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In condițiile actuale cind se 
.impune cu acuitate perfecționa
rea stilului și metodelor de 
muncă în conducerea vieții eco
nomice și social-culturale, îm
bunătățirea activității organiza
țiilor de partid capătă noi va
lențe. Ridicarea la un nivel ca
litativ superior a întregii acti
vități a fiecărei organizații de 
bază este o cerință fără de ca
re nu poate fi conceput creș
terea rolului organizațiilor de 
partid in toate compartimen
tele vieții sociale. Organizația 
de partid trebuie să se distin
gă prin dinamism, prin cunoaș
terea și conducerea cu compe
tență a tuturor problemelor ca
re se ridică în fața colectivu
lui de muncă respectiv.

Forma cea mai potrivită de 
dezbatere și analiză, de elabo
rare și adoptare de măsuri, de 
control asupra participării co
muniștilor la rezolvarea proble
melor economice și politice o 
constituie adunarea generală a 
organizației de bază. Constituind 
o școală de educare a comuniș
tilor. adunarea generală — fo
rumul suprem al organizației 
de partid — dă posibilitate a- 
firmării deschise a spiritului

dezvoltării 
stimu- 
găsirea 
eficien- 
de ac-

adună-

critic și autocritic, 
democrației de partid, 
lează interesul pentru 
metodelor de ridicare a 
(ei în toate domeniile 
(ivitate.

Ințelegînd importanța
rii generale, marea majoritate 
a organelor și organizațiilor de 
partid din Valea Jiului acordă 
o grijă deosebită pregătirii și 
desfășurării lor la un nivel co
respunzător, asigurării eficien
ței acestora. Organizații de ba
ză cum sînt cele din sectoare
le de investiții de la E.M. Dîl
ja, aeraj de la E.M. Vulcan, V 
și aeraj de la E.M. Aninoasa, 
VII E.M. Uricani, V E.M. Lo- 
nea, II E.M. Petrila, secția Il-a 
brichetaj de Ia preparația Pe
trila, O.C.L. Alimentara Petri
la și multe altele, păstrînd in 
centrul atenției grija pentru 
pregătirea temeinică a adună
rilor generale, se străduiesc să 
aleagă pentru dezbateri pro
blemele cele mai stringente ale 
activității economice și vieții 
interne de partid. Ele antre
nează un larg activ la pregă
tirea materialelor, membrilor 
de partid li se anunță din timp 
ordinea de zi, precum și data 
ținerii adunării generale —

V

măsuri care, în ultimă instan
ță, sc reflectă pozitiv asupra 
prezenței, combativității și a 
interesului cu care comuniștii 
participă la dezbateri, vin cu 
propuneri menite să ducă la 
îmbunătățirea activității în do
meniul analizat. Recent organi
zația de bază a sectorului V de 
la E.M. Aninoasa a analizat 
munca politică desfășurată dc 
comuniști pentru îmbunătăți
rea calității producției. Bucu- 
rîndu-se de prezența marii ma
jorități a membrilor dc partid, 
de un material bine pregătit, 
convingător, cu fapt© și exem
ple specifice, adunarea genera
lă a stimulat interesul partici
pării la discuții, a creat posi
bilitatea adoptării unor măsuri 
concrete. La E.M. Dîlja orga
nizația de partid a sectorului 
V investiții, apreciind ca nesa
tisfăcătoare activitatea desfășu
rată pentru crearea unor con
diții de muncă corespunzătoa
re formațiilor de lucru, a con
siderat necesar să pună în dez
baterea comuniștilor carențele 
care se manifestă în acest do
meniu, să indice măsuri cores
punzătoare în vederea lichidă-
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Vizita delegației de partid
și guvernamentale a Republicii 

Socialiste România, conduse de
■ K

tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în R. P. D. Coreeană

Solemnitatea depunerii de coroane
dimineață, delegația 

de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condușii de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a depus o coroană de flori la 
„Monumentul Armatei Populare 
Coreene1- de pe colina Ilebang- 
zan, închinat memoriei solda- 
ților și ofițerilor coreeni care 
și-au dat viața în războiul de 
apărare a patriei împotriva a- 
gresiunii americane din anii 
1950—1953. Monumentul, al că
rui postament este împodobit 
cu basoreliefuri care imortali
zează scene de eroism ale bă
tăliei duse pe front, în uzine 
și pe ogoare în timpul războiu
lui, înfățișează un ostaș cu ar
ma în mînă.

In aceaeși zi, delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus co
roane de flori la „Monumentul 
Eliberării", înălțat în aminti-

tetului Popular al Capitalei, pre
cum și de 
basadorul 
Democrate 
rești.

Au fost 
mentul eliberării' 
cov, 
basada U.R.S.S., 
meniul prieteniei 
rul Republicii Populare Chine
ze, Li Un-cen.

Cele trei solemnități au fost 
marcate prin intonarea imnuri
lor de stat ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene și Re
publicii Socialiste România; la 
..Monumentul eliberării'1 a fost, 
de asemenea, intonat imnul U- 
niunii Sovietice, iar la „Monu
mentul prieteniei11 imnul Repu
blicii Populare Chineze.

Companii militare au prezen
tat onorul.

După ceremoniile depunerii 
de coroane, membrii delegației 
române au păstrat momente do 
reculegere.

rea militarilor sovietici căzuți 
pe pămîntul Coreei în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial, și la „Monumentul prie
teniei", durat în memoria vo
luntarilor chinezi ce și-au vărsat 
sîngele, alături de poporul co
reean, în lupta împotriva in
tervenției imperialiste ameri
cane.

In cursul acestor ceremonii, 
delegația a fost însoțită de to
varășii Kim Ir, membru al Co
mitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, gene
ralul de armată O Jin U, mem
bru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.C.. șeful 
Marelui 
Armatei 
Zăng 
bru 
lui Politic, 
Cabinetului
Dam, membru al C.C. al P.M.C., 
ministrul afacerilor externe, Ri 
Song San, președintele Comi

Kang Iăng Săp, am- 
Republicii Popular® 

Coreene la Bucu-

de față la „Monu- 
N. M. Șubni- 

minislru consilier la am- 
, iar la „Monu- 
•i“ — ambasado-

Stat Major al 
Populare Coreene, 

Zun Thek, mem- 
supleant al Comitetu- 

vicepreședinte al 
dc Miniștri, Hă

Ieri, la redacția ziarului nos
tru a avut loc intîlnirea de lu
cru cu cadre din 
partid, consacrată 
tratare în ziar a 
vieții de partid.

La întîlnire au participat to
varășii loan Ghinea, secretar al 
Comitetului municipal de partid, 
Wilhelm Neag, prim-secretar 
al comitetului orășenesc de
partid Lupeni, primarul orașu
lui, Pompiliu Ungur, secretar 
al comitetului orășenesc de
partid Petrila, Dumitru Iler,
secretarul comitetului de partid 
al minei Aninoasa, Dumitru 
Stancu, secretarul comitetului

aparatul de 
modului de 
problemelor

de partid al Grupului II de con
strucții al T.C.H., ing. Nicolae 
Ștefan, secretarul comitetului de 
partid al U.E.L. Petroșani.

Au luat parte membri ai co
legiului de redacție, lucrători 
ai secției viața de partid.

Intîlnirea a constituit un rod
nic schimb de păreri despre 
reflectarea în ziar a probleme
lor vieții de partid, un prilej 
de prețioase învățăminte privind 
sporirea contribuției ziarului la 
creșterea rolului conducător al 
organelor* și organizațiilor de 
partid în, toate compartimen
tele vieții economice și social- 

• culturale a municipiului.

Renovărimai 
din

tone 
pes- 
luna 
pro- 

în

extras PC post, 
ce întrece cu 

kg/post îndica- 
planificat.

PRODUCTIVITATE ÎNALTA
înal-

Noi imitați de deservire

Colectivul mineri
lor de la Paroșeni 
continuă să ne fur
nizeze surprize din 
cele mai plăcute pri
vind rezultatele sale 
in bătălia cărbunelui. 
Realizările minei e- 
voluează in nota do
minantă a performan
țelor, cantitative și 
calitative, determina
te de o magistrală 
iscusință dovedită de 
mecanizatorii — mi
neri și cadrele tehni-

ce în exploatarea 
modernelor complexe 
de abataj, in organi
zarea producției și a 
muncii la cotele 
te ale dotării.

...Dacă în luna 
realizările ieșite 

în sensul 
al 

minei 
stîrnit

obișnuit, 
cel mai pozitiv 
cuvintului, ale 
Paroșeni au 
senzație și admirație 
in întregul munici
piu, in luna de fa
tă există motive in

plus pentru așa ceva. 
Față de 10 000 ‘ 
cărbune extrase 
te sarcini în 
mai, sporul de 
ducție realizat 
iunie trece de 6 000 
de tone numai în 
prima decadă a aces
tei luni. Explicația 
acestei adevărate „e- 
rupții" de aur negru 
din frontul abataje
lor : productivitatea 
înaltă cu care se lu
crează.

sirii intense și cu 
admirabile rezultate 
a complexelor de pe 
stratul 15, în perioa
da 1— 10 iunie pro
ductivitatea muncii 
realizată pe exploa
tare atinge un nivel 
încă neajuns vreoda
tă la minele Văii 
Jiului : 2 890 kg. căr
bune
ceea

O echipă de muncitori din 
cadrul I.G.L. Petroșani, con
dusă de Costea Balea a început 
lucrările de renovare la 
agenția „Loto-Pronosport" situa
tă pe strada Republicii.

Aici vor fi montate vitrine 
metalice, se va turna pardo
seală din mozaic și vor fi in
stalate noi lustre și elemente 
decorative în interior.

VKEME4
Vremea va fi instabilă. Vor 

cădea averse locale, însoțite 
de descărcări electrice, mai 
ales în jumătatea de nord- 
est a țării și în zona de 
munte și deal. Iii rest, averse 
izolate.

Vint slab pînă la potrivit. 
Minimele vor oscila între 8 
și 18 grade, iar maximele în
tre 18 și 28 grade, izolat mai 
ridicate.

La Expoziția realizărilor industriale și agricole
Vineri dimineața, delegația 

de partid șl guvernamentală a 
RepubK ii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a vizitat Expoziția 
industrială și agricolă a Re
publicii Populare Democrate 
Coreene din Phenian.

