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TARII/ Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

. Sîmbătă, 18 mai, au con
tinuat, la Palatul Consi
liului de Stat, convorbi
rile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
dintele Republicii 
liste România,

SECTORUL IV AL I.M, LUPENI

Un colectiv hotărît să revină printre 
fruntașii Văii Jiului

In cele aproape două 
decade care au trecut din 
această lună 
la Lupeni au 
cota realizărilor 
la o medie de 
8000 tone de 
reușind în acest 
realizeze sarcinile 
plan stabilite pentru 
ceastă perioadă. La creș
terea producției de căr
bune o contribuție deo
sebită a avut-o colectivul 
celui mai mare sector de 
producție de la această 
mină și din Valea Jiului 
— sectorul IV —, care, 
prin mobilizarea între
gului efectiv, a depășit 
greutățile cu care s-a 
confruntat pînă la sfîrși
tul lunii aprilie datori
tă tectonicii de zăcămînt.

minerii de 
menținut 

zilnice 
aproape 
cărbune, 
fel să-și 

de 
a-

In ultimele zece zile ale 
acestei luni, minerii sec
torului IV au recuperat 
integral minusul înre
gistrat în primele două 
decade și au extras peș
te sarcinile de plan ale 
lunii" aprilie 327 tone de 
cărbune Primii pași pe 
calea redresării au fost 
făcuți. Ei trebuiau con
firmați în primele zile 
ale lunii mai. Prin efor
turi susținute, folosind la 
înalți parametri comple
xele de susținere meca
nizată, combinele de a- 
bataj și cele’alte utilaje 
din dotare, minerii sec
torului IV și-au depășit 
ritmic sarcinile de ’an 
în această lună, acumu- 
lînd, la zi, o producție 
suplimentară de peste

a- 
era 
mai 
din

4500 tone de cărbune. De 
fapt, angajamentul luat 
la începutul lunii de 
cest harnic colectiv 
să recupereze în luna 
5000 tone de cărbune
minusul primului trimes
tru. Analizînd, la jumă
tatea lunii stadiul reali
zărilor, condițiile exis
tente și posibilitățile avu
te, șefii de brigadă, 
nerii, întregul efectiv 
sectorului
pînă la sfîrșitul 
luni să Recupereze 
10 000 tone de 
creînd totodată

mi- 
al 

au hotărît ca 
acestei 

peste
cărbune, 

toate con.

Gheorghe BOȚEA

(Continuare !o pag. a 2-a)

Cu planul pe cinci luni îndeplinit
SECTORUL III,

înfăptuirea programului de creștere a 
producției de cărbune constituie un obiec
tiv prioritar pentru minerii Văii Jiului. 
Ei sînt hotărîți să facă totul pentru a 
extrage cît mai mult cărbune atît de ne
cesar economiei naționale. Acum, cînd 
ne mai despart puține zile de sfîrșitul lu
nii mai, noi și noi colective de mineri 
raportează îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan pe cinci Luni. IN CURSUL 
ZILEI DE IERI, MINERII SECTORULUI 
III DE LA I.M. PAROȘENI AU EXTRAS 
ULTIMELE TONE DE CĂRBUNE AFE

RENTE SARCINILOR DE PLAN PE CINCI 
LUNI. Cu cele aproape 1000 de tone ex
trase suplimentar la zi în luna mai, plu
sul acumulat de la începutul anului la 
producția fizică de cărbune se ridică la 
peste 10 000 DE TONE. ACEST SUCCES 
REMARCABIL ARE LA BAZĂ DEPA-

I.M. PAROȘENI
ȘIREA RITMICA A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII CU PESTE 2000 KG PE POST. 
Merite deosebite revin minerilor din 
brigada condusă de FRANCISC FAZA- 
KAȘ care exploatează un abataj frontal 
echipat cu complex de susținere 
mecanizată de măre înălțime — de tip 

de tăiere, 
și prin 
potenți- 
Fazakaș 
produc- 

pe post.

— CMA-5I-I — și combină 
Prin buna organizare a muncii 
folosirea la întreaga capacitate a 
aiului tehnic și uman, Francisc 
și ortacii lui au realizat ritmic 
tivități medii de peste 20 tone 

sectorului o contribuție 
și-au adus și minerii din 

brigăzile de pregătiri conduse de PETRU 
ANTO1II și ION ȘTEFUREAC, care au 
asigurat linia de front activă necesară 
realizării sarcinilor de plan,

La realizările 
deosebită

preșe- 
Socia- 

și colonel 
Denis Sassou Nguesso, pre. 
ședințele Comitetului Cen
tral al Partidului Congo- 
lez al Muncii, președinte, 
le Republicii Populare 
Congo.

La convorbiri au parti-

ci pat membrii celor două 
delegații.

Noua rundă de convor
biri a fost consacrată e. 
xaminării în continuare a 
unor probleme privind dez
voltarea relațiilor bilate
rale, precum și a unor as. 
pecte majore ale actuali
tății politice internaționa
le. De asemenea, s-a pro
cedat la o informare reci
procă asupra preocupări
lor actuale și de perspec
tivă ale celor două țări, 
partide și popoare privind

dezvoltarea economico.so- 
cială a României și Repu
blicii Populare Congo.

In cadrul schimbului de 
păreri în legătură cu evo
luția situației internațio
nale, a fost exprimată în
grijorarea față de menți_ 
nerea încordării deosebit 
de grave existente în lu
me ca urmare a politicii 
imperialiste de forță și 
dominație, de amestec în 
treburile interne ale altor

(Continuare in pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu
> »

s-a si>

a avut convorbiri cu președintele
Republicii Arabe Fgipt

RepubliciiPreședintele
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au 
întîlnit, sîmbătă după- 
amiază cu președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mo
hamed Hosni Mubarak, și 
cu doamna Suzanne Mu
barak, care, în drum spre 
patrie, au făcut o scurtă 
vizită prietenească în țara 
noastră, cu prilejul escalei 
la București.

La sosire pe aeroportul

încheierea
Sîmbătă s-a încheiat la 

București Forumul tinere, 
tului, ale cărui lucrări 
s-au desfășurat sub sem
nul unei puternice anga
jări patriotice, revoluțio
nare, generată de magis
trala cuvîntare rostită de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, la des
chiderea acestei ample, cu
prinzătoare și reprezenta-

Otopeni, 
hamed Hosni 
doamna 
rak au 
salutați 
varășul 
și de tovarășa 
Ceaușescu. Oaspeții 
tenl au fost salutați de a- 
semenea, de- membri 
guvernului, de alte 
soanc oficiale

In cadrul
care a avut 
prilej s-a făcut un schimb

președintele Mo- 
Mubarak și 

Suzanne Muba- 
fost întîmpinați și 
cu căldură de to- 
Nicolae Ceaușescu 

Elena 
egip_

ai 
per- 

române.
convorbirii 

loc cu acest

Forumului
tive manifestări din via
ța politică a tineretului ță. 
rii.

