpite și 
apoi eliberate în ultima vreme 
în diferite țări latino-america- 
ne de diverse organizații clan
destine, Dias Gomide a avut 
parte de detenția cea mai în- 
delunagtă. Eliberarea sa a 
survenit la scurt timp după res
tabilirea în Uruguay a garan
țiilor constituționale, suspen
date de guvern după ăpi- 
rea, la 8 ianuarie 1971, a am
basadorului britanic la Monte
video, Geoffrey Jackson. Ră- 
min sechestrați de Tupamcros 
ambasadorul britanic și consi
lierul nord-american, Claude

Iar 43 727 sînt pelerini veniți 
din alte țări. 50 044 automo
bile și autobuze au fost înre
gistrate, în aceeași perioadă, 
la Muntele Arafat, pun «tul ter
minus al pelerinajului.

...administrația Canalului Pa
nama a anunțat într-un comu
nicat oficial că în curind vor 
fi anulate „toate operațiunile 
care nu sînt necesare și care 
nu fac decît să mărească pre
țurile". Totodată s-a anunțat 
că recesiunea economică a 
Japoniei și diminuarea expor
turilor de banane au contri
buit la scăderea beneficiilor 
aduse de Canal.

...astronautul american, co
lonelul Thomas P. Stafford 
(„Apollo-10") intenționează să 
se retragă din corpul de as- 
tronauți al S.U.A., pentru a 
se pregăti pentru campania 
electorală a alegerilor din 
1972 cînd intenționează să in
tre în competiție cu senato
rul Fred R. Harris, în statul 
Oklahoma.

...văduva dentistului Blai- 
berg, pacientul doctorului 
Christian Bernard, care a tră
it cel mai mult după o opera
ție de transplant cardiac, ar 
fi declarat că primul lucru 
pe care și-l dorește este să 
fie lăsată în pace. „Din pă
cate, în ultimul timp nu am 
avut parte decît de prea mul
tă publicitate". Doamna Blai- 
berg a protestat fața de prac
tica unor ziare de a-i atribui 
declarații pe care nu le-a fă
cut vreodată.

...populația Washingtonului 
a scăzut în ultimii zece ani 
de la 2 861 000 locuitori la 
2 076 000.

mice, pentru condiții mai bune 
de muncă și de trai.

In încheierea lucrărilor, 
fost adoptat un document 
care se adresează un apel 
turor oamenilor muncii și
ganizațiilor sindicale, pentru 
a desfășura cu o intensitate 
sporită acțiuni menite să ducă 
la realizarea unei unități sin
dicale organice. „Această mare 
mișcare spre unitate — se spu
ne în apel — se va exprima 
mai eficient în cazul în care 
acțiunile revendicative prevă
zute pentru săptămînile urmă
toare, în scopul reînnoirii con
tractelor colective de muncă 
ale unor categorii de salariați 
și al obținerii unor reforme, îi 
vor uni mai strâns pe muncito
rii italieni...".

©< La Budapesta a sosit Lu- 
bomir Strougal, președintele 
Guvernului Federal al R. S. 
Cehoslovace, care, la invitația 
lui Jeno Fock, președintele Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, va face o 
vizită de prietenie în R. P. 
Ungară, informează agenția 
MTI.

cea de-a 27-a sesiune a Comi
siei O.N.U. pentru drepturile 
omului. Dezbaterile vor fi con
sacrate, în principal, problemei 
discriminării rasiale din Repu
blica Sud-Africană. Membrii 
comisiei vor examina, de ase
menea, un raport special pri
vind apartheidul și tratamen
tul aplicat deținuților politici 
din R.S.A., Rhodesia și colo
niile portugheze din Africa.

© Noul guvern militar al 
Ugandei, care a preluat pute
rea în urma loviturii de stat 
de la 25 ianuarie a. c., va ră- 
mîne la conducerea țării timp 
de cel puțin cinci ani, a a- 
nunțat un comunicat guverna
mental dat publicității la Kam
pala. In același timp, un co
municat al forțelor militare u- 
gandeze a ridicat starea de ur
gență impusă imediat după lo
vitura de stat.

Idi Amin, care a depus ju- 
rămîntul ca, șef al statului la 
5 februarie a. c., a fost avan
sat la gradul de general, in
formează agenția Associated 
Press.