Delegația a fost- însoțită de 
tovarășii Kim Ir, Zâng Zun 
Thek, Ilă dam, precum și do 
Kang Iăng Săp. In timpul vi
zitării expoziției. tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost însoți
tă de tovarășa Kim Săng E, 
soția tovarășului Kim Ir Sen.

Epoziția, amplă cronică a 
realizărilor economiei naționa
le a Republicii Populare De
mocrate Coreene, a constituit 
o veritabilă prefață la călă
toria care va începe prin țară 
șj în cursul căreia oaspeții ro
mâni vor putea cunoaște, la 
scară națională, obiective im
portante durate cu competență 
și spirit creator, prin munca 
tenace și harnică a poporului 
coreean sub conducerea Parti
dului Muncii,

La intrarea în pavilionul 
principal, pe o mare pancartă 
este scris în limba română i

„Bun venit delegației dc par
tid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !". In întîmpinare vin 
tovarășii Ghe Ing The, minis
trul comerțului, Ten Bok Sîn, 
ministrul industriei textile, Ri 
Sang San, președintele Comi
tetului Popular al orașului 
Phenian, și Kim Ciang Su, di
rectorul expoziției.

Situată într-unul din nume
roasele parcuri ale capitalei, 
expoziția are o suprafață con
struită de 40 000 metri pătrați. 
Grafice sugestive și diagrame 
prezintă realizările remarcabi
le din toate domeniile activi
tății economice, succesele de 
seamă dobîndite în dezvoltarea 
unei industrii și agriculturi 
moderne, perspectivele pe care 
le deschide actualul plan șe- 
senal. In R.P.D. Coreeană se 
produc astăzi pe cap de locu
itor, într-un singur an, 1 161 
Kw/h, aproape 2 tone de căr
bune. 158 kilograme oțel. 108 
kilograme îngrășăminte chimi
ce, 287 kilograme ciment. Sînt 
cîțiva din indicatorii semnifi
cativi ai nivelului economic rea

lizat, care se reflectă în fap» 
tul că în 1970 partea ce revine 
industriei în valoarea produc-» 
ției globale a fost de 74 la 
sută. Multiplicate la scara pre
vederilor planului șesenal —• 
care stabilesc, între altele, a 
creștere de 2,2 ori a mijloace
lor de producție — aceste suc-» 
cesc vor duce la întărirea pe 
mai departe a bazei materiala 
a socialismului, înzestrarea in-» 
dustriei în pas cu revoluția 
tehnică și științifică mondială, 
vor conferi noi dimensiuni pro-» 
ccsului care a transformat Co-» 
reea populară într-o țară cu o 
industrie avansată, cu o agri-» 
cultură în plin proces de mo» 
dernizare. cu un ridicat nivel 
al științei și culturii. Cele 
40 000 de exponate aflate în 
două pavilioane, precum și în 
sectoarele dispuse în aer lîlaer, 
constituie o ilustrare elocventă 
a cuvintelor tovarășului Kim 
Ir Sen. înscrise pe un maro 
panou : „O națiune, ori care av 
fi ea, nu-și poate asigura in
dependența politică, prospeii-»

(Continuare în pag. a 4-a)

Comedia „Adio Charlie
Spectacolul de la Teatrul 

,C. Nottara" din București 
cu comedia „Adio Charlie" 
de George Axelrod este a- 
preciat ca fiind marele suc
ces al stagiunii bucureștene. 
O distribuție strălucită justi
fică acest calificativ : artista 
emerită Liliana Tomescu, 
Marga Barbu. Eugenia Bădu-

lescu, Rodica Sanda Țuțuia- 
nu, Camelia Zorlescu, Dorin 
Varga, Mihai Herovianu și 
Tony Zaharian, în regia ar
tistică a lui George Rafael. 
Spectacolul cu „Adio Charlie" 
va fi prezentat și în Petro
șani, vineri, 18 iunie, în sala 
Casei de cultură, la ora 20.

Vizită la Institutul de economie națională

Pentru a satisface cerințele tot mai mari ale populației 
din Petroșani, cooperativa meșteșugărească „Unirea" și-a 
mărit capacitatea dc deservire prin înființarea de noi secții 
și unităti. La începutul lunii iunie au fost deschise în car
tierul Aeroport, pe strada Unirii, o unitate de ceasornică
rie și un atelier de vulcanizare la rece și cald care func
ționează după program corelat cu al celorlalte secții. înzes
trarea unităților amintite cu aparatura necesară oferă posi
bilitatea executării lucrărilor de mecanică fină și vulcani
zare la nivelul exigențelor tuturor clicnților.

Excursie de documentare
tare istorică pentru vizitarea 
ruinelor cetăților Și muzeului 
de la Sarmizegetusa. Cu a- 
cest prilej elevii vor vizita și 
o cooperativă agricolă de 
producție precum și rezerva
ția de zimbri din pădurea 
Hațegului.

Dimineață de basme
In sala de lectură a clu

bului din Lonea are loc mîi- 
ne o dimineață de basme la 
care copiii vor asculta po
vestea „Vulpea și salba de 
galbeni".

Elevii clasei a iV-a A de la 
Școala generală nr. 1 Petro
șani, însoțiți de inimosul lor 
dascăl, Pavel Bîrcă, dascăl 
care i-a îndrumat de-a lun
gul celor patru ani în tainele 
cunoașterii, vor pleca astăzi 
într-o excursie de documen-

In cursul după-amiezii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și soția 
sa. Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășul Kim Ir Sen și soția 
sa, Kim Săng E, precum și 
membrii delegației române au 
făcut o vizită la Institutul de 
economie națională din Phenian, 
important centru de formare și 
perfecționare a cadrelor.

Clădirile masive ale institu
tului sînt împodobite sărbăto
rește. De la poarta de intrare, 
pe un traseu de aproape un 
kilometru, oaspeții trec prin- 
tr-un adevărat culoar viu, for
mat din cursanți și cadre di
dactice care aclamă și ovațio
nează cu însuflețire. Deasupra 
intrării, o lozincă în limba ro
mână s „Trăiască prietenia și 
coeziunea frățească dintre po
poarele coreean și român". 
Oaspeților le sînt înmînate bu
chete de flori.

Oaspeții încep vizitarea insti
tutului. Creată la 1 iunie J94G 
în vederea pregătirii de cadre 
pentru administrația de stat și 
economie, această instituție de

învățămînt superior a devenit 
treptat centru național de per
fecționare a persoanelor cu 
munci de răspundere. Rectorul 
informează că durata cursuri
lor este de l—2 ani și de 3—4 
ani și că, în paralel, funcțio
nează forme de învățămînt 
pentru directori, ingineri-șefi, 
specialiști în sistemul finan
ciar.

Oaspeții sînt invitați să vi
ziteze cîteva din cele 50 de la
boratoare și cabinete de studiu. 
Aici sînt aplicate sisteme pe
dagogice moderne, laboratoarele 
fiind înzestrate cu un bogat 
material explicativ > planșe mo
bile, machete, mașini și utilaje 
în stare de funcționare și chiar 
stații pilot, ceea ce dă posibi
litatea rezolvării unor proble
me noi ce decurg din actuala 
etapă de dezvoltare a econo
miei, precum și cunoașterii a- 
mănunțite a proceselor tehno
logice, a modului de organizare 
a producției, de combatere a 
risipei și de ridicare a eficien
ței.

Răspunzînd unei întrebări □ 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
gazdele informează că însuși
rea în laboratoare de specia
litate se efectuează în strînsă 
legătură cu practica în unită
țile de producție. Tovarășul 
Kim Ir Sen arată că scopul a- 
cestor laboratoare și cabinete 
de studiu este de a forma de
prinderi practice și de a de-» 
termina cunoașterea profundă a 
tuturor verigilor de activitate 
dintr-un sector dat. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază că 
perfecționarea cadrelor pentru 
administrația de stat și econo
mie într-un singur centru este 
un lucru bun.

Cunoașterea profilului insti
tutului, a modalităților de pre
gătire și de perfecționare a 

. specialiștilor a fost completată 
cu prilejul unei discuții cu un 
grup de cursanți : Sak Cil Bo 
directorul hidrocentralei „Su 
Rung", Pak Su Bam, director

(Continuare in pag. a 4-a)

EXPOZIȚII
Cu prilejul conferințelor o- 

rășenești ale Organizației pio
nierilor, zilele trecute la ca
sele pionierilor din Vulcan 
și Lupeni s-au deschis expo
ziții cu lucrări tehnice rea
lizate de copii.

Amortizoare
Agregatele centrale hidrau

lice pentru stîlpii de susți- 
nere folosiți in exploatările 
miniere sînt dotate cu amor- 
tizoare de presiune. Pînă în 
prezent, acestea au fost im
portate. Tehnicianul proiec
tant Alexandru Kemeny, de

<le presiune
la F.S.H. Vulcan, studiind a- 
tent problema acestor piese 
atît de necesare stîlpilor hi
draulici, a găsit o soluție to
tal diferită față de construc
ția inițială. Inovația a fost 
pusă în aplicare dînd rezul
tate îmbucurătoare.

TINERESC
DIALOG

Reținusem mai intîi datele 
statistice : producția de fontă 
a ajuns anul trecut la aproape 
1,5 milioane tone, suprafața 
totală ocupată de secții — 
2 400 hectare, lungimea căilor 
ferate uzinale — 170 km. De 
aceea, aflindu-mă în capitala 
bulgară, am folosit prilejul de 
a asocia cifrelor imagini con
crete, vizitînd combinatul de 
la Kremikovțî, cea mai impor
tantă întreprindere a industriei 
siderurgice bulgare. Voiam să

cunoaștem 
unitate, a 
început în

mai bine această 
cărei construcție a 

urmă cu 12 ani, dar 
care s-a făcut deja bine 
noscută in țară prin gama lar
gă și calitatea produselor.

La sediul administrației om 
fost primiți cu multă amabili
tate de inginerii Barîmov 
Ghiorghi lordanov, de la sec
ția furnale, și, Ghiorghi Kru- 
mov Grozdanov, de la secția 
mine, care, aflind că sintem 
din România, au ținut să ne

cu«

exprime cuvinte de simpatie Si
față de colegii români și să c<
ne povestească despre colabo- ><
rarca cu numeroși specialiști v
de la institutele de specialita- <<
te ale academiei noastre, de x
la Hunedoara, Reșița, Călan și y
Galați. Sideru rgiștii români, A
spunea inginerul lordanov, de- V
țin prioritatea în folosirea ml- <
nereurilor de fier in amestec >
cu plumb și folosesc pe scară >
largă metoda producerii fontei /<

Bogdan PAVELESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



1 Steagul roșu
SIMnATA >2 IONIC 1*71

|
r
fe

I 
r “

I

I
I

■
J

..

