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S-AU DESCHIS, IERI,

Inițiativele muncitorești
>

puternic stimulent pentru 
promovarea noului, a progresului 
tehnic, îndeplinirea și depășirea 

sarcinilor de producție
• Creșterea cu numai 1 la sută a productivității muncii 

în abataje prin generalizarea inițiativei „Brigada înal
tei productivități" la minele Lupeni și Bărbăteni repre
zintă anual o producție suplimentară de cărbune de 
peste 20 000 tone.

• „BRIGADA ÎNALTEI PRODUCTIVITĂȚI", condusă de 
loan Buduliceanu, de la I. M. Lupeni, s-a angajat și 
realizează ’ tonă cărbune pe post peste prevederi în- 
tr-un abataj dotat cu complex de mecanizare româ
nesc

• „BRIGADA DE PRODUCȚIE Șl EDUCAȚIE", condusă 
de loan Gîrea, de la aceeași mină, a obținut avansări 
lunare de 160 ml și a participat cu succes la o pre

mieră tehnologică : săparea unui plan înclinat cu com
bină de înaintare.

Lucrările celei de-a Xl-a Conferințe 
a Uniunii Asociațiilor Studenților 

Comuniști din România
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, . secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
vineri dimineața, s-au des
chis. la Palatul Marii Adunări 
Naționale lucrările celei de-a 
Xl-a Conferințe a Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comu
niști din România, eveniment 
cu profunde semnificații în 
viața studențimii, a întregu
lui nostru tineret.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului la Palatul Marii 
Adunări Naționale este salu
tată cu vii și puternice aplau
ze. Sute de studenți și stu- 
dențe, veniți în întîmpinare, 
scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu - P. C. R. I", 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu și studenții 1", 
dînd glas sentimentelor de 
profundă recunoștință pentru 
minunatele condiții de învă
țătură, pentru tot ceea ce 
partidul și statul nostru, per
sonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fac pentru moder
nizarea continuă a învățămîn- 
tului românesc, pentru prețu
irea de care se bucură ti
neretul, pentru rolul conferit 
acestuia în opera de.făurire 
a prezentului socialist și vi
itorului comunist al României.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului au venit

PUTEREA FAPTELOR
Cum reușesc minerii din sectorul II Vulcan 

să utilizeze combina de abataj 
la productivitate ridicată

pentru recuperarea 
producției restante, 
damentele pe post 
ne erau mici. In acel moment 
s-au supus unei analize co
lective în organizația de 

stratul III, blocul IV, a unui partid cauzele rărnîne-
utilaj modern - combina cu rii sub plan, ale nerealizării
atac frontal sub tavan cu randamentelor. Necăjiți și de
susținere de rezistență; care nerealizarea cîștigurilor la
asigură tăierea, încărcarea nivelul posibilităților, minerii
și parțial transportul cărbu- au dezbătut cu exigență, în
nelui, în abatajul cu front spiritul înaltei responsabili-
lung. Majoritatea celor care 

văzuseră își. exprimau în
crederea că vor putea să ob- ducerii sectorului, a maiștri- 
țină randamente superioare I 
celor de pînă acum, cu aju- dezbaterilor __  .
torul modernului, dar și costi- cauzele reale indisciplina, 
sitorului utilaj. Existau însă 
unii care își manifestau des
chis neîncrederea : „
mai pomenit ca minerul

Moment decisiv în activi
tatea colectivului sectorului 
II de la I. M. Vul
can. La insistențele șefului de 
sector, conducerea minei a 
hotărît experimentarea, în

nu s-a
I să 

nu dea aproape deloc la lo- 
pată"'.

- Prima lună a acestui 
am încheiat-o cu un

an 
am încheiat-o cu un minus 
de 2400 tone - ne relatează 
înqinerul Alexandru Blaj, șe
ful sectorului II - dar am 
reușit să recuperăm rămîne- 
rea în urmă la pregătiri. Au 
fost deschise două noi aba
taje frontale pe stratul III. 
Aveam create astfel condiții 

tovarășii Manea Mănescu, E- 
mil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, C
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ște
fan Andrei, Teodor Coman, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Ion Ltrsu, Aurel 
Duma, Ion Stănescu.

Aceeași atmosferă însufle
țită, tinerească, se regăsește 
în sala de ședințe, unde to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat sînt 
îiitîmpinați cu ovații prelun
gite și urale.

în Sală se află delegați ai 
studenților din toate centrele 
universitare, reprezentînd cele 
44 institute de învățămînt su
perior din întreaga țară, 
membri ai conducerilor unor 
ministere, instituții centrale și 
organizații obștești, rectori 
ai institutelor de învățămînt 
superior, alte cadre didactice, 
tineri muncitori și elevi.

A luat cuvîntul, tovarășul 
Ion Sasu, secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Consiliu
lui Uniurwi Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia, care, în numele celor 
prezenți la Conferință, al tu
turor studenților din țara 
noastră, a mulțumit din toată 
inima, tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, pentru participa
rea la lucrările acestui forum 
de analiză și dezbatere a ac
tivității organizației revoluțio
nare a studenților, subliniind 
că acest fapt are pentru îri- 

l treaga studențime semnifica-
Gheorghe Radulescu, _ ția profunc|ă a unui nou în

demn de a se pregăti temei
nic, în spirit comunist, pen
tru muncă și viață, de a face 
totul pentru înfăptuirea ne
abătută a mărețului Program 
de făurire a societății socia- 

. liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

...Un moment solemn. Stu
dente și studenți aduc în sala 
Conferinței drapelele Partidu
lui Comunist, Român, Republi
cii Socialiste România, Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

lor și brigăzilor. Concluziile 
au dezvăluit 

. i, 
nerespectarea tehnologiei de 
lucru. Trei maiștri mineri - 
Grigore Zăgăianu, Constantin 
Nicolescu și Mihalache Mi- 
lea - au fost sancționați, fă- 
cîndu-se răspunzători de ne
respectarea indicațiilor con
ducerii sectorului, tehnologiei 
de lucru în abataje. Maiștri
lor Li viu Popa și Gheorghe 
Băncilă, doi oameni de nă
dejde, cu o vastă experiență

Viorel STRĂUȚ

• (Continuare în pag. a 2-a)

rapidă a 
Dar ran- 
în cârbu-

i responsabili
tăți muncitorești care-i ca
racterizează, activitatea conr

<Vă iti/onnăin
UN SCHIMB DE EXPE

RIENȚĂ între șefii de bri
găzi va avea loc mîine, la 
I. M. Bărbăteni. In cadrul 
acestei acțiuni, minerii șefi 
de brigadă care obțin re
zultate bune prin aplicarea 
inițiativelor muncitorești vor 
împărtăși din experiența 
lor de muncă. (V. S.).

„SȚÂPÎNI PE VOLAN". 
Duminică, începînd de la 
ora 8, la Petroșani, se dis
pută faza municipală a tra-

In această atmosferă emo
ționantă, întreaga asistență 
intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Izbucnesc din nou puternice 
urale. Studenții reafirmă cu 
generozitate adeziunea lor la 
politica internă și externă a 
partidului și statului, hotă- 
rîrea de a participa cu tot e- 
lanul tineresc la vasta operă 
de edificare a socialismului 
înfăptuită de poporul român 
si b conducerea gloriosului 
nostru partid comunist.