La ședința de închidere 
au iitat parte membri și 
membri supleanți ai Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai Comitetului Cen
tral al Partidului, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și 
vernului, membri 
ducerilor Uniunii 
retului Comunist,

ai gu- 
ai con- 

Tine- 
Uniu-

de păreri asupra proble
melor privind evoluția 
relațiilor bilaterale. Cei 
doi președinți și-au mani
festat deosebita satisfac
ție față de noul dialog, 
care se înscrie în practica 
contactelor și consultări
lor frecvente ce caracte
rizează relațiile româno- 
egiptene, și și_au exprimat 
convingerea că acesta va 
contribui la dezvoltarea,

(Continuare in pag. a 4-a)

tineretului
nil
lor Comuniști din Româ
nia 
al
lor, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și ob
ștești, personalități ale vie. 
ții științifice, culturale Și 
artistice, delegați și invi
tați de pe întreg cuprinsul 
țării — tineri muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi,

Asociațiilor Studenți-

și Consiliului Național 
Organizației Pionieri-

(Continuare in pag. a 2_a)

încheierea lucrărilor Congresului
al XIMea al U- 4 ♦

PETROȘANII»

Laudă omului muncii 
si creației sale“

L
s.

- £

- >

lor venite în sprijinul 
producției, al creșterii 
calitative a acesteia.

■ Intre 20 și 26 
avea loc „Săptănuna 

petrileană”, grupaj de 
manifestări politico-edu- 
cative dedicate vieții și 
muncii minerilor. Vor a- 
vea loc dezbateri, mese 
rotunde, expuneri, ma
nifestări artistice atît în 
cadrul clubului cît și la i 
sediile întreprinderilor și ' 
instituțiilor din oraș.

Sîmbătă, s_ali încheiat 
lucrările Celui de.al XII- 
lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist,, eve
niment de însemnătate deo
sebită, cu profunde senini, 
ficații în viața și activita
tea tinerei generații.

La lucrările în plen din 
ultima zi au luat parte to
varăși din conducerea par
tidului și statului, condu
cători ai unor ministere și 
instituții centrale, repre
zentanți ai organizațiilor

de masă și obștești, activiști 
de partid, cadre din acti. 
vul U.T.C. și al asociațiilor 
studenților comuniști.

Se aflau, de asemenea, 
în sală membrii delegați
ilor de tineret de peste ho
tare participante la lucră
rile Forumului tineretului.

In cursul ședinței de di_ 
mineață participanții au 
fost informați că pe adresa 
Congresului Uniunii Tine, 
retului Comunist au con
tinuat să sosească nume-

roase telegrame, mesaje 
și scrisori din partea or
ganelor și organizațiilor 
de tineret și copii din toa
te domeniile de activitate.

S-a menționat, de ase
menea, că au sosit și au 
prezentat mesaje de salut 
reprezentanții unor orga
nizații de tineret de peste 
hotare.

In cadrul discuțiilor a- 
supra problemelor aflate

Luni, 20 mai, 
sala C.M.V.J. va avea 
o consfătuire cu 
„Pregătirea forței 
muncă în minerit", 
sfătuirea. 1 
ticipa cadre de speciali
tate din domeniul mineri
tului și învățămîntului, se 
înscrie pe linia acțiuni-

loc 
tema 

de 
Con. 

a care vor par.

H Teatrul „Ciulești 
va fi prezent marți, 2 
mai, în municipiul nos
tru cu piesa „Milionarul 
sărac“. Spectacolele vor 
avea loc în sala Teatru
lui de stat „Valea Jiu
lui" la orele 17 și 19,30. 
Dintre protagoniști, re
țin atenția Sebastian Pa- 
paiani, Ștefan Mihăiles- 
cu-Brăila, Radu Pana- 
marenco.

Horia DOBROGEANt

duminică
(Continuare in nag. a 4-a)
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De la o

mai irumospanoramică
1
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încheierea Forumului tineretului
(Urmare «lin pagina I)

pionieri, șoimi ai patriei, 
studenți, militari.

Au participat reprezen
tanți ai organizațiilor re
voluționare, progresiste 
și democratice de tineret, 
studenți și copii de peste 
hotare.

Forumul tineretului din 
patria noastră a aprobat 
Programul activității Uni
unii Tineretului Comunist 
privind educarea comu
nistă, revoluționară a ti
nerei generații din patria 
noastră, participarea tot 
mai activă a întregului ti
neret la dezvoltarea eco_ 
nomico-socială a țării, la 
înfăptuirea mărețelor o- 
biective ale Programului 
și hotărîrilor Congresului 
al XlII-lca ale Partidului 
Comunist Român, de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

In spiritul indicațiilor și 
orientărilor de excepțio
nală însemnătate trasate 
de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a înflăcăratelor 
îndemnuri și chemări a- 
dresate de Secretarul ge

neral al partidului de la tri
buna Forumului tineretu
lui, participanții la lucrări 
au analizat, timp de trei 
zile, cu înaltă responsabili
tate comunistă, activitatea 
Uniunii Tineretului Co
munist, Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști 
din România și Organiza
ției Pionierilor pentru e_ 
duearea comunistă, în spi
rit revoluționar și patrio
tic al tinerei generații, 
munca desfășurată cu ab
negație de minunatul tine
ret al României socialis
te pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei, 
pentru întărirea suvera
nității și independenței 
sale, pentru ridicarea bu
năstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Ecou al celor mai alese 
gînduri și simțăminte ca- 
re-i animă astăzi pe toți 
tinerii țării, participanții 
la lucrările Forumului au 
adresat o scrisoare tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, președintele Repu
blicii, al cărei text a fost 
aprobat cu puternice și în
delungi aplauze, cu nesfîr- 
șite -urale și ovații.

In încheiere a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al Q.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Co
munist.

Ședința de închidere a 
Forumului tineretului ia 
sfîrșit întl’-o atmosferă î- 
nălțătoare, de vibrant pa
triotism în care își regă
sesc reafirmare puterni
că simțămintele cele mai 
fierbinți de dragoste, sti
mă și recunoștință pe ca
re întregul- tineret al patri
ei socialiste le nutrește, din 
adîncul ființei sale, față de 
secretarul general al par
tidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, revoluționar 
consecvent și vizionar, pa
triot înflăcărat, prietenul 
și îndrumătorul cel mai a- 
propiat al tineretului, care 
își dedică cu neasemuită 
devoțiune întreaga viață 
și activitate binelui și fe
ricirii întregului nostru 
popor.

Petroșani — secvență 
citadină.

