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Cuvînfarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la deschiderea lucrărilor celei de-a IX-a conferințe
Brigada condusa de minerul Adalbert Kovacs de la sectorul V investiții se număra 

prlntro harnicele colective ale minei Anlnoasa.
In clișeul nostru, șeful de schimb Petru Hașa din brigada sus-amlntilă împreună cu 

ortacii Iosif Borbely, Mihai Pop șl Florentin Milcu. plănuind.
Foto ; Ion LICIU

a Uniunii Asociațiilor
Studenților Comuniști din România

Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să încep prin a vă 
adresa vouă, participanților la 
cea de-a IX-a Conferință a 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, 
tuturor studenților din patria 
noastră, un călduros salut din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat, a guver
nului și a mea personal. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Conferința Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România — forul demo
cratic al studențimii — are 
menirea sâ facă bilanțul ac
tivității desfășurate în perioa
da care a trecut de la confe
rința precedentă, să analizeze 
în spirit critic și autocritic ac
tivitatea desfășurată in vede
rea înfăptuirii sarcinilor puse 
Je partid privind ridicarea 
nivelului de pregătire de spe
cialitate și politică a tinerei 
generații studențești, și, toto
dată, să stabilească măsurile 
necesare în vederea îmbunătă
țirii în continuare a activită
ții asociațiilor, a creșterii ro
lului lor în formarea profesio
nală și politică a întregii stu- 
dențimi. în activitatea genera
lă a tinerei generații din Ro
mânia.

După cum se știe. în ultimii 
ani, în institutele de învăță
mînt din țara noastră s-a des
fășurat o intensă activitate 
de perfecționare a organiză
rii și de ridicare a conținutu
lui învățămîntului, de legare 
mai strînsă a acestuia cu cer
cetarea și producția.

Se poate afirma că, pe acest 
drum, s-au obținut deja o se
rie de rezultate pozitive — 
deși trebuie spus că sîntem 
de abia la primii pași. Trebuie 
să acționăm în continuare cu 
toată fermitatea și energia 
pentru a obține o legare orga
nică a întregului proces de 
învățămînt cu cercetarea și 
producția, aceasta constituind 
una din condițiile esențiale 
pentru progresul învățămîntu
lui românesc, pentru dezvolta
rea generală a țării noastre pe 
calea socialismului și comu
nismului. Se poate aprecia că, 
în această perioadă, asociații
le studențești au desfășurat 
o activitate, intensă, au adus o 
contribuție activă la realizarea 
sarcinilor privind perfecțio
narea procesului de învăță
mînt. Rezultatele obținute de 
absolvenții institutelor noastre 
de învățămînt demonstrează 
cu prisosință aceasta.

De asemenea, asociațiilor 
studenților comuniști le-a re
venit sarcina de a desfășura o 
largă activitate educativă. Sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, ele au adus o însemna
tă contribuție la formarea 
conștiinței socialiste, la ridi
carea nivelului de cunoștințe 
generale al tuturor studenți
lor.

In toți acești ani, studenții 
au fost prezenți la toate ma
rile acțiuni întreprinse 
partid, au participat la lu
crările de pe marile șantiere 
industriale și agricole. adu- 
cînd o contribuție tot mai 
însemnată la dezvoltarea ge
nerală a țârii noastre. Studen
țimea poate, deci, spune că 
este participantă activă, îm
preună cu întregul popor, la 
to’ ceea ce se înfăptuiește în 
patria noastră și că, prin con
tribuția ei activă, alături de 
clasa muncitoare, sub condu-

cerca partidului, pune cîte 
ceva din entuziasmul și ela
nul tineretului la temelia 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
Români i ( Aplauze puternice, 
prelungite).

Aș dori, la această conferin
ță, să menționez activitatea 
intensă, multilaterală, desfă
șurată de cadrele didactice 
din institutele de învățămînt 
superior, care acționează activ 
atît în direcția bunei pregătiri 
profesionale a studenților cît 
și pentru integrarea învăță- 
mîntului cu cercetarea și pro
ducția, contribuind astfel la 
înfăptuirea politicii partidu
lui nostru in acest important 
sector de activitate. Doresc, 
de aceea, ca, de la această tri
bună, să adresez calde felici
tări și cele mai bune urări de 
noi succese tuturor cadrelor 
didactice din învățămintul 
superior din patria -noastră. 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

De asemenea, adresez cele 
mai călduroase felicitări tutu
ror studenților din România, 
organizațiilor lor comuniste 
— și le doresc succese tot mai 
mari in întreaga lor activitate. 
(Aplauze puternice. îndelung 
repetate).

Dragi tovarăși,

Apreciind rezultatele bune 
obținute pînă acum, nu pot 
sâ nu menționez că în orga
nizarea și desfășurarea activi
tății din institute si universi
tăți. a însăși procesului de în
vățămînt, mai sînt o serie de 
lipsuri și neajunsuri. De a- 
ceea, pornind de la marile 
sarcini puse de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națio
nală a partidului cu privire la 
dezvoltarea învățămîntului, 
științei și culturii în patria 
noastră, este necesar să se 
acționeze cu hotărîre pentru 
lichidarea acestor lipsuri, pen
tru îmbunătățirea întregii ac- 
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tivități de perfecționare 
învățămîntului românesc, 
pentrul acestor preocupări tre
buie să stea in continuare in- 
tegrarea organică a învăță
mîntului cu cercetarea și pro
ducția. Pornind de la rolul 
tot mai important pe care îl 
are știința ca factor al dez
voltării producției materiale 
și a întregii societăți, este ne
cesar să ne preocupăm per
manent ca formarea noilor 
generații de intelectuali ai pa
triei noastre să țină seama de 
cerințele pe care le pune dez
voltarea societății socialiste 
românești, revoluția tehnico- 
științifică contemporană.

Tineretul, studenții trebuie 
sâ-și sporească exigența față 
de ei înșiși muncind cu sîrgu- 
mță pentru însușirea a tot ce 
este mai valoros, mai înaintat 
in. tehnica și știința contem
pt ană, pentru a se pregăti te
meinic și a putea astfel aduce 
nume o contribuție tot mai 
activa, in toate domeniile de 
activitate, la progresul Româ
niei socialiste, la ridicarea 
nivelului de civilizație și bu
năstare a întregului nostru 
cupor.

Este necesar ca la baza în
tregii activități a învățămîntu
lui nostru, a asociațiilor stu
denților comuniști, să stea 
materialismul dialectic și is
toric. concepția cea mai îna
intată despre lume și viață, 
care dă perspectivă, orizont și 
asigură progresul general

omenirii. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dispunem de o puternică 
forță, atît umană, cît și ma
terială în acest domeniu — 
și ne putem exprima convin
gerea că în următorii ani, în- 
vățămîntul superior din pa
tria noastră va parcurge o e- 
tapă importantă pe calea 
perfecționării sale, că la vi
itoarea Conferință a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști vom putea constata 
că s-au obținut succese re
marcabile in înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid în 
fața învățămîntului în Româ
nia. Cu această convingere, 
sper că conferința voastră, la 
care participă și cadrele di
dactice, va elabora și mă
surile in această direcție. 
(Aplauze puternice).

E necesar să înțelegeți, to
varăși — și mă adresez atît 
cadrelor didactice, cît și stu
denților și organizațiilor lor 
— că înfăptuirea dezidera
tului pus de Congresul al 
X-lea și Conferința Naționa
lă, de integrare a învățămîn
tului cu producția și știința, 
presupune nu o acțiune for
mală, nu de ă lua măsuri spo
radice, de a iniția la zile 
mari unele acțiuni de parti
cipare la activitatea de pro
ducție, ci de a face în așa 
fel incit întregul proces 
învățămînt să fie axat 
cercetare și producție, 
tru ca, realmente, tînărul de 
astăzi, viitorul intelectual de 
mîine, să poată căpăta atît 
cunoștințele teoretice, cît și 
cele practice care să-i per
mită, după terminarea anilor 
de studii, la intrarea sa în 
producție, să se încadreze i- 
mediat și nemijlocit în ac
țiunea generală a întregului 
popor de dezvoltare multila
terală a țării. Numai așa se 
va putea spune că acest dezi
derat, acest obiectiv esențial 
pentru dezvoltarea învăță
mîntului, va fi realizat. Am 
convingerea că voi veți ac
ționa cu toată fermitatea, veți 
face totul pentru a realiza 
în acest fel integrarea învă
țămîntului cu producția 
știința. (Aplauze 
se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.") 
doresc ca la această conferin
ță să adresez critici — dar 
nu pot să nu menționez că 
în această direcție ne mișcăm 
foarte încet. De aceea mă a- 
dresez studențimii, vouă re
prezentanților studenților a- 
dunați aici, de a lua voi în
șivă în mîini realizarea a- 
cestei sarcini puse de partid 
și guvern. Așa a acționat În
totdeauna tineretul — a fost 
în primele rînduri ! Eu am 
o mare încredere că tinere
tul român, studențimea noas
tră va acționa ca un sprijin 
de nădejde al partidului in 
toate domeniile, inclusiv în 
perfecționarea învățămîntu
lui. (Aplauze puternice pre
lungite. Se scandează: 
„Ceaușescu și studenții").

îmi amintesc de studenți
mea de acum 40 de ani cind 
eu am intrat în rindul U.T.C.- 
ului și în partid, de spiritul 
revoluționar al studenților 
comuniști de atunci. Unii sint 
prezenți aici — alții, din pă
cate, ca Grigore Preotea
sa, nu se mai află printre 
noi. Dar aș dori ca această 
coincidență, să însemne 
un îndemn de a im
prima un spirit mai revolu-

ționar în întreaga voastră ac
tivitate. Să înțelegeți că a 
fi comunist, a fi student co
munist, înseamnă a fi revo
luționar, a fi întotdeauna 
pentru tot ceea ce este nou, 
a fi permanent pentru înlo
cuirea vechiului care nu mai 
corespunde necesităților, pen
tru reînnoirea, pe baza ma
terialismului dialectic și is
toric, deci pe cale revoluțio
nară, a societății. Noi cons
truim socialismul, sîntem 
voluționari, și permanent 
buie să rămîriem 
voluționari, dacă dorim 
toria comunismului in 
mânia ! Aceasta cerem
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studențimii, intelectualității de 
mîine a patriei noastre ! Sin- 
tem convinși că veți face a- 
ceasta, tovarăși ! (Aplauze 
puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Dragi tovarăși și prieteni,
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pe 
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Conferința Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
are loc la începutul celui 
de-al treilea an al planului 
cincinal — 1971-1975 — în 
condițiile în care întregul 
popor desfășoară o activitate 
intensă pentru transpunerea 
în viață a hotăririlor celui 
de-al X-lea Congres și ale 
Conferinței Naționale a par
tidului, în vederea făuririi 
societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

Vă sînt cunoscute realiză
rile din primii doi ani ai 
cincinalului, de aceea nu mă 
voi referi la ele. Pe prime
le 3 luni ale acestui an, se 
poate spune că sarcinile pla
nului sînt realizate în bune 
condițiuni. De asemenea, a- 
vem succese în toate dome
niile de activitate, ceea ce dă 
garanția că prevederile de 
plan pe 1973 — an hotărîtor 
pentru realizarea întregului 
cincinal — vor fi îndeplinite 
cu succes.

După cum se știe, oamenii 
muncii și-au luat angajamen
tul de a realiza cincinalul în- 
tr-un termen mai scurt. De 
pe acum, un mare număr de 
întreprinderi, de județe, de 
organizații de partid, au ob
ținut rezultate remarcabile în 
această direcție. Avem toate 
condițiile ca aceste angaja
mente să fie înfăptuite cu 
deplin succes.

Avem, de asemenea, re
zultate bune și în domeniul 
agriculturii. Țăranii coopera
tori, toți oamenii muncii din 
agricultură depun eforturi 
pentru a recupera răminerea 
în urmă datorită condițiunilor 
climatice din această primă
vară, in vederea realizării la 
timp și în bune condițiuni 
a însămînțărilor, a îngrijirii 
culturilor, pentru a putea ob
ține și în acest an recolte 
sporite.

Putem, deci, spune că mun
citorimea, țărănimea, ingine
rii și tehnicienii, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, înfăptuiesc 
mod minunat programul e- 
laborat de Congresul al X- 
lea și de Conferința Naționa
lă ale partidului. De 
doresc să folosesc și 
prilej pentru a adresa 
mai calde felicitări și 
de noi succese clasei noastre 
muncitoare, 
lectualității,

(Continuare
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In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, s-a 
deschis, vineri dimineața la 
Palatul Marii Adunări Na
ționale, cea de-a IX-a Con
ferință a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, eveniment cu pro- 
lunde și multiple semnifica
ții In viata studențimii, a 
întregului tineret din patria 
noastră.

Lucrările conferinței au 
loc in atmosfera de muncă 
însuflețită a poporului nos
tru pentru realizarea obiec
tivelor stabilite de Congre
sul al X-lea și Conferința 
Nafională ale partidului, 
sub semnul angajării depli
ne a studenților țării — ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități — în 
înfăptuirea sarcinilor de 
mare răspundere socială, 
politică ce le revin pentru 
a deveni cadre de nădejde 
ale construcției societăfii 
socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului 
în România. Timp de două 
zile.,, forumul organizației ti
neretului studios va dezba
te o sferă largă de proble
me care privesc imprimare" 
unui profund continui re
voluționar întregii activități 
a Uniunii, corespunzător exi
gentelor zilelor noastre, în 
spiritul indicațiilor secreta
rului general al partidului 
privind creșterea rolului ei 
in viata universitară a tă
rii și a contribuției la per
fectionarea învățămîntului 
superior, mai strînsa sa le
gare cu cercetarea și pro
ducția, la pregătirea profe
sională și educația comunis
tă a studenfilor.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid 
și de stat — Paul Nicules- 

■ cu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdef, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Cor
nel Burtică, Ștefan Andrei 
— este salutată cu entuzi
aste aplauze. Sute de stu
dente și studenfi, aflați in 
fata Palatului Marii Adu
nări Naționale, ovaționea
ză îndelung, intonează im
nul „Partid ne ești slăvit 
conducător", dau glas pro
fundelor lor sentimente de 
recunoștință pentru grija pe 
care partidul o acordă tine
retului studios, dezvoltării 
și perfecționării învățămîn
tului universitar, pentru 
prețuirea și încrederea de 
care se bucură tînăra gene
rație.

In aceeași atmosferă în
suflețită, conducătorii parti
dului și statului sînt întim- 
pinafi la intrarea în sală. 
Minute în șir se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul",
„Ceaușescu și studenții".