în numele tuturor studenți
lor din patria noastră, expri- 
mînd dorința lor fierbinte, to
varășul Ion Sasu adresează 
secretarului general al parti
dului rugămintea de a lua 
cuvînlul la cea de-a Xl-a 
Conferință a Uniunii Asocia-

(Continuare în pag. a 4-a)

diționalului concurs „Stăpîni 
pe volan" cu probe teore
tice și practice. Participă 
cîștigătorii fazei pe între
prinderi de la I.T.A., E.G.C. 
și S.T.R.A. (T. V.).

S-A ÎNCHEIAT faza pe 
localități a concursului „Sa
nitarii pricepuți". La faza ' 
municipală a concursului, 
orașul Uricani va fi repre
zentat de grupul de „Sani
tari pricepuți" de la școala 
generală ; Lupeni - de școa
la nr. 1 ; Vulcan - de li
ceu ; Petrila - de școala 
nr. 6, iar Petroșaniul - de 
școlile nr. 1 și nr. 5 care

In continuarea acțiunilor ce 
se desfășoară pe întregul 
municipiu pentru promova
rea inițiativelor muncilorești, 
la Lupeni a avut loc o cons
fătuire cu caracter de schimb 
de experiență, organizată de 
Consiliul orășenesc de edu
cație politică și cultură so
cialistă, privind aplicarea și 
extinderea inițiativelor mun
citorești în principalele uni
tăți economice ale orașului 
- I.M. Lupeni, I.M. Bărbă
teni și Preparația. Lupeni.

Mineri, șefi de brigadă și 
de schimb, preparatori, ca
dre tehnico-inginerești din 
producție s-au referit pe larg 
la experiența proprie acu
mulată în aplicarea inițiati
velor muncitorești. „Brigada 
pe care o conduc aplică i- 
nițiativa „Brigada înaltei 
productivități", lansată , de 
ortacii lui Eugen Voicu de 
la Petrila - a spus brigadie
rul loan Buduliceanu, de la 
sectorul III al I.M. Lupeni. 
Abatajul în care muncim es
te dotat cu complexul ro
mânesc de susținere CMA-2 
și combină de tăiere. Pro
ductivitatea muncii pe care 
am obținut-o în această Iu- 

din Petro- 
Comitetul 

(T. V.).
Condu- 

Pefroșani 
i ma-

au obținut același punctaj. 
Au lipsit din concurs - și 
nu reușim să aflăm de ce 
- elevii liceelor 
șani. Poate știe 
municipal U.T.C.

TRUFANDALE, 
recea O.L.F, din 
ne informează că în __
gazinele specializate s-au 
pus în vînzare, alături de 
salată verde, și alte produ
se timpurii - castraveți și 
ciuperci de seră. (D.G.).

MICII SCHIORI IN ÎN
TRECERI. Un grup de elevi 
ai Școlii sportive din Pe

nă s-a situat, constant, la 
peste 12 tone pe post, fiind 
în unele zile de 15 și 17 to
ne pe post. Deși brigada se 
află la început în ceea ce 
privește utilizarea tehnolo
giilor avansate de exploata
re, am îmbrățișat această va
loroasă inițiativă convinși 
că o putem aplica cu suc
ces. Am început prin a for
ma schimburile brigăzii din 
muncitori cu două meserii — 
cea de miner și cea de lăcă
tuș, așa cum sînt Vasile Bîr- 
san, Cornet Moișiu și fratele 
meu, loachim. Ceilalți mi- ■ 
neri participă toți la cursuri
le de policalificare. Toate 
operațiile de întreținere și 
reparații le facem singuri. 
Toți membrii brigăzii au că
zut de acord că putem aplica 
în brigadă inițiativa lui Eu
gen Voicu și ne-am pro
pus să depășim pe a- 
ceasfă lună productivitatea

A. HOFFMAN

• (Continuare în pag. a 2-a)

mitețul municipal 
partid în sprijinul

Un nou schimb 
de experiență 
înscriindu-se în șirul de 

acțiuni întreprinse de co-
' ' ‘ Jg

, ,__  creș
terii productivității mun
cii și perfecționării 
forței de muncă din 
întreprinderile miniere, 
la mina Aninoasa a avut 
loc, ieri, consfătuirea cu 
caracter de schimb de ex
periență consacrată cu
noașterii și generalizării 
experienței pozitive, apli
cării și extinderii iniția
tivelor muncitorești iz- 
vorîte din sînul brigăzilor 
fruntașe ale Văii Jiului.

Au participat numeroși 
mineri, șefi de brigadă și 
de schimb, maiștri, ingi
neri, tehnicieni, secretari 
ai comitetelor de partid 
și birourilor organizați
ilor de bază, secretari ad- 
juncți cu probleme de 
propagandă și economice, 
președinți ai comitetelor 
de sindicat și organiza
tori ai grupelor sindicale, 
secretari ai organizațiilor 
U.T.G., responsabili și 
membri ai comisiilor pe 
domenii ale comitetului 
de partid, consiliului oa
menilor muncii și comi
tetului sindicatului, alți 
factori de conducere din 
cadrul I.M. Aninoasa.

Atroșani s-a deplasat la 
Predeal pentru a participa 
la concursurile dotate cu 
„Cupa Sulinar" la probele 
alpine rezervate copiilor de 
categoriile de vîrstă 1 și II. 
Colegii lor, fondiști, parti
cipă în zilele de 25-27 fe
bruarie la „Cupa Bîrgău- 
lui", organizată de Con
siliul județean de educație 
fizică și sport Bistrița 
Năsăud. (D.C.)

l
I

oă i



Brigadierii de la mi nele Vulcan ți Paroșeni in fața standului de cărți 
amenajat la Clubul muncitoresc din localitate. Foto : Ion LICIU

Puterea
(Urmare din pag. I)

INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI
• (Urmare din pag. I) 

Pregătiri de primăvară

tații muncii, pentru întrona
rea ordinii și disciplinei, 
creșterea răspunderii și com
petenței muncitorilor, maiș
trilor și inginerilor în reali
zarea sarcinilor economice 
și politico-educative ale co
lectivelor. Ei au reliefat în 
acest sens nu numai rolul 
deosebit al inițiativelor de
ja amintite, dar și al altor 
inițiative de mare valoare 
practică, cum e „Dirigenția 
muncitorească".

O contribuție substanțială 
la sublinierea rolului iniția
tivelor muncitorești cunos
cute în promovarea nou
lui, creșterea e- 
ficienței economice, forma
rea trăsăturilor muncitorești 
de bun gospodar, de înaltă 
răspundere față de sarcinile 
încredințate, au adus în ca
drul schimbului de experien
ță muncitorul șef de echipă 
Andrei Drotzinger, maistrul 
loan Moldovan și inginerul 
Victor Corpadea de la Pre- 
parația Lupeni. Analizînd re
zultatele concrete obținute 
de colectiv, ei au făcut cu
noscute numeroase inițiati
ve proprii ale preparatorilor.