Foto: Ion LICIU

INTERVIUL SAPTÂMINII

Vă recomandăm o form! de împrumut
Cooperativa de credit

Sub egida Uniunii jude
țene a cooperativelor de 
consum Hunedoara. — De
va, la Vulcan funcționea
ză Cooperativa de credit. 
Despre activitatea aceste
ia, am stat de vorbă cu 
tovarășul Ilodoș Istvan, 
președintele cooperativei:

— Cooperativa de credit 
Vulcan cuprinde aproa
pe 5000 membri. Dispu
nem de un fond de 4,5 mi
lioane" lei. Numai de la în
ceputul acestui an, prin 
formele de activitate ale 
cooperativei, s-au acordat 
împrumuturi în valoare de 
2,1 milioane tej. Trebuie 
să menționez că, prin 
preocuparea constantă a 
colectivului cooperativei 
(din care fac parte Maria 
Făgurel, - Ana Teotișan și 
Judith Szilvester), nu a- 
vem restanțe la încasarea 
ratelor decît de 300 000 lei, 
ceea ce reprezintă foarte 
puțin, în funcție de ■«urne
le acordate sub formă de 
împrumut.

— Care sînt avanta
jele persoanelor care 
devin membri ai coope
rativei «le credit Vulcan?

— Cel mai mare avan
taj este că, prin coopera
tiva noastră, se pot obți
ne împrumuturi pentru- 
nevoi familiale foarte re
pede (în funcție de posi
bilități, maxim în două 
săptămîni), fără ca per
soana care solicită împru
mutul să fie în prealabil 
membru al cooperativei.

— Care sînt condiți
ile pentru acordarea îm
prumuturilor?

— Persoana trebuie 
să aibă 18 ani împ’iniți, 
să fie încadrată în muncă, 
să aibă stagiul militar sa
tisfăcut (pentru bărbați) și 
domiciliul stabil pe raza 
municipiului Petroșani. 
Cooperativa de credit Vul
can este singura unitate de 
acest gen din Valea Jiului. 
Cu adeverințe tip de Ia 
locul de muncă al solici
tantului, precum și adeve
rință pentru cel puțin un 
girant, împrumutul intră

Un colectiv hotărit să revină printre 
fruntașii Văii Jiului» •

foarte puțin de mers sub 
tavan 
de la începutul decadei a 
treia să treacă sub tavan 
artificial, 
astfel substanțial 
țiile de muncă din 
avînd posibilitatea 
realizeze și chiar 
depășească sarcinile 
plan pe luna în 
Totodată^ strădaniile 
se de acest colectiv 
luna aprilie și în prima 
jumătate a lunii mai au 
fost concretizate în echipa
rea unui 
complex 
canizată 
aba 
se află 
probe 
plexul 
SMA-2, introdus în subte
ran a fost 
urma unor 
tehnicienii 
adaptat la 
crete existente 
In primele zile ale probe
lor tehnologice, produc
ția de cărbune extrasă a 
fost la nivelurile planifica
te, la fel și productivitatea 
muncii care a fost de pes
te 10 tone pe post, urmînd 
ca brigada condusă de tî- 
nărul șef Vasile, Șotrea să 
atingă în următoarele zile 
peste 15 tone pe post.

(Urmare din pag. I)

dițiile ca în luna iunie să 
recupereze integral minu
sul de 21 000 tone de căr
bune înregistrat în primul 
trimestru, astfel îneît în- 
cepînd cu prima lună a 
celui de-al doilea semestru 
al anului să poată depăși 
ritmic sarcinile de plan 
la producția fizică de căr
bune. Și în această lună, 
ca dealtfel și de la înce
putul anului, cu realizări 
de prestigiu se înscriu 
ficntaliștii din cele două 
abataje echipate cu tăiere 
șj susținere mecanizată, 
conduși de Eroul Muncii 
Socialiste, Constantin 
pa, care au realizat 
ductivități superioare 
cinilor planificate 
900 kg pe post și o 
ducție suplimentară 
5000 tone de cărbune 
la începutu1. anului.
a doua jumătate a acestei 
luni frontaliștii din brigă
zile conduse de
Manda și Teodor J3oncalo 
au depășit greutățile în- 
tîmpinate și au crescut re
alizările zilnice aproape la 
nivelul sarcinilor de plan. 
După cum ne informa ing. 
Andrei Senzaconi, 
sectorului, Teodor 
calo și ortacii săi mai au

natural urmînd ca

îmbunătățind
condi- 
abataj, 

să-și 
să-și 

de 
curs, 

depu
te

timp și 
a lucră-

Po- 
pro- 
sar- 

cu 
pro- 

de 
de

Din

nou abataj
de susținere 
și combină 
a j, ca 

în aceste zile 
tehnologice. Com- 
mecanizat, de tipul

t

cu 
me

de 
r e 

în

Conștienți că realizarea 
sarcinilor de plan depinde 
de executarea la 
de bună calitate
iilor de pregătiri, conduce
rea sectorului a 
accent deosebit pe execu
tarea acestor lucrări. De 
la începutul anului au fost 
executați peste 
de plan 140 ml 
de lucrări, ca 
bunei activități 
rate de brigăzile 
de Mihai Nistor, 
Kaszo și Anachet

pus un

sarcinile 
de astfel 

urmare a 
desfășu- 
eonduse 

Mihai 
Pascar u.

Tinărul loan Neicu, strungar nou primit in rindu_ 
rile comuniștilor — secretarul organizației U.T.C.— 
Mecanică I din I.U.M.P. Foto: T. ALEXANDRU

In căutarea carburanților risipiți și 
(de lucru) pierdut

modificat în 
studii făcute de 

sectorului și 
condițiile con- 

în abataj.

Aurel

șeful 
Bon-

Succese deosebite
Cinstind prin fapte de muncă Forumul tinerei 

generații, uteciștii Văii Jiului, în cadrul „Săptămî- 
nii de producție record**, obțin zilnic rezultate deo
sebite în acțiunile organizate în sprijinul produc- 
ței. Astfel, au fost aprovizionate locurile de muncă 
din subteran cu 120 cărucioare cu lemn de mină și 
100 cărucioare cu cherestea. De asemenea, au fost 
descongestionați 500 ml de galerie, au fost transpor
tate la suprafață 150 cărucioare defecte, precum și 
150 m de cablu din cupru.

Constatînd, cu ocazia 
raidurilor întreprinse pe 
drumurile publice, că in
ventivitatea unora (tot mai 
mic numărul lor, din feri
cire!) nu are limite cînd 
e vorba de a folosi mași
na statului în... scopuri 
personale, fără a ține cont 
că se risipesc astfel canti
tăți mari de carburanți, 
ne-am propus vineri, 17 
mai a.c., ca, împreună cu 
Biroul circulație al miliției 
municipiului, să suprave
ghem zona pieții agro-ali- 
mentare din Petroșani. în
soțiți de plut. major Vic
tor Moraru; am 
„secvențele" pe care 
dăm în continuare.

AUTOTRENUL... 
FAN cu numărul de 
triculare 21 HD 
(U.M.T.C.F. Iscroni) 
cat de la bază la 8,30. La 
ora 9,10 este în piață, pă
răsit, ' cu ușile deschise. 
După acte’e părăsite și lă
sate la îndemîna (cui o 
fi...) aflăm că șofer este 
Aurel Vreja. Intr-un tîr-

surprins 
le re.'