■J

■
1

g

'j

I

Tinerelul intră pe arena is
toriei patriei într-o etapă de 
puternic flux creator, de în
noire. de edificare. Construim 
o lume nouă, bazată pc fun
damentele rațiunii, ale ade
vărului și frumosului. Socia
lismul cheamă tînăra gene
rație să se dăruiască plenar 
și cu ardoare înfăptuirii i- 
dealului revoluționar al po
porului, politicii partidului 
comuniștilor. de înflorire 
multilaterală a patriei. Un 
țel măreț care oferă largi 
posibilități de realizare a 
personalității fiecăruia dar 
care și obligă concomitent. 
Obligă la o temeinică pregă
tire, la o muncă asiduă, res
ponsabilă și entuziastă pen
tru propășirea societății. A- 
ceasta înseamnă intrarea ti
neretului pe arena istoriei 
patriei, integrarea lui socia
lă. Pentru relevarea semni
ficației acestei noțiuni să 
purtăm un dialog cu o per
sonalitate competentă, lecto
rul universitar SEPTIMIU 
KRAUSZ, șeful laboratorului 
de sociologie al Institutului 
de mine.

— .Esența umană — afir
ma Marx — nu este o ab
stracție inerentă individului 
izolat. In realitatea ci, ea 
este ansamblul relațiilor so
ciale". înțelegem prin aceas
ta că individul iși afirmă cu 
atît mai pregnant, mai sub
stanțial esența umană cu cit 
este mai angrenat într-o re
țea mai bogată și mai com
plexă de relații sociale — 
adică cu cit este mai mult 
integrat in sistemul relațiilor ce formează 
mediu] uman care-i definește esența.

— Vă rugăm, tovarășe Krausz, expli
cați tinerilor noștri cititori semnificația, 
conținutul noțiunii de integrare socială.

— Societatea caută să determine, să gră
bească integrarea fiecărei generații, urmărind 
s-o adopteze la sistemul propriu de valori 
și norme, integrarea tineretului înscmnînd 
pregătirea lui pentru rolul de agent de trans
formare, de evoluție a societății. Rezultă de 
aici că în etapa actuală, cerințele integrării 
sociale a tineretului sînt mult mai ridicate, 
ele presupun, în perspectiva societății socia
liste multilateral dezvoltate, crearea unor 
asemenea calități spirituale și profesionale 
tinerilor membri ai societății ce întrec cu 
mult media celor existente în prezent.

In principiu, se ajunge la integrarea prin 
dobîndirea a două calificări : profesionale și 
sociale. Calificarea profesională înseamnă, e- 
vident, dobîndirea unei profesiuni. Dar nu 
doar atît, ci și practicarea acestei profesii, 
ceea ce e un rezultat al formării eticii pro
fesionale. Or. aceasta depinde de gradul de 
convingere cu care tînărul a ales o profesiu
ne, .și care poate genera ori practicantul me
seriei alese, ori doar... posesorul unei diplo
me. Această alternativă depinde foarte mult 
de acțiunea conjugată a celor trei factori ai 
integrării — familia, școala, mediul social — 
asupra tînărului în momentul opțiunii pro
fesionale, asupra convingerii sale privind va
loarea, utilitatea unei meserii.

A doua latură a integrării, calificarea 
cială, înseamnă transformarea tînărului
lr-un individ socializat, dobîndirea conști
inței valorilor sociale, a unui comportament 
concordant cu normele sociale (juridice-mo- 
rale) în vigoare. (In orice caz. nu e, vorba 
de conformism, ceea ce înclină să creadă 
unii !). Calificarea socială începe încă din fa
milie, ori, dacă în procesul socializării tînă
rului apar dificultăți, aceasta se explică prin 
gradul încă scăzut al pregătirii pedagogice a 
familiei, Cînd tînărul depășește nivelul de 
instrucție al familiei (care în multe cazuri 
e intr-adevăr scăzut), el primește o totală 
independență din partea acesteia, familia în- 
cetînd a-1 mai influența pozitiv. încă o pre
cizare 1 în cadrul calificării sociale tinerii se 
află cuprinși în două sisteme de relații i 
instituțîonalizate (școală, clasă, organizații 
de tineret etc.) și neoficiale, neformale
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— ultimele reprezcntînd 
diferite grupuri constitui
te ad-hoc care pot aven 
o mare influență asupra for
mării tînărului. De aici ne
cesitatea ca factorii de e- 
ducațic să nu le ignoreze și 
să aibă în grijă ca normele 
vehiculate în grupele nefor
male să fie o prelungire n 
celor din sistemul de relații 
instituționalizate.

— Vorbiți-ne, vă rog. 
tic interdependența din
tre cele două calificări
— profesionale și sociale
— după ce tînărul intră 
în producție.

— După școală, se produ
ce o fuziune a celor două 
calificări. Tînărul e asimilat 
de societate și intră în sfera 
producției. Tn acest moment 
se așteaptă ca gradul lui de 
competență profesională să 
fie dublat în mod automat 
și optim de competența so
cială, civică. In cele mai 
multe cazuri, această con
cordanță se realizează și in
tegrarea se produce fără di
ficultăți. Dar sînt și cazuri 
cînd cele două calificări nu 
concordă și apar dificultăți, 
iar integrarea durează mai 
mult. Bunăoară, se întîmplă 
ca prin calificarea profesio
nală dobîndită, tînărul să 
pună preț doar pe avantaje 
personale; așa se naște lipsa 
de pasiune în muncă, feno
menele de carierism, arivism, 
fluctuația, refuzul tînărului 
de a participa la via
ța obștească. Există însă 

și o altă variantă, de obicei mai frecventă • 
slaba calificare profesională. De aici incom
petența, respingerea de către colectivul de 
muncă a individului.

— In consecință, ce valori socotiți că 
se cer cultivate îndeosebi de organiza
țiile de tineret pentru a facilita integra
rea socială cit mai rapidă a tinerilor ?

Poate ierarhizarea valorilor e discuta-
bilă. Dar ceea ce socotesc valoare primor
dială pe care o reolamă integrarea tînărului 
în societate e cultivarea VALORII MUNCIT, 
trezirea conștiinței că numai prin muncă 
asiduă, onestă, omul se poale realiza ca 
personalitate^ poate deveni util societății. Ur
mează apoi PASIUNEA PENTRU PROFE
SIE bazată pe convingerea că fiecare pro
fesie e necesară, cerută și onorată de socie
tate. Tînărul trebuie convins că stalului lui 
social nu depinde de statutul de prestigiu 
a) profesiei (care într-adevăr diferă), ci de 
modul cum profesează, indiferent ce profe
sie. Dacă muncește bine se va bucura și de 
prestigiu. O altă valoare ce se cere cultivată 
e SPIRITUL DE ECHIPA, colectivismul. De 
regulă tînărul are înclinații de socializare, 
de adaptare la colectiv. Accentul trebuie pus, 
în orice caz, pe cultivarea acestei valori și 
respingerea egocentrismului, a individualis
mului. De asemenea, se cere dezvoltat la ti
neri CULTUL LUCID și ASPIRAȚIA PEN
TRU CULTURA, cultura autentică, nu de 
suprafață, care constituie un bun inestima
bil fără de care tînărul nu se poate realiza 
ca personalitate. Și încă ceva foarte impor
tant ■ tinerii să dispună de REZISTENȚA LA 
EȘEC, o calitate indispensabilă, care însem
nă perseverență, capacitatea de a nu dezar
ma, chiar dacă realitatea contravine, la un 
moment dat, realizării unei năzuinți, unei 
pasiuni specifice tinereții. In fine, o ultimă 
chestiune :

Tinerii se bucură în societatea noastră de 
drepturi, de posibilități largi de afirmare. 
Societatea acordă tineretului un statut larg 
dar nu limitat de bunăvoință, de încredere, 
așteptînd ca tînărul, la rîndul lui, să înțe
leagă că nu se poate prevala la infinit de 
încrederea și bunăvoința ce i se acordă, că 
are obligația de a rcturna potențat societății 
ceea ce aceasta a investit în e) și de a con
tribui, astfel, la evoluția societății. Deci tînă
rul e dator .SA-ȘI VALORIFICE TOATE 
ZĂCĂMINTELE PERSONALITĂȚII, să fie 
EL ÎNSUȘI, prin aceasta să fie cu TOTUL 
AL SOCIETĂȚII, AL ȚARII".

>

In procesul amplu de adîncire 
.și lărgire a democrației muncito
rești, pe măsura rolului însem
nat al maselor de tineri în în
făptuirea programului de dez
voltare social-economică a ță
rii, partidul a investit organi
zația U.T.C. cu atribuții sporite. 
In acest sens, o importanță deo
sebită o are participarea repre
zentantului tineretului ta dez
baterea și adoptarea deciziilor 
la nivelul întreprinderilor, mai 
precis legiferarea reprezentării 
organizațiilor U.T.C. în orga
nismele colective de conducere 
— comitetele de direcție. Ra
țiunea acestei măsuri — subli
niată cu vigoare la Congresul 
al IX-lea al U.T.C. — constă 
în adîncirea în rîndurile tine
retului a simțămînlului de res
ponsabilitate social-polilică și 
presupune sporirea preocupări
lor organizațiilor U.T.C. față 
de participarea tinerilor la rea
lizarea sarcinilor unității în 
care lucrează, o prezență activă 
a reprezentanților lor la dez
baterea problemelor specifice 
tineretului, mobilizarea acesto
ra Ia realizarea deciziilor ela
borate în scopul perfecționării 
activității unității economice 
respective.

Acestea sînt dezideratele. Ce 
se întîmplă în realitate? Care 
este greutatea cuvînlului repre
zentantului U.T.C. în comitetul 
de direcție ? Am căutat răs
puns la această întrebare )a 
mina Pelrila. Primul dialog 
ÎI purtăm cu persoana în ca
uză — secretarul comitetului 
U.T.C.. tovarășul Aurel Colda,

— Participați de cîteva luni 
la ședințele comitetului de di

recție, tovarășe Colda. Ce pro
bleme ați ridicat privind mun
ca și viața tinerilor exploată
rii ?