Schimbul de experiență a 
scos în evidență un viu și 
bogat material faptic din 
care s-au putut extrage con
cluzii privind posibilitățile 
largi și variate ce există la 
unitățile economice în vede
rea extinderii șt generaliză
rii inițiativelor minerești. S-a 
insistat mult asupra necesi
tății cunoașterii și stabilirii 
precise a obiectivelor iniția
tivelor muncitorești izvorîte 
în Vale, subliniindu-se fap
tul că înseși colectivele de 
muncă din Lupeni au nume
roase inițiative proprii de 
o deosebită valoare practică 
și care se cer cunoscute mai 
bine. Capacitatea de pene
trare a inițiativelor în colec
tive, brigăzi și echipe a fost 
pusă în legătură cu eviden
țierea dară a eficienței a- 
cestora, deci cu urmărirea 
sistematică a aplicării lor 
și, pe această bază, a per
fecționării lor. Munca politi
că desfășurată de organiza
țiile de partid și sindicat 
trebuie să stimuleze cu maj 
multă consecvență inițiativele 
ce s-au dovedit eficiente. 
Popularizarea experienței 
înaintate, a roadelor colec
tivelor cu bune rezultate în 
aplicarea inițiativelor cons
tituie un mijloc de acțiune 

organizarea asociațiilor ță
ranilor individuali pentru 
creșterea animalelor și dez
voltarea pomicultură, con
siliul popular al comunei a 
preconizat ca în ziua de 26 
februarie să organizeze la 
Căminul cultural din Iscroni 
o adunare populară cu ță
ranii cu gospodării individu
ale. Se va discuta despre 
posibilitățile de extindere a 
pomicultură, de sporire a 
șeptelului de animale și va
lorificare deplină a tere
nului agricol.

Steagul roșa

energic la îndemîna orga
nizațiilor de partid, sindicat 
și U.T.C., a conducerilor co
lective din întreprinderi pen
tru a spori interesul forma
țiilor de lucru, a organizato
rilor proceselor de muncă 
față de inițiative. Totodată 
un bun prilej de a orienta și 
lega inițiativele de necesi
tățile stringente ale produc
ției •• creșterea productivită
ții muncii - pe prim plan 
situîndu-se în acest cadru 
promovarea tehnologiilor a- 
vansate de mecanizare -, 
stabilizarea, formarea, cali
ficarea și policalificarea 
muncitorilor pentru a-și în
suși și perfecționa noile teh
nologii, reducerea costurilor 
materiale de producție, a 
consumurilor de energie și 
carburanți, sporirea continuă 
a eficienței economice. S-a 
subliniat cerința * 1 creșterii 
frecvenței schimburilor de 
experiență privind extinderea 
și generalizarea inițiativelor 
muncitorești, evidențierea prin 
mijloace de mare efect a a- 
cestei competiții, a succese
lor în aplicarea inițiativelor.

muncii cu cel puțin o tonă 
pe post. Dorim să ne situăm 
în fruntea celor din Vale, 
care aplică aceeași inițiati
vă, nu numai de dragul 
competiției, ci pentru a do
vedi că utilajul românesc pe 
care-l folosim poate atinge 
parametri de funcționare la 
nivelul celor importate. Prin 
perfecționările pe care i le 
vom aduce - unele raționa
lizări am și făcut deja îm
preună cu cercetătorii și 
constructorii de mașini - 
vrem ca tot mai multe utila
je de care au nevoie mine
rii în subteran să se fabri
ce la noi”.

Șeful de brigadă loan Gî- 
rea, din sectorul II ai I.M. 
Lupeni, a împărtășit celor 
prezenți experiența bogată 
a brigăzii pe care o conduce 
în aplicarea inițiativei „Bri
gada de producție și educa
ție". Această brigadă omo
genă în care preocuparea 
pentru educarea și formarea 
profesională a tinerilor în
cadrați în muncă se situea
ză în centrul de interes al 
brigadierului și șefilor de 
schimb și unde disciplina 
muncitorească, participarea 
conștientă la îndeplinirea 
ritmică și integrală a sarci
nilor de producție se mate
rializează zi de zi, lună de 
lună, a obținut de asemenea, 
Succese remarcabile în pro
movarea noilor tehnologii. 
Este vorba de folosirea la 
tăiere în lucrări miniere a 
combinelor de înaintare, cu 
care prilej brigada a atins 
viteze de avansare lunare 
de pînă la 160 ml. Tot loan 
Gîrea a ținut să sublinieze 
o premieră tehnologică la 
core a participat colectivul 
brigăzii : utilizarea combi
nei la săparea unui plan în
clinat de pînă la 30 grade, 
reușita în acest caz fiind po
sibilă tocmai datorită conș
tiinței profesionale și politi
ce înalte a membrilor „bri
găzii de producție ji educa
ție".

Minerii Nistor M/iai, din 
sectorul IV al I.M, Lupeni, 
Nicolae Oprea din sectorul
I al I.M. Bărbăteni și mais
trul loan Cășuneanu, din a- 
ceeași întreprindere, au ți
nut să remarce că inițiative
le muncitorești constituie re
surse inestimabile de crește
re a. producției și productivi-

1 Luna februarie este pe 
sfîrșite, dar iarna nu are 
încă gînd de ducă. Zăpada 
și gerul nu-i împiedică pe 
harnicii gospodari ai co
munei Aninoasa să se pre
gătească de primăvară. In 
frunte cu deputății, anino- 
senii au curățit șanțurile și 
trotuarele de gheață, au exe
cutat săpături pentru cana
lizare și alte lucrări a că
ror valoare depășește 
200 000 lei.

Potrivit indicațiilor date 
de conducerea partidului și 
Statului nostru cu privire la

CARNET
CULTURAL
• Mîine (ora 18), în sala 

Casei de cultură din 
Petroșani, Teatrul de 
stot „Valea Jiului” 
prezintă un spectacol 
cu piesa „Alegeți-I sin
guri" de Ivan Bucov-

* . can.
I • Etapa municipală a 

concursului brigăzilor 
artistice «fin școlile 
Văii Jiului are loc mîi- 
ne (ora 10) la Casa de 
cultură din Petroșani.

• La Casa de cultură 
din Uricani este orga
nizat astăzi (ora 17) 
un spectacol, susținut

Ide brigăzi artistice, 
pentru oamenii mUn-

I

II I STRATA
PE ADRESA...

Păzea, dulăii!
Nu i-a impresionat nîci 

măcar aparatul de foto
grafiat, dimpotrivă, s-au 
îndreptat spre el...

...Și dacă nu-i ocolești, 
cum n-au noțiuni din co
dul manierelor, dulăii îe- 
șiți în caie sînt gata să-ți 
facă de petrecanie. Și as
ta ziua, în amiaza mare. 
Și în plin municipiu. 
Noaptea nici nu mai vor
bim. Soluția ? Cineva 
propunea a nu se mai 
ieși din casă. Asta nu se 
poate ! Se așteaptă, deci, 
o măsură care să-i pună 
pe dulăi pe fugă.

L ION 

în minerit, li s-a dat sarci
na de a se ocupa direct de 
abatajele frontale, de pro
blemele ridicate de noua 
combină.

Pentru a lichida unele nea
junsuri provocate de aprovi
zionarea neritmică cu mate
riale, comuniștii din brigada 
lui Fiorea Petrișor, cei cărora 
li se repartizase noua com
bină au inițiat, în mod ex
cepțional, intrări în mină 
în zilele de repaus, pentru a- 
jutarea mecanicilor la între
ținerea utilajelor și pentru a- 
sigurarea aprovizionării cu u- 
nele materiale care lipseau. 
Tînârul inginer Octavian Naș
te, fiu de miner, pasionat 
promotor al tehnicii moder
ne, a intuit din primele zile 
că există posibilități de per
fecționări în utilizarea com
binei, reclamate de condiți
ile din abataj. Tăierea căr
bunelui, încărcarea și trans
portul se fac mecanizat, es
te, o treabă bună, dar 
oare nu se poate curăța și 
vatra ? s-a întrebat ei. Și tot 
el a căutat și a găsit soluția. 