OR- 
înma-

4071 
a ple_

DEVIERE. Datorită lu-
I crărilor de extindere a 

1 podului peste pîrîul Ma- 
I leea din reședința noas- 
' tră de municipiu, circula- 
I ția rutieră pe Bulevardul 
I Republicii este- deviată pe 

străzile Ion Budai Delea- 
* nu (din direcția Hațeg) și 
j Nicolae Bălcescu (din di

recția Tg. Jiu). (I.V.)
PRIN FILIALA din Pe- 

I troșani a O.J.T. și punctul

turistic Lupeni se mai pot 
obține bilete pentru pe
trecerea unui plăcut sejur 
pe litoralul bulgar al Mă
rii Negre. Este vorba 
despre frumoasa stațiune 
Varna, pentru perioada 
18—29 iulie, hotel de ca
tegorie „lux". Ultima zi 
de înscrieri, 15 iunie. (I.M.)

PREMIERA. Bocșarii 
conduși de Eugen Pakat, 
din cadrul Centrului de 
preindustrializare a lemnu
lui Iscroni au reușit 

miercuri seara o adevăra
tă „premieră** națională, 
aprinderea celei mai mari

bocșe pentru mangal, înăl
țată vreodată în România. 
După ce va arde 20 de zi
le în loc de 30, cît era 
normal, din lemn, buturi

ziu, apare și el... O fi fost 
să verifice...

ESCALA...
TA. Pentru șoferul 
basculantei 31 HD 
(Vasile Moldoveanu), 
parținînd de I.P.E.G.,

mercurialul ? 
PRELUNGI- 

auto- 
1957 

a- 
. „es- 

cala“ la piață s-a prelungit 
nepermis de mult. Pur și

N-a avut încotro și a in
trat... în viteză spre Văr
uită, unde avea treabă.

NEGLIJENȚA " ’ ~ ‘
ACASA în camionul 
IID 1875), apartinînd

. I.F.E.T. Deva - ‘
Iscroni. Mașină 
bonul de materiale (!?),

LA EA 
(21 
de 

coloana 
părăsită,

RAID — ANCHETĂ

simplu, șoferul a așteptat 
— peste o jumătate de o- 
ră! —
care a 
care**.

O
(SAU PESCĂREASCA) PE 
6 ROȚI încearcă să ne 
servească Tiberiu Ilulpe 
(21 HD 2754) care intră 
„triumfal** în parcarea pie
ții, pregătit (cu oamenii 
însoțitori, de"la I M. Băr- 
băteni) să „asalteze** pia
ța. „Luat din scurt**, ne 
spune că de fapt a intrat 
aici, chipurile, pentru Că 
„nu mai intră în viteză**.

ca „să vină maistrul 
plecat să-și ia mîn.

VINATOREASCA

și crengi vor rezulta 300 
tone mangal, destinat ex
portului. (I.V.)

FIRME. A apărut o no
uă „modă", care trădează

FLORI ȘI ALESE GINDURI PENTRU ANA 
SZABO. După o activitate de 33 de ani desfășurată 
in comerțul Văii Jiului, perioadă in care comunis
ta Ana Szabo a îmbinat în mod exemplar reali
zarea sarcinilor profesionale (în calitate de șef de 
unitate la restaurantul „Parîngul**.), prestarea unui 
comerț civilizat, la formarea a numeroși lucrători 
comerciali, cu activitatea politică și obștească ce 
i-a fost încredințată, a ieșit la meritata pensie. Ne 
alăturăm colectivului I.C.S.A.-A.P., cu o floare și 
alese gînduri, ani mulți cu sănătate. (T.R.)

înmatricu-
în

certificatul de 
lare, hainele șoferului 
cabina... deschisă.

CU TRACTORUL 
REMORCA DUPĂ... O 
GÂTURA DE CEAPA! O 
performanță care — deo
camdată — nu are rival, 
dar pentru care Emil Bră- 
țan (I.G.C.L. Petroșani) — 
cu tractorul (cu remorcă!) 
41 HD 3204 — nu are mo
tive să fie mîndru. Deși 
avea de transportat tuburi 
de oxigen, care erau aș
teptate la fronturile de lu
cru ca... oxigenul, a 
schimbat „puțin** traseul

lipsa de imaginații a lu
crătorilor noștri comerci
ali. Unele unități nou des
chise nu mai poartă nu
măr, nici măcar nume, al
tele preiau denumiri ge
nerale, deja uzate seman
tic. Există astfel un res
taurant nou „Bulevard" în 
Petroșani, o cofetărie nouă 
„Bulevard" 
și unități 
București,
Napoca etc. In jurul 
tru, atîtea nume unice de 
munți și ape, unele bimi
lenare și foarte frumoase. 
(I.V.)

în Lupeni, dar 
similare

Sibiu,
în

Cluj- 
nos-

în legalitate.

— Alte detalii?

— In funcție de condi
țiile de retribuire pe care 
le îndeplinește solicitan
tul acordăm împrumuturi 
de pînă la 10 000 lei. Ram
bursarea sumei împrumu
tate se face în 10 rate lu
nare, tot în funcție de 
retribuția solicitantului. 
Așteptăm noi membri la 
sediul cooperativei, aflat 
în clădirea Consiliului 
popular orășenesc Vulcan.

Convorbire realizată de 
Bujor MIRCESCU

a timpului

să-.și ia o legătură, de cea
pă!

Aspecte, după cum se 
vede, au fost numeroase, 
deși timpul în care am e- 
fectuat acest sondaj nu a 
însumat mai mult de 120 
de minute. Dacă mai pu
nem la socoteală pe cei 
care văzîndu-ne au „dis
părut" renunțînd la esca
la „propusă", avem imagi
nea reală a ceea ce se în- 
tîmplă cu multe mașini ale 
întreprinderilor în zilele 
de vineri în mod deose
bit, cînd e zi de tîrg.

Poate că n-ar strica — 
uneori — să verifice tra
seul pe care pleacă mași
nile, și cadrele de conduce
re din unitățile care dis
pun de mijloace de trans
port, pentru a-i obliga să 
aleagă drumul cel mai 
scurt, evitînd consumul 
inutil de carburanți și 
pierderea orelor de lucru 
efective.

Alexandru TATAR

MAGDA C ATONE SI 
CLAUDIU BLEONȚ sînt 
prezenți pe scena Teatru
lui de stat „Valea Jiului** 
din Petroșani cu piesa „Un 
bărbat și mai multe fe
mei", lucrare . dramatică 
aparținînd scriitorului so
vietic Leonid Zorin. Spec
tacolul va avea loc luni, 
20 mai, ora 19. (Al.H.)

I
I
I
I

Rubrică realizată de
II. ALEXANDRESCU
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MĂSURATUL OILOR
străveche sărbătoare a muncii 

gospodarilor de pe Jiu

De ta o d
r • -n. • .» .

ntoă la alta

A început, în diferite 
locuri din Valea Jiului, 
măsuratul oilor, obicei 
care, dincolo de caracte
rul lui pitoresc și sărbă
toresc, marchează înce
putul anului pastoral. 
Este o tradiție transmi
să din generație în gene
rație, cu același conți
nut, pentru toți cei care 
se ocupă de creșterea oi
lor, dar și©cu mici însă 
nesemnificative diferen
țieri de la un loc la al
tul. Acest frumos obicei 
ne-a fos descris de pa
tru oameni din Vulcan, 
vechi crescători de oi.