In sală se află delegați ai 
siudenfilor din întreaga fă
ră și un mare număr de in
vitați — reprezentanți ai 
conducerilor unor minis
tere, instituții centrale
și organizații obștești,
secretari ai unor co
mitete de partid, rectori 
ai instituțiilor de învăță
mînt superior, academicieni, 
activiști de partid și de stat.

Și

Participare plenară,
susținută pentru afirmarea

potențialului
Despre faptul că sectorul 

VI al minei Lupeni a trecut 
prin mari greutăți — care au 
afectat realizarea atît a pla
nului de extracție do aici, cit 
și pe ansamblul minei — s-a 
mai relatat în coloanele zia
rului. Dar despre realitatea 
că rezultatele înregistrate de 
colectivul în cauză s-au îmbu
nătățit simțitor în ultimul 
timp ne propunem să vorbim 
acum.

Inginerul Ștefan Husti ne-a 
relatat: „Datorită unei mobi
lizări tot mai ferme a oame
nilor, întăririi asistenței teh
nice, supravegherii mai aten
te și mai susținute a activită
ții la fronturile de lucru de 
către prim-maiștri mineri, în
cepem să ne repunem pe pi
cioare, ca să zic așa. Sperăm 
ca pînă la finele lunii să in
tre în funcție abatajul frontal 
nr. 8 din stratul 5, blocul V, 
care urmează să fie dotat cu 
o combină KR. Elementele 
de susținere se află în bună

colectivului
parte în subteran, în apropie
rea viitorului front de lucru. 
Dacă cele întîmplate au deter
minat afectarea capacității 
sectorului într-o proporție de 
60—70 la sută, punerea in 
funcție a noii capacități ar 
normaliza linia de front, atît 
că s-au ivit, în frontalul care 
produce, intercalații sterile de 
peste un metru, ceea ce face 
ca doar 30 metri de linie ac
tivă să se taie aici cu combi
na. Dar, treptat, situația se 
va redresa". Am întrebat, 
în continuare, daca dau rezul
tate concrete preocupările tot 
mai susținute în perioada din 
urmă pentru accelerarea rit
mului de avansare la pregă
tiri. „Da, în ultimele zile s-a 
mers cu o înaintare zilnică de 
4 ml, evidențiindu-se îndeo
sebi brigăzile conduse de 
Gheorghe AșteJean și Miha- 
lache Drăgan".

(Continuare in pag. a 3-a)

Realizări 
prestigioase

Colectivul fruntaș al 
sectorului II de la E. M. Pa- 
roșeni nu-și dezminte fru
moasele realizări obținute 
pînă acum in cel de-al trei
lea an al cincinalului: du
pă trecerea a doua decade 
din luna martie, sporul de 
producție de cărbune extra
să se ridică la 2 698 tone, 
contribuția cca mal mare în 
această substanțială depă
șire revenind vrednicilor 
îrontaliști conduși de mine
rul cu bogată experiență. 
NICOIAE BRUTU. Plusul 
de „diamante negre" asigu
rat de ei atinge la zi 1 100 
tone.

Un merit al colectivului 
sectorului, al conducerii 
sale este și acela că se 
preocupă intens de accele
rarea ritmului de execuție 
a lucrărilor de pregătiri, 
factor esenfial in garanta
rea intrării la timp in ex
ploatare a viitoarelor ca
pacități subterane. La cei 
31 ml raportați peste preve
derile preliminarului de 
pregătiri, aportul hotărîtor 
a venit din partea brigăzi
lor conduse de C.EZA KAI - 
MAN, IOSIF VINCZE si 
GHEORGHE TOMA.

Prima zi, primele emoții
Aseară, cortina sălii de spec

tacole a Casei de cultură din 
Petroșani s-a deschis marcind 
începerea celei de-a doua edi
ții a Festivalului de muzică u- 
șoară și ediția intii a concursu
lui de poezie „Cintecul adincu
lui" dotat cu trofeul „Lampa 
minerului". La festivitatea de 
deschidere a rostit o alocuțiu
ne tovarășul Traian Blaj, prim- 
vicepreședinte al Comitetului _ 
xecutiv al Consiliului popular 
municipal care, printre altele și-a 
manifestat încrederea că și ac
tuala ediție va fi un autentic 
act de cultură și artă, de pro
movare a gustului pentru ade
vărata artă, realistă, inspirată 
din viața și munca omului con
temporan.

Prezentatorii Cornelia Olaru și 
Gheorghe Negraru au comuni
cat publicului spectator compo
nența juriului : compozitorul 
Radu Șerban, membru al biro
ului secției de muzică ușoară și 
al comitetului Uniunii Compozi
torilor din R.S.R., președinte al 
juriului, Traian Tămășan, Boris 
Șoseanu, Ion Badea, Hedviga 
Neag, Ion Poporogu, Gheorghe 
Popa, Valeriu Coandrăș, Tiberiu 
Spătaru, membri.

A început spectacolul-con- 
curs. Pe scenă au evoluat, in 
acompaniamentul formației de 
muzică ușoară „Atlas", Nicolae 
Șușman (Orăștie) cu piesele 
„Am alergat după o stea" (Ma
rius Țeicu) și „Prieteni" (compo-

ziție proprie) ; Ion Covaci (Pe
troșani) cu „Se întimplă" și „In 
rindul patru" (Temistocle Popa) ; 
Ionel Tofan (Galați) cu „Prima 
poveste de iubire" (Marian 
Nistor) și „Cine, oare, cire-i 
fata ?" (George Grigoriu) ;

e-

Margareta Gruber (Petrila) cu 
„Regret1 (Ion Cristinoiu) și „Un 
zimbet și o floare" (Mihai Con- 
stantinescu) ; Petre Gheorghe 
(Vulcan) cu „Se întimplă" (Te- 
mistocle Popa) și „A doua tine
rețe" (George Grigoriu) : Viole
ta Corbu (Drobeta Turnu Seve
rin) cu „Poate totuși mă iubești" 
și „De cind te-am întîlnit" (Ma
rius Țeicu) ; Melania Doboș 
(Bistrița-Năsăud) cu „De cind 
te-am întîlnit" și „Un 
zimbet și-o floare" (Mihai Con- 
stantinescu) ; Ecaterina Neață

(Giurgiu) cu „Aștept" (Ion Cris
tinoiu) și „N-am să uit1' (compo
ziție proprie).

In cadrul primei ediții a con
cursului de poezie minerească 
„Cintecul adincului" au recitat : 
Mircea Andraș (Petrila) — „Mă 
reintorc la mină" ; Mioara Ber- 
cea (Petroșani) — „împreună" ; 
Valeriu Butulescu (Petroșani) - 
„Epilog 1929" ; loan Chiraș (Pe
troșani) - „Sclipiri din adincuri"; 
Andrei Caucar (Petroșani) - 
„Gînduri de miner".

Primo zi a festivalului-concurs 
de muzică ușoară și poezie 
„Cintecul adincului" - 1972 s-a 
încheiat cu microrecitalul apre
ciatei și foarte îndrăgitei soliste 
Mihaela Mihai. In repertoriu : 
„Primăvara", „Suflet de artist" 
(de Radu Șerban), o adaptare 
a unui cintec american. împreu
nă cu lirismul vocii sale, Mihce- 
la Mihai a adus și un procedeu 
tehnic nou - acompaniament 
după o înregistrare a orchestrei 
de muzică ușoară o Radiotele- 
viziunii (doar pe jumătate 
play-boack). Regretabil este ca 
reputata solistă a fost nevoita 
să-și întrerupă show-ul din cauza 
defecțiunii tehnice a foarte 
proastei stații de amplificare. 
Cu prilejul unor manifestări de 
o asemenea importanță, Casa de 
cultură nu se dovedește la înăl
țimea sarcinilor și responsabili
tății morale ce-i revin. Cei răs
punzători trebuie sancționați cu 
toată asprimea.

Festivalul-concurs continuă in 
această seară.

T. S.

In pagina a 2-a

Cultură
arta

• Activitatea cultural-ar- 
tistică, componentă a 
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Q Un interviu in exclusi
vitate. Interlocutor : 
MARINA VOICA

Gospodarii nu așteaptă...
Bunul și vrednicul gospodar nu așteaptă indicații pentru 

a ieși la acțiunile de primăvară. De acest adevăr ne-am con
vins, încă o dată, tot în Vulcan, unde am întîlnit joi, zeci 
de cetățeni — vîrstnici și copii — la una din acțiunile lor 
gospodărești. Pe Aleea Crizantemelor, Aleea Pajiștei, în scua
rul din fața consiliului popular orășenesc, ca și pe peluzele 
frumosului complex comercial din cartierul Coroești au fost 
săpate gropi și plantați peste 100 de ienuperi ornamentali. 
Acțiunea continuă și pe alte artere și străzi.

Pe plan edilitar-gospodăresc vulcănenii, deci, confirmă 
același spirit civic care i-a condus anul trecut pe podiumul 
fruntașilor.(Continuare in pag. a 4-a)

Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști 

din Institutul de mine 
Petroșani

Studenții Institutului de mine Petroșoni urează celei de-a 
X-o Conferințe a U.A.S.C.R. succes deplin și o asigură ca nu vor 
precupeți nici un efort pentru traducerea in viață a mărețelor 
sarcini puse in fața studenților de către partidul și statul nostru.

Minunatele condiții de studiu și viață ce ne sint asigurate 
constituie pentru noi un puternic imbold in munca ce o depunem 
pentru a ne însuși știința și tehnica cea mai înaintată, răspunzind 
astfel marilor cerințe pe core procesul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate le pune in fața noastră.

Asocioțio studenților din institutul nostru, conștientă de ma-

rile sarcini ce-i revin va milita cu perseverență pentru înfăptuirea 
hotăririlor celei de-a IX-a Conferințe a U.A.S.C.R., pentru ridicarea 
la un nivel superior a muncii de educație socialistă o studenților, 
contribuind astfel la formareo specialiștilor de inaltă calificare 
pe care ii cere industria noastră minieră in plină dezvoltare.

Petroșani,
22 III 1973
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Cufttoa de exercită o
c ansVanî§ influentă ImmutîvM 
asupra publimTu rStUiu i se 
vdresesză. Dar. pentru ca a- 
reasfă rnflueTVfe să <uhâ cf. . I 
isupra nmuiiv. să fie t
ficientâ, esle indispensabilă a 
lît dîrîjWC'?i spre aspectele re 
alîtâții a căror importanță este 
în atenții? îmr-un moment san 
altul, cit și convergența de e 
fort a tfffiWor Factorilor ?u 
atribuții în acest sens. De 
fapt însuși termenul eficien
tă, mai ales educativă, in cul
tura de masa trebuie înțeles 
nu in sens îngust, de imedi- 
atețe; cultura și educația se 
f<->Ttt»e-î7ă în ’imo și nu prin 
formule cvasîdidactice, ci prin 
oncenlrnrea întregii găsire de 

acth'itSți c-wc nu sint sco
puri, ci mijloace. Do la cultu
ra de masă se cere să contri
buie într-n măsură tot mai ri
dicata U 
nou, la crearea 
responsabili lății 
ce. Din această 
trebuie să apreciem și activi
tatea Casei do cultură din U 
ricani. instituție mai nouă în 
compa-ratie cu celelalte din 
Valea Jiului, dar c» bună ex
periență acumulata înlr-un 
timp relativ s-urt.

Orașul Uricani. ca 
altul din municiniu. 
localitate al cărei 
este dat do exploatarea 
eră. Casa de cultură se adre
sează acestor oameni.
tot ceea ce întreprinde trebu
ie să sprijioe activitatea pro
ductivă. Am întreprins o in* 
vestigațic pentru a afla atll o- 
rientarea generală de pină a- 
cum cit și posibilitățile vii
toare.

Inginerul Carol Schreter, di
rector al minei, obișnuiește, 
în limitele timpului, să cola
boreze cu Casa de cultură.

— In ultima vreme le-am 
cerut să înființeze o briqadă 
artistică de agitație axata pe 
problematica pozitivă a minei. 
Nu trebuie doar să criticăm, 
ci să arătăm că majoritatea 
oamenilor dovedesc o conști
ința înaintată și obțin rezul
tate remarcabile, Sint convins

Teatrul — tribună ideologică
A afirma că teatrul este o 

tribună de la înălțimea căre
ia sint rostite multiplele co
mandamente sociale, politi
ce și ideologice într-o etapă 
istorică determinata este ur. 
adevăr verificat de tradiția 
teatrului românesc intr-o e- 
xoluție de mai bine de un 
\eac și jumătate.

Funcția sa socială, angaja 
rea militantă, rostuirca sa ca 
promotor ai aspirațiilor de 
mai bine ale colectivității u- 
mane constituie liniile de 
forță, pregnante ale mișcă
rii teatrale naționale, din e- 
tapa pionieratului romantic 
si pină in actualitate. $1 da 
că începuturile aflate în gri
ja unor devotați și generoși 
patrioți poartă pecetea mili
tantismului social și a încăr
cătorii ideologice esle cu a- 
tit mai firesc ca actul teatral 
in actualitate să fie integral 
politic.

Activitatea teatrală esle u 
na politică prin excelentă 
este o componentă a politi
cii partidului în problemele 
culturii și învederează atri
butul teatrului de școală a 
moralului, de tribună a so
cialului și eticului ale cărui 
sarcini decurg din cele gene
rale ale partidului.

Desprindem răspicat din 
programul de perfecționare 
a activității ideologice ja
loanele funcției educative a 
teatrului în etapa actuală, 
cind acțiunea modelatoare 
asupra conștiinței sporește

Printre cei mai reprezenta 
tivi scriitori ai literaturii con- 
!<'mporanc. și scrisului românesc 
din toate timpurile, un loc de 
onoare îl ocupă Zaharia Stan- 

u, intrat in toamna trecută 
in al optulea deceniu al vie
ții sale.

După o lunga și oriqinală 
experiență poetică și publicis
tică scrisul său zvicneșle In 
proză, semnind în 1948 prin 
„Desculț" primul marc roman 
al literaturii noi, frescă ma
sivă a universului rustic 
nărcan din primii ani ai 
restui secol, impregnată 
un lirism romantic dar de 
rare răzbat strigăte dc durere 
și revoltă.

Dulăii, Jocul cu moartea, 
Rădăcinile sint amare, Șatra, 
Ce mult le-am iubit, Vîntul și 
ploaia, conturează peisajul ro
mânesc al scriitorului care in
să n-a trădat poezia, prezen
tă și In apreciatul volum 
..Cinlec șoptit" din 1970.