Așa a apărut, adaptat^ noii 
combine, un sistem original 
de ripare. Un dispozitiv sim
plu, conceput de același in
giner, a asigurat exploata
rea spițului de la intersecția 
preabatajului cu abatajul.

Cîțiva tineri, care urmează 
cursurile de calificare ale 
școlii miniere, dornici de 
a-și perfecționa cunoștințe
le profesionale, au cerut : 
„vrem să lucrăm la Petrișor". 
Și dorința lor a fost satis
făcută. Petru Preda, Dumi
tru Armeanu,„Marin Căpraru, 
devenind „ortacii lui Petri
șor", au demonstrat prin fap
te că merită această încrede
re, au dovedit hărnicie, răs
pundere față de sarcinile ca
re li s-au dat. „In brigada 
noastră - se rrîndrește Fio
rea Petrișor cu ortacii săi - 
nu mai avem oameni care să 
facă nemotivate II".

Acum combina merge în 
plin, cu randamente de pes
te zece tone pe post. Zi de 
zi minusul de 2400 tone acu
mulat în luna ianuarie se di-

cii de la I.M. Uricani.
• Sub genericul „Astăzi 

clubul este al dv”, clu
bul sindicatelor din 
Lupeni, în colaborare 
cu comitetul sindical 
de la preparație, orga
nizează astăzi (ora 17) 
un program cultural- 
educativ și artistic pen
tru preparatori și fa
miliile lor.

• Brigăzile artistice ale 
liceelor din Petri la și 
Petroșani au susținut, 
ieri, în sala mică a 
Casei de cultură din 
Petroșani un dialog 
artistic, prilejuit de 
trecerea in revistă a 
formațiilor care se pre
gătesc pentru ediția a 
ll-a a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". (I.V.)

faptelor
minuează, prin realizarea a 
trei cicluri în 24 de oră. Un 
reviriment în activitatea co
lectivului : zilnic se extrag 
zeci de tone peste plan. „E- 
vidențiați ? Toți cei care au 
pus umărul la greu !" - ne 
spune secretarul, organizației 
de partid, tovarășul Cons
tantin Popescu. Amintesc to
tuși cîțiva din aceștia : mi
nerii llie Stăncoi, Vasile Ba
dea, llie Pătulea, Gheorghe 
Ardeleanu, combainierul Pe- 
trache Ciubotaru, electrolă- 
cătușii Neagu Matache, Vasi
le Ciubotaru, Gheorghe Năs- 
tase, Simion Mureșan, care 
s-au situat de la bun înce
put, fără rezerve de partea 
adepților tehnologiei noi de 
lucru, luptînd cu perseveren
ță împotriva dificultăților i- 
nerente, ivite la început.

Acum, îndoielile celor ne
încrezători în posibilitățile 
noului utilaj s-au risipit. E- 
fortul fizic s-a diminuat mult 
în abataj. Ortacii lui Petrișor 
s-au convins că pot păși, cu 
ajutorul combinei, spre ade
vărate recorduri de produc
tivitate.

NOTĂ

Mină 

nouă, 
năravuri 
vechi

Inițial eram tentați să nu
mim cele două incinte de pe 
Maleia ale întreprinderii mi
niere Livezeni „fiice vitrege" 
ale „incintei mamă" din. Pe
troșani. Dar, după ce am a- 
runcat o privire și asupra 
incintei de jos, am renunțat.

De ce vroiam să le numim 
„fiice vitrege" ? Pentru că 
ne determina aspectul lor 
dezolant; mormanele de fier 
vechi și de utilaje noi care 
așteptau să fie introduse în 
subteran din jurul puțurilor 
nr. 1 și nr. 2. Ne îndreptățea, 
pentru moment, să o facem 
și faptul că nici zăpada nu 
reușise să le acopere. De 
ce am renunțat ? Pentru că 
o privire aruncată prin „in
cinta mamă", cum spuneam, 
ne-a convins că nici aici si
tuația nu este mai bună. Cei 
care vor să se convingă nu 
au decît să privească hao
sul și neorînduiala ce dom
nesc, ca la ele acasă, în spa
tele impunătoarei clădiri din 
cartierul Aeroport - Petro
șani, în care este adăpostit 
sediul acestei întreprinderi.

După cum se vede deși 
mina este nouă, năravurile 
sînt vechi, pentru că această 
situație nu-i de ieri, de alal
tăieri. Poate odată cu veni
rea primăverii, gospodarii 
minei se vor învrednici să 
facă ordine, curățenie și vor 
expedia fierul vechi acolo 
unde-j este locul. (O.G.)
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„IUȚEALĂ DE MINA"

De prin noiembrie tre
cut, lui Traian Virca i s-a 
făcut lehamite să mun
cească, rătăcind pe si
nuoasele căi ale necin
stei. A crezut că se va 
„descurca" în viață, bi- 
zuindu-se doar pe „iuțea
la sa de mînă" și „nebă- 
garea de seamă a alto
ra". Și-a verificat „apti
tudinile", pătrunzînd in
tr-unui din cabinetele dis
pensarului d'n Uricani. 
Profitînd de faptul că 
nu-l vede nimeni (a crezut 
el), și-a însușit toți banii 
găsiți într-o poșetă ră
masă fără supraveghere. 
Adică, nici mai mult nici 
mai puțin de... 15 lei. A 
avut prilejul să constate 
că furtul, cît de mic, tot 
furt se numește și că ori- 
cît de „ascuns" ar fi, 
pînă la urmă nu rămîne 
nepedepsit. (I.V.)

IMPRUDENȚE FATALE
i In ciuda numeroaselor 

avertismente asupra con
secințelor nefaste ale con
sumului abuziv de alcool, 
se mai găsesc cetățeni 
care nu țin cont de aces
tea. Din nefericire, unii 
din aceștia, de obicei ce
tățeni pașnici săvrrșesc 
contravenții și chiar in
fracțiuni pe care le regre
tă amarnic după ce se 
trezesc din starea de eu
forie. Uneori însă, im
prudența consumului de 
alcool poate fi fatală. La 
Lupeni, în ultimele două 
luni, doi oameni și-au 
pierdut viața în timp ce 
se aflau sub influența al
coolului. Unul a căzut în 
Jiu, iar celălalt în... pî- 
rîul Mierleasa, fiind des- 
coperiți prea tîrzju.

PE CINE PRIMIȚI IN 
CASA?

întrebarea de mai sus 
o pun doi oameni vîrstnici, 
de omenie, care l-au găz
duit cu bunăvoință, fără 
a mai sta pe gînduri, pe 
un oarecare Andrei Se- 
ciu. Acesta, abuzînd de 
încrederea pe care i-au 
acordat-o gazdele, a ce
rut „cu împrumut, pînă la 
chenzină" o sumă de 
bani. Dar în loc să-i chel
tuiască în mod chibzuit 
s-a pornit să chefuiască, 
în tovărășia unui „prie
ten* - Constantin Capră. 
Seara tîrziu, cînd li s-au 
isprăvit banii, cei doi se 
întorc la „gazdă" și fură 
două ceasuri de mînă cu 
gîndul de a le vinde. Dar 
n-au apucat să vîndă de
cît unul, fiindcă la vîn- 
zarea celui de-al doilea 
au fost surprinși „în fla
grant* de organele de 
miliție, care-i cunoșteau 
drept „dienți" puși pe 
trai fără muncă.