— Este o tradiție din 
moși-strămoși, așa o 
știu de cînd sînt, ne
mărturisea Petru Vlaic 
din Paroșeni. Pentru mă
suratul laptelui se folo
sește cioiul; 6 cioiuri fac 
o găleată, 6 găleți o 
veadră și 6 voadre fac o 
cupă.

In Paroșeni a început 
de ieri acest obicei, a că
rui frumusețe spectacu
lară i-a îndrumat pe lo
calnici s-o transpună în 
spectacol pe scena cămi- 
nolui cultural. Alături de 
Petra Vlaic, în ansamblul 
folcloric „Măsuratul oi
lor" sînt 48 de artiști a- 
matori, muncitori și cres
cători de oi, care partici
pă, an de an, împreună 
cu familiile lor — Ionel 
Dăescu, Victor Hamz, 
Kovaci Iuliu, Petru O- 
prean, Leorinț Aurel și

întuneric și... lumină
O zi splendidă, zi de 

primăvară, cu foarte mult 
soare și cu aerul plin de 
miresme amețitoare, un 
timp foarte potrivit pentru 
a privi în viitor. O zi — 
ca oricare alta — în care 
poți fi plin de idei antici
pative. Pășesc calm, ftstri- 
vind’ sub tălpi iarba fra
gedă. „Unde merg eu, oa
re, acum?".

Bine, dar ce se întîmplă? 
Visez sau... Mă înghite pă- 
mîntul? Mă scufund, cad 
în neant. Trebuie să scap, 
să fug... dar unde... cum? 
Un întuneric total mă în
conjoară și nu mă lasă 
din brațele lui, nu pot 
scăpa din mrejele lui. Ce 
liniște! Oare este liniștea 
infinitului? Și lucrurile 
strălucitoare care se văd...

înaintez încet și sigur 
în întuneric. O liniște care 
mă doboară, care mă dis
truge psihic, care — poa
te — nu mai este viață, 
care simt cum mă cuprin

Anecdotele științei (XXXII)
Medicul Hill, adresă 

Societății Regale din Lon
dra — care-i refuzase de 
curînd cinstea de a-1 
alege printre membrii săi 
— un memoriu în care 
relata cum a lipit imediat 
cu gudron piciorul rupt 
al unui marinar și, în 
scurt timp, acesta s-a 
folosit de el Ia fel de bine 
ca mai înainte.

Discuțiile pentru și con
tra au durat cîtva timp 
m a i ales că se pu
blicaseră recent lucrări 
despre proprietățile întă
ritoare ale extractului de 
gudron, dar pînă la urmă, 
înaltul for științific a ad
mis că faptul ar fi totuși 
posibil.

Dar imediat sosește a 
doua scrisoare a lui Hill 
„In memoriul meu pre
cedent, uitasem să preci
zez că piciorul marinaru
lui era... de lemn"!

St

Tn anul 1856, după cinci
sprezece ani petrecuți în 

alții — la susținerea a- 
cestui obicei pe marea 
scenă a Festivrfului na
țional „Cîntarea Româ
niei".

— După măsuratul oi
lor, au adăugat Petru 
V. Mate și Cornel Căr- 
pinean din Dealul Babii, 
oile stau să pășuneze 
două săptămîni aici, jos, 
apoi, după ce iarba va 
mai crește, urcă sus, la 
munte.

La măsuratul oilor, du
pă încheierea mulsului, 
operațiune de mare im
portanță practică, oa
menii cîntă și joacă. Flu
ierul, tradiționalul instru
ment al ciobanului, picU- 
ră melodic bucuria vie
ții, bucuria muncii. La 
Dealul Babii se înființa, 
în 1962, o formație de 
fluierași despre care 
Petru V. Mate și Cornel 
Cărpinean, membri ai a- 
cestui grup compus din 
gospodari harnici și ta- 
lentați ne vorbeau cu 
mîndrie.

— I.a noi obiceiul este 
așa, a ținut să adauge și 
Ion Burlec din Coroești: 
miercuri seara adunăm 
toate oile, joi dimineața 
le scoatem la munte și 
vineri seara le zbicim (le 
mulgem) bine-bine> Asta 
însemnează că eu îl chem 
pe altul să le zbicească. 
Și așa face fiecare. Sîm- 
bătă dimineața nu • se 
mulg, abia la ora 12 
începe măsuratul. Gos

de. Unde este, oare, zgo
motul vieții, zgomotul... 
Unde este soarele strălu
citor cîntat de poeți și 
admirat de îndrăgostiți? 
Unde au rămas? Sau... un
de sînt eu? Ce văd în de
părtare? Sînt oare stelele?...

Da. Răsuflu ușurat. Am 
crezut — la un moment 
dat — că întunericul m-a 
învins. Dar... nu? Eu am 
ieșit „învingător. Acest 
întuneric care a încercat 
să mă domine... Ah, ce 
coșmar! Mi se părea că în
ghite roca. înainte mă a_ 
flam în negură, o negură 
pe care am reușit să o stă- 
pîncsc prin propria mea 
forță...

De ce oare?...
Pentru că eu sînt MI

NERUL care am învins 
ÎNTUNERICUL...

Janoș GAȘPAR 
Clubul de literatură de 
anticipație tehnico.

științifică „Miner.club 
2001“

mijlocul Africii — David 
Livingstone (1813—1873) — 
reveni în patrie. Primit 
în Anglia cu mari onoruri 
dc populația fiecărui oraș» 
el nu fu, totuși, scutit de 
critici. Cele două asociații 
care asiguraseră fonduri
le necesare expediției erau 
nemulțumite și declarau:

Societatea misionarilor: 
că nu lucrase îndeajuns 
pentru- religie, că fusese 
mai mult explorator decît 
misionar.

Societatea de geografie: 
că făcuse prea puține des
coperiri noi, că fusese mai 
mult misionar decît geo
graf.

Drept care, Livingstone 
demisionă din ambele so
cietăți și, după un an ple
că în a treia călătorie în 
Africa, de data aceas'ta 
în calitate de trimis al 
guvernului englez.

Culese de
Ilie BREBEN 

podarul ale cărui oi au 
dat col mai mult lapte 
iese pe primul loc, pen
tru că se face și un cla
sament. Apoi începe jocul 
și veselia. La munte oile 
stau 7—8 pînă la 10 săp
tămîni, pînă în 29 august 
cînd le coborîm.

La luatul brînzei, pen
tru că acesta este, de 
fapt scopul obiceiului din 
aceste zile, se socotește 1 
litru de lapte pentru un 
cioi.