NEW YORK 22 (Agerpres).
Ziarul „New York Timos" a 

anunțat că a primit un al doi
lea mesaj adresat de organi
zația ilegală uruguayană „Tu- 
pamaros" soției consilierului 
american Claude Fly, în care 
se repetă cererea inițială de 
achitare, in schimbul eliberării 
acestuia, a sumei de un mili
on de dolari. Mesajul conține 
citeva rinduri scrise de Fly, 
care afirmă că starea sănătă
ții sale este bună. Expertul 
american a fost răpit de orga
nizația uruguayană la 7 august 
trecut. Prima cerere de răs
cumpărare a sa pentru suma 
de un milion de dolari a fost 
respinsă de guvernul american.

FURTUNI VIOLENTE

IN S.U.A.

NEW ORLEANS 22 (Ager
pres). - Furtuni extrem de 
violente s-au abătut duminică 
asupra statelor Mississippi și 
Lou'siana, unde au provocat, 
potrivit primelor date, moartea 
a 42 de persoane. Localitatea 
Inverness din Mississippi a fost 
practic distrusă. Și in alte lo
calități au fost distruse clădiri 
și rețelele de alimentare cu e- 
nergie electrică. In aceeași zi, 
furtuni puternice au bintuit 
și în statul Texas.

A.F.L.-C.I.O. CERE MASURI

Intr-un discurs rostit la o 
reuniune a Confederației mun
citorilor de la minele de cu
pru, președintele chilian, Salva
dor Allende, a declarat că în 
50 de ani extracția minereu
lui de cupru din Chile de că
tre companiile străine a adus 
acestora profituri de 9 800 000 000 
dolari, ceea ce reprezintă va
loarea produsului social al Re
publicii Chile în decursul în
tregii sale existențe.

Președintele chilian a relie
fat, pe de altă parte, că ex
tracția minereului de cupru ur
mează să atingă 1 200 000 tone 
în 1972, față de 658 198 tone în 
1968.

La Moscova a sosit

MOSCOVA 22. — Cores
pondență de la Silviu Podi- 
nă i La 22 februarie a sosit 
la Moscova delegația Comi
tetului național român pen
tru Conferința Mondială a 
Energiei, condusă de Octa
vian Groza, ministrul ener
giei electrice, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Inter
național al Conferinței Mon
diale, președintele Comitetu
lui național, pentru a parti
cipa la reuniunea de ltîcru

© La Geneva a început luni

un mi- 
de con-

I
Tsugaru, la peste 100 de me- Ș
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pelagului, și va avea o 
gime totală de 54,2 km, din 
care o porțiune- de 23,3 km 
va trece prin strâmtoarea

Comitetului administrativ 
Conferinței Mondiale

a 
al 
Energiei.

La gara Kiev, delegația 
fost întîmpinată de R. 
Neporojnîi, ministrul energe
ticii și electrificării al 
U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale sovietice. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, Ion Ciu- 
botaru, ministru consilier al 
Ambasadei române din Mos
cova, și alți membri ai am
basadei.

DE COMBATERE

A ȘOMAJULUI

I 
î

A început construcția 
celui mai mare tunel 

din lume
TOKIO 22. — Corespon

dentul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : In orașul japonez 
Sapporo a avut loc duminică 
ceremonia consacrată începe
rii lucrărilor de construire a 
celui mai lung tunel subma
rin din lume — „Seikan". 
Tunelul va lega printr-o cale 
ferată Insula Honshu de 
Insula Hokkaido, situată în 
extremitatea nordică a arhi-

tri sub fundul apei. Valoa
rea globală a acestui obiec
tiv se ridică la circa 
liard dolari. Lucrările 
strucție ar urnfh să fie ter
minate după opt ani.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
- Comitetul Executiv al marii 
centrale sindicale americane 
A.F.L.-C.I.O. a adoptat dumi
nică o rezoluție prin care cere 
Congresului S.U.A. și Casei 
Albe să pună in aplicare cit 
mai curind posibil un vast pro
gram de lucrări publice, pen
tru a combate astfel șomajul 
și a rezolva problemele socia
le cele mai urgente ale țării.

A.F.L.-C.I.O. cere Congresu
lui și Administrației să aloce 
imediat, ca primă măsură, o 
sumă de aproximativ două mi
liarde de dolari, pentru a crea 
cel puțin 500 000 noi locuri 
de muncă. Centrala sindicală 
a cerut, de asemenea, ca pro
gramul federal de combatere 
a șomajului să aibă priorita
te față de alte inițiative ale 
guvernului.

URAGAN DEVASTATOR

LA BUENOS AIRES

BUENOS AIRES 22 (Ager
pres). - Un uragan devastator, 
care s-a abătut asupra litora
lului argentinian în provincia 
Buenos Aires, a provocat pa
gube evaluate la citeva mili
oane de dolari. Numeroase 
construcții și locuințe din zona 
afectată au fost complet dis
truse de valurile gigantice care 
au invadat țărmul.
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