MOISE „BUTELIE*

Are slăbiciune pentru 
butelii. Nu numai pentru 
cele de vin, ci mai ales 
pentru cele de aragaz. 
Că de aici i se frage și 
porecla, dată de cei de 
teapa lui, care cred că 
pot trăi din munca alto
ra. Numele lui adevărat 
este Dumitru Moise. Lo
cuiește în Uricani, dar 
frecventează „restauran
tele* din Valea Jiului în 
căutarea... celor care do
resc butelii de aragaz. Și 
se găsesc din păcate (pă
catele lor !) oameni cre
duli care se lăcomesc să 
facă rost de o butelie de 
aragaz în plus. Așa sînt 
cetățenii loan Stoica, Ne- 
culai Cucu, Soare Nicu și 
alții care au dat indivi
dului „pe încredere" su
me între 700 și 1 500 lei...

Bani aruncați pe apa 
sîmbetei. Fiindcă, bineîn
țeles, D.M. n-a avut de 
unde să le dea butelii...

V. STRĂUȚ, 
cu concursul It. de miliție 

Dumitru BĂDULESCU
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Q a. I &tTEI*aTU.râ-literatură
Bin creațiamembrilorcenaclului literar „Panait !strati“ - Valea Jiului

Jiului oferă o priveliște impresionantă, in- I 
care se bucură simplu și grav de tinerețea I 
să înflorească o mișcare literară care se 
Jiului. Biografiile artistice incep, intotdeauna 
cenaclului literar „Panait Istrati" de pe lingă 
toamna anului trecut —

Privită de pe crestele Parîngului, Valea 
gemănind viața și munca minerilor 
acestor meleaguri. E firesc, ca aici 

inspiră direct din realitățile de azi ale Văii 
simplu, fără o carte de vizită, cum este și a 
Casa de cultură din Petroșani, deschis in
tradiția vechiului cenaclu „Meșterul Manole" și „Minerul" de acum 25 
scurt timp un cadru excepțional de exprima re artistică, de orientare 

• lentelor.
Activitatea cenaclului — reprezentativ 

rile literare din fiecare oraș — este bogată 
înnoirea tradiției literare a acestor locuri 
talentați. Această pagină grupează doar o 
artistică al Văii Jiului.

k__ _ ___

continuînd, de fapt, 
de ani—, devenit in 
și stimulare a ta-

fără a slăbi cercu-pentru Valea Jiului, insă
și are meritul de a încerca să continue prin 

unde trăiesc și muncesc numeroși oameni 
mică parte din laboriosul atelier de creație

Vreau
Timpul pătrunde în mine, 
vine de departe și-l văd 
ca o poveste a omului... 
prezentul aleargă cu mine - 
și-l văd, 
vreau viitorul să-l știu 
ca o poveste 
a copacilor 
a florilor 
a grînelor
a bucuriei oamenilor...

Ion ȚIGANTELE,
, lăcătuș, Uricani

Sâ nu lăsăm...
Să nu lăsăm copacii în- voia lor să plece... 
Să nu lăsăm copacii să iasă din pămînt 
că-n ciuda-a-tot ce vine,

în ciuda-a-tot ce trece, 
a fost făcut odată, cu ei, un legămînt.

Adine înfipți în vatră, statornici să rămînă
- parcă i-ar ține-n brațe străbunii, luminări 
aprinse pentru jertfa ce țara mea română 
a dat-o, spre lumina și pacea-acestei zări.

De-aceea poate-n oștirile străbune 
își regăseau și forța și lemnul de uluci, 
cinstind cu vin eroii - chezași de zile bune- 
De-aceea, poate, codrul fu casă de haiduci.
Cînd primăvara frunza, întîi și-ntîi, tresare, 
ori cînd se rumenește de focul toamnei, rece, 
simțim cum ne inundă o dragoste în stare 
să țină-n loc copacii pădurii,

să nu plece I
Camil POENARU, 

desenator tehnic. Petroșani

Legămînt
Noi am jurat luminii legămînt 
Și căutăm adîncurilor hrana. 
In întuneric zăcăminte sînt. 
Izvoare limpezi umplu subterana. 
Afund în munte brațele răzbat.

Sonet
Starea de mină e o căutare 
ciorchini se adună minerii la sfat 
tresare sub vorbă cărbunele-n strat 
sclipind pe ici-colo a întrebare

Se leagă un drum nou și întunecat 
pe care vor sădi mărgăritare 
ortacii într-o vrednică prinsoare 
ș-adune mult cărbune înmiresmat

Se scot înspre lumină negrii faguri 
cind muntele-și adună noi șiraguri 
drept trepte pentru scară temerară

Și-adincul ne cuprinde minerește! 
la inima cu care viețuiește, 
credința noastră vie pentru țară

Ion Dan BĂLAN, 
Petriia

Pe cărările
patriei

lin lunecă lumina pe cărările Patriei, 
ape curate îmi vorbesc 

despre împlinirea din maluri.
Ochii senini ai copiilor 
își scaldă privirea 
în necuprinderea ei 
ea însăși necuprindere pură.
Pe cărările Patriei,
poetul aduce cu el cîntările zilei;

Ion P. VLAD, 
lăcătuș. Vulcan

(—:I |k\i,PO ce « spuse „azi
I ■ om un nou -ortac",I bărbatul se pregăti de
1 plecare. Marina ii urmărea 
I mersul greoi, apăsat, și, mi

rată de vorbele lui, avu o
i stringere de inimă. Stătea 
Itot acolo in capătul scării, 

ca-n ziua dinții, acolo de 
Iunde putea să-și înmoaie mîi

nile în soare ori in lună sau 
să spargă nori cînd ar ii 

Ivrut să verse ploaie peste 
pajiști, și mai privea încă 

Ifără țintă undeva peste umă
rul lui, ca și cum nu i-ar fi 
știut de prezență.

I „Marino, ce-ți place ție 
I mai mult și mai mult ?", o I Întrebase a treia zi după ce 

s-au luat.

IEa Închise ochii și-i răs-
. punsese :

, „Imi place colina asta
I înaltă de unde am ca-n
• palmă si Valea si rîul și..."

„Și
I „...și orașul și turnul ăla
Icu roată și dangătul clopo

tului și...", dar nu mai putu- 
Ise continua. Bărbatul îi pu

se palma la gură înăbușin- 
du-i glasul care-i striga nu
mele. Palma aceea mare, 
bătătafită și aspră i .se pă
ruse caldă și moale. Din 
prima zi, gingășia și sfiiciuk_____

Prin noi, din vremuri, zarea seînteiază. 
Ne înălțăm în adîncimi, curat 
Ca lacrima ni-e gîndul, cer și rază. 
Pămîntul ne primește înțelept, 
El dăruie prin luptă bogăția. 
Și dacă fulgerul se stinge-n piept 
Și sărutăm ca dacii glia, 
Renaștem, din țărîni, veac după veac, 
Și dăruim adîncurilor hrana. 
Luminile cu noi răsar și tac, 
Noi sîntem țării nume, subterana.