— In ultima ședință am ri
dicat problema unui tînăr care, 
fiind sancționat, a fost șters 
de pe lista de premieri. Comi
tetul de direcție a luat în 
discuție și a reconsiderat șter
gerea de pe lista de premieri 3

| I
UNDE
SE ÎNVAȚĂ 
POLITEȚEA ?

Politețea înseamnă bună cu
viință, cerință elementară a 
comportării civilizate, și in
clude respectul, amabilitatea, 
delicatețea, bunăvoința. Iată 
unguentul care face posibilă 
funcționarea angrenajului de 
relații între noi oamenii, care 
simplifică viața fiecăruia, mă
rește numărul posibilităților și 
disponibilităților, care îmbună
tățește așezarea omului in 
mijlocul semenilor și lucruri
lor.

Deci politețea este un de
ziderat universal indispensabil. 
Și totuși există un comparti
ment al vieții sociale unde 
ca prevalează in mod pregnant 
—sectorul de deservire. Apelăm 
zilnic |a omul de dincolo de 
tejghea. Ne servește cu ama
bilitate sau ne aruncă marla 
pe cintar?! Ne vorbește cuviin
cios sau ne apostrofează cu a~ 
roganță !? Nu ne este indiferent 1 
Dimpotrivă! Sînt conștienți de 
acest adevăr cei mai tineri 
slujitori ai lui Mercur — vii
torii comercianți ? Unde înva
ță ei politețea, cum li se for- 
<nează deprinderea de a Și exer-

cita profesiunea în spiritul 
bunei cuviințe, îndispepsaoile 
comerțului civilizat ?

Discutăm pe această temă cu 
un grup de tineri care absol
vă în aceste zile școala pro
fesională comercială.

— Pentru noi, lucrătorii în 
comerț, ne spune viitoarea vân
zătoare I’araschiva Slabii, po
litețea e cartea noastră de vi
zită. Buna cuviința, comporta
rea civilizată față de cumpără
tori e o primă cerință profesio
nală. un principiu de bază în 
relația vîuzâler-cumpărător. Ex- 
p'icațiile elevei ne conving că 
noțiunea e slăpinită, există con
vingerea valorii ei, se cunosc 
și cerințele comportării civili
zate, politicoase. înseamnă că 
elevii școlii învață, au posibi
litatea să-și formeze deprinde
rile comportării civilizate — 
componente indispensabile aie 
calificării lor profesionale. A'it 
elevii, profesorii, cit și tov. 
Marin Vcrzan, directorul de 
studii, ne-au explicat că atît 
în cadrul unor discipline ca 
«noțiuni de psihologie și etica 
servirii cumpărătorilor", Dorga-

nizarea și tehnologia comerțu
lui" cît și la orele de instruire 
practică se pune un accent de
osebit pe însușirea și folosirea 
de către elevi a formulelor Și 
regulilor de politețe. De ase
menea, prin acțiunile educative, 
în afara programei școlare, se 
inițiază dezbateri, prelegeri me
nite să lărgească orizontul cul
tural al elevilor, să le formeze 
o conduită civilizată. La o adu
nare generală de U.T.C. pe 
școală, ne informează Virginia 
Brebu, secretara comitetului 
U.T.C., s-a prezentat expunerea 
„Comportarea civilizată — car
tea de vizită a fiecărui cetă
țean". Apoi s-au purtat discuții 
libere, eritieîndu-se abaterile 
unor elevi de la normele de 
conduită civilizată. Asemenea 
dezbateri organizează birouri
le U.T.C. și în cadrul claselor.

E bine. Dar îndeajuns ? Ru
gurile de politețe, educația pro
fesională a viitorilor comerci
anți nu se realizează doar în 
perimetrul școlii sau numai 
în cadrul programului d? in
strucție, ci și la viitorul lor 
loc de muncă unde elevii efec
tuează , orele de practică co
mercială. Constituie orele de 
practică o prelungire, eventual 
un loc de fixare a instrucției 
școlare ? „M-a nemulțumit fap
tul că în anul I practica la 
restaurantul „Tic-Tac" a con
stat mai mult din căratul lă
zilor. Au trecut și 2—3 săptă- 
mîni fără să fiu lăsat in sală, 
ne spunea elevul Dorel Matei. 
Dacă am ce învăța din ore e 
de practică privind regulile de

A 

în 
pragul 

afirmării
servire civilizată — așa cum 
ni se predă la școală ? Da și 
nu. Să vorbesc de un lucru — 
elementar poate pentru ospă
tari — cerința ca clienții să 
fie întâmpinați cu formulele de 
politețe la intrarea în restau
rant. Nu prea am văzut să f.e 
respectată de ospătari această 
cerință". Eleva Elisabeta Faze- 
kaș, nc-a spus chiar mai mult ! 
a fost luată în derîdere de vin- 
zătoare cînd saluta cumpărăto
rii la intrarea în magazin.

Din spusele elevilor, din dis
cuția avută cu tovarășul Gheor- 
ghe Ana, directorul școlii, -im 
reținut că unitățile comerciale, 
îndeosebi de alimentație publi
că și mai puțin cele aparținîrid 
O.C.L. Alimentara, nu ofeiă 
practicanților mediul stimula
tor a) unei conduite profesio
nale civilizate. (E vorba mai 
ales de elevii seraliștj și si 
cursurilor de ucenicie ta locul 
de muncă, tineri care sînt de 
fapt angajați ai unităților co
merciale). Putem avea în con
dițiile acestei discrepanțe în
tre instruirea teoretică din 
școală și practica la locul de 
muncă certitudinea că lin?;- i 
comercianți sînt crescuți in 
conformitate cu cerințele unui 
comerț civilizat? Organizat ile 
U.T.C. din unitățile comerciale, 
comitetele de direcție, sînt che
mate să mediteze mai respon
sabil asupra acestei probleme. 
E vorba doar de calitatea ac
tivității comerciale, Je demni
tatea profesională a viiturilor 
lucrături din comerț.

Ci'iad l-am întrebat pe se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la mina Lonea de cc-l so
cotește pe minerul loan A- 
profirii din sectorul I cel mai 
bun secretar de U.T.C. din 
cadrul sectoarelor, răspunsul 
a venit prompt:

— Pentru că e un om al 
pasiunii și ul inițialivei.

Răspunsul a găsit atestări 
in faptele tînărului miner șef 
de brigadă pe care utecișlii 
l-nu ales a 6-a oară in frun
tea organizației de tineret 
din sector, care de 5 ani e 
membru in biroul comitetului 
U.T.C. pe exploatare. Să vor
bim despre faptele lui — 
roade ale pasiunii și iniția
tivei cu care-și îndeplinește 
obligațiile profesionale și ob
ștești. Să precizăm, insă, in 
prealabil, calitatea secretaru
lui U.T.C. — modestia și 
popularitatea lui in rîndul ti
nerilor și corolarul acestora 
— apropierea de frăminlările 
uteciștilor, capacitatea de a-i 
influența, de a-i atrage spre 
acțiuni care să confere orga
nizației lor, titlului de ute- 
cist, un prestigiu real in si
nul colectivului sectorului.

O problemă dificilă pe ca- 
o ridică viața sectorului 

e stabilizarea tinerilor. Solu
ția pentru învingerea acestei 
dificultăți constă în crearea 
unui climat de încredere în 
colectiv în jurul celor noi 
angajați. Dar să afirmi aceas
tă necesitate e totuși doar o 
aserțiune. Totul e să dove
dești ceea ce spui. Și tînă
rul miner a luat inițiativa 
să-și formeze o brigadă care 
in afara cite unui miner și a- 
jutor miner pe schimb să fie

constituită nuinai din noi an
gajați. L o întreprindere di
ficilă ? Categoric. Dar nu și 
imposibila. Unul singur a fu
git de noii săi ortaci, ceilalți 
au rămas la mină, in briga
dă și după 4 luni evoluează 
cu rezultate certe în insuși- 
rea meseriei de miner. Dar, 
ca in abataj, tînărul Aprofirii 
e omul inițiativei, pasiunii și 
în viața de organizație. K 
inițiatorul unor acțiuni direc
te in sprijinul producției. 
Utecișlii lui iși consacră cite 
o duminică muncii patrioti
ce pentru prăbușirea și pre
gătirea abatajelor ca acestea,

Secretarul U.T.C
omul pasiunii

si al inițiativei

ducere deși tinerii reprezintă 
o pondere însemnată în colec
tivul minier ? Să ne referim 
tot la ultima ședință a comi
tetului de direcție. S-a discu
tat o problemă majoră ; premi
sele ce se cer asigurate în ca
drul minei pentru realizarea 
dinamicii de creștere a pro
ductivității muncii. O chestiu
ne atît de abstractă pentru re

de luni, să intre direct in 
ducție. Schimburile 
în favoarea producției echi
valează cu sute de tone de 
cărbune în plus, în contul 
angajamentului. Spiritul lui 
de inițiativă se materializea
ză și in dezbaterile politice, 
de etică profesională in adu
nările U.T.C., in vizionarea 
in colectiv a unor spectacole. 
Aprofirii activează alături de 
alți uteciști in formația de

pro- 
ciștigate

teatru a clubului minier și, 
in același timp, se numără 
și printre elevii Liceului in
dustrial minier.

Un tînăr al pasiunii și ini
țiativei, al modestiei și dă
ruirii pentru interesul gene
ral — acesta e secretarul 
U.T.C. — loan Aprofivii, dis
tins nu de mult cu Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.C. 
O merită cu prisosință.

tinele brigăzi față de noii an
gajați precum și neacurdarea 
unei categorii superioare de 
încadrare tinerilor care s-au 
integrat în muncă și dovedesc 
seriozitate în îndeplinirea sar
cinilor profesionale. Deci per
turbați! care grevează asupra 
disciplinei, a stabilității șl caii 
ficării cadrelor și, în ultima in
stanță, și asupra productivity-

CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI
TINERETULUI
ÎN COMITETUL DE DIRECȚIE

unor salariați sancționați. Inter
venția mea însă nu a fost lua
tă în considerare. S-a spus că 
tânărul nu are încă o conduită 
corespunzătoare...