In teritoriul orașului 
Vulcan sînt mulți gos
podari harnici care pre
dau la fondul de stat im
portante cantități de lap. 
te de oaie, lînă, carne. 
Așa sînt Petru Șerban, 
Radu Petru, loan Dră- 
ghici, toți din Paroșeni, 
loan Burlec și Petru Mo
rar din Coroești, Stănilă 
Alionesc și loan Mihuț 
din Dealul Babii.

— Măsuratul oilor este 
preludiul urcării la pă- 
șunat, ne spunea Vasile 
Sufletu, secretarul Con
siliului popular al ora
șului Vulcan. In acest an 
cele 3500 de oi care se 
află pe raza orașului vor 
pășuna în plaiul Vîlcan, 
la Drăgoiul, Muncelu, 
Dosul Zănoagii. Cu cola
borarea Ocolului silvic au 
fost stabilite și alte mă
suri (lucrări de întreține, 
re, stîne care vor sprijini 
crescătorii de animale în 
perioada de pășunat).

Tiberiu SPATARU

Cronică
<■ nerimată

(152)

■ Cu palma ta mică îmi 
acoperi ochii, eclipsînd 
astfel toate stelele Univer. 
sului.

■ Unele revoluții sînt 
ca microseismele noctur
ne. Le resimt numai cei 
ce încă nu s-au culcat.

■ Nici nu ieșim bine 
din scutece și începem să 
ne scriem memoriile.

■ Din dragoste nu mu
rim.' Ne naștem.

■ Găina a făcut un ou 
banal, dar țipă tare, să 
afle și piața.

■ Sîntem ca norii. Ne 
mărim pînă la destrăma
re.

B. VAL

Jaroslaw Pajak este un 
nume în lumea circului. Un 
nume clădit cu prețul u- 
nor renunțări și sacrificii. 
Absolvent al Școlii superi
oare de muzică din Opole 
(Polonia), saxofonist și cla
rinetist în pragul desă- 
vîrșirii, Jarek execută o 
piruetă profesională în 
1977. Pune deoparte par
titura concertului de L. 
Spohr și intră direct in 
cușca leilor. Nu, nu e o 
metaforă e adevărul- adevă
rat. Jarek se hotărăște să 
devină îmhlînzitor dc lei. 
Și reușește.

N-a fost ușor. Leul bă- 
nuie pe undeva că a fost 
desemnat rege al anima
lelor. A devenit sigur și 
orgolios. Consumă zil
nic șase kilograme de car
ne de vită. In ultimă ins
tanță nu e decît o pisică 
enormă, poate trăi 21 de

J cînd se supără zgî- 
rîie pînă la măruntaie.

Primul mare succes cl

Cititorii fotografiază

„...în miez de m<ii“

Foto: Nicolae FILIP

Colecții și colecționari
(CRONICA

Din atîtea pasiuni, 
și mai mici sau și mai

mari, 
cea mai mare pasiune 
e la... colecționari.

Ei nu vor să deie sfaturi 
și nici să primească 

lecții, 
fiecare-n legea lui • 
a... „colecționat colecții".

Unul strînge fanioane, 
soața i-ar recomanda 
să ia unul de la „Jiul" 
...să rămînă tot în „A“.

Un amic de prin vecini, 
care bea „pe săturate", 
de vreo două săptămîni 
strînge doar... nemotivate.

Unul ce și-a luat mașină, 
circulînd pe două benzi, 
fiind „întîmplător" de 

vină 
a colecționat... amenzi.

Altul și-a lăsat nevasta 
pentru-o „aventură" rară, 
și-acum strînge doar 

chitanțe 
de... pensie-alimentară.

Cu... clarinetul în cușca leilor
dresorului constă în a 
convinge leul să nu-1 mă- 
nînce. Leii, . sugari încă, 
sînt luați de la grădina 

zoologică și obișnuiți trep
tat cu ideea că omul are 
intenții bune și buzunare
le pline cu bucăți de car

RIMATA)

Mai sînt alți colecționari, ! 
care, calmi, pe îndelete, ț 
string, de prin autobuze, ș 
bani... „trimiși pentru 

bilete". I

Cîte unul, mai modest, i 
fără prea mari aspirații, = 
colecționează zilnic
...timpul cit a stat prin 

stații. ■

In vitrine se mai string i 
mărfuri ce nu-și mai

au rostul, ț 
Cîte-o taxatoare, două, j 
colecționează....... restul"

Un procesoman din fine i 
a colecționat... citații.
Unul care e rău platnic ș 
a strîns, pînă-acum...

somații, 1

De-aș fi colecționar, 
lucru dealtfel firesc,
aș colecționa... surîsuri, i 
de la... cei ce ne citesc. =

Mircea ANDRAȘ 

ne. In caracterul leului 
intervine o mutație. Leul 
înțelege că e absurd să ra
gă, că poate beneficia din 

pi in de binefacerile civili
zației, consumînd zilnic 
șase kilograme de carne 
fără os. Este un mare plus

Știați că... 
unii oameni 
au devenit...

Sandvișul a fost primul 
lord al Amiralității Brita
nice — Sandwich.

Savarina a fost, consilier 
la Curtea de casație a Fran. 
ței, Brillat — Savarin.

G! I )tina a fost medicul 
francez Guillotin.

Șrapnelele — ofițerul en
glez Shrapncll.

Macadam a fost ingine
rul scoțian Mac Adam.

Drezina a fost tot ingi
ner, dar francez Draisin.

Raglanul a fost mareșa
lul englez din războiul 
Crimeii, Raglan.

Rencloda a fost soția lui 
Francisc I al Franței, Reine 
Claude.

Mausoleul, un rege an
tic de acum 2300 de anij 
Mausol.

Linșarea, judecătorul 
american Lynch.

Culese de
I. BREBEN

față dc nesiguranța și. să
răcia savanei. Și darwinis- 
mul se verifică. Regele a- 
nimalelor face tumbe, sa
re prin cercuri de foc și 
urcă pe scaune înalte. 
Mîrîie formal la fiecare 
gest al dresorului, vrea 
ca publicul să-1 creadă 
sîngeros, dar în realitate 
n-are chef să muște pe 
nimeni. Vrea numai ca 
spectacolul să se termine 
mai repede, să-și primeas
că „dreptul de autor" și 
să adoarmă la adăpostul 
gratiilor.

Jaroslaw Pajak, cetă
țean polonez legat indes
tructibil de România este 
un vrăjitor îndrăzneț. Este 
probabil primul dresor 
din hune care renunță la 
bici și furcă în’ favoarea 
clarinetului. L-am văzut și 
la Petroșani conversînd 
cu „molanii" săi.

Valeriu BUTULESCU
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Vizita oficială de prietenie in țara noastră 
a președintelui Republicii Populare Congo

(Urmare din pag. I)

State, de consolidare și 
reîmpărțire a zonelor de 
influență, conflictelor din 
diferite regiuni ale globu
lui și, in mod deosebit, a 
intensificării fără prece
dent a cursei înarmărilor, 
în special a celor nucleare.