Calistrat COSTEA, 
E.G.C. Vulcan

Sculptor
Intens mai arde

dalta-n mine, întoarsă, 
Și-i sunet ol ideii 

în marmură cioplit. 
Prin viscolul fierbinte,

stîrriit de tîmpla arsă. 
Se răsucește-n mine, 

coboară-n infinit...

loan CHIRAȘ, 
muncitor tiprograf. 

Petroșani

Simbol
Da, e adevărat, iți trebuie curaj
Să intri să lucrezi în abataj
Da, e adevărat, îți trebuie tărie
Să croiești prin munte galerie
Da, fără-ndoială trebuie să fii bărbat
Căci numai de bărbați se lasă cărbunele furat
Da, fără-ndoială, trebuie să fii puternic
Ca mina să te simtă stăpin pe Întuneric.
Așa-i, acolo, in acea lume, nimic nu-i lesne
Uneori sudoarea, propria-ți sudoare-ți curge pe glezne
Uneori umerii, oricit de virtoși, se-nconvoaie
Uneori oboseala trudei te-ndoaie
Uneori vrea să te-nfringă Îndărătnic pămintul
Uneori te doare că nu simți in față cum adie vîntul
Așa-i, uneori-deseari, ieși din șut
Ca dup-o trintă c-un înfuriat și-ndirjit mamut 
întotdeauna insă, in zi sau in noapte, cind ieși la lumină 
Lumină aducînd — soare din adine — in privirea-ți senină 
învingător ești.
Și poate de-aceea nu iniîmplător cuvintul simbol — abataj 
Se întilnește-n vers cu fireasca-i pereche — curaj.

Paul SERTAN, 
economist, Petroșani

nea ei împodobise bărbăția 
lui, și ei trebuie să-i fi plă
cut casa unde venise, cu 
dimbul verde și inalt, cu o- 
rașul și mina din Vale, cu 
turnul și clopotul lui, pe ca
re îl asculta in fiecare noap
te bătlnd. Și azi, la fel ca-n 
prima d, Achim rezemase 
prispa șt fuma cu ochii 
strînși, pîndind-o. Intr-un tir- 
ziu îi zîmbl, de parcă ar ti 
voit să spună: „Tu Imi as
cunzi ceva, Marino I", șl ea, 
cu ochii măriți de atitea în
trebări și nedumeriri, cloco
tind ca matcă în care apa 
nu-și mai găsea ieșirea, iși 
ascunse privirea.

— Mare lucru să mai prin
dem prima colivie I spuse A- 
chim și-și privi ceasul.

— Cînd lipsești tu, și o- 
rașul din vale, și turnul ăla 
cu roată, și...

— Și ?!
Marina căzu in muțenie. 

Privirile i se izbesc de sta
tura lui Achim și se aștern 
in umbră. „Mă-ncearcă", se 
sili ea să-și adune ginduri- 
le, așa cum o tăcuse și cu 
douăzeci de ani in urmă. De 
la inceputul Începuturilor, de 
cînd se luaseră ei amindoi, 
apoi trei, impreună, deci, cu 
Flavîu, se obișnuise cu tă-

cerile lui, cu plecările gră- 
cu mina 
pe care

ca o 
ori nu 

Și-l

bite și sosirile Urzii, 
din Vale și clopotul 
il asculta bătlnd 
i n i m ă. De cite 
deschidea fereastra, 
chema și pe Achim să ascul-

turbate, strecurindu-i-se ho
țește in inima și gîndul ei de 
nevastă și mamă.

— Și, zi-i chiar e-adevărat?
— Crezi că eu îi vreau 

răul, Marino ?! veni 
punsul.

Vocea lui Achim

te zgomotele, sau cind el o 
găsea lingă poartă, așteptîn- 
du-l, nu s-a gindit niciodată 
că ar putea veni o zi, una 
singură, cind chemarea clo
potului îi va usca zîmbetul 
pe buze, stringîndu-i inima, 
iar așteptările nu vor mai 
fi așteptări, ci chinuri veni
te din întuneric în salturi

Zăpezi
Pinii urmează calea pînă la 
albastrul zăpezii căzînd 
peste noapte

- mare dăruită la sfîrșit 
unei patrii distincte - fără trufie. 
Cînd acoperișul cerului o mîngîie 
multiplică brăzdarul

- după-amiezii . 
în pîinea ridicată aidoma soarelui 
de rărunchii strălucitori.
Caut zăgazurile verii grase 
de topirea augustelor zăpezi 
cu ele ce pașnică e rădăcina 
și drept

- adîncul ocrotitor 
alăturea mării învață 

floarea 
iarba 

spicul 
și șuvoiul strîns de mădulare calde 
înfruntă aerul, risipește aripa înceată.

Valeria ZAMFIR, 
profesoară, Lupeni

Acesta e lăcașul
Pămînt păstrat cu sfințenie
codrii ce-ascund baladele bărbaților frumoși;
rîurî prin marea Cîmpie
duc lumii un dor din strămoși.
Cetate rotundă ca o pîine
cu miezul aromat sub cînt de libertate, 
cu fete prinse-n hore și-n crezul comunist 
și cu flăcăii tineri stăpîni pe-un adevăr.
Acesta e lăcașul unde Poetu-și țese visul 
cu mîinile scăldate în răsărit de soare 
cu tîmpla pe cunună și sufletul deschis.

Ion P. VLAD, 
lăcătuș. Vulcan

mite bărbatul și să mi se pi
tească după fusta ta ?

Din vară, de cind Flavîu a 
primit prima țigară, și pa
harul cu răchie din mîna 
bătătorită și grea o tatălui 
său, și mai ales de cînd cu 
facultatea aia de „reușit fă
ră ioc", avea coșmaruri, și 
dacă ar fi intrebat-o cineva, 
să-i spună ce are" de gind 
cu fiul lor, ar fi răspuns că 'cilor~și~sirăbunicîioh 
nu poate hotărî singură, ci 
împreună cu Achim, pentru 
că Achim era bărbatul ei, 
care o mîngiia și o săruta 
cînd îi aducea aminte că îi 
place orașul și turnul, și su
netul clopotului și zumzăitul 
riului zbătindu-se între ma
luri.

— Tu nu vrei să-l Înțelegi, 
Marino !

I se păru că rîsese, dar 
risul lui Achim se șterse re
pede, nu-l auzise limpede. 
Se uita la el, și-și aminti că 
risul lui pornise de la privi
rea aceea mirată și lungă. 
Soarele care prinsese putere 
izbea in tindă și pe acoperiș. 
O clipă, rămase pironită lo
cului privind trista imagine 
a chipului său regăsit in lu
mina curată din curte. Tin
da se chircise sub tavanul

aspră, ci mai degrabă moa
le, vlăguită. Bănuia că îi 
ascunde adevărul, parcă în
tre ei intervenise o schimba
re, un fel de înstrăinare, li 
bănuia furia și își plecase 
fruntea, închizîndu-se și mai 
mult in ea.

— Știe el ce face ! Ce vrei,
să stea după zăplaz cogea- înalt, apăsînd greu, sufocant.

— S-a dat cu capul de 
toate pragurile și tot la fă
gașul nostru a venit I oftă ea.