In fine, a fost un caz. L-am 
întrebat, însă, pe secretarul 
U.T.C., în ce alte chestiuni pu
se în dezbaterea comitetului 
de direcție a mai intervenit? 
Răspunsul a sunat simplu« în 
nici una, nu a avut probleme. 
Să nu aibă reprezentantul 
U.T.C. nici o problemă de pus 
pe tapet în organismul de con-

prezentantul U.T.C. ? Poate, la 
prima vedere. In realitate așa 
cum a recunoscut și secretarul 
U.T.C., munca, disciplina tine
rilor, mai ales a celor noi an
gajați ridică șj la ora actuală 
probleme, deficiențe. Din lip
sa unei supravegheri consistente, 
unii se mai plimbă de la un 
loc de muncă la altul, nu se 
integrează perfect în formațiile 
de lucru, alții părăsesc mina ; 
de aici fluctuația. La aceasta 
contribuie, afirma secretarul 
U.T.C., tratamentul brutal în

ții muncii. Deci sînt probleme, 
tovarășe secretar !

Referitor la problemele ce le 
ridică sporirea contribuției ti
neretului la realizarea sarci
nilor de plan ale exploatării, 
am solicitat și opiniile directo
rului minei, ing. Dumitru Opriș:

— Dezvoltarea minei. înfăp
tuirea sarcinilor sale de vritor 
reclamă cu prisosință maturi
zarea colectivului. Or. dacă a- 
vem probleme privind stabili
zarea noilor anca tari, integra
rea lor în rigorile muncii din

subteran, înseamnă că încă nu 
facem totul în acest sens. Să 
recunoaștem că discutăm med 
insuficient cu tinerii privmd 
posibilitățile de calificare, pers
pectivele de ciștig; poate nu 
urmărim cu suficientă atcn'ja 
grija cu care sînt înconjurați 
tinerii la locurile de muncă. 
In cămine, condițiile materiale 
de confort le-am îmbunătăți 
Concomitent, ar fi necesar, du
pă părerea mea. sâ influențăm 
mai mult pe tineri și moraL 
să le dezvoltăm mîndria pentru 
meseria de miner, sentimentul 
răspunderii față de obligați Re 
profesionale. Aici socotesc 
U.T.C.-u] ar putea veni cu mai 
multă inițiativă, iar reprezen
tanții) tineretului ar putea face 
propuneri și sugestii pentru a 
realiza acțiuni comune.

Din nou aceeași precizare i 
deci sînt probleme tovarășe 
secretar! Dar pentru a fi pure 
pe tapet, pentru a fi soluția-» 
nate. reprezentantul U.T.C. — 
aici transcriem părerea tovo-ă- 
șului loan Chereeheș, secreta-» 
ml comitetului de partid al 
minei — trebuie să le cunoască,' 
să le studieze nrintr-o consul-» 
tare mai profundă a uteciști-» 
lor și cu ajutorul acestora «3 
se pregătească mai temeinic 
pentru abordarea diferitelor 
probleme în organismul de 
conducere colectiv al mineL 
Astfel, conchidem noi. prezen-» 
ta lui în acest organ e P»>* 
formală.

Pagină realizată de : 
ION DUBEK 

Foto : ION LICIU
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Alii de tineri ai Văii Jiului, absolvenți ai școlilor generale și 
profesionale, ai liceelor de cultură generală, liceului industrial 
și ai Institutului de mine se pregătesc asiduu și cu febrilitate, cu 
speranță și cu încredere pentru examene, pentru confruntarea cu 
exigențele vieții, ale societății, cu ei înșiși. Sînt la un pas liotă- 
ritor: intră în viață, îi așteaptă cimpul de muncă, al afirmării 
sau admiterea in școli superioare — dar, in ambele cazuri, noi 
eforturi, noi satisfacții.

Urindu-le aZBOR INALT" în viață, impliniri și realizări con
tinue, să le oferim prilejul să-ji exprime năzuințele, gindurile.

a
Din preocupările

organizațiilor U.T.C.■■ ■

■

HODOR Z1AN,
Liceul industrial minier:

I

„Sîntern absolvenți, la un pas 
de împlinire și ne frămîntă vi
itorul nostru mai mult ca ori- 
cînd. Am urmat acest liceu con
vins că e cel mai potrivit pen
tru a-mi continua studiile la un

„Carnavalul tinereții1'

institut de același profil, cu aceeași orientare. După mine nu pro
fesia care se pare frumoasă e frumoasă, ci aceea pe care o îndră
gești, pentru care optezi cu convingere, cea pe care ești capabil să 
o exerciți cu dăruire. Imbrățișîndu-mi profesia aleasă nu aș putea 
să mă gîndesc numai la fericirea mea personală fără să caut, să 
simt fericirea oamenilor în mijlocul cărora voi munci.

Năzuiesc, sînt hotărît să obțin diploma de inginer de mine, dar 
profesia pc care mi-am ales-o e dragostea de muncă și de oameni 
— calități indispensabile pentru un inginer miner".

■
□
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Uno din cele moi reușite oc- 
țiuni orgonizote de comitetul o- 
roșenesc U.T.C. Lupeni, ta 
scopul petrecerii cit mai utile 
o timpului liber de către tineri 
o fost „Carnavalul tinereții'. 
Imediat, după lăsoreo serii, ti
neri și tinere, cițiva dintre ei 
imbrăcați in costume caracte
ristice unor epoci trecute, alții 
purtind măști și ochelari viu 
colorați, s-ou odunot in salo 
clubului muncitoresc. La sem
nalul orchestrei de muzică u- 
șooră „Cromatic" perechile

s-au ovintot in iureșul don- ■ 
sului, denumit „dansul măști- ® 
lor". Mult haz șî voioșie o 
stîmit „Tombola norocului" la 5 
care mulți tineri și-au încet- 
cat... mâiestrio in p trage cu g 
o armă-jucorie pentru a cîș- g 
tiga un... spumos. Din pro- g 
gromul cornovolului om moi g 
reținut un recital de muzică | 
ușoară oferit de tinerii loon ■ 
Tudoron, Nicoloe Bălan și A- ■ 
lexandru Feher premioți în ca- 3 
drul festivolului-concurs „Au- ® 
rul negru".

DUMITRU PREOTEȘESCU, 
Școala profesională 
Petroșani :

„Venit de pe meleagurile Gor- 
jului am îndrăgit locurile și 
oamenii de aici, iar practica 
efectuată la U.U.M.P. m-a de
terminat să solicit repartizarea 
in cadrul C.C.P. dacă e posibil,

Consfătuirea tinerilor 
dm comerț

la o exploatare minieră. Vreau să profesez meseria de lăcătuș. în- 
tr-un cuvînt, să fiu folositor societății noastre aflate în plină dez
voltare. In prezent unnez cursurile liceului seral. Zilnic orizontul 
meu de cunoștințe se lărgește și, implicit, pretențiile față de pro
pria-mi persoană. După absolvirea liceului gîndurile-mi zboară mai 
u. parte -spre un institut de învățămînt superior. Dezvoltarea rapidă 
a tehnicii implică automatizarea complexă în producție, domeniu 
în care aș dori să-mi aduc și eu modesta contribuție".

■
realizarea V 

dezideratului calitativ primor- ■' 
dial al profesiunii lor. La con
sfătuire o participat și tov. 
Vasile Beteringhe, vicepreședin
te al consiliului popular 
șenesc.

VLADIMIR STOICESCU,
Liceul teoretic Petroșani :

__________________ I

-------------------------- 1
DORINA VAS1L1U,
Școala generală nr. 1
Petroșani:

__ ___________ I

„Doresc să urmez facultatea 
de medicină să devin un me
dic bun pe care societatea, oa
menii să se poală bizui".

„Trăind în Valea Jiului am 
îndrăgit de cînd eram copilă 
munca minerilor care scot din 
adincul pămîntului aurul negru 
atît de mult căutat în zilele 
noastre. Consider că nicăieri nu

voi putea fi mai folositoare decît aici, pe meleagurile pe care m-am 
născut. De aceea, aș vrea să urmez cursurile liceului teoretic și 
niai apoit Institutul de mine Petroșani",

D

■

■
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Uteciștii din unitățile corner- ce le revin pentru 
ciole și de cooperație din ora
șul Vulcan s-ou întrunit zilele 
trecute intr-o consfătuire de 
lucru inițiată de comitetul o- 
rășenesc U.T.C. pe tema : „De
servirea civilizată a populației". 
Tinerii au dezbătut îndatoririle

Cresc rîndurile 
organizațiilor U.T.C.

Pentru merite deosebite in 
muncă și învățătură, peste 1 100 
de tineri din intrepiinderile in
dustriale, de pe șantierele de 
construcții și școlile Văii Jiului 
au fost primiți in acest an in 
rîndurile organizației revoluțio
nare de tineret. Din tololul 
tinerilor deveniți uteciști, 310 
sint muncitori, îndeosebi din

oro-

a
■

■■
codiul exploatărilor miniere, 
800 sini ele.':, iar peste 500 
sint fete. Rezultate 
sebite în munca de 
mite in U. I. C. au 
nut orgonizațiile U.T.C. din o- 
roșul Petrilo, minele Aninoo- 
sa, Bărbăteni, Dilja și Vulcan, 
U.U.M.P., școlile generole nr. 1 
și nr. 6 Petroșani.

deo- 
pri- 

obți-

■
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In urma unei scurte vizite 
făcute lui Nicolac lorga la re
dacția ziarului „Neamul ro
mânesc'1, țin firul pe atunci, 
Lucian Blaga, exclama cu ne
cenzurată uimire : „Mn simțeam 
in (ața unei urine cc-și declan
șa subdiviziunile autonome". 
Ntcolae lorga „o uzina"? Făiă 
îndoială! Dar o uzină ale că
rei produse nu cunosc rugina 
morții pentru simplul motiv că 
ele izvorăsc dintr-o minte cu 
adîncimi de genune, dintr-o i- 
nimă ce-a pulsat ca un vulcan 
clocotitor. Cele 1 250 de cărți, 
cele peste 25 000 articole sem
nate de ilustru] savant într-o 
viață, care chiar așa curmată 
mișelește fiind a adunat și 
produs intr-insa cit în șapte 
vieți obișnuite, au fost tot a- 
tîtea trepte clădite de lorga 
spre înălțarea spiritualității ro
mânești pe culmi neatinse pînă 
atunci.

lorga a fost un mit, un sim
bol, o torță. Acum cînd neamul 
său îi pomenește cu evlavie 
numele, la aniversarea unui se
col de la naștere, cînd Europa 
întreagă omagiază umbra a- 
cestui om dc Renaștere, ringu
rile noastre, așternute cu emo
ție pe hîrtic urmăresc să rea
mintească succint legăturile pc 
care Nicolae lorga le-a cult’-

cu chipiul înalt. De acolo înain
te, prin munți și vale neamul 
românesc nu mai st'iplnește 
țara sa". In nenumărate rînduri 
marele patriot a fost oprit la 
îndemnul guvernanților de 
„funcționarul cu chipiu) înalt", 
ceea ce însă nu a frînt voința 
sa fierbinte dc a cunoaște via
ta, tradițiile și aspirațiile ro
mânilor ardeleni.