Opera și omul se bucură do 
stima și aprecierea publiculu

du- 
a- 
do 

sub

avea o în- 
tfițedialA asw- 
îvuîai. E an Upt 
1 se /Jețylusea ză 

'«sthmUwIc df' a.taaloT) pentrn 
i prezenta programe în sala 
de apel cu diferite ocazii. Re
gretabil că nu e spațiu săli- 

icni în Casa de cultură, deși 
n ms ..
Președintele conftHctnlai 

«indicatului minei, Ion Moldo
van, după ce ne-a vorbit 
lot despre amintita brigadă ar
tistică de agitație, s-a ODril 
mai mult asupra muncii poli
tico-educative, a problematicii 
reieșite dir OToductie și mo
dalitățile prin c?re Casa de 
cultură răspunde și sprijină.

— De curînd, împreună 'u 
Casa de cultură am inițiat v 
discuție intre cei care au ab
sente nemotivate și conducă
torii direcți —șefii de sectoa
re. A fost imprimată pe ban
dă magnetică și transmisă la 
stația do radioamplificare. 
urmăTi! și efectul — cei vi
zați își coborau privirile în 
(imp ce ortacii ii dezaprobau. 
Peste o lună vom reveni. Casa 

și o 
dih

Ol

rSspunde 
$i impara-

și multe 
realizat

la mi-
inlelcctualitate

do cultură ne sprijină 
ajutăm la rîndul nostru 
cc în ce mai bine.

—- Apreciați că 
problematicii locale : 
tivelor culturale?

— Da, Insă stnt 
greutăți. E greu de 
un text pentru briqadă, spa
țiul c prea strimt, trebuie gă
sită o soluție în acest sens.

Dacă spațiul e o problemă 
mai dificilă, cu întocmirea u- 
nui text pentru brigadă lucru
rile sint mai ușoare: ’ “r 
nă se află o
tehnico iar in oraș alți inte
lectuali (cadre didactice etc) 
care trebuie îndrumați mai 
stăruitor către participarea 
activă la viața spirituală a 
localității. Din afirmațiile prof. 
Pompiliu Ca ragea, președinte
le comitetului orășenesc de 
cultură și educație socialistă, 
se desprinde un început, nu
mai că Va trebui cultivat în 
complexitate.

— Casa de cultură, ne spu
nea prof. Pompiliu Caragea, 
satisface pe deplin oamenii 
de aici. De cîtva timp spre a- 

numai in măsura in care es
te exercitată prin opere den
se.

Afirmația că „teatrul este 
un proiectant de cultură, un 
difuzor de valori spirituale" 
este valabilă, dar se cere 
verificată de activitatea con
cretă a instituției artistice 
profesioniste și primul eta
lon probant este repertoriul

Repertoriul este nu numai 
locul geometric al influențe
lor factorilor educaționali, ci 
mai ales pirghla prin inter
mediul căreia funcția educa
tivă a teatrului se manifes
tă plenar.

Eficacitatea funcției mode 
latoare a teatrului prin re
pertoriu se măsoară prin ră
sunetul afectiv asupra spec
tatorilor și aceasta este func
ția de oportunitate a selecți
ei unui text cu zona regio
nală pe care instituția o de
servește, dar cu condiția ca 
valoarea manifestării artisti
ce să fie de talie națională

Cind repertoriul poate sa
tisface plenar, clnd poate a- 
sigura mandatul educativ în
credințat ?

Atunci cind, după expresia 

din patrie și din numeroase 
țâri ale lumii fiind tradus in 
bulgara, cehă, engleză, fran
ceză, germană, italiană, japo
neză, spaniolă, vietnameza ș.a.

In ajutorul celor direct in- 

ZAHARIA STANCU

Esență și omagiu
leresați in studierea operei 
sale >i al tuturor celor <are-i 
răsfoiesc paginile cu admira
ție, Editura Eminescu a publi
cat volumul „Zaharia Stancu 
interpretat de...'1, adevărat 
ghid de informare directă și 
de complexe trimiteri ’ '* ” 
qrafice.

Din sumarul lucrării 
nem: „Repere în timp . 
spații", de la „Poeme simple" 
la ..Desculț", ..Prozatorul’

biblio-

reți- 
și in

PE ECRANE

ecostă Institut 
adevăral aflux al populației.

E adevărat că unul dintre 
criteriile cIh ivnțri muncii 
«ultufalc este numărul parii- 
< ipahțiloT. Dar trebuie să ne 
și întrebăm: pentru ce vine 
omul ? do«T pentru distracție ? 
Munci să-l atragem și spre oi
le activități cu substanță 
duralivă. Directorul Casei 
cultură, Dumitru Rădoescu, 
adus în discuție cele două bri
găzi artistice do agitație, ta
raful, grupul vocal, pregăti
rile pentru concursul ..Dialog 
pe aceeași scenă", mese ro
tunde și dezbateri, toate tu 
participare însemnată, organi
zate lot mai dos la căminul 
muncitoresc și exploiHarea mi
nieră.

Am notat și opinia tovară
șului Vaier Dan, prim-secretar 
al comitetului orășenesc oe 
partid prezent mai în fiecare 
zi printre cci ce frecventează 
Casa do cultură.

—- Intre ce a fost a.ici în 
privința activității culturale și 
ce este, deosebirea e foarte 
maro. Deplasările la mină 
sint bune, s-au făcut lucruri 
frumoase însă nu esle totul, 
activitățile trebuie îmbogăți
te in conținutul politic-ideolo
gic. Noi urmărim ca progra
mul Casei de cultură să fio 
legal de viața minei și a o- 
rașului, vrem ca locuitorii din 
Uricani să găsească o ambian
ță plăcută, cultural-educalivă 
cu un specific propriu nouă.

Esle neîndoielnic că la U- 
ricani s-a făcut un progres 
considerabil in activitatea cul- 
tural-educativă, caro păstrea
ză un contact direct cu viața 
economică, că răspunde din ce 
în ce mai bine cerințelor omu
lui. Dar, avînd in vedere ex
periența do la mina Dilja și 
Uzina do Utilaj miner din Pe
troșani in privința antrenării 
directe a colectivelor de 
muncă într-o serio de acțiuni, 
întreaga concepție esle sus
ceptibilă de îmbunătățire in 
privința diversificării efortului 
cultural-educativ și politic-ide
ologic.

T. SPĂTARI)

roma- 
Izvorite 

nostru

secretarului generai al parti
dului nostru, este rezultatul 
unei selecții riguroase din ; 
„creația originală cu carac
ter militant — revoluționar, 
din lucrările valoroase <lln 
creația actuală a țarilor so
cialiste, din repertoriul cla
sic și contemporan interna- 
ționai“, din creația 
nească „cu teme 
din lupta poporului 
pentru socialism”.

Politica repertoriala este 
chibzuită cind promovează 
cu consecvență dramaturgia 
naționala actuala, această 
„jurnalistică a epocii" care, 
cniar dacă nu atinge prin 
fiecare piesă dimensiunea 
capodoperei, poale ii ferment 
al dezbaterilor de conștiința 
prin sevele de realitate ce 
le aduce în luminile rampei, 
poate fi catalizator de mo
ralitate, dacă este implantată 
in miezul fierbinte al fapte
lor cotidiene relevante, poa
te exercita atracția modelu
lui, dacă eroul angrenat in 
conflictele majore este cel 
pregnant al zilelor noastre.

In acest context teatrul să- 
virșeșle o acțiune modela
toare fructuoasă, influen
țează opinia publică dirijîn 
d-o pe făgașe etice ascen
dente, convertește compor
tamentul civic spre modele 
pozitive.

Ironim MUNTEAN, 
directorul Teatrului de Stat 

„Valea Jiului"

„Un epos realist", „Addenda* 
(viața și opera in date, Biblio
grafia operei, Bibliografia tra* 
ducerilor).

De-a lungul celor peste 300 
de pagini sint înregistrate

G.

fragmente sau interpretări in
tegrale ale operei, semnate de 
46 de critici literari, poeți, 
prozatori, dintre care-i amin
tim pe Eugen Lovlnescu, Per- 
pessicius, Tudor Vianu, 
Călinescu, Al. Rosetti.

Sint discutate poezii, volu
me, activitatea poetică, publi
cistică, proza în general, ro
manele apărute, se apreciază 
reușita transpunerilor romă 
nesll din poezia lui Serqho»

Povestirile lui Jack Lon
don au oferit o substanță bo
gată pentru un film de a- 
venturi în doua părți reali
zat, în coproducție, dc studio
ul cinematografic București 
și Telemilnchen. „Lupul ma
rilor" își concentrează acțiu
nea și intim plăti le în jurul 
căpitanului Lup Larsen. Scri
itorul Van Weyden o salvat 
de vînătorii de foci de pe va
sul ^Fantoma". Larsen re
fuză să-l ducă la țărm și-1 
angajează pe vas ca bucătar.. 
Astfel, scriitorul face cunoș
tință cu o viață aspră și în
vață să se apere de brutali
tățile membrilor echipajului. 
Intr-o zi constată cu surprin
dere că Ltlp Larsen nu e al
tul decît prietenul său din 
copilărie, sărac, orfan și 
frustrat de bucuriile vieții, 
care învățase să lupte dc mic 
cu viața. Acum înțelege Wey
den de ce Larsen e atît dc 
violent, de ce viața celor
lalți nu are nici o valoare 
pentru cl și de cc marinarii 
caută sâ-1 ucidă. Dar. puter
nic și agil, el scapă mereu. 
Sătul dc brutalitatea de pe 
vas Weydcn, împreună cu 
cîțiva marinari, încearcă să 
fugă. Larsen îi împușcă to
varășii, numai Weyden ajun
ge pe insulă crezînd că a

Traduced din literatura universală
literaturii 
lot mai 

țara

uni* 
larg 

noastră.

la

Valorile 
versale pint 
răspindite în 
Pină acum au fost tălmăcite 
in limba română lucrări din 
peste 60 de literaturi naționa
le. Din cele 3 000 de titluri, 
prevăzute să apară in acest 
an, peste 350 sini traduceri 
ale unor opere intrate in pa
trimoniul universal.

Literaturi diferite, de toate 
genurile vin să reprezinte ast
fel vaste arii geografice 
de la Europa sau Africa, 
America și Asia. In cole 
ții și serii bine cunoscute 
Clasiei ai Literaturii Univer
sale. Biblioteca pentru toți, 
Poesis, Meridiane, Romanul Se
colului XX, Romanul istoric 

sub formă de ediții inte
grale sau parțiale, colecții de 
traduceri sau volume indepen
dente, se tipăresc opere fun
damentale atit din fondul cla
sic universal, cit și din lite
ratura mondială contemporana.

Tradiția editării de opere 
complete ale titanilor litera
turii universale (Shakespeare, 
Cervantes, Balzac, Turgheniev, 
Proust) este continuată în a- 
cest an prin volumul IV de 
„Opere" al lui Heinrich He
ine și de ultimul volum din 
seria de „Opere complete" — 
Dostoevski. De asemenea, din 
literatura antichității, creația 
lui Cicero va fi reunită în trei 
volume, iar in ediții separate 
vor apărea cele mai reprezen
tative pagini din Seneca și 
Hesiod.

Comemorarea a 300 de ani 
de la moartea remarcabilului 
om de teatru franebz, Moliere,

Esenin. Iată citeva distincții 
critice ale romanului ..Des
culț”: „Despre originalitaleu 
romanului Desculț" (Paul 
Georgescu), „O carte vie" ;G. 
Călincscu), „Un document fil

mat pe viu" (L. Raicu), „Des
culț după douăzeci dc ani" 
(C. Ciopraga) ele.

Se abordează probleme de 
conținut și dc stil, tradiție, i- 
novațic, originalitate, perspec
tivă, evidențiind conținutul 
sociale al scrisului său și vi
brantele pagini lirice cu : 
..Proza lui Zaharia Stancu" (V. 
Bogariu); ..Realism și senza
ție" /N ManolescuV „Zaharia

vas, 
un

devenit
Var\ 
cap 
rea-

scăpat dar e readus.
Filmul do aventuri e con

tinuat în „Răzbunarea-
Peste cîțiva ani, 

proprietarul unui 
Weydcn cumpără 
mumificat. EDisodul îi 
duce în atenție și răscolește 
amintirile despre Larsen în 
a cărui căutare pornește. Du
pă o altă serie dc peripeții 
palpitante Van Weyden reu
șește să învingă atît pe Lup 
Larsen cit și pe ceilalți ad
versari.

„Lupul murilor" și ..Răzbu
narea" oferă unor cunoscuți 
actori o largă paletă interpre
tativă. In rolurile principa
le Raimund Harmstorf (Lar
sen) și Edward Meeks (Wey
den), alături de cunoscuții 
Emmerich Schaffer, Mircea 
Albulescu, Colea Răutu, Da
na Comnca, Liliana Tomescu 
și alții. Este de fapt, un sin
gur film în al cărui miez se 
află curajul pus în slujba 
libertății și demnității omu
lui care, în împrejurări a- 
ven lutoase, ia proporții dra
matice. ..Lupul mărilor" și 
.Răzbunarea" rulează la cine
matograful ..7 Noiembrie" din 
Petroșani fiind o notabilă 
realizare cinematografică 
dintr-un domeniu mai puțin 
aflat în atenția cineaștilor 
noștri.

literaturi/

va prilejui tipărirea unui vo
lum omagial care va grupa 
capodoperele sale dramatice. 
Numeroase ediții bilingve vor 
pune la dispoziția cititorilor 
creațiile reprezentative ale u- 
nor scriitori cunoscuți : Got
tfried Benn („Poeme"), Robert 
Sabatier („Poezii), Max Jacob 
(„Poezii"), Mania Teresa Mo- 
riglioni („Versuri și proză"), 
Konstantin Balmont („Ver
suri"), Anna Ahmatova („Ver
suri"), Andrei Belii (Versuri1).

Din domeniul prozei rețin 
atenția un volum — „Chateau
briand" —, care stringe lao
laltă operele cele mai de sea
mă ale clasicului 
franceze, și „George Sand" cu 
romanele de succes ale scri
itoarei franceze din epoca ro
mantică. Pagini de literatură 
norvegiană vor vedea lumina 
tiparului în volumul scriitoa
rei Sigrid Undsct — „Vigdis", 
iar din cea daneză o carte 
tradusă pentru prima dată ia 
noi : „Doamna Maria Grubbe" 
a lui Jens-Peter Jacobsen. 
Dintre prozatorii contemporani 
vor li tipăriți remarcabilul ro
mancier japonez Yasunari Ka- 
wabata („Țara zăpezilor"), 
scriitorul sud-american Sa- 
bato Ernesto (despre eroi și 
morminte).