Privirile lui Achim o răsco
lesc. Vru să plece, dar ochii 
ei încețoșați parcă il reți
neau. Era sigură că aștepta 
ca ea să spună „că Flaviu 
ar merita altceva, nu băieș, 
că-i copil voinic și isteț, nu 
le seamănă lor, poate buni- 

‘ , și că
ei aveau cu ce să-l țină, 
nu se face ca el să trudeas
că de-acum, cind abia i-a 
mijit mustața I", dar nu, 
tace. Se ghemuise in inima 
ei de femeie, de mamă, și-i 
este alături, Pajiștea de sub 
zăplazuri se deschide Înain
te, și-i liniște in jur, liniște 
in gînduri, Încet simte o u- 
șurare născută în ea odată 
cu „Și el a vrut, Marino I", 
și tot atunci simte că liniștea 
aceea este ca o împăcare 
cu tot și cu toate.

Dincolo, pe cărarea lipită 
de zăplazuri, umbra munți
lor se lățise și atîrna gata 
să pice. Cîteva clipe mai tir- 
ziu poarta se Închide cu zgo
mot, iar Marina, privi mult 
timp in urma bărbaților pe 
care-i avea și-n inimă, și-n 
gînd.

Dumitru Dem IONAȘCU

1I
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• [U r m a r e din pag. I) 

țiilor Studenților Comuniști 
din România.

Primit cu cele mai calde 
sentimente, în entuziasmul și 
însuflețirea generală, ia cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu viu interes, cu pro
fundă satisfacție și aprobare 
deplină, fiind subliniată, în 
repetate rînduri, cu îndelungi 
aolauze. Se scandează,
dm nou, cu înflăcărare,
„Ceaușescu - P. C. R. 1"
„Ceaușescu și poporul !‘, 
„Ceaușescu și studenții I".

La ieșirea din sală, în ho
lul și în fața Palatului Ma
rii Adunări Naționale, sute 
de studenți au aclamat din 
nou pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dînd expresia dra
gostei fierbinți și recunoștin
ței profunde față de partid și 
secretarul său general, pentru 
condițiile de viață și studiu 
asigurate studențimii, între
gului tineret al patriei.

★
In ședința de dimineață au 

fost alese prezidiul și cele
lalte organe de lucru 
Conferinței.

Delegații au adoptat, 
unanimitate, următoarea 
dine de. zi : 

- 'Raportul Consiliului 
U.A.S.C.R. cu privire la acti
vitatea desfășurată în peri
oada dintre Conferința a X-a 
și Conferința a Xl-a 
și sarcinile ce revin Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, în vederea 
participării active a studen
țimii la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R. ;

- Raportul Comisiei de cen
zori ,

- Alegerea Consiliului 
U.A.S.C.R. și a Comisiei de 
cenzori a U.A.S.C.R.

Raportul Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România a fost 
prezentat de tovarășul Ion 
Sasu, secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Consiliu
lui U.A.S.C.R., iar Raportul 
comisiei de cenzori de. tova
rășul ion Stoica, președin
tele acestei comisii.

Conferința a trecut, apoi, 
la dezbaterea generală a pro
blemelor înscrise pe ordinea 
de zi.

Au luat cuvîntul : Vasile 
Bontaș, președintele Consi-

în 
or-

încadrează prin concurs

CABANIER, pentru cabana „Lunca Florii"

I
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In scrisori trimise redacției, numeroși 
titori au venit cu propunerea de a se publica în 
ziarul nostru programul de radio pe întreaga 
săptămînă (cum procedăm cu programul TV.). 
Dînd curs acestei legitime solicitări a cititorilor 
noștri, începînd din 26 februarie, VOM PUBLI
CA în fiecare duminică, SELECȚIUNI DIN 
PROGRAMUL I DE RADIO.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de legile nr. 12/1971 și 
57'1974.

Inscrierile se fac la biroul personal* 
învățămînt-retribuire al I.M. Petrila, pînă la 
data de 27 februarie a.c.

Petru.
președintele Consi- 

centrul_ din
Cluj-Napoca, 

Lazăr, vicepre- 
al Consiliului 

vicepreședinte al 
U.A.S.C. al Insti-

liului U.A.S.C. din centrul u- 
niversitar București, Marcel 
Romencu, președintele Consi
liului U.A.S.C. al Universită
ții din lași, Viorel Lefter, ca
re a prezentat Raportul Co
misiei de validare, 
Berce, 
liului U.A.S.C, 
universitar 
Georgeta 
ședințe 
U.A.S.C.R., 
Consiliului 
tufului agronomic din Timi
șoara, Dumitru Floroiu E- 
bancă, președintele Consi
liului U.A.S.C. al Universită
ții din Craiova, Maria 
Wolf, președintele Consi
liului U.A.S.C. al Institutului 
medico-farmaceutic din Tîr- 
gu Mureș, Gheorghe Do- 
brea, președintele Consiliu
lui U.A.S.C. al Universității 
din Brașov, Emilia Cîr- 
stea, președintele Consiliului 
A.S.C. al Facultății de me
canică a Universității din 
Galați, Mihail Gafifeanu, 
rectorul Institutului politeh
nic „Gh. Asachi" din lași, 
Maria Melinda Rab, șefă de 
comisie a Consiliului A.S.C. 
din centrul universitar Cluj- 
Napoca, Romulus Andrei, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. d in centrul univer
sitar București, Hildegard 
Stolz, șef de comisie a Con
siliului A.S.C. al Institutului 
de învățămînt superior din 
Sibiu, Elena Ciocan, vice
președinte al Consiliului 
U.A.S.C. al Institutului de 
mine din Petroșani, Sorin 
Băjenaru, președintele Consi
liului U.A.S.C. al Institutului 
de petrol și gaze din Plo
iești, Mircea Cranta, pre
ședintele Consiliului U.A.S.C. 
ai centrului universitar din 
lași, Tanța Nicola, preșe
dintele Consiliului A.S.C. al 
Institutului de învățămînt su
perior din Constanța, Nicu- 
șor?Cezar Irimia, președinte
le Consiliului U.A.S.C. al 
Institutului de învățămînt su
perior din Pitești, Aurel Șei
tan, președintele Consiliului 
U.A.S.C. al Institutului agro
nomic din București, Carmen 
Bernic, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C. din cen
trul universitar lași, Radu- 
Petru Lisenche, președintele 
Consiliului A.S.C. al Insti
tutului de învățămînt supe
rior din Sibiu și Constantin 
Halchiaș, președintele Consi
liului U.A.S.C. al Institute

Studenților

un ma- 
și de-

pe co- 
dezba-

lui de învățămînt superior 
din Baia Mare.

Pentru a; da posibilitatea 
unui' număr cît mai măre de 
delegați și invitați să parti
cipe la dezbateri, la funda
mentarea măsurilor și hotă- 
rîrilor Conferinței, lucrările 
s-au desfășurat, în cursul 
după-amiezii în comisii, pe 
probleme privind: . pregăti
rea profesional-științifică, de 
integrare a1 învățămîntului 
cu producția și cercetarea ; 
munca politico-ideologică și 
cultural-educativă ;. activi
tatea de pregătire pentru a- 
părarea patriei, sportivă și 
turistică; munca educativă 
în căminele studențești și a- 
sistența socială a studenți
lor; viața internă de organi
zație.

In cadrul lucrărilor pe co
misii au luat cuvîntul 
re număr de invitați 
legați.

Atît în plen, cît și 
misii, participanții la 
teri au exprimat deplina q- 
deziune a tineretului univer
sitar la orientările și indica
țiile cuprinse în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea 
lucrărilor Conferinței, hotă- 
rîrea unanimă de a acționa, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, pen
tru transpunerea lor în viață.