Dacă și-a continuat sau nn 
drumul spre Petroșani, îndem
nările amintite nu ne spun. 
Dar din mărturiile cunoscutului 
medic clujean dr. Dominic 
Stanca, originar din Petroșani, 
reiese că istoricul a vizitat o- 
rașul nostru pentru prima dată 
în anul 1901, cu prilejul pri
melor sale călătorii în Transil
vania. ..Mă văd sirăbălînd lî- 
năr Ardealul . — își amintește

patriotice — s-a transmis și asu
pra familiei. Pe soția pre i'ului, 
Ioana Stanca, ca însăși o figură 
luminoasă pentru timpurile a- 
ceiea, lorga o numea cu res
pect ..Doamna Hațegului — 
Jiului". In casa acestei familii 
lorga se oprea ..nu numai pen
tru odihnă și reculegere, ci u- 
neori, spre a se întîlni acolo cu 
jM-ocminentc personalități ro
mâne și chiar maghiare de peste 
munți", după cum scrie Gh. 
Lungulcscu în ziarul ..Univer
sul".

Trecerea lui Torga prin Petro
șani a avut și alte urmări. O 
dată cu inițierea cursurilor de 
vară ale Universității populare 
dc la Vălenii de Munte, mnlți 
ardeleni s-au îndreptat spre a- 
ccst focar dc cultură româneas
că. Printre ei urma să sc afle,

CENTENAR

MCOt/lE IORGA
ADUNAREA
GENERALĂ
(Vrmare din pag. I) 

rii neajunsurilor. Participanții 
1» discuții au criticat lipsa dc 
preocupare și de răspundere a 
factorilor chemați să rezolve 
problemele care lc intră in 
competență. Participanții la a- 
dunarc au cerut conducerii tch- 
nico-administrative să acțione
ze energic și cu mai multă e- 
aiccnță pentru îndeplinirea u- 
nor cerințe care nu necesită 
nici eforturi deosebite, nici alte 
mijloace din afară.

Ceea ce caracterizează acti
vitatea majorității organizațiilor 
dc partid este preocuparea tot 
mai sporită pentru pregătirea 
ți desfășurarea la un nivel su
perior a adunărilor de partid, 
asigurarea unui conținut cores
punzător materialelor ce se pre
zintă, dezbaterilor și măsurilor 
ce se adoptă.

Cu toate că în pregătirea și 
desfășurarea adunărilor gene
rale organele și organizațiile 
de partid au obținut o seamă de 
rezultate bune, subliniem fap
tul că unele organizații de ba
ră, e adevărat puține, au încă 
serioase lipsuri. Neajunsurile 
pornesc in primul rind de la 
faptul că unele birouri ale orga
nizațiilor dc bază manifestă for
malism in activitate. Astfel, in 
planurile de muncă lunare sînt 
prevăzute pentru dezbatere tc- 
p>e care nu răspund unor ce
rințe actuale, nu trezesc inte
resul comuniștilor pentru dis
cuții, nu stimulează inițiativa 
și dorința lor de a veni cu pro
puneri. La organizațiile de ba
ză nr. 2 E. M. Uri ca ni și nr. 7 
transport E. M. Petrila, spre e- 
vtcmplu, materialele întocmite 
du un caracter formal, sînt de
parte de a răspunde unor ne- 
«esități concrete pe care le ri
dică activitatea economică sau 
viața de partid.

fele ma‘> multe lacune în le- 
găiură cu pregătirea și desfă
șurarea adunărilor generale Ia 
uncie organizații de bază sînt 
determinate de faptul că aces
tea nu constituie obiectul preo
cupării întregului organ de par
tid. comuniștii cu experiență nu 
sînt atrași la întocmirea mate
rialelor. la elaborarea măsuri
lor. Adunările generale se con
voacă în pripă și din această 
cauză nici prezența nu este la 
nivelul cerințelor.

Datorită nepregătirii temeini
ce a adunării de partid, par
ticipanții la discuții nu-și pot 
educe contribuția în cunoștin
ță de cauză Ia dezbaterea pro
blemelor. Formalismul a făcut 
ca unele adunări generale să 
fie aminate, uneori chiar și de 
două ori intr-o lună. In orașul 
Vulcan, de pildă. 18 organiza
ții de bază printre care cele 
din secțiile cazane și electric 
de Ia E.C.E. l’aroșeni, comerț, 
tectorul general al E. M. I’aro- 
țeni, nu au ținut adunările ge
nerale de partid la datele pla
nificate. La E. M. Vulcan, din 
țase organizații de bază doar

una a ținut adunarea la data 
planificată, organizațiile de 
partid tehnic administrativ, sec
torul IV, sectorul VI și altele 
le-au amînat fie pe motiv că 
materialele nu au fost pregă
tite, fie datorită slabei prezențe 
din partea membrilor de par
tid. Apreciem drept lipsă de 
răspundere ușurința birourilor 
organizațiilor de bază de Ia 
secția metalurgică a I.I.L. Pe
troșani și lotul Dîlja al T.C.M.M. 
care țin adunările după bunul 
plac și doar in lunile cînd— 
le convin. Neajunsurile semna
late se datoresc faptului că unii 
membri ai comitetelor de partid 
repartizați să ajute concret la 
pregătirea și desfășurarea adu
nărilor generale nu au înțeles 
pe deplin răspunderea ce Ie 
revine, deseori, ei înșiși nu mai 
știu dacă adunarea de partid 
a avut sau nu loc. Sînt nea
junsuri ce trebuie eliminate cu 
desăvârșire din practica unor 
organe și organizații de partid.

Alegerea temelor, pregătirea 
materialelor pentru dezbateri în 
adunări, elaborarea și adopta
rea măsurilor impun răspun
dere, preocupare permanentă 
din partea organelor și orga
nizațiilor de partid. Deosebit de 
important este ca la elaborarea 
materialelor să fie atrași comu
niști cu experiență, cadre de 
specialitate.

Convocarea adunării generale 
să se facă din timp, ordinea 
de zi să fie adusă la cunoș
tință pentru a da posibilitate 
participanților să-și exprime pă
rerea în cunoștință de cauză. 
I’iecărui membru de partid să 
i se explice însemnătatea par
ticipării lui la adunarea gene
rală. iar in cazul cînd unii 
membri de partid lipsesc ne
justificat de la adunări să se 
ia măsuri în consecință.

Birourile organizațiilor de ba
ză să informeze în fiecare a- 
dunare asupra modului în care 
au rezolvat sarcinile ce le-au 
revenit în perioada respectivă, 
iar. la rîndul lor, membrii de 
partid să prezinte scurte infor
mări asupra îndeplinirii sarci
nilor ce le-au fost încredin
țate.

Comitetele de partid au obli
gația să vegheze la respecta
rea planurilor de muncă, să 
exercite un control exigent a- 
•supra modului în care birourile 
organizațiilor de bază se preo
cupă ca adunarea de partid să 
constituie o adevărată școală 
de educare comunistă.

Ridicarea necontenită a com
petenței și prestigiului organi
zației de partid impune spo
rirea participării comuniștilor 
la viața de partid, îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le 
revin.

Imbunătățindu-și permanent 
stilul și metodele de muncă in 
conducerea activității economi
ce și politice, organele și or
ganizațiile de partid își vor a- 
duce o contribuție substanțială 
Ia înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru.

SEBINTA-> >
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LUCRU

La sediul Consiliului popu
lar al municipiului Petroșani, 
are loc astăzi, orele 10 di
mineața, ședința lunară de 
lucru privind analiza activi
tății asociațiilor de locatari 
din Valea Jiului. La ședință 
participă toți președinții și 
împutcrniciții asociațiilor de 
locatari, reprezentanții I.G.L., 
I.G.C. și S.D.E.E. Petroșani.

Cu acest prilej se vor ana
liza problemele legale de sta
rea apartamentelor, valoarea 
debitelor și a fondului de 
rulment, stadiu) de execuție 
a lucrărilor de întreținere a 
fondului locativ, a reparați
ilor la centralele termice și 
rețelele de alimentare.

In cadrul ședinței se sta
bilesc și măsurile ce vor fi 
luate de Consiliul popular 
pentru îmbunătățirea activi
tății asociațiilor de locatari.

vat in Petroșani, gîndurllc ros
tite de cl cu prilejul unor e- 
venimente și fapte din Valea 
Jiului.

In nenumăratele sale pere
grinări prin provinciile româ
nești lorga s-a aplecat cu a- 
dîncă înțelegere asupra nume
roaselor dovezi de civilizație 
materială și spirituală întîlnite 
în cale, asupra mărturiilor de 
tot felul cu care venea în con
tact, realizînd apoi o cronică 
vie, încredințată cititorilor prin 
intermediul unor fațele de o 
policromie și acuratețe fără 
seamăn. Acest neobosit cărturar, 
în sensul adex'ărat și sublim 
a] cuvîntului, a cutreierat și 
•județul nostru lăsîndu-ne rîn
duri interesante despre locali
tățile Hațeg, Grădiște. Hune
doara ș.a. Petroșăneanul îndră
gostit de locurile sale natale, 
citind însemnările ilustrului 
savant, cuprinse sub titlul „Ro
mânia cum era pînă la 1843* 
se va întreba dacă lorga nu a 
călcat și pe străvechile melea
guri românești ale Văii J:ului. 
cu atît mai mult cu cît un 
capitol din însemnările mențio
nate se intitulează -Pe Valea 
Jiului spre hotar". lorga rela
tează aici cu har scriitoricesc 
drumul străbătut de la -Tîr- 
gul-Jiîului* pînă Ia fosta 
graniță a defunctului imperiu 
aușțro-ungar cu România, pe 
minunatul defileu : „...Un mun
te înalt, gol. cu fruntea ascu
țită, răsare înainte. Jos, o 
gheretă și o pîrghie Iricoioră 
stau în fața unui slilp de hotar 
vopsit în culorile Ungariei, lin
gă care păzește un funcționar

Legăturile 
marelui cărturar 
cu Valea Jiului

lorga mai tîr/.iu — tăcînd mai 
ales pentru a fi și mai înțe’es 
roslu] prezenței mele acolo". 
Cu unul din aceste prilejuri 
lorga. însoțit de preotul loca! 
Avram Stanca, tatăl medicului 
amintit mai sus, a cercetat cu 
recunoscuta-i competență bi
serica țărănească din lemn du
rată la marginea Petroșaniului 
pe la 1775, probabil pe vatra 
alteia mult mai veche. „Profe
sorul lorga a rămas plăcut im
presionat — scrie dr. Dominic 
Stanca în mărturia pe care ne-a 
încredințat-o — cercetînd a- 
ccastă veche biserică și afîr- 
mînd că aceasta va trebui să 
fie declarată monument istoric, 
ca o mărturie vie a credinței 
și dragostei de neam a țărani
lor băștinași din Valea Jiului".