O serie de antologii de poe
zie sau de proză universală 
sint așteptate cu interes : Din 
lirica sanscrită, poezia Neer- 
landeză, Antologia poeziei ja
poneze, Proza fantastică fran
ceză.

(Agerpres)

To-

i-ar
a

Stancu, povestitorul" (M. 
muș).

O prezență de acută va
loare și necesitate o are „Ad
denda" care cuprinde „Viața 
și opera în date „de-a lungul 
celor șapte decenii, urmat de 
o. înregistrare cronologică a 
„operelor majore ale lui Zaha
rin Stancu" și de-o listă a tra
ducerilor pe volume.

Do bunăseamă că și 
cost volum antologic 
; pătrunde tainele operei, 
căci intenția sa a fost de 
scrie in așa fel îneît să fie 
înțeles: „In întreaga mea ca
rieră scriitoricească și pu
blicistică mi-am dat o deose
bită osteneală să scriu în așa 
fol încit să fiu pe deplin în
țeles de cititorii prozei mele, 
dc către cititorii articolelor 
mole." Este o profesiune de 
credință nu numai artistică, 
ci și sociala, cuprinsă in în
treaga operă a lui Zaharia 
Stancu.

fără a- 
citi lorii

Prof. M. MUNTEANU

Un interviu în exclusivitate
Interlocutor

Tiberiu JIANU

ceva 
început 

un 
as-

...Nu, Marina Voica nu pa
re, ci este o sensibilitate a- 
prinsă. O sensibilitate mla- 
diindu-se într-o proprie lu
me a frumosului și mistuin- 
du-se într-o creatoare dia-' 
lectică interioară. Marina 
Voica e și un interlocutor 
temperamental. Cu o uriașă 
apetență intelectuală. Nu ori- 
cind însă. Trebuie s-o afli 
intr-unui din acele momen
te, uitate de nostalgie, cind 
cîntul coboară peste poezia 
vieții, a cotidianului. Și — 
aceste momente — cînd Ma
rina Voica, dintr-odată, nu 
mai poale să fie reținută — 
sint rare. Sau, poate, cine 
știe... totul să fie doar un 
joc al hazardului!

— înainte dc a vă povesti, 
cum îmi cereți, cile 
despre debut — a 
fluid, fără a-și reprima 
zîmbel abia perceptibil, 
cunzînd parcă o taină 
nu pot să nu vă mărturisesc 
că aveți un serios atu față 
de alțl ziariști care m-au In
tervievat. Vă cheamă exact 
ca pe soțul meu 1 Așadar, 
stimate Viorel Teodorescu, 
mă voi strădui să fiu ceva 
mai logvace ca de obicei... 
Am debutat în anul 1961. E- 
ram foarte tînără. Doispreze
ce ani pe aripile cintului nu 
sint puțini. Dar nici millți. 
Meseria asta e complexă și 
grea. Niciodată nu poți spu
ne că știi totul. Mă amuz 
cind văd soliști, cu 2-3 cin- 
tece in repertoriu, crezînd 
că lumea e a lor și că sint 
inegalabili... Am, recunosc, 
melodii preferate și mă voi 
referi doar la cele din reper
toriul meu. Deci „încrede
rea", „El gato“, „Cîntec pen
tru iubirea mea’, („Nickel 
Song" — al lui Melanie), 
„Ce mai faci Iu „Romanța 
dragostei", „Gărgărița"... Sint 
sigură insă că mai există și 
altele. îmi place să-i ascult 
pe Aretha Franklin, Elvis 
Presley, Beatles, Peret, Dia
na Ross, Lolita Torres, Mela
nie, Moody Blues, Toni 
Jones, Janis Joplin, Middle 
oi the Road... Altceva ?

— Ați cintal mult Limp 
muzică spaniolă...

— ...Și s-a spus că aceas
ta ar fi unica și marea mea 
vocație. Pasiunea pentru 
cinlecul iberic esle statorni
că. Nu l-am trădat, dar am 
dovedit de-a lungul timpu
lui — și cred că acest lucru 
vreți să-l aflați, adică prefe
rințele mele in genurile mu
zicii ușoare — că pot aborda 
genuri dintre cele mai diver
se. Repertoriul meu actual 
este foarte „pop", spre e- 
xemplu. Această firească șl 
reușită aplecare către muzi
ca modernă face traductibil 
in viață un proiect de cola
borare cu formația „Phdenix". 
Nerenunțînd, desigur, la 
conlucrarea cu grupul „Sa
voy". imi place muzica „so
ul”, cînt romanțe, șlagăre 
ritmate, sint un ,.fan“ al 
„rokc and roll“-ului... De alt
fel, simpla enumerare a pre
ferințelor mele muzicale v-a 
putut edifica asupra genuri
lor foarte diverse pe care le 
îndrăgesc.

— Pasiuni extramuzdcale ?
— Aș vrea să se știe că 

sini absolventă a Fecultății 
de „Finanțe șl credit", deci 
sint economist... Dar, cum nu 
putem trece aceasta la „hob
bies", notați : dansul, spec
tatoare la concursurile de 
patinaj viteză și gimnastică 
— le-am practicat pe arnîndo- 
uă, de performanță — pre
cum și citeva obiecte din 
dotare personală ; mini-tele- 
vizorul — îl iau cu mine 
pretutindeni, sini o pasiona
tă telespectatoare — micul 
automobil Volkswagen, pu- 
delul meu negru, pe nume 
Condy, vedetă T.V. de-a- 
cum..„ imi place să cînt la 
pian și la ghitară, ca să nu 

itilnircn cu aria copi- 
lor. indiferent de genul 

sau larma in care -e 
manifestă. prilejuiește dc fie
care data revelația regăsirii u- 
nul univers Iii care timpul și 
spațiul au alic relații, alic di 
mcnsltinl șl totuși ne par loa’- 
Ic cunoscute, pentru că toii 
'im fracul prin el la o anumită 
virală.

Copiii care expun in cadrul 
recentei expoziții organizate 
de școala de arid plastică. in 
cadrul clubului rlln lupani, se 
alld la virstă cind noi lunile 
despre lumeu din jur sini 
lilt rale si sedimentate dinlr-un 
punct de vedere încă infantil, 
dar cu foarte rafinai simt al 
dlscernOminlulul In Investiga
rea lucrurilor și fenomenelor cu 
care sini in relații cotidiene. 
Expoziția fiind ortul final al 
unei acțiuni didactice, nu ne 
propunem să slabii im o ierar
hie dc valori, nici să eviden
țiem lucrări șl autori, de alt
fel evidente licăriri de lalenl 
Numărul impresionant de lu
cruri expuse Înglobează la fel 
de multe tehnici de execuție 
dintre cele mai diferite. Varie
tatea tematicii lucrărilor nu
poale disimula in nici un lei
virstă executant Hor (12 — 11
ani), de unde și imposibilitatea 
determinării eventualelor ste
re de investigare aleclivă 
care au stat la baza concepe
rii lucrărilor. Același autor, 
de pildă, juxtapune, cu o pa
iet icu naivitate, caracteristică 

ca- 
pu-

să

mai vorbesc dc castagnete 
Dar acestea țin deja de me
serie, deci încălcăm defini
ția „hobby“-ulul. Aa, și uita
sem : îmi plac filmele...

— Ce părere aveți despre 
publicul din Petroșani ?

— Am revenit la Petroșani 
după 7 aui. Am constatat cu 
plăcere că s-a ridicat o qe- 
nerație nouă, entuziastă, iu
bitoare si cunoscătoare de 
muzică. Și am mal remarcat 
că la concertele mele a venit 
un public foarte c- 
terogen, de la copii piuă la 
oameni in virstă și familii 
întregi... Acesta este idealul 
unui artist, să intereseze 
tegoril cit mal largi de 
blic...

— Ce calități trebuie 
întrunească o tînără cîntă- 
reață spre a se afirma ?

— Pornind de la presupu
nerea că, așa cum ar fi nor
mal, respectiva tînără cîntă- 
reață este talentată cu ade
vărat, avînd in plus șl acel 
„ceva" indispensabil unei ve
dete, ii doresc să rămînă 
mereu modestă, să nu alu
nece pe panta boemiel. tre
zind că de acum o așteaptă 
numai laude și distracții. 
Meseria noastră presupune 
— desigur, la nivelul cel mal 
înalt, cel al vedetei — mul
tă muncă nevăzută, multe 
sacrificii, privațiuni.

— Ce părere aveți despre 
Aura Urziceanu ?

— Este lin fenomen. Mal 
precis; un fenomen vocal, 
dotat de la natură șl cu foar
te mult șwing.

— Despre peisajul jazz-ului 
românesc... ?

Există, in acest dome- Viorel TEODORESCU

II

persan/ ,

ofjt- 'fats

perioadei copilăriei, peisajului 
Industrial plin dc dinamism, a 
untură stalled In care sc Iden- 
IHIcâ chiar de la prima vedere 
vigoarea peiuidaliel din prima 
lucrare amintită Iu tratarea 
temelor lese la iveală cu pii- 
soslnld faptul că alunei cind 
mieii creatori abordează subi
ecte care an sorglnfl In reali
tățile noastre actuale se găsesc 
muh mal repede șl mult mai 
autentic dec'll in încercări, oa
recum lorfale, de colaje sau 
pseiidoaparaturl chiar. Genu
rile din urmă depășesc puto
rt a dc Înțelegere și interpre
tare a copiilor de această 
virstă din care cau/ă lucrările 
realizate In acest limbai 
exprimare lac noiâ aparte 
maniera general optimistă 
exuberant copilărească a
poziției In general. Expoziția, 
in ansamblul ei, esle o notabi
lă reușită a inlenfiilor Instruc
torilor de a canaliza pe făga
șul dragostei pentru frumos, 
talentul și fantezia perioadei 
de viață cu cele mai pure și 
nevinovate gindurl.

Păcat că dinlr-o interpreta
re eronată a îmbinării frumo
sului cu utilul, in sala de ex
poziție se găsesc șl două mese 
de biliard, vlzila'orfl Hind ne- 
voill să tacă un adevărat 
slalom printre lacurile celor 
care practică jocul de diminea
ța pină seara lirziu.

ne
de
si

cx-

jazz-uluf 
mai

nlu. cîțiva pasionați ce țin 
nestinsă flacăra ; ’ ‘
nostru. Dar esle mult 
puțin dezvoltat decît în alte 
țari. Aceasta șl datorită fap 
tulul că există întotdeauna 
o corelație cu cererea publi
cului. Poate că o mai bună 
propagandă ar aduce mal 
mulțl spectatori la concerte
le de jazz. Oricum, cu lo
tul meritorie e strădania a- 
cestui nucleu de valoroși 
jazz-meni : Richard Oscha- 
nitzkl, Dan Mindrilă, Jonny 
Răducanu, Ștefan Berindei, 
Eugen Gondl, Marius Popp. 
Bogdan Cavadia ș.a. Ascult 
destul de mult jazz și acest 
lucru se face simțit uneori 
in Interpretarea mea...

— Vă interesează călăto
riile peste hotare ?

— Am concertat în Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Suedia, R.F. a Germaniei, 
Israel, Belgia... Anul acesta 
am în proiect concerte 
Iugoslavia, R.D.G., R.F. 
Germaniei, Polonia 
din nou în Cehoslovacia. Aș 
vrea însă să rețineți că am 
renunțat nu o dată la plecări 
peste hotare în favoarea u- 
nor manifestări interne, 
aceasta nu numai pentru că 
nu-mi place să călătoresc, ci 
mai ales pentru că pentru 
mine o infinit mai mare im
portanță o are publicul nos
tru. Nu mă interesează efe
merele succese din fața pu
blicului din alte țări... Orice 
dovadă de prețuire, aici, va
lorează însutit față de cele 
de peste hotare 1

în
a

și poate

Ș!
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I
I
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I
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0 acțiune eficientă în sprijinul 
perfecționării conducerii politice

înțeleasă ca un util sprijin 
adus organizației de partid 
a minei Vulcan, recenta veri
ficare efectuată de către un 
colectiv de activiști al comite
tului mun 1 de partid,
asupra stilu i metodelor dc
muncă alo organelor și organi
zațiilor de partid do la aceas
ta unitate economică, s-a sol
dat cu o reală eficienții In 
spirit analitic verificarea a 
scos în evidență rezultatele 
bune, obținute de comitetul 
de partid al minei, a reliefat 
căile pe care trebuie să sc 
persevereze pentru continua 
perfecționare a conducerii 
muncii politice, la nivelul 
cerințelor șl exigențelor a- 
rtualei etape, pentru orientare.-1 
tuturor noțiunilor si întregii 
vieți dc partid spre transpu
nerea in viață a hotărîriIo 
organelor superioare de porții 
ca și a color proprii.

Pentru început nu întîmplă 
tor această primă verificare ; 
fost efectuată, de către comi
tetul municipal de par 
mina Vulcan. Anumite 
tate, cunoscute deja îi 
tnandau pc vulcănoni < 
sesori ai unei bune experiențe 
acumulate, care putea fi co
municată și altor organizații 
de partid, din marile unități 

economice. No referim, în
deosebi, la modul în care co
mitetul de partid al minei a 
reușit să desfășoare o muncă 
vie. dinamică. antrenînd la 
acțiunile sale un mare număr 
de comuniști, cu experiență 
în munca de partid, cadre 
tehnico inginerești, conducă
tori ai formațiilor de lucru 
din subteran și de la suprafa
ța minei, ca și la modul în 
care, printr-o chibzuită cu
prindere a tuturor comparti
mentelor minei, a asigurat 
transpunerea în viață a prin
cipiului muncii colective.

Expresia cea mai grăitoare 
R activității comuniștilor, a 
rezultatelor lor bune obținute 
in contextul muncii politice 
desfășurate, nu trebuie căuta
tă prea departe. Colectivul mi
nei. avind în frunte 
zația de partid 
printre colectivele 
ale Văii Jiului, obținînd în 
acest trimestru un substanțial 
spor de producție. Este expre
sia certă a unei munci poli
tice rodnice, a înțelegerii ma
turi. de către comuniști a de
zideratelor ce stau în fața co
lectivului, în această etapă.

se

Ik* altfel, însăși în materialul 
întocmit cu ocazia verifică
rii «-a subliniat, ca o conclu- 

i . ca ..preocupările sporite 
ale comitetului dc partid al 
minei pcn.'ru intensificarea 
i-nin-ii politice, pentru per 
frețienarea continuă a stilului 
*3u <lr muncă se oglindesc în 
creșterea rnluluj și competenței 
org.nniza(iei <lc partid in con
ducerea activității economice, 
a puterii dc mobili. ..re a tu
turor salar».,iilor ia îndeplini
rea ritmică, exemplară a 
sarcinilor dc plan."