Făcîndu-se o analiză exi
gentă, responsabilă, în spi
rit critic și autocritic, a acti
vității asociațiilor studenților 
comuniști, dezbaterile au 
relevat unele neajunsuri care 
se manifestă în munca orga
nelor și organizațiilor studen
țești, indicînd noi căi și mo
dalității de îmbunătățire a 
întregii activități a Uniunii 
Asociațiilor Studenților 
muniști din România.

Lucrările în plen ale 
ferinței vor fi reluate 
bâtă dimineața.

(Agerpres)

Co-

de mediere în ne- 
egipteano-israelie-

CAIRO 24 (Agerpres) - 
Președintele'Egiptului Anwar 
El Sadat, l-a primit vineri, 
la Ismailia pe Alfred Ather
ton, asistent al secretarului 
de stat al S.U.A. pentru pro
blemele Orientului Apropiat 
și Asiei de sud, aflat în a- 
ceastă țară în cadrul misiu
nii sale 
gocierile 
ne.

După cum relevă agenția 
MEN, Alfred Atherton a trans
mis președintelui Egiptului 
ideile israeliene asupra de
clarației de principii care 
să guverneze reglementarea 
conflictului din zonă.

La rîndul său, șeful statu
lui egiptean a expus punc
tele de vedere ale Egiptului 
asupra acestor principii și a 
reafirmat necesitatea retra
gerii totale a Israelului din 
toate teritoriile arabe ocu
pate în anul 1967 și a re
cunoașterii drepturilor po
porului palestinian, inclusiv 
a dreptului de autodetermi
nare.

Pe de altă parte, vineri, 
au continuat 
dintre trimisul 
ministrul egiptean al aface
rilor externe, Mohamed Ibra
him Kamel.

După contactele avute vi
neri, Alfred Atherton a de
clarat, potrivit agenției Fran
ce Presse, că negocierile 
pentru o reglementare glo-

convorbirile 
american și

MINiSibKUL
AL ENERGIEI a anunțat câ 
Statele Unite au efectuat la 
poligonul din deșertul Ne
vada o experiență nucleară 
subterană. Puterea exploziei 
- prima din acest an - a fost 
de 20-150 kilotone.

UN TRIBUNAL BIRMANEZ 
a pronunțat, sentința de con
damnare la moarte a patru 
persoane și de închisoare 
pe termene diferite a altor 
două, implicate într-o încer- 

bală a situației din Orientul 
Apropiat se află „pe calea 
unui început bun". El a ară
tat că a avut prilejul de a 
confirma președintelui An
war El Sadat voința ameri
cană de a participa la pro
cesul spre pace.

BEIRUT 24 (Agerpres) - 
In Liban, situația revine la 
normal după recentele inci
dente dintre forțele arabe de 
menținere a păcii și forțele 
libaneze. Astfel, informează 
agenția France Presse, vineri 
a fost redeschisă traficului 
autostrada internațională 
Beirut-Damasc. Circulația 
automobilelor a fost resta
bilită în ambele sensuri.

De asemenea, amintește 
agenția citată, la începutul 
săptămînii au fost redeschise - 
școlile din sectorul de est 
al Beirutului și suburbiilor 
sale ale căror cursuri fuser 
seră suspendate.

RABAT 24 (Agerpres) - 
Husni Mubarak, vicepreședin
te al Egiptului, și-a încheiat 
vizita oficială la Rabat. In 
cursul convorbirilor pe care 
le-a avut cu regele Hassan 
al ll-lea al Marocului, au 
fost subliniate relațiile strîn- 
se existente între cele două 
țări și pozițiile celor două 
state față de evoluțiile din 
Orientul Mijlociu și de pe 
continentul african, relevă a- 
genția MEN.

care de asasinare a preșe
dintelui U Ne Win și de 
complot pentru secesiunea 
statului Arakan, din vestul 
tării, informează aqentia 
UPI.

COMPANIA ITALIANA 
producătoare de automobile 
^Alfa-Romeo" a anunțat 
creșterea cu 2,3 la sută în 
medie a prețurilor mașini
lor sale.

AUTORITĂȚILE BRITANICE 
au respins cererea rrontului 
Național, grupare politică 
neofascistă, privind organi
zarea unui marș într-un car
tier al Londrei - informează 
aqentia Reuter.
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PETROȘANI - 7 No
iembrie : Iarba verde de 
acasă; Republica : Mînie 
rece; Unirea : Rîul care 
urcă muntele; LONEA : 
Sfîrșitul legendei; ANI- 
NOASA : Âh, Jonathan, 
Jonathan; VULCAN : Fair 
play; LUPENl - Cultural : 
împușcături sub clar de 
lună; Muncitoresc: întoar
cere tîrzie ; URICANI : 
B.D. la munte și la mare.

TV.
12,00 Telex; 12,05 Ro- 

rran-foileton. Pagini din 
Comedia umană. Reluarea 
ultimului episod; 13,05 
Muzică distractivă; 13,50 
Muncă = bunăstare. Re- 
portaj-anchetă (reluare) 
14,20 Intîlnire 
cu Norocel 
14,35 Din i 
dansurile
14,50 Agenda cultural-ar- 
tistică; 15,15 Stadion;
16.40 R.S. Cehoslovacia- 
Repere contemporane. 
Documentar; 16,50 Clu- 
b u I tineretului la... 
Piatra Neamț; .17,50 
Februarie 1978 - cronica 
evenimentelor politice in
terne și internaționale; 
18,05 Antologia filmului 
pentru copii și tineret. 
Abbott și Costello ; 19,30 
Telejurnal ; 19,50 Teleen- 
ciclopedia; 20,30 Mari 
filme western. Urmărirea. 
Premieră pe țară; 22,00 
Intîlnire cu satira și U- 
morul; 22,30 Telejurnal ;
22.40 Seară de romanțe.

RADIO

muzicală 
Dimitriu ; 

muzica și 
popoarelor ;

I
I 
I

Știri;5,00 Buletin de
6,00 Radioprogramul di
mineții; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Revista presei; 8,10 
Curierul melodiilor ; 9,00 
Buletin de știri; 9,05 Re
vista literară-radio; 9,40 
Antologie de cîntece ; 
10,00 Buletin de știri; 
10,05 Recital de operă; 
10,30 Balade, și jocuri 
populare; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Atlas cul
tural ; 12,00 Buletin de
știri ; 12,05 Din comoa
ra folclorului nostru -r 
13,00 De la 1 la 3; 15,00 
Meridian-club ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Radio- 
divertisment muzical ;
18,00 Orele serii ; 20,00 
Romanțe, cîntece și pie
se concertante; 20,30
Azi, în România;
20,40 Cadențe sonore ; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 
Maratonul dansului ; 
24,00 Buletin de știri; 
0,05-6,00 Non stop mu
zical nocturn.
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VREMEA

la

Stația meteorologică 
Petroșani comunică : Ie
ri,. temperatura maximă 
a aerului la Petroșani a 
fost de +6 grade, iar la 
Parîng de +4 grade. Mi
nimele au fost de -3 și» 
respectiv, —2 grade.

Stratul de zăpadă 
Parîng : 38 cm.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vremea conti
nuă să se încălzească u- 
șor. Cer variabil, mai 
mult senin. Dimineața, pe 
alocuri, ceață, 
turile maxime vor 
prinse 
grade, 
tre +1

Tempera
ți cu- 

între +4 și +12 
iar minimele în- 
și -2 grade.

I
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