Pentru părintele Avram Stan
ca, lorga a nutrit o considera
ție deosebită care — după moar
tea preotului petrecută in 
19)6, în urma anilor dc tem
niță pentru convingerile sale

după cum însuși istoricul mărtu
risește în ziarul „Neamul româ
nesc” și un tînăr student din 
Petroșani care însă a fost e- 
pril să intre în țară lot de un 
funcționar „cu chipiu-*, fiindcă 
venea la Vălenii lui lorga. Că 
intenția tînărului petroșănean 
nu a fost singulară la noi o a- 
teslă și prezența unui alt pe
troșănean în anul 1921 la ace
leași cursuri care reuneau a- 
cum și reprezentanți ai națio
nalităților conlocuitoare din 
România întregită. Tn „Memorii
le" lui lorga găsim următoarea 
însemnare: ..Pleacă trei din 
ascultătorii unguri. Fulop. di
rector la Petroșani Radar, 
profesor la Tîrgul Murășului, 
cu doamna. Ii sărbătorim după 
cursul de seară și li ofer co
lorile naționale unite*. Este, 
fără nici o îndoială, vorba a- 
ici de profesorul Coloman 
Fulop, directorul liceului din 
Petroșani care, spre deosebire 
de alți colegi ai săi de la a-

coastă școală, a înțeles să-și 
desfășoare în continuare nes
tingherit activitatea didactică 
și după tlesăvîrșirea unificării 
statului național român — li
ni rea Transilvaniei cu vechea 
Românie,

Dar legăturile marelui cu
getător cu Valea Jiului pot fi 
urmărite și cu prilejul grave
lor evenimente de In Lupeni 
din" anul 1929. Cu loatc limi
tele sale în concepția privind 
lupta dc clasă, lorga n-a ră
mas indiferent față de masa
crul dc Iq Lupeni. El a sesi
zat câ în fața grevei muncito
rilor. patronii liberali și auto
ritățile național-țfirâncști s-au 
coalizat. In articolul „Un fa
liment al ordinii mecanice” 
publicat în ziarul său „Neamul 
românesc" menționa : „Ca
zul de la Lupeni c o tristă do
vadă a legilor sociale".

Cu ironia-i cunoscută, isto
ricul continuă : „De atîta vre
me supt liberali, supt, averes- 
cani. supt actualii guvernanți 
avem — și în ce măsură și cu 
ce zgomot I — mari — vajnice 
preocupat ii sociale. . adunînd 
imense arhive. legiferăm. reflec
tăm, inspectăm, împăcăm și 
fmpușcăm”. Repudiind măsu
rile guvernului, ale întregu
lui regim, istoricul lorga re
marcă : „Omenește, ’ierul e 
nespus dc regretabil. Români 
ori neromâni, lucrătorii care au 
mușcat lărina la Lupeni. erau 
feric active în viața noastră 
națională și erau părinți de 
familii care-și lasă pe drumuri 
nevasta și copiii. Dacă s-ar fi 
putut evita sângerosul f’nal al 
unei imense dobitocii, ar f> 
fost atît dc bine. “ încheierea 
articolului este dc-a drephf 
acuzatoare și vehementă, istori
cul concluzionând că ..nu e în 
România om do guvern să 
n-aibă pe mîinile lui o picătu
ră din acol sînge".

Din slova unor mărturii de 
epocă am încercat să reconsti
tuim mozaicul legăturilor lui 
Torga cu Valea Jiului, trccînd 
pasager peste multe fapte și 
întâmplări, siliți fiind și de 
spațiul aflat la dispoziție. Că mai 
sînt și alte mențiuni de care 
nu avem cunoștință dar care 
s-ar încadra în însemnările de 
față este, fără îndoială, nn lu
cru sigur. Și cum ar putea fi 
altfel cînd doar o infimă pai te 
din zecile de mii de materia
le semnate de titanul istoriei 
românești își așteaptă încă cer
cetătorii?! Pînă la săvîrșirea a- 
cestui act de restituire a unor 
pagini uitate, rîndurile de față 
vin să suplinească un gol și 
să împlinească — acum la 100 
de ani de la nașterea lui Ni
colae lorga — un adevăr.

Constantin PASCU 
hm POPOROGU

SÎMBATA 12 IUNIE
15.30 Deschiderea emisiunii. 

Tenis <lc cîmp: Româ
nia — Iugoslavia în ea- 
«Irul semifinalelor zonei 
europene a „Cupei Da
vis” Partida de dublu : 
Țiriac, Năslase — lova- 
novici, Franulovici. 
Transmisiune directă de 
la Arena Progresul.

17.30 Emisiune în limba ger
mană.

18,00 Bună seara, fete! 
Bună seara, băieți !

19.20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul dc seară. 
Sport.

20.10 Tele-enciclopedia. Cla
vecin. Aborigeni (II). 
Vkon.

21,00 Film serial: „Incorupti
bilii”. Episodul „Ascun
zătoarea gangsterilor".

21.50 In direct : Cursa auto
mobiliste de 24 de ore 
de la Le Mans.

22,05 Portativ internațional. 
Spectacol de varietăți cu 
vedete ale muzicii ușoa
re : Dyan Cannan, Lulu 
(cîștigătoarea Premiului 
Euroviziunii), Ann Wor
ley. Milva, Eydic Gorme, 
Anthony Newley, Steve 
Lawrence, Lola. Folana. 
Andy Williams.

22.50 Muzică de petrecere și 
romanțe.

23.10 Telejurnalul de noapte.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem- 

b^e: Printre colinele verzi 
(10—13 iunie); Republica: 
B. D. intră in acțiune (10— 
13 iunie); LONEA—7 Noiem
brie : Un cuib de nobili (10 
— 12 iunie) : Minerul : Cei 
1 000 de ochi ai dr. Mabuse 
(10—13 iunie); VULCAN : Bă
ieți buni, băieți răi (10—13 iu
nie); LUPENI — Cultural: 
Triplă verificare (12—14 iunie); 
UR1CANT: Vară de altă
dată (11—12 iunie).
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Un miliard kilouvațiioră 
la Porțile de fier

Vineri, aparatele de măsu
ră și control din centrala hi
droelectrică «Porțile de Fier" 
au înregistrat producerea 
primului miliard kilowați-o- 
ră obținut de la pulsarea in 
sistemul electroenergetic na
țional a celor dinții cantități 
de electricitate — producția 
respectivă fiind apropiată de 
cea realizată în 1938 in toa
te centralele electrice din 
țara noastră.

După cum rezultă din situa
țiile statistice mai mult de 
jumătate din cantitatea de 
energie electrică amintită a 
fost obținută peste prevederi
le de plan, fapt datorat pe 
de o parte devansării cu 
1—2 luni a termenilor de

dare in funcțiune a prime
lor patru hidroagregate, iar 
pe de alta, punerii sub sarci
nă, înainte de termen, a ba
rajului deversor, ceea ce a 
permis ridicarea nivelului a- 
pei în lacul de acumulare 
și creșterea puterii pe liidro- 
agregat de la 70 la 120—130 
MW.

Potrivit precizărilor făcute 
de Grigore Sandu, inginer 
șef al întreprinderii centrala 
hidroelectrică „Porțile de 
Fier", producerea primului 
miliard de kilowați/oră de 
energie electrică, a coincis 
cu îndeplinirea de către co
lectivul de energeticieni, a 
sarcinilor de plan revenite pe 
primul semestru al anului.
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Tinerețe și sport la Școala generală nr. 5 Petroșani.

WIM

Azi și mîine, 
pe stadioane
FOTBAL

Mîine dimineață, pe stadio
nul „Jiul" din Petroșani va 
începe o interesantă mani
festare cullural-sporlivă. I^a 
ora 8,45. se va desfășura me
ciul de fotbal dintre forma
țiile Preparatorul Petrila și 
Preparația Corcești, contînd 
pentru „Cupa preparatorul". 
Va urma un meci de fotbal 
feminin care va opune echi
pele Utilajul din Petroșani 
și Preparatorul Lupeni.

Ultima etapă a campiona
tului diviziei C, seria a V-a, 
se va consuma pe același 
stadion — Jiul — la ora 11. 
Combatante : Știința Petro
șani — Dunărea Calafat. In 
pauzele întâlnirilor amintite 
vor avea loc jocuri distrac
tive și concursul de atletism 
în Ue sportivii amatori pre
paratori.

O bogată duminică cultu- 
ral-sporlivă va fi organizată 
și pe terenul din Petrila. In 
deschidere, la ora 11, se va 
disputa partida din „Cupa 
României * între echipele Pre
paratorul Petrila (din cam
pionatul județean) — Prepa
rația Coroeșli. In deschidere 
vor avea loc mai multe me
ciuri între reprezentativele 
sectoarelor minei Petrila.

Cel de-al doilea meci din 
„Cupa României-, programat 
mîine dimineață, la ora 11, 
în Valea Jiului, se va dispu
ta între echipele C.F.R. Pe
troșani și Minerul Vulcan.
TENIS DE MASA

In campionatul județean de 
tenis de masa au loc mîine 
dimineață, la ora 10, urmă
toarele două partide : Viscoza 
Lupeni — I.L.O.R. Orăștie și 
Școala sportivă Petroșani — 
Aurul brad.