Analiza nu a

organi- 
situeazâ 
fruntașe

le carențe — inerente, 
atît do com
un manifestat 
lele do muncă 

omitetului de partid al 
Reliefarea acestor ca

rențe a stimulat vii discuții 
în biroul comitetului de par
tid al minei, discuții care au 
completat, in spirit critic și 
autocritic, concluziile colec
tivului care a efectuat verifi
carea. In acest sens, de un 
real interes au fost sublinieri
le făcute de tovarășii Gheor- 
ghe Săcăluș, secretarul comi
tetului de partid. Emil Muru, 
directorul minei, Eugen Car- 
pati, secretar al unei organi
zații de bază, membru al bi
roului. In general. aceștia 
s-au referit la exigența și in
transigența ce trebuie mani
festate, în continuare, pentru 
imprimarea unei forme disci
pline de partid, la sprijinul 
mai substanțial ce trebuie a- 
cordat unor organizații și 
rouri ale organizațiilor 
bază, ca și organelor și 
ganizațiilor dc sindicat și 
U.T.C pentru eliminarea ori
căror manifestări dc forma
lism în munca și orientarea 
acestora spre o eficiență spo
rită.

Verificarea făcută de colec
tivul de activiști al comitetu
lui municipal de partid, con
stituie, pentru organul politic 
de conducere de la mina Vul
can, un util sprijin în muncă. 
Pe suportul recomandărilor

bi
de 
or
ale

I. MUSTAȚA

cu 
do

răciilo în materialul întocmit 
dc colectiv, Insușindu-și obser
vațiile și rccomnndările făcute 

1 comitetului 
>artid, s- 
-ea ncajt 
la adopta

a întregii activități de li 
na Vulcan

.Aceleași rezultate, > 
recomandat mi no Vul 
tru o primă verificai 
cest gen. recomandă, 
continuare, organic 
partid a minei, «a o Organi
zație puternică, în cadrul că
reia sini înțelese de către co
muniști cerințele sporite ale 
actualei etape. Aceste rezul
tate sint elocvent reliefate in 
graficele dc producție ale mi
nei. în indicatorii superiori 
obținuți dc colectiv, expresii 
vii ale muncii pline de răs
pundere pentru continuu per
fecționare economică și poli
tica. pentru Îndeplinirea 
cinste a Șarcirtilor trasate 
partid'’ întregului colectiv de 
muncitor), ingineri și tehnici
eni do la această prestigioasă 
unitate economică

Rubrica pe care o inaugurăm azi, sti
mați cititori, paradoxal, dar nu-i dc loc... 
nouă. Doar titulatura i-c nouă. Sub diver
se denumiri, dc-a lungul anilor, faptul 
divers a) municipiului — aceste frinturi 
vii ale cotidianului, pe itinerarul de la 
sublim la ridicol, aducind în prim-plan 
eroi șl non-eroi, fapte umane Ilustrative 
ale fcmpo-tilui zilelor noastre și pașii a- 
lături ai celor ce „nu ard dezlănțuiți ca 
noi" — și-a găsit, elocvent, reflectarea în 
coloanele ziarului nostru. Și nu puținor 
lucruri Ininc le-a netezit drumul extin
derii. Și nu puțini au fost cei „loviți" dc 
șocul miraculos al... săgeților aedstei ru
brici care, ulterior, ni s-au alăturat, cu 
convingere, in mersul nostru avintal spre 
inainle... Reîncepem, deci, „lucrul" nu dc 
la zero. Conlinăm doar un drum bun. Sc 
vrea. însă, cumva altfel aceasta rubrică. 
Adică mai tăioasă. Mai energică. Mai a- 
lerlfi. Mai vehementă. Se 
vrea necruțătoare. Ex- 
primindu-ne mai plas
tic : cînd obrazul aces
tei rubrici sc va schimo
nosi, cind privirea i se 
va tulbura din adine.
cînd i se vor umfla vinele la git și-i 
vor veni pe buze vorbe usturătoare, pri
lejuite de coi ce sc interpun dc-a curmezi
șul elanului nostru nestăvilit spre perfec
țiune, nu vom stTÎnge pumnii ca-n „me
toda abținerii", de teama intervențiilor de 
orice gen, și n-o vom anestezia instanta
neu. O vom lăsa să sc dezlănțuie. Să talc ! 
Să rupă ! Să-și ducă, adică, la bun sfirșit 
menirea pentru care o recreăm azi — a- 
ceea de a stopa categoric tot ceea ce ne 
trînează pe noi. cei mulți și bine ancorați 
in șuvoiul creativității, al desăvîrșirii unei 
societăți a luminii.

Ncintirziat. Sluțenia Inumanitâții trebuie pusă 
la stilpul Infamiei..

Farsă cu un... defunct

STOP!

Slutema inumamtății

Locotenentul major de miliție Jean Stratina 
din Vulcpr» ne povestește o... farsă inedită 
Cetățeanul Isala Iova (Vulcan, str. Zorilor, nr. 
7 ap. 4) iși anunță, telefonic, familia, in co
muna Cîmplneanca. județul Vranceo, că a... 
decedat. Vestea tristă declanșează alertă - 
se fac cheltuieli, pregătiri de inmormintar-- 
(in sot e săpată pină și groapa), soția și 
socrul lui Isaia Iova sosesc. îndoliați la Vul 
can. spre o transporta acasă corpul neînsu
flețit al defunctului. Stupoare I Cadavrul... 
trăiește. Se amuză copios și declară ca... 
spre a-ți apropia soția, pe care o iubește 
foarte mult, a recurs Io... poonta cu telefonul. 

Umorul „defunctului", co 
o „niagară" de catran, a 
provocat însă un șoc in
vers.
mas 
ti rea 
mai 
e ___

„defunct". Ce farse periferice 
să facă unii oameni I De cea 
calitate I

Vosilico lovo a ră 
doar 
unui 
poate 

firesc

cu... amin- 
fost soț. Nu 

trăi - și 
- cu un 
sint in stare 
mal josnică.

<£> LUDOVIC PLEȘA, electrician la 
E. M. Uricani : Tot ce se poate! Nu vă 
contrazicem. Dc cc-am face-o, din mo
ment ce și noi am observat că, prin unele 
vitrine, ale Autoservirii nr. 58 din Vulcan, 
in cîteva din frumoasele zile ale săptămî- 
nilor trecute, începuseră să mișune... niște 
mici gîngânii roșii și negre. Am primit 
asigurări câ vor fi urgent stîrpitc.

I. IULIU, Vulcan : ,,Să-l ajutăm pînă 
nu o prea lîrziu" vă intitulați dv. ..însem
nările" despre un tînăr de la E. M. Livc- 
zeni, a cărui comportare, cu mult timp în 
urmă, a fost înfierată în ziarul nostru. E 
prea... tardiv, deci, materialul.

ANTON COTCHI, Paroșeni : Adrc- 
sați-vâ Comitetului orășenesc de partid 
Vulcan.

<$> IOAN T. RUSU, Lonea : Dc acord 
cu dv., aprovizionarea magazinelor ali
mentare din Petrila e bună, oamenii gă
sesc produse din abundență zilnic, au dis
părut reproșurile în această direcție. E 
bine, e foarte bine ! E râu însă faptul câ 
în unitatea „Carne" din extremitatea loca
lității se permite intrarea în atribuțiile 
gestionarului a unor persoane neautori
zate, nerespcctîndu-se elementarele norme 
de igienă. ..Ar fi cazul ca cetățeanul Gu- 
baș, să-și vadă de pensia sa și să nu mai 
sorteze carnea cu mîinile nespălate"... Nu 
numai că ar fi cazul, dar cel care-i per-

mite să., deprecieze bunele păreri despre 
servirea civilizată în această unitate, ar 
trebui să fio tras la răspundere. Așteptăm 
măsuri !

<*. ..ÎN NUMELE CONSUMATORILOR 
DIN VULCAN" ni se scrie să intervenim 
la T.A.P.L. să se reintroducă o orchestră 
la restaurantul „Straja". Dc acord. Să se 
reintroducă. Să fie readuși orchestranții 
caro au cîntat cîndva permanent aici, pe 
ei îi solicită locuitorii Vulcanului !

..UN GRUP DE MUNCITORI DE LA 
PREPARAȚI A COROEȘTI" : Cel puțin 
deocamdată, cererea dv. nu poate fi înde
plinită. Chioșcul despre care ne vorbiți 
aparține T.A.P.L.-ului și e normal ca pro
dusele desfăcute să aibă preț de restau-

Răminînd singur, dupd decesul soției sale, 
lui Ion Peter, un pensionar bătrin și bolnav 
(Petroșani, str. Muncii, nr. 6, ap. 1), i-au fost 
,,bătute'* felurite apropouri, de către vecini, 
să se mute.

Poziția apartamentului tenta pe mai mulți. 
Bătrînul, firesc, nu are chef să-și trambaleze 
„calabalicul". Vecinii nu admit „sfidarea** și 
forțează superioritatea pină la o limită in
credibilă a inumanului - incearcă închide
rea căii de acces a fumului din soba celui 
ce nu se „conformează" unor cerințe 
fondate... Sint toane sau păreri stranii 
unui om care nu mai e la prora vieții ? 
Dincolo de făgăduielile vecinilor, am
asprul adevăr. Supapa presiunii - avind in 
vedere că bătrinul Peter poate muri in somn 
din cauza lipsei de aer - se cere închisă.

ne- 
ale 
Nu. 
citii

Un parazit inveterat
luliu Onco ore 26 dc ani și nu lucreazo 

niciunde. N-a lucrat, de altfel, niciodată. Din 
ce trăiește ? Din expediente minore, din... 
mărinimia prietenilor și, mai ales, din... jefu
irea propriului său frate („In lipso mea, ne 
mărturisește Victor Onea, ajuns Io disperare, 
a forțat, în repetate rinduri. ușa casei, ține 
calea fetiței, ii ia cheio și intră in aporto- 
mentul meu, mi-a furat ultima oară, un cos
tum și 500 lei, mă amenință cu cuțitul, fetița 
e speriată rău de tot, om reclamat la mili
ție și nimeni nu se găsește... să-l pună la 
punct, să-l însănătoșească de cronica boală 
a parazitismului...’*). L-am căutat pe luliu 
Onea la toate trei adresele indicate de fra
tele său. core-i vrea, totuși, doar binele (in 
Petroșani, pe str. Viitorului, bloc 43 — la că
minul pentru nefamiliști din cartierul Aero 
port - in Aninoasa, pe strado 23 August, nr 
144). Nu l-am găsit. Se fofilează, se ascunde, 
in sfirșit principalul este că, de ani de zile 
luliu Onea reușește să se strecoare ca o șo- 
pirlă printre degetele tuturor factorilor care-l 
caută prin municipiu. Cum e posibil ? „Este 
- ne spune tot fratele său - pentru că, zice 
el, ăre prieteni și nimeni nu-l poate atinge”. 
Chiar așa o fi ? Oricum, așteptăm interven
ția promptă, oportună, fermă a organelor de 
miliție. Un parazit inveterat poate și trebuie 
să fie pus la punct !

Rubrică realizată dc 
Adrian CONDOR

SPORT • SPORT • SPORT
Avancronică Popice

Cifra despre bunăstare
ca va

la activ

S. BALOIDan RAREȘ
că este ars moto- 
două luni a durat 
motorului din ca-

evoluția 
Și acest 
poate 
Jiului...

(acâ du 
puțină 
strică 1

auzit 
despre 

de 
îl 

lui

umeri. N-a 
Curcă, 
să treacă 

de Tonca,

Să sperăm

(Urmare

din 
din

mu- 
mai 
res-

din pag. 1)

- pină la lua- 
; căii ritmicității 
durata schimbu-

Creșterea continuă a veni
turilor populației, ridicarea 
nivelului de trai al oame 
nilor muncii, se oglindește a- 
tît in sporirea permanentă 
a achizițiilor de bunuri de 
consum curent și de folosin
ță îndelungată cît și în nu
mărul tot mai mare al celor 
care depun sume sporite pe 
libretele de economii.

In acest domeniu, ilustra
tiv este activitatea filialei 
municipale C.E.C., care, prin 
agențiile sale din localități
le noastre, înscrie 
succese însemnate. In prime
le două luni și jumătate din 
acest an — comparativ cu 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut — soldul me
diu al depunerilor pe locui
tor a crescut cu peste 10 la 
satâ. soldul general a sporit

cu peste 17 la sută : numărul 
dcp-jn&torilor la C.E.C., a, 
crescut cu 7 000 librete ; nu
mărul libretelor noi emise 
(numai în ultimele două luni) 
a crescut cu 2 500 bucăți.

Merită a fi menționat că, 
în medie, trimestrial. pe 
librete cu cîștiguri in obiec
te se cîștigâ 2—3 aragâze cu 
butelie, pînă acum la libre
tele cu cîștiguri in excursii 
s-au înregistrat 3 cîștiguri în 
excursii în străinătate — Paris. 
Roma și Moscova — iar pînă 
in prezent 59 de persoane au 
cîștîgat (în ultimii 10 ani) 
autoturisme (sau contrava
loarea lor în bani pentru cei 
care nu au dorit să primeas
că mașină). între care 9 per
soane au înregistrat aseme
nea cîștiguri 
trecut.

_Munlel 
mai înalt decît cele 10 eta
je ale blocului A-8 din Lu- 
peni, str. Parînqului. Locata
rii acestui bloc preferă să 
facă zilnic „ascensiuni*' chiar 
de mai multe ori. decît să ș> 
facă provizii acolo... sus și 
să nu mai coboare cu săp- 
'.ămînile. Dar tot mintea o- 
mului le-a venit în ajutor, 
n venii nd ceea ce se chea

mă — cind o vorba de as
censiuni montane propriu-zi- 
,e — teleferic iar în cazul 
ta fată - liftul.