S-a subliniat că, în a- 
ceste împrejurări, se im
pune ca toate popoarele, 
torțele progresiste, demo
cratice, antiimperialiste 
de pretutindeni să-și u- 
nească eforturile și să 

' conlucreze tot mai strîns 
pentru oprirea evoluției 
periculoase a evenimen
telor spre confruntare și 

■ război, pentru reluarea și 
continuarea procesului 
destinderii, pentru dezvol
tare independenta, pen
tru promovarea păcii și 
Colaborării între națiuni.

S-a arătat că problema 
fundamentală a epocii 
tkoastre o constituie opri
rea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, în 
(țrimul rînd la dezarmare 

. «ucleară, asigurarea păcii 
i și apărarea dreptului e. 

sențial al oamenilor, al

Continuarea convorbirilor oficiale
popoarelor la viață, la 
existență liberă și demnă. 
A fost evidențiată impor
tanța realizării, in cadrul 
negocierilor sovieto-ame- 
ricane de la Geneva, a 
unor acorduri corespun
zătoare, care să ducă la 
oprirea amplasării ra
chetelor cu rază medie de 
acțiune și înlăturarea tu
turor armelor nucleare din 
Europa, prevenirea și evi
tarea militarizării spațiu, 
lui cosmic, îndepărtarea 
gravelor primejdii ce pla
nează asupra omenirii.

Schimbul de vederi în 
problemele internaționale 
a pus în evidență necesi
tatea eliminării forței și 
amenințării cu forța din 
relațiile internaționale, re
zolvării conflictelor și 
tuturor diferendelor din
tre state pe cale politică, 
prin tratative, corespunză
tor intereselor popoarelor 
de a coopera și trăi în 
pace și securitate.

In legătură cu proble
mele din Africa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to va. 
rășul Denis Sassou Ngues- 
so au subliniat necesita
tea întăririi luptei popoa
relor africane pentru lichi
darea deplină a oricăror 
forme de dominație și asu

prire, pentru apărarea și 
consolidarea independen
ței naționale, pentru dez
voltare economică și soci
ală de-sine-stătătoare.

A fost exprimată solida
ritatea României și Repu
blicii Populare Congo cu 
popoarele africane, sub
liniind u-se că, în acest 
spirit, cele două țări a- 
cordă sprijinul lor activ
luptei poporului namibian,
sub conducerea SWAPO,
pentru deplina indepen
dență a Namibiei, se pro
nunță ferm pentru aboli, 
rea politicii de apartheid 
în Africa de Sud și pen
tru asigurarea de drep
turi egale, democratice 
pentru toți cetățenii a- 
cestei țări.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat rolul 
însemnat ce revine Orga
nizației Unității Africane 
în unirea eforturilor țări
lor de pe continent pen
tru soluționarea politică 
a diferendelor și stărilor 
de tensiune existente în 
Africa și, îndeosebi, pen
tru promovarea cooperă
rii economice între state
le africane, pentru întări, 
rea conlucrării lor -pe 
plan regional și mondial.

In cadrul convorbirilor, 

s-a apreciat că agravarea 
situației economice mon
diale afectează, practic, 
toate statele lumii, și, în 
special, țările în curs de 
dezvoltare. S-a arătat că, 
în aceste condiții, este 
necesar să se ajungă, în 
ccl mai scurt timp, la ne
gocieri reale între statele 
dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, în cadrul 
Organizației Națiunilor 
Unite, în vederea soluți
onării globale a probleme
lor subdezvoltării — in
clusiv a datoriilor exter
ne extrem de mari ce îm
povărează țările sărace — 
și înfăptuirii noii ordini 
economice internaționale.. 
In acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ară-

■ tat că România s-a pro-
■ nunțat și se pronunță pen
tru organizarea unei con
ferințe la nivel înalt a 
țărilor în cure de dezvol
tare pentru a discuta îm
preună problemele com
plexe ale lichidării subdez
voltării și edificării noii

-ordini economice interna
ționale, ale întăririi colabo_ 
rării dintre ele, precum și 
pentru stabilirea unei stra
tegii comune de negocieri 
cu țările dezvoltate.

A fost subliniat ' faptul 

că reglementarea marilor 
probleme ce confruntă o- 
menirea contemporană 
impune participarea acti., 
vă și egală la viața inter
națională a tuturor state
lor și, în mod deosebit, a 
țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvol
tare, nealiniate, care sînt 
direct interesate într-o 
politică de colaborare, in
dependență și pace.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Denis Sas
sou Nguesso au reafirmat 
hotărîrea României și 
Republicii Populare Con
go de a conlucra tot mai 
strîns pe arena mondială, 
în cadrul O.N.U. și al insti
tuțiilor sale specializate, 
de a contribui, prin efor
turi și acțiuni 'comune, la 
instaurarea unui climat de 
pace, securitate, încrede
re și largă cooperare în 
Europa, Africa și în în. 
treaga lume, la înfăptui, 
rea idealurilor de liber
tate, independență și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Noua rundă de convorbiri 
a decurs într-o atmosferă 
de caldă prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă.

In vizită la 
întreprinderea de 

avioane 
din București

Președintele Comitetului 
Central al Partidului Cpn- 
golez al Muncii, președin
tele Republicii Populare 
Congo, colonel Denis Sas
sou Nguesso^ împreună cu 
oficialități congoleze a 
vizitat, sîmbătă Ia amiază, 
întreprinderea de avioa. 
ne din București.

In cursul după-amiezii, 
înalții oaspeți congolezi 
au plecat într.o vizită în 
județele Prahova și Bra
șov.

Depunerea unei 
coroane de flori

In cursul dimineții de 
sîmbătă, colonel Denis 
Sassou Nguesso, președin
tele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, 
a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pen
tru socialism.

După depunerea coroanei 
de flori s-a păstrat un 
moment de reculegere.. A 
fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit și a avut convorbiri 
cu președintele Republicii Arabe Egipt

(Urmare din pag. D 

in continuare, a tradițio
nalelor raporturi de prie
tenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre. 
S-a apreciat și cu acest 
prilej că relațiile dintre 
România și Egipt — pe 
plan politic, economic, 
te hn ico -științific, cult ural 
ți în alte domenii — se 

dezvoltă continuu, con
form înțelegerilor conve
nite cu prilejul preceden
telor convorbiri la nivel 
înalt. A fost manifestată 
voința comună de a extin
de și amplifica aocste bu. 
ne raporturi, de a valori
fică marile posibilități pe 
care . le oferă economiile 
naționale ale României și 
Egiptului, aflate în plină 
dezvoltare, în Interesul 

celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii, colaboră
rii și înțelegerii între na

ri țiuni.
In timpul întîlnirii s-a 

făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în pro
bleme generale, de interes 
comun ale vieții interna» 
ționale. O atenție deosebi
tă a fost acordată, în 
acest cadru, ultimelor evo
luții ale situației din O

rientul Mijlociu, sublini- 
indu-se necesitatea inten
sificării eforturilor poli
tice și diplomatice pentru 
soluționarea problemelor 
din această zonă, pentru 
realizarea unei păci traini
ce și juste.