Intr-una din zilele săptă- 
mînii trecute, lifturile de pe 
tmbele scări ale blocului 
A-8 erau în„. repaus. (Poate 
j n-or fi trecute 21 dc /lic
it spuneau cei în cauză ta 

poate aștepta un lift să fie 
reparat). Dar locatarii ne-ni 
risipit această presupunere. 
Pentru că omul modem este 
reținut in timpul liber mai 
mult in fata micului ecran, 
intr-un cuvînt pentru a sal
va omenirea de sedentarism 
■probabil! ?) liftul mai mull 
stă decît funcționează... spu
neau cei care urcă zilnic de 
mal multe otî zece etaje.

„Anul trecui daca a func
ționat trei-pairu luni". Dar 
anul acesta ? La fel. Liftierii 
susțineau 
rul. Vreo 
scoaterea 
sa liftului și încă două pînă 
a fost adus și montai. Ferici
rea n-a dura*, decît o lună... 
Acum, pe scara a Il-a, 
zice că motorul e din 
ars. Pentru cil limp?

Constantin Ciofu, împuter
nicitul asociației de locatari, 
ii îndeamnă pe oameni să n--i 
se poarte rău cu Vfltarii cQ. 
„se supără... și alții nu mai 
sînt". Mai bine sa 
mnealor, locatarii, 
mișcare, că nu le 
Poate ar fi nimerit ->â facă 
puțin mai multă ..mișcare" 
și asociația de locatari, să 
impună celor în drept să in. 
tervină operativ cu repara
ția mai „temeinică" si revi
zia periodică <i lifturilor. 
Mai ales că A-8 nu-i singu
rul... „munte". Lifturile sint 
o problemă aproape genera
lă la toate blocurile din Lu-

...Nu știu de ce, dar de la o 
vreme mă intrigă la maxi
mum pesimiștii. Și neîncreză
torii. Și alarmiștii. încerci tu, 
suporter convins al Jiului, să 
pronostichezi rezultatul me
ciului do la Ploiești și-ți re
tează el, atotștiutorul, . ur
gent, elanul : ..Luăm bătaie, 
ți-o spun eu. Ploieștenii au 
acum club de fotbal și trag 
tare". Dacă-1 iei la fix, dacâ-1 
pui să-ți enunțe cvartetul 
ofensiv al echipei din Ploiești, 
el, pesimistul, autotștiutorul. 
ridică din 
încă despre 
Pisau! Cine 
Stacker și ____ ,
întrebi, cine să-i dea gol 
ion Gabriel ?...

Hai să fim realiști ! Meciul 
dc la Ploiești nu-i ușor, ca 
orice meci de divizia A pen
tru o echipă în deplasare. Dar 
nu-i nici chiar atît de greu, 
ca să-1 consideri pierdut dina
inte. Apărarea Jiului, sudată 
în atîtea meciuri, poate face 
față cu succes iureșului petro
list. Halfia noastră — Naghi, 
Libardi — e în formă foarte 
bună. Și la Hunedoara, în 
„amicalul" de duminica trecu
tă, a „mers" ca ceasul. /Macul,

e adevărat, va fi lipsit dc 
aportul lui Mulțescu (care ne- 
a declarat cu două zile în ur
mă, că nu va juca, nefiind 
încă valid), dar va reintra în 
echipă golgeterul campionatu
lui, Rozsnai. Și aceasta nu în
seamnă... puțin. Dimpotrivă. 
Am stat de vorbă, înainte de 
plecarea spre Ploiești, cu 
Georgescu și cu Tonca. Intr-un 
glas, ambii ne-au spus că vor 
face tot posibilul ca ..alde 
Curcă să nu dea gol"......Băie
ții" noștri, deci, sînt încreză
tori. Presimt că vor face un 
meci bun la Ploiești. Există 
deja o tradiție în acest sens...

Formația probabilă : Ion 
Gabriel — Georgescu, Tonca, 
Stocker. Onuțan (Naidin) — 
Naghi, Libardi — Stan. Rozs
nai, Stoian, Szabados. Ce va 
fi ? Să sperăm câ va fi bine ! 
Să avem încredere în echipa 
noastră ! De acest meci — și 
întreaga echipă e convinsă de 
acest adevăr — va depinde 

ulterioară a Jiului, 
meci, de la Ploiești, 
însemna relansarea

In cadrul campionatului 
nicipal de popice s-au 
disputat două meciuri, 
pectiv, Minerul Aninoasa 
Utilajul Petroșani (4 551 
4 862 p.d.) și Paringul Lunca 
— Minerul Vulcan (4887 —
454.6 p.d.). Cea mai frumoa
să performanță a fost reali
zată de tînărul Constantin 
Doroțan (Paringul Lonea) ca
re, cu performanța de 901 
p.d., și-a îmbunătățit cu mult 
recordul personal. S-au mai 
remarcat luliu Venczel cu 
867 p.d., Ion Pop cu 841 p.d. 
ambii dc la Utilajul Petroșani, 
Dumitru Bălărie cu 853 și 
Iosif Haidu cu 835 p.d. d • la 
Paringul Lonea.

De miercuri, 21 martie, și 
pînă duminică, 25 martie, sa
la clubului T.C.M.M. din Pe
troșani găzduiește sferturile 
de finală ale campionatului 
republican individual de șah. 
La întrecere sînt prezenți 
opt jucători. Doi 
orașul Hunedoara, unul 
Brad, patru aparținînd Clu
bului sportiv Jiul Petroșani 
și unul din orașul Petrila.

Iată și rezultatele din pri
ma rundă: Mitrică — Rogo- 
bete 1/2 — 1/2: 
Mărășescu 1—0 : 
Costea 1—0. Partida dintre 
Drozd și Smida s-a întrerupt.

PetroSans

angajeaza

organizației de 
sectorul VI, Ion 

. ... „ argumentat că mun- 
c-u oamenii si-a îmbogății 

cîștiglnd în efici- 
de brigăzi, de

Secretarul 
bază de la 
Sav . ne-a 
ca 
conținutul. . _ 
ențâ. Șefii de brigăzi, 
schimb, maiștrii. întregul co
lectiv, au înțeles că trebuie 
să depună mai mult efort. eu 
mai multă tragere de inimă 
pentru ieșirea din impas, că 
dezideratul ca atare r»u poate 
fi atins decît prin înțelegerea 
deplină a necesității de a ac 
tiona ni dăruire, ci> ’ ii", 
în vederea reintegrării în 
pulsul normal al extracției 
-Schimburile au fost comple 
tate în asa fel înrît la trei

muncitori in cadrul unei for
mați să fie cel puțin un mem
bru de partid, nr a mărturisit 
el. Starea de necesitate de 
a se prelungi 
rea decisivă a 
extracției — 
rilor efectuate la abataje sau 
la lucrări auxiliare cu apro
ximativ o oră, a fost înțelea
gă și asimilată de fiecare com
ponent al colectivului sec toru
lui VI, decis mai mult ca 
oneînd șă treacă pe coordo
natele redresării, să realizeze 
cu cinste sarcinile celui de-al 
treilea an al cincinalului".

Este convingerea secretaru
lui, a comuniștilor din sector, 
și colectivul este hotăiit să 
n-o dezmintă

Șantierul asigură cazare gratuită, indemnizație zilnică 
pentru neloealnici. iar pentru localnici gratuități (chirie și 
încălzire).

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
de HCM. 914/1968 și Legea nr. 12/1971

fnformații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 
normare-salarizure al șantierului, str Mihai Viteazul, nr. 11, 
telefon 1852—1835

imj’iueaza
Șef magazin universal 

în localitatea Jieț.
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele pre

văzute de H.C.M. 914/1968 și Legea Nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre 

orele 7—15, de Iu serviciul personal al întreprinderii, 
cu sediul in Petroșani» str. Republicii, nr. 90, telefon 
1 804

Totodată, anunță publicul că 
duminică, 25 martie 1973, toate 

magazinele vor fi deschise 
de la ora 8 la ora 13.
Vizitați cu încredere unitățile noastre din muni

cipiu care sint bine aprovizionate cu mărfuri do se
zon.
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lor muncii din patria noastră 
care, in strînsă unitate, dau 
viață cu cinste politicii par
tidului nostru comunist. (A- 
plauzc puternice, prelungite). 

Odată cu dezvoltarea ge
nerală a societății, partidul 
și guvernul acorda o atenție 
deosebită realizării prevede
rilor legato de ridicarea în 
continuare a bunăstării ma
teriale și spirituale a între
gului popor. Există toate pre
misele ca. pe baza dezvoltă
rii producției materiale. să 
înfăptuim întregul program 
de creștere a veniturilor oa
menilor muncii, de construc
ts >ociale. de îmbunătățire a 
condițiilor de viață ale în
tregului nostru popor — și 
vom face totul ca aceste o- 
biectivc fundamentale. care 
constituie însăși scopul în
tregii activități a partidului 
nostru comunist, să poată fi 
înfăptuite cu succes.

Conferința Națională a par- 
t'dubii și plenarele Comite
tului Central au acordat o 
atenție deosebită problemelor 
perfecționării continue a con
ducerii întregii activități eco
nomice și sociale. Sînl cu
noscute măsurile luate în a- 
ccastă direcție. S-au creat 
premisele necesare ca pînâ 
la șfieșitul acestui an să poată 
fi înfăptuite prevederile prin
cipale pe care le-am stabilit 
în acest domeniu.

Actualmente se desfășoară 
o intensă acțiune în vederea 
îmbunătățirii activității orga
nelor centrale ale administra
ție: dc stat și ale tuturor cen
tralelor și unităților econo
mice si sociale. Scopul aces
tor măsuri este de a apropia 
conducerea de unitățile de 
bază, de a suprima unele ve
rigi intermediare, de a de
plasa în mai mare măsură 
forțele de specialiști spre pro- 
ducțic. acolo unde se hotă
răște pînă la urmă soarta 
dezvoltării Eenerale a econo
mici țării Totodată se are în 
vedere de a reduce pe an
samblu aparatul funcționă- 
re?c‘ Ac a o serie de
activități birocratice, care de- 
' in o frînă în calea Drogresu- 
lui general al societății.

Noi ne-am propus să fău
rim o societate avansată — 
și este limpede că avem ne
voie de un aparat de stat bi
ne organizat, suplu, în care 
birocratismul să fie redus și, 
dacă se poate, eliminat. Or. 
este de înțeles că fenomenele 
care au loc, de accentuare a 
unor forme birocratice, devin 
pînă la urmă o piedică foarte 
serioasă în calea înfăptuirii 
politicii ‘ noastre generale și 
o transformă intr-o forță ca
re se ocupă de hîrtii, uită de 
oameni, de problemele esen
țiale ale dezvoltării societă
ții. De aceea, reducerea a- 
paratului birocratic, simpli
ficarea lui, apropierea de ma
sele populare constituie o con
diție ca acest aparat de stat ne
cesar să nu se poată rupe de 
mase, să nu uite de misiunea 
sa de a servi poporul, de a 
fi întotdeauna în serviciul 
poporului. Acesta este pînă

(Urmare din pag. I)

cadre didactice, studenți frun
tași ia învățătură și in activi
tatea obștească, tineri munci
tori și elevi.

Cuvîntul de deschidere a 
conferinței a iost rostit de 
Ion Traian Șteiânescu, prim- 
secrelar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, președintele Consiliu
lui Uniunii Studenților Comu
niști.

Exprimind, in numele dele- 
galilor și invitaților, al între
gii studențimi din patria noas
tră, cele mai vii mulfumiri, a- 
dînca recunoștință și bucuria 
de a inaugura lucrările Confe
rinței in prezența conducerii 
partidului și statului nostru, 
in irunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a spus: 
„Noi vedem in prezența dum
neavoastră la cel mai inalt fo
rum al studențimii, prezența 
devenită tradițională, o expre
sie grăitoare a grijii părintești 
cu care partidul, clasa mun
citoare, întregul popor, dum
neavoastră personal 'înconju
rați tinerelul universitar, ti- 
năra generație a țării, o nouă 
dimensiune a răspunderilor so
ciale și politice care ne revin, 
un îndemn de a conferi dez
baterilor și hotărîrilor confe
rinței noastre un profund spi
rit revoluționar, comunist, de 
a acționa cu și mai multă fer
mitate, pe măsura entuziasmu
lui și forțelor noastre, pentru 
înfăptuirea neabătută a pro
gramului partidului de iăurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Studențimea patriei vă mul
țumește din toată inima pentru 
orientările de excepțională în
semnătate dale învațămîntului 
superior, pentru condițiile mi
nunate de studiu și viață de 
care dispune, ca rezultat al a- 
tenției și eforturilor partidului, 
ale clasei muncitoare și între
gului nostru popor. Studenți
mea patriei vă este profund 
recunoscătoare pentru contri
buția dumneavoastră remarca
bilă ia elaborarea și în
făptuirea politicii partidului, 
dinamismul pe care-l impri
mați dezvoltării economice și 
sociale a patriei, pentru abne
gația cu care vă dăruiți împli
nirii celor mai înalte aspirații 
ale poporului și militați pen
tru așezarea relațiilor din soci
etatea noastră pe baza princi
piilor eticii și echității socia
liste. Sîntem mîndri că dum
neavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporalul, personalitate 
proeminentă a vieții politice 

la urmă scopul esențial al 
măsurilor pe care le înfăp
tuim în momentul actual. 
Toate aceste măsuri au o în
semnătate deosebită pentru 
dezvoltarea în ritm mai in
tens a industriei și agricultu
rii. a științei, culturii, pentru 
ridicarea bunăstării întregu
lui popor, pentru întreaga 
activitate de construcție a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în i_. « noastră, 
care este și trebuie să fie 
opera poporului însuși, stăpîn 
deplin pe destinele salo. 
(\plauzc puternice, prelungi
te).

înfăptuirea tuturor hotă- 
ririlor Congresului al X-lca 
și ale Conferinței Naționale 
impune îmbunătățirea per
manentă a activității orga
nelor dc partid și de stal, 
creșterea continuă a rolului 
partidului în organizarea și 
conducerea întregii vieți so
cialo. întărirea continuă a 
unității sale și a unității în
tregului popor în jurul său. 
Trebuie să spunem că parti
dul își îndeplinește cu cinste 
misiunea sa istorică de for
ță politică conducătoare, or
ganized activitatea întregu
lui nostru popor — și toc
mai aceasta explică marile 
succese pe care le avem in 
toate domeniile de activitate, 
atît în politica internă cit și 
în cea internațională. Crește, 
de asemenea, rolul statului 
nostru socialist în conduce
rea și îndrumarea întregii ac
tivități. Toate acestea impun, 
totodată, sporirea spiritului 
de răspundere al tuturor ca
drelor, al tuturor oamenilor 
muncii, al fiecărui cetățean, 
întărirea ordinii și discipli
nei, astfel ca fiecare la locul 
său de muncă să-și îndepli
nească neabătut sarcinile, mi
siunea ce-i revine in cadrul 
diviziunii muncii în societa
tea noastră socialistă.

Pornind de la faptul că so
cietatea socialistă este rodul 
activității conștiente a popo
rului însuși, acordăm o ma
re atenție participării tot mai 
largi a maselor populare, a 
tuturor oamenilor muncii la 
dezbaterea măsurilor și legi
lor de bază ale societății noas
tre, la înfăptuirea în viață a 
tuturor hotărîrilor, creînd, în 
acest sens, și cadrul organi
zatoric corespunzător. Dezvol
tarea democrației socialiste 
constituie o latură insepara
bilă a activității de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate. După cum 
cunoașteți, chiar în aceste zi
le întregul -popor dezbate o 
serie de legi și măsuri de im
portanță deosebită atît pen
tru organizarea generală a 
statului, cît și pentru îmbu
nătățirea condițiilor de via
ță.

Acordăm o atenție deosebi
tă realizării în viață a prin
cipiilor eticii și echității so
cialiste, creării condițiilor co
respunzătoare pentru o mai 
justă și echitabilă repartiție 
a veniturilor în raport cu 
munca și cu rolul pe care 
fiecare îl are în activitatea 
socială, combătind cu hotă- 

internaționale, acționați nea
bătut pentru promovarea spi
ritului de justiție în relațiile 
dintre state și popoare, pentru 
cauza socialismului, păcii și 
progresului social în lume.

Pentru toate acestea, pentru 
tot ceea ce faceți in perma
nență, scrutînd cu optimism 
și cutezanță viitorul, reprezen
tanții tineretului studios vă 
aduc prinosul lor de recuno
ștință fierbinte și vă asigură 
că vor confirma prin fapte de 
muncă hotărîrea lor nestrămu
tată de a participa activ la 
propășirea patriei, la realiza
rea aspirațiilor și năzuințelor 
națiunii noastre, de edificare 
a socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României".

Studente și studenți aduc în 
sală drapelele Partidului Co
munist Român, Republicii So
cialiste România și Uniunii 
Tineretului Comunist, in a- 
ceastă atmosferă solemnă, cei 
prezenți interpretează imnul 
.Steagul partidului" și cinte- 
cul patriotic „Tricolorul". Ră
sună puternice aplauze, se dă 
glas cu generozitate și elan ti
neresc sentimentelor de adine 
atașament, de adeziune unani
mă a studențimii la politica 
marxist-leninislă, internă și 
externă a partidului și statu
lui, hotărîrii sale de a 
milita pentru înflorirea 
patriei — Republica Socialis
tă România.

Sînt alese apoi prezidiul și 
celelalte organe de lucru. In 
unanimitate, a lost adoptată 
următoarea ordine de zi a 
Conferinței :

1. Raportul Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România 
cu privire la activitatea 
dintre Conferința a VIII- 
a și Conierința a IX-a și sar
cinile de viilor în pregătirea 
profesională și educarea co
munistă a tineretului univer
sitar ;

2. Raportul Comisiei de cen
zori ;

3. Adoptarea unor modificări 
la Statut ;

■1. Alegerea noului Consiliu 
și a Comisiei de cenzori.

Primit cu puternice ovații și 
urale a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost sub
liniată, în repetate rînduri, cu 
vii și îndelungi aplauze, care, 
la siîrșitul expunerii, nu con
tenesc minute in șir. Cei pre
zenți scandează necontenit 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", 

rirc orice manifestări dc ne
socotire a acestor principii, 
de parazitism social.

Un rol deosebit în întrea
ga noastră activitate îl are 
munca politico-cducativă de 
ridicare a conștiinței socia
liste a întregului popor, a ti
neretului patriei noastre. în 
această direcție, așa cum am 
menționat. Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști ti 
revin sarcini dc marc răspun
dere atît în ce privește edu
carea tineretului cît și, în ge
neral, pentru participarea sa 
mai activă la întreaga muncă 
educativă.

M-am referit la ci leva dm 
preocupările actuale ale parti
dului. ale întregului nostru 
popor, deoarece întreaga voas
tră activitate se desfășoară și 
este condiționată de progresul 
general al societății noastre 
socialiste. In măsura în care 
întreaga noastră societate se 
va perfecționa, își va ridica 
nivelul dc conștiință și de 
organizare, în aceeași măsură 
și în activitatea învățămîntu- 
lui, a științei și culturii, în 
munca ideologică se va obține 
o autoperfecționarc, va crește 
rolul tuturor acestor domenii 
în întreaga noastră viață so
cială. Există deci o strînsă in
terdependență dialectică între 
toate aceste domenii de acti
vitate, — ele nu se pot dez
volta decît în mod unitar și 
armonios. De aici și necesita
tea ca învățămîntul — înțele- 
gînd prin aceasta atît corpul 
didactic cit și studențimea — 
să participe activ la întreaga 
activitate care se desfășoară 
în patria noastră, să acționeze 
în strînsă legătură cu între
gul nostru popor. Numai așa 
vom putea obține succese deo
sebite ! Sint convins că, în- 
tr-adevăr, învățămîntul nostru 
va acționa în continuare în- 
tr-o mai strînsă unitate cu 
muncitorimea, țărănimea, cu 
întregul nostru popor, contri
buind astfel la progresul ge
neral al patriei noastre socia
liste. (Aplauze puternice, 
prelungite). In acest sens, îmi 
exprim speranța că și organi
zația voastră va participa mai 
activ atît la înfăptuirea progra
mului de perfecționare a în- 
vățămîntului, cît și la întrea
ga activitate desfășurată de 
poporul român, în vederea 
dezvoltării economico-sociale a 
țării, a ridicării României so
cialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație — îndepli- 
nindu-și astfel rolul său de 
organizație revoluționară a 
studențimii.

Nu aș dori să mă opresc 
prea mult asupra problemelor 
internaționale, deoarece, la 
recenta plenară a Comitetului 
Central, am expus pe Jarg a- 
ceste probleme. Este de înțe
les că, preocupîndu-ne de în
făptuirea politicii interne tra
sate de Congresul al X-lea, 
noi nu uităm nici un moment 
de sarcinile internaționale. E- 
venimentele, viața au confir
mat și confirmă justețea apre
cierilor și orientărilor trasate 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională cu pri
vire la activitatea pe plan in

.Ceaușescu și studenții". Se 
aud aclamații, urale. Studen
ții își manifestă direct, apro
piat, dragostea, atașamentul 
lor nețărmurit iață de secreta
rul general al partidului, față 
de Partidul Comunist Român, 
angajamentul de a răspunde 
atenției cu care sînt înconju
rați de întregul popor prin re
zultate deosebite în studiu, in 
munca și in viața lor, de a se 
conduce neabătut în activita
tea lor după normele vieții și 
muncii comuniștilor, eticii și 
echității noastre socialiste.

In numele participanților, al 
întregului tineret universitar, 
primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a mulțumit pentru apre
cierile și indicațiile date acti
vității Asociațiilor Studenți
lor Comuniști. Vă asigu
răm, tovarășe secretar 
general, că, pe baza sarci
nilor pe care ni le-ați trasat, 
a observațiilor critice, vom 
realiza o analiză exigentă a 
activității desfășurate de orga
nizația noastră revoluționară 
în ultimii doi ani, vom stabili 
măsurile necesare pentru îm
bunătățirea radicală a stilului 
nostru de muncă, astfel incit 
fiecare organizație să devină 
intr-adevăr un colectiv de lup
tă pentru educarea comunistă 
a studenților, pentru înfăptui
rea sarcinilor puse de partid 
in fața învățămîntului nostru 
superior. In acest cadru se 
înscrie, de altfel, și propune
rea Însușită cu deosebit entu
ziasm de întreaga studențime 
privind schimbarea denumirii 
organizației noastre în Uniu
nea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, denu
mire care, exprimă in mod ne
mijlocit caracterul revoluțio
nar al organizației, trăsăturile 
moral-politice ale studențimii, 
semnifică holărirea tineretului 
universitar de a se forma in 
spiritul normelor vieții și mun
cii comuniștilor, de a dobindi 
o temeinică pregătire pentru 
muncă și viață.

Vă 'încredințăm că studenții 
patriei sint hotăriți să se pre
gătească asiduu, la înălțimea 
exigențelor imprimate de con
ducerea partidului, de dum
neavoastră personal, dezvoltă
rii noastre economice și soci
ale, în vederea integrării lor 
active in producție, pentru a 
contribui cu tot elanul la efor
tul întregului popor de a în
făptui cincinalul Înainte de 
termen, de a da viață progra
mului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. 

ternațional. România va acțio
na în continuare cu toată fer
mitatea pentru a contribui la 
afirmarea in lume a noilor 
principii de relații între toate 
statele, bazate pe deplina ega
litate in drepturi, respectul in
dependenței și suveranității 
naționale, neamestecul în tre
burile interne, avantajul re
ciproc, renunțarea la forță și 
la amenințarea cu forța în 
raporturile internaționale.

Considerăm că popoarele, 
masele populare au un cuvint 
tot mai important în viața in
ternaționala, câ ele trebuie să 
acționeze tot mai unit pen
tru a asigura continuarea 
cursului destinderii pe arena 
mondială, pentru a se pune 
capăt politicii imperialiste de 
forță și dictat, pentru a asi
gura înfăptuirea în viață a 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî dezvoltarea cores
punzător voinței sale, fără 
nici un amestec din afară.

Desigur, acordăm o marc a- 
tențic relațiilor cu toate țările 
socialiste, extinderii colaboră
rii economice, politice, cultu
rale — aceasta reprczentînd 
un factor important pentru 
dezvoltarea cooperării și des
tinderii în viața internaționa
lă. Totodată, acționăm cu ho- 
tărîre pentru întărirea colabo
rării cu toate statele care au 
pășit pe calea dezvoltării in
dependente, cu celelalte țări 
ale lumii, cu țările capitaliste 
dezvoltate, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, 
considerînd că participarea 
la diviziunea internațională a 
muncii, colaborarea activă cu 
toate statele constituie o ne
cesitate a vieții internaționa
le contemporane, o condiție 
pentru afirmarea în lume a 
relațiilor noi, a înțelegerii și 
păcii între popoare.

Consider că în condițiile de 
astăzi un rol important revi
ne, alături de celelalte forțe 
sociale, tinerei generații, ti
neretului universitar de pre
tutindeni, care constituie o 
forță tot mai activă în lupta 
pentru progres și pace, pen
tru transformarea revoluțio
nară a societății. De aceea, U- 
niunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România va 
trebui să dezvolte larg cola
borarea cu toate organizațiile 
studențești din țările socialis
te, din țările europene, din 
toate statele lumii, contribu
ind la unirea eforturilor tine
retului de pretutindeni în 
lupta pentru o politică de 
pace și colaborare, pentru se
curitate' europeană, pentru a 
asigura tinerei generații con
diții tot mai bune de a se 
dezvolta, de a-și pune în vă- 
loare elanul și priceperea, de 
a participa activ la organiza
rea mai echitabilă a societă
ții, la făurirea unei lumi mai 
bune, care să asigure fiecărei 
națiuni, fiecărui om, condiții 
demne și egale de viață. A- 
ceastă activitate internaționa
lă trebuie să constituie o pre
ocupare mai activă a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România ! Sînt 
convins că activitatea voastră

Ca iii ai poporului, ca gene
rație de intelectuali care își 
datorează condiția sa transfor
mărilor înnoitoare ale socialis
mului, grijii conducerii parti
dului, vă făgăduim, mult iubi
te tovarășe secretar general, 
că vom face din exemplul stră
lucit al vieții și activității 
dumneavoastră, închinată feri
cirii poporului, propriul nos
tru crez, că vom munci neo
bosit să ducem mai departe 
înfăptuirile 'înaintașilor, ale 
generației de comuniști pe ca
re o reprezentați cu cinste in 
fruntea partidului și statului 
nostru.

In continuarea lucrărilor, 
tovarășul Ion Traian Ștefănes- 
cu a prezentat Raportul Con
siliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia.

Raportul Comisiei d% cen
zori a fost expus de tovarășul 
Paul Bran.

Conferința a trecut, apoi, la 
dezbaterea generală a proble
melor înscrise la ordinea de 
zi. Au luat cuvîntul: Ion Sa
șii, președintele Consiliului 
U.A.S.C. — București, Lucian 
Moga, vicepreședintele Consi
liului U.A.S.C. — Institutul de 
mine Petroșani, Mihai Timolte, 
președintele Consiliului
U.A.S.C. — Iași, Kovacs Dezi- 
deriu, președintele Consiliului 
U.A.S.C. — l.M.F. Tg. Mureș, 
Ioan Anton, rectorul Institutului 
Poliielinic — Timișoara, Vasi- 
le Bontaș, președintele Consi
liului U.A.S.C. — București, 
Andrei Marga, președintele 
Consiliului U.A.S.C. — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj; Alexandru Roșu, direc
tor general al Uzinelor „23 
August" — București; Maria 
Onofriciuc, secretara Consiliu
lui A.S.C. din Institutul peda
gogic — Constanța ; Sorin 
Stanciu, vicepreședinte al
Consiliului U. A. S. C. — 
Universitatea Craiova; Te
rezia Wendl, membru al Con
siliului U.A.S.C. — Ins
titutul Politehnic Timi- 
șora ; Horia Bolboceanu, 
președinte al Consiliului 
U.A.S.C. — I.A.T.C. București: 
Pavel Crișan, președintele 
Consiliului A.S.C. din Insti
tutul pedagogic — Oradea; 
Țiga Rada, vicepreședintele 
Consiliului U.A.S.C. — Univer
sitatea lași; Constantin Rădoj, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. — Institutul pedago
gic din Bacău ; Aurora Torsin, 
vicepreședintă a Consiliului 
A.S.C. din Institutul de subin- 
glneri — Baia Mare ; Ion Ma- 
chedon, președinte al Consi

internațională va fi o contri
buție tot mai însemnată la 
realizarea politicii generale a 
patriei noastre, la triumful 
ideilor de pace și colaborare 
în lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,

In încheiere, aș dori, încă o 
dată, să exprim convingerea 
mea, a conducerii dc partid 
și dc stat, câ întreaga studen- 
țime va depune eforturi spo
rite în vederea ridicării pre
gătirii sale dc specialitate și 
politice, învâțînd cu temeini
cie pentru a-și putea asuma 
marile răspunderi ce-i vor re
veni în producție, în întreaga 
activitate dc făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, a societății comu
niste în România.