Președintele Mohamed 
Hosni Mubarak a dat o 
înaltă apreciere poziției 
constructive a României 
în problemele Orientului 

Mijlociu, activității perse
verente a șefului statului 
român pentru instaurarea 
păcii în această regiune.

Șeful statului român a 
reafirmat, și cu acest pri
lej, hotărîrea fermă a
României, a poporului ro
mân de a-și aduce, în
continuare, contribuția ac
tivă la soluționarea pe ca
le politică a problemelor 
complexe din Orientul 
Mijlociu, corespunzător do. 

rinței popoarelor din a- 
ceastă zonă de a trăi și 
se dezvolta într-un climat 
de pace, securitate și cola
borare.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă 
prietenească, de înțelege
re ^i stimă reciprocă.

☆

In aceeași zi, președin
tele R.A. Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, a părăsit 
țara noastră.

încheierea lucrărilor Congresului al Xll-lea al II. T. C
(Urmare din pag, u 

ia ordinea de zi, partici- 
panții la dezbateri au dat 
glas celor mai alese senti
mente de dragoste și re
cunoștință față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și stimat fiu al 
națiunii noastre, proemi
nentă personalitate a vie
ții internaționale, adeziu
nii depline la întreaga po
litică internă și externă a 
partidului și statului nos
tru, al cărei strălucit pro
motor este secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia.

Vorbitorii au dat expre
sie sentimentelor de pre
țuire și adine respect ale 
tinerei generații fața de 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al parti
dului și statului nostru, 
eminent om de știință, 
pentru activitatea sa com
plexă și multilaterală con. 
sacrată dezvoltării știin
ței, modernizării și per
fecționării continue a în_ 
vățămîntului. înfloririi cul
turii și artei, progresului 
și prosperității patriei.

Cu deplină responsabil 
litote comunistă, revolu
ționară participanțil la 
dezbateri’ s-au angajat să 
urmeze cu neclintit de
votament Partidul Comu
nist Român, pe secretarul 
său general, președintele 
Republicii, îndrumătorul 
și prietenul apropiat al ti. 
nerei generații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Analizînd temeinic, în 
spirit critic și autocritic, 
munca organelor și orga
nizațiilor U.T.C., partici- 
panții au făcut numeroase 
propuneri privind îmbu- 

jrea întregii activi
tăți. a organizațiilor revo
luționare ale tineretului și 
au exprimat hotărîrea tu
turor tinerilor României 
socialiste de a-și spori 
contribuția la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., a ori
entărilor și indicațiilor da
te de secretarul general al 
partidului,

După încheierea dezba
terilor, Congresul a îm
puternicit Comitetul Cen
tral al U.T.C. care va fi 
ales să analizeze în mod 
aprofundat propunerile 

făcute în cursul lucrărilor 
și să stabilească soluțiile 
cele mai potrivite pentru 
înfăptuirea lor.

A fost adoptată, în una
nimitate, hotărîrea prin 
care se aprobă Raportul și 
activitatea Comitetului 
Central al U.T.C., desfășu
rată în perioada dintre 
Congresele al XI-lea și: 
al XH-lea și sarcinile ce 
revin Uniunii Tineretului 
Comunist, întregului ti
neret în vederea partici
pării tinerei generații la 
înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Au fost aprobate, de a- 
semenea, Raportul și acti
vitatea Comisiei Centra
le de Cenzori a U.T.C.

In legătură cu punctul 
de pe ordinea de zi pri
vind modificarea unor pre
vederi ale Statutului, Con
gresul a adoptat hotărî- 
rea prin care se aprobă 
Statutul Uniunii Tineretu
lui Comunist din Repu
blica Socialistă România.

Participanții au adop
tat, apoi, in unanimitate, 
Rezoluția celui de-al XH- 
lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist.

Trecîndu-se la ultimtil 
punct al ordinii de zi, de
legații au ales organele de 
conducere ale Uniunii 
Tineretului Comunist. -

In prima sa Plenară, 
Comitetul Central a ales 
Biroul și Secretariatul 
C.C. al U.T.C. Tovarășul 
Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a fost ales, în una
nimitate, în funcțiile de 
membru al Biroului și 
prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Biroul C.C. al U.T.C. este 
format din 23 membri — 
tovarășii Maria Alistar, Ion 
Barbu, Sorin Bucur. A- 
lexandru Busuioc, Nicu 
Ceaușescu, Elena Ciocan, 
Mihai Constan tinescu, Do_ 
rina-Mihaela Cornea Ha- 
șegan, Poliana Cristescu, 
Dumitru Dorobanții, Di
nu Drăgan, Ana Ferencz, 
Gheorghe Gurincu, Radu. 
Petru Liseriche, Aurel 
Marin, Georgetă Mari
nescu, Matei Ani, Zam- 
fir-Ion Mitran, Silviu. 
Dan Pavelescu, Cristian 
Roșea, Ion Strugariu, 
Ioan Toma, Florea Voi- 
nea și 10 membri su- 

pleanți — tovarășii Gheor
ghe Căta-Danil, Costel 
Ceocea, Floricica Dumi
tru, Dana Mazilu, Pom. 
piliu Olteanu, Rodica 
Păun, Constantin Rădu- 
că, Martin-Karl Schuster, 
Virgil Sicoe, Ella Timar.

Din Secretariatul C.C. 
al U.T.C. fac parte tova
rășii Nicu Ceaușescu, E- 
lena Ciocan, Poliana Cris
tescu, Dinu Drăgan, Ana 
Ferencz, Matei Ani, Sil
viu—Dan Pavelescu, Ioan 
Toma, Florea Voinea.

In prima ședință, Co
misia Centrală de "Cenzori 
a ales ca președinte pe to. 
varășul Nicolae Grădinarii.

Euînd cuvîntul, în nu
mele Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului 
Co'munist, al Biroului și 
Secretariatului, primul 
secretar al C.C. al U.T.C. 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 
a mulțumit pentru încre
derea acordată și a expri
mat angajamentul tuturor 
celor aleși că nu vor 
precupeți nici un efort 
pentru ca organizațiile re
voluționare de tineret și 
copii, acționînd sub con
ducerea organizațiilor de 
jaartid, să-și îndeplineas
că la cote tot mai înalte 

sarcinile ce le revin din 
prevederile Programului 
partidului, din hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, din orientările și in. 
dicațiile secretarului său 
general.

Primul secretar al C.C. 
al U.T.C. a asigurat con
ducerea partidului că ti
neretul patriei,. urmînd 
neabătut Partidul Comu. 
nist Român, pe secretarul 
său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este 
implicat activ, împreună 
cu întregul popor, în am
pla activitate de făurire a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înainta
re a României spre comu
nism, sporindu-și contri. 
buția, așa cum o cere con. 
ducătorul partidului și 
statului nostru, la ridica
rea patriei pe noi culmi 
de. progres și civilizație, la 
afirmarea sa tot mai pu
ternică, liberă și indepen
dentă în rîndul națiunilor!» 
lumii.
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