Sînt convins că, împreună 
cu întregul tineret, studenți
mea patriei noastre va aduce 
și în viitor o contribuție tot 
mai activă la înfăptuirea în
tregului program de ridicare ,1 
a României pe noi culmi de M 
progres și civilizație, inclusiv 
la îndeplinirea prevederilor 
actualului plan cincinal, la 
realizarea prognozelor do dez
voltare generală a țării, la 
triumful comunismului în Ro
mânia. (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

De la această tribună doresc 
să mă adresez vouă, partici- 
panților la Conferință, între
gii studențimi, cu îndemnul 
de a învăța și iar a învăța, de 
a vă însuși tot ceea ce a fău
rit mai valoros omenirea pînă 
în prezent, toate cuceririle ști
inței și tehnicii, știința cea 
mai înaintată despre lume — 
materialismul dialectic și is
toric — de a nu uita nici un 
moment că sinteți fii ai po
porului caro v-a născut, care 
vă crește, că atît astăzi, cît și 
miine aveți obligația de a face 
totul pentru a vă dovedi că 
sînteți demni fii ai poporului, 
de a servi poporul în orice 
împrejurări ! Aceasta trebuie 
să fie deviza fiecărui student, 
a fiecărui intelectual, a fiecă
rui cetățean, ca parte a po
porului — de a nu uita, nicio
dată și în nici o împrejurare, 
de popor. Mă adresez vouă, 
tineretului — să nu uitați să 
vă serviți întotdeauna po
porul, să vă serviți patria, să 
serviți partidul, să serviți co
munismul ' (Aplauze puterni
ce, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu și poporul").

Avînd convingerea că veți 
acționa în acest sens, vă urez 
vouă, participanților la confe
rință. întregii studențimi. noi 
și noi succese la învățătură, 
în pregătirea de specialitate și 
politică, în viață, multă să
nătate și fericire. (Aplauze 
puternice, urale și ovații : se 
scandează minute în șir: 
„Ceaușescu — P. C. R.“, 
„Ceaușescu și poporul". în
treaga asistență ovaționează 
îndelung pentru partid, pen
tru Comitetul său Central, 
pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

liului A.S.C. al Facultății de 
silvicultură a Universității din 
Brașov ; Ștefan Radu, președin
tele Consiliului A.S.C. din Fa
cultatea de mecanică a Insti
tutului politehnic — Galați.

Pentru a se crea posibilita
tea unui număr cît mai mare 
de delegați și invitați de a 
participa la discuții, la funda
mentarea măsurilor și hotări- 
rilor conferinței, lucrările s-aa 
desfășurat, în continuare, pe 
comisii, pentru următoarele 
probleme: profesional-științi-
fice; politico-ideologice și 
cultural-educative ; sportive, 
turistice și de pregătire pentru 
apărarea patriei; social-gos- 
podărești și de asistență medi- 
co-sanitare; viața de organi
zație și modificări la Statut.

In cadrul comisiilor, au luat 
cuvîntul un mare număr de 
delegați și invitați.

Lucrările conferinței se re
iau sîmbătă dimineața, în șe
dință plenară.

FILME
SÎMBATA, 24 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie ; Lupul mărilor ; Repu
blica : 20 000 de leghe sul: 
mări: LONEA — Minerul : 
Vedere de pe pod; 
VULCAN: Mareei hoinărea
lă i LUPENI Cultural : Quei- 
mada ; Muncitoresc ; Mania 
grandorii ; URICÂNI: Noi 
doi bărbații.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,05 

Cintec și joc pe plaiurile 
tării ; 5,40 Piese de estradă; 
'6,00—8,08 Radioprogramul
dimineții; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microh-n, me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Miorița ; 10,00 
Buletin de știri ; 10,05 înre
gistrări ale orchestrei Bar
bu Lăutaru ; 10,30 Din țările 
socialiste; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Melodii de Mișu 
Iancu ; 11,15 Turism; 11,35

T, Ultirtiele știri

încheierea vizitei delegației 
culturale române 
în R. P. Chineză

PEKIN 23 - - Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: Vizita delegației 
culturale române, condusă de 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului cultu
rii și educației socialiste, tă
cută in R.P. Chineză, la invi
tația Grupului pentru cultură 
de pe lingă Consiliul de Stal, 
a luat sfirșit vineri 23 martie.

Pe aeroportul din Pekin 
membrii delegației române au

Lucrările Conferinței 
Comitetului 

pentru dezarmare
GENEVA 23 — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : In cadrul 
lucrărilor Conferinței Comi
tetului pentru dezarmare de 
la Geneva au luat cuvîntul 
reprezentanții Uniunii Sovie
tice, Bulgariei, Japoniei, Ni
geriei, Mexicului și Marocu
lui.

Conducătorul delegației U- 
niunii Sovietice, Alexei Roș- 
cin, s-a referit, în cuvîntul 
său, la problema interzicerii 
armelor chimice. Declarînd că 
eforturile Comitetului trebuie 
orientate în direcția realiză
rii unui acord asupra prohi
birii complete a mijloacelor 
chimice de luptă, obiectiv a- 
flat în discuția organismului 
de la Geneva, de patru ani, 
delegatul sovietic a apreciat 
că proiectul de convenție în 
materie, înaintat de delega
țiile a nouă țâri socialiste, 
poate juca un rol important. 
Vorbitorul a remarcat „com
plexitatea soluționării nume-

Forțele reacționare din Chile 
au comis noi acțiuni provocatoare

SANTIAGO DE CHILE 23 
(Agerpres). — Forțele reacți
onare din Chile au comis, în 
ultimele zile, alte acțiuni pro
vocatoare, în încercarea de a 
determina o nouă încordare a 
situației politice interne. Ast
fel, sediul organizației Parti
dului Socialist din La Florida, 
suburbie a orașului Santiago 
de Chile, a fost incendiat, iar 
in cursul unui incident provo
cat de forțele de dreapta în- 
tr-un sat din apropierea capi
talei, doi tineri au fost uciși.

Inundații și alunecări de teren în unele județe
Datorită căderilor masive 

de zăpadă de la mijlocul lu
nii martie și încălzirii tim
pului, apa provenită din to
pirea bruscă a zăpezii a dus 
la creșterea nivelului unor 
rîurî, la sporirea excesului de 
umiditate în sol, provocînd 
inundații și alunecări de te
ren în unele județe. Astfel, 
în județele Buzău, Teleor
man, Brăila, Ilfov, Ialomița, 
Argeș, Vaslui, Iași, Prahova, 
Vrancea și Botoșani au fost 
acoperite- suprafețe de teren 
agricol, apele au inundat gos
podării țărănești și construc
ții agrozootehnice, iar alune
cările de teren au avariat lo
cuințe, au întrerupt tempo
rar circulația pe unele șosele 
și căi ferate și activitatea în 
unități industriale, provocîn- 
du-se pagube materiale în
treprinderilor socialiste, pre
cum și gospodăriilor popula
ției. In județul Buzău, de

Te cintăni, frumoasă Româ
nie ! ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Inlilnire cu melodia
populara și interpreLul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Radiorecording ; 15,90
Buletin de știri ; 16,00 Radio
jurnal ; 17,00 Știință, tohni-
• a, fantezie ; 17,45 Program 
susținut dc participanți la 
concursul ..Șicana fără nu
me — floarea din grădină" ; 
13,00 Orele scrii ; 20,00 Ze- 
■e melodii preferate; 20,45 
Consemnări ; 20,50 La hanul 
melodiilor; 21,25 Moment 
poetic; 21.30 Revista șlagă
relor ; 22,00 Radiojurnal ,
22.30 Muzică de dans ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

T V
9,00 Curs de limba germa

nă — Lecția a 46-a ;
9,30 A fost odată ca nicio

dată... Teatrul povești
lor ;

10,00 Telex;
10,05 Publicitate ;
10,10 Selecțiuni din emisiunea 

fost salutați la plecare de Iao 
Uen luan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
U Da, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Grupului pentru 
cultură de pe lingă Consiliul 
dc Stat, Ken Biao, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Sec
ției relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez și alte persoam 
oficiale.

Au fost prezenți, de aseme 
nea. Nicolae Gavrilescu, am
basadorul României la Pekin 
și membri ai Ambasadei.

roaselor probleme de ordin 
politic și tehnic legate de 
prohibirea acestor arme", a- 
dăugînd, totodată, câ „există 
o bază solidă de natură poli
tică și tehnică pentru reali
zarea unui acord internațio
nal corespunzător".

Rezoluții adoptate 
de Comisia 

pentru drepturile omului
GENEVA 23 (Agerpres). - 

Continuîndu-și lucrările la Pa
latul Națiunilor din Geneva, 
Comisia pentru drepturile o- 
mului a adoptat, in unanimi
tate, două rezoluții privind 
dreptul popoarelor la autode
terminare.

Prima rezoluție, prezentată

In legătură cu această acti
vitate a forțelor reacțiunii, Co
misia Politică a Partidului So- 
calist din Chile a dat publici
tății o declarație in care con
damnă ferm acțiunile sedițioa
se ale grupărilor de dreapta. 
Declarația relevă că scopul 
politic al actelor de violență 
ale dreptei este de a estompa 
semnificația recentelor alegeri 
parlamentare, al căror rezul
tat nu a permis oponenților 
guvernului Unității Populare 
să-și atingă telurile.

pildă, au fost inundate a- 
proape în întregime satele 
Cotoarca și Satul Nou, în 
Brăila au fost inundate a- 
proape 1 200 ha teren agricol, 
în zona petrolieră Boldești- 
Scăeni, alunecările de teren 
au întrerupt activitatea unor 
sonde, iar în județul Vaslui, 
alunecarea de teren s-a ex
tins asupra întregului sat 
Zizinca.

Comandamentele județene 
din zonele afectate au mobi
lizat cetățenii și importante 
mijloace tehnice pentru înlă
turarea și evitarea efectelor 
inundațiilor și alunecărilor 
de teren. Se acționează fără 
întrerupere pentru desfunda
rea șanțurilor, eliberarea de 
ghețuri a podurilor și pode
țelor, consolidarea digurilor, 
a terenurilor. In localitățile 
calamitate și periclitate, or
ganele de partid și de stat 
au venit în sprijinul famili

„Cîntare patriei" ;
10,40 De vorbă cu gospodi

nele ;
11,00 Selecțiuni din emisiunea 

„Promenada duminica
lă" ;

12,25 Cărți și idei;
13,00 Telejurnal ;
16,00 Telex ;
16,05 In actualitate — școa

la ;
16.20 Muzică populară cu 

Maria Bararu ;
16.30 Emisiune în, limba 

germană ;
18,15 Ritm, tinerele, dans;
19,00 Arc peste timp ;
19.20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal - Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptaminii;
20,05 52 de initiative în 52 

de săptămîni ;
20.20 Teleenciclopedia ;
21,00 Film serial. Mannix ;
21,50 Intîmplări de sîmbătă 

spre duminică... ;
22.30 Telejurnal;
22,45 Romanțe și cîntece 

populare;
23,00 Hochei pc gheață, Ro

Consultările 
multilaterale 

de la Helsinki
HELSINKI 23 — Trimisul 

special Agerpres, Radu Gre- 
ccanu, transmite: Consultă
rile multilaterale de la Hel
sinki pentru pregătirea con
ferinței europene in proble
mele securității și cooperării 
s-au desfășurat, vineri, în ca
drul unei noi ședințe plena
re. Participanții la dezbateri 
au ajuns la un consens în ve
derea constituirii — pe baza 
propunerii prezentate de de
legația Poloniei — a unui 
grup de lucru, însărcinat sâ 
examineze problemele de 
ordin financiar și tehnic, le
gate de organizarea conferin
ței europene.

Acest grup urmează să pre
zinte concluziile salo plenului 
participanților la reuniunea 
consultativă, iar. ulterior, du
pă ce în ședință plenară vor 
fi adoptate hotărîrile privind 
data, locul, procedura și 
structura conferinței, acest 
grup de lucru va aborda e- 
xaminarca problemelor de 
detaliu cu caracter financiar 
și tehnic al reuniunii general- 
europene.

de Pakistan, împreună cu alte 
11 state, printre care și Româ
nia. cere secretarului general 
al O.N.U. să prezinte viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale 
un raport asupra aplicării re
zoluțiilor hotărîrilor recen'e 
privind deplul la autodetemi- 
nare al popoarelor supusei co
lonialismului și dominației 
străine.

A doua rezoluție, prezentată 
de România împreună cu alte 
10 state, printre care Chile, 
Ghana, Pakistan, Filipine, Tan
zania. Nigeria, cere subcomi
siei pentru prevenirea discri
minărilor și protecția minori
tăților să includă pc ordinea 
sa de zi, ca o problemă de 
înalta prioritate, examinarea 
evoluției istorice și actuale a 
dreptului popoarelor la auto
determinare și influenta a- 
cesteia asupra promovării și 
protejării drepturilor omului.

Subcomisia urmează să sta
bilească liniile directoare ale 
unui studiu asupra acestei 
chestiuni.

ilor care au avut de suferit, 
luînd măsuri operative pen
tru cazarea acestora, aprovi
zionarea cu produse de stric
tă necesitate și acordarea de 
asistență medicală. Totodată, 
s-a acționat energic pentru 
reluarea" activității normale 
în unitățile socialiste.

Intrucit timpul continuă 
să se încălzească, provocînd 
în continuare topirea bruscă 
a zăpezii, se mențin niveluri
le ridicate ale unor rîuri, ex
cesul de umiditate în sol și 
în consecință posibilități de 
inundații și alunecări de te
ren. Organele locale de partid 
și de stat, sînt chemate să 
stabilească de urgență progra
me de măsuri pentru preve
nirea și combaterea unor noi 
pagube și înlăturarea imedia
tă a urmărilor inundațiilor 
și alunecărilor de teren.

(Agerpres).

mânia — Japonia. în
registrare de la Tokio.

LOTO
Ea tragerea LOTO din 23 

martie 1973 au fost extrase 
următoarele numere •

Extragerea I : 10, 55, 73, 
12, 56, 43, 45, 68, 88.

Fond de premii i 477 025
Extragerea a Il-a i 33, 19, 

37, 34, 85, 30, 36.
Fond de premii i 562 330

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate in cursul zilei de 
ieni:

Maximele : Petroșani 4- 1-4 
grade ; Paring -}- 6 qrade.

Minimele: Petroșani — 4 
grade; Paring —5 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vremea se 
menține frumoasă cu cer 
irnii mult senin. Vint slab 
din sectorul nordic.
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