Anfepenultima...
încă trei etape pînă în fi

nal. Lupta este mai palpi
tantă ca oricînd, deși, se 
pare, lucrurile s-au cam cla
rificat : adică, Dinamo și Pro
gresul își vor păstra locurile 
pînă la terminarea campio
natului. Cel puțin, așa ar tre
bui să se întîmple după cum 
arată programarea ultimelor 
trei etape. Și, personal, cred 
că așa va fi. Surprize prea 
mari nu văd să se mai în
tîmple. Dar să anticipăm ce 
va fi mîine, în antcpenulti- 
ma etapă a campionatului.

Dinamo — „U“ Craiova.
E drept că Dinamo pare o- 
bosită, pierzînd 4 puncte în 
ultimele trei partide, dar și 
craiovcnii, după o tresărire 
bruscă ce i-a adus la un mo
ment dat pe locul III, au 
fosl cuprinși de apatie. Un 
1—5 la „U" Cluj, un 1—1 a- 
casa. cu C.F.R. Cluj, și iată-i 
acum pe locul VII. Dar Di
namo rămîne, totuși, candi
data numărul unu la titlu. 
Deci victoria trebuie să nu-i 
scape mîine. Cred că o va 
obține.

C.F.R. Cluj — Steagul roșu. 
Pentru a rămîne deasupra 
Progresului pînă în final, ce
feriștii clujeni au nevoie mîi
ne de ambele puncte. După e- 
galul de miercuri, realizat la 
Craiova, ei sînt favoriți în 
partida cu stegarii brașoveni, 
„înșelați-* și ei de un punct 
acasă, în etapa trecută, de 
S. C. Bacău. Pronostic 1.

Petrolul — Steaua. Inlîlnî- 
re între două vecine de cla
sament. Partidă deschisă ori
cărui rezultat. Dar, cum plo- 
ieștenii nu prea se dau bă
tuți acasă, iar locul III este

și de ci foarte aproape (în 
etapa viitoare joacă din nou 
acasă), cred că vor învinge 
pe Steaua, deși această echi
pă mi se pare în mare formă.

Farul — U.T.A. Adversara 
Farului din etapa a 26-a — 
Politehnica — pe care a în
trecut-o cu 2—1, la Constan
ța, a învins miercuri pe 
U.T.A. cu 4—1. înseamnă că

AVANCRONICĂ
HHBALISIICA
U.T.A. este foarte vulnera
bilă în deplasare, tot atât pe 
cît de neiertătoare este aca
să (vedeți 6—0 cu S. C. Ba
cău). De aceea, victoria Fa
rului cred că nu poate fi pu
să la îndoială.

C.F.R. Timișoara — ,U“
Cluj. Se spune că ceferiștii 
timișoreni mai joacă acum 
doar pen Ia u onoare. Să ac
ceptăm, dacă o echipă care a 
părăsit de mult prima scenă 
de fotbal a țârii mai poate 
juca onorabil pe ea. Cît pri
vește meciul de mîine, cu u- 
niversilarii clujeni, mi se 
pare că nu le va fi ușor gaz
delor să-1 cîștige. Aș acorda 
prima șansă clujenilor și abia 
pe a doua timișorenilor.

F. C. Argeș — Rapid. Par
tidă interesantă pentru giu- 
leșteni în tentativa lor de a-i 
contra pe dinamoviști la titlu. 
In ciuda severei înfrângeri 
suferite în fața Stelei, arge

șenii au capacitatea să trea
că de Rapid, pe terenul din 
Trivale. Și va face, bănuiesc, 
acest lucru. Rapidul și-a re
dus, parcă, viteza.

S. C. Bacău — Politehnica. 
Derbyui moldovenilor va re
veni, fără urmă de îndoială, 
echipei lui Dembrovschi. Nu 
de altceva, dar ea nu are 
decît 24 de puncte, care n-au 
scos-o, practic, definitiv din 
zona retrogradării. Cu aceste 
două puncte, însă, și cu cele 
două din ultima etapă va fi 
în afara oricărui pericol.

Progresul — Jiul. Banca
rii s-au zbuciumat enorm în 
acest retur de campionat. Deși 
au învins pe Steagul roșu la 
Brașov și pe Dinamo în Ca
pitală, deși au adus un punct 
de la Ploiești și au luat și 
de la Steaua unul — toate 
acestea fiind imprevizibile — 
zestrea lor este încă săracă. 
Calculele lor nu pot duce în 
fina) la mai mult de 27 de 
puncte — asta în eventuali
tatea unui succes la Craio
va, în etapa viitoare — dar 
golaverajul îi dezavantajează. 
In partida cu Jiul, Progresul 
va face totul pentru victorie. 
Și o poate obține. Dar Jiul 
nu va face doar aci dc pre
zență în fața acestei echipe 
subțiri. Cred că Libardi, Pe- 
ronescu, Naidin, Georgevici și 
ceilalți vor reedita jocul lor 
bun din ultimele etape pen
tru a le smulge un punct 
bancarilor. Și atunci, la sub
sol, conturile sînt definitiv 
încheiate. Ceva mă face să 
cred într-o remiză. Dar pri
mul pronostic rămîne, to
tuși, 1.

Dumitru GHEONEA

Ieri după-amiază, pe baza 
de navomodelism a C. S. 
Jiul Petroșani, a început cam
pionatul republican, ediția 
1971, la categoriile glisoare 
și aeroglisoare. In prima zi 
de întrecere și-au disputat 
șansele juniorii și seniorii, 
la aeroglisoare. Cele mai bu
ne rezultate au fost obținute 
de reprezentantul județului 
Hunedoara. Adrian Țăruș. As
tăzi și mîine vor continua 
întrecerile de stand și hidro- 
glîsoare.

Se întrec cei mai buni na- 
vomodeliști din întreaga țară.

SIMBATA 12 IUNIE
PROGRAMUL I t 6,00—9,30 

Muzică și actualități; 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de , 
știri; 10,05 Fragmente din e- 
pereta „Crai nou" de Ciprian 
Porumbescu; 10,20 Piese in
strumentale; 10,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova: 11,00 
Buletin dc știri; 11.05 Pe te
me folclorice — muzică u- 
șoară: 11,15 Radioclub turis
tic: 11.30 Formații corale de 
cameră; 12,00 Cîntă Johnny 
Dorelli; 12,10 Recita) Petre 
Munteanu; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13.15 Avanpremiera co
tidiană; 13,30 Radiodivertis- 
ment muzical; 15,00 Buletin 
dc știri: 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Știință, tehnică, fante
zie; 17,30 Album folcloric; 
18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seară: 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Ști
ința la zi; 20,45 La hanul 
melodiilor; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Invitație la dans; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Dansul 
continua: 24,00 Buletin de 
știri: 0.03—6,00 Estrada noc
turnă.
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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale 

a Republicii Socialiste Romania, VIENA

conduse de tovarășul->

Nicoiae Ceaușescu,
in R. P. II. Coreeană

La Expoziția realizărilor
industriale și agricole

(Urmare din pag. 1)

fetea, forța dezvoltării țării Și 
măreția, decît dacă făurește 

^0 economie națională. Fără con
struirea unei economii națio- 
jialc independente nu este po
sibil să se creeze baza mate
rială și tehnică a socialismu
lui. nici să se edifice cu suc
ces socialismul și comunismul*.

Parterul imensei săli princi
pale, consacrat industriei gre
le, are ca nucleu central sec
torul mașinilor unelte. Expo
natele oferă oaspeților un ta
blou sugestiv al introducerii pe 
scară largă a tehnicii avansa
te. Peste 30 de tipuri de ma
șini unelte stau mărturie ta
lentului muncitorilor, tehnicie
nilor. inginerilor și oamenilor 
'de știință coreeni. Răspunzînd 
întrebărilor tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, gazdele precizează, 
că în prezent, industria core
eană trece într-o măsură tot
jnai mare la fabricarea ;le ma- 
’șini-unelte cu comandă-program 
'de înaltă precizie, unele din
tre ele putînd efectua simultan 
pînă la 8 operații diferite. Pu
pitrele de comandă cu o com
plexă aparatură. veritabile 
„orgi11 industriale, permit ca o 
singură persoană să dirijeze 
concomitent de la distanță 
mai multe mașinî-unelte.

Oaspeții români vizitează, în 
continuare, sala consacrată in
dustriei energetice și celei ex
tractive — sector care ocupă 
un loc prioritar pe ansamblul 
.dezvoltării economiei naționale. 
Schițe ale unor mari hidrocen
trale care valorifică potenția
lul energetic al aceste? țări, 
{t>ogată în cursuri de apă, pre
cum și ale unor termocentrale 
ce-și trag izvorul puterii din 
marile zăcăminte de antracit,
explică în mod grăitor stadiul 
atins de industria energetică, 
care produce anual 16.5 mili
arde Kw/h. Prevederile șese- 
nalului vor duce la dublarea a- 
,cestei producții. In acest fel, a 
^£ost posibilă electrificarea tu
turor satelor, a unei importan-

părți a transportului ferovi
ar, asigurîndu-se totodată, ba- 

‘za extinderii în continuare a 
industriei, în special a metalur
giei. Următoarele standuri sînt 
[cele ale industriei extractive 
.și de valorificare a cărbunelui 
[și minereurilor. Oaspeții ro- 
ftnâni sînt informați că, în pre
sent, 70 la sută din producția 
►industrială a țârii se realizează 
,pe baza valorificării superioa
re a materiilor prime interne. 
HPot fi văzute exponate a sute 
fde minereuri, de la ceie de 
pier și cupru, trecînd prin me
ntale rare cum ar fi molibdenul, 
wolframul, pînă la aur. Ma
rile rezerve de fier ale țări: 
i>ermit amplificarea și diversi
ficarea producției de oțel care, 
e  XI—:: ? ani, ya cre.Ș-•£n următorii șase a..., . —

tte de două ori, ajungînd la 
'4 milioane tone.

Expoziția, care cuprinde toa
te domeniile economiei națio
nale, dă posibilitatea cunoaș
terii unor procedee originale de 
.valorificare a resurselor natu
rale. Printre acestea se situea
ză și prelucrarea trestiei în

vederea obținerii de fibre ar
tificiale. Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și ceilalți membri ai 
delegației urmăresc cu interes 
explicațiile specialiștilor pri
vind obținerea gogoșilor de 
mătase in pădurile de stejar. 
Savantul coreean Che lng San, 
creatorul metodei, a obținut 
prin încrucișări succesive un 
vierme de mătase adaptat ste
jarului și al cărui fir este co
lorat natural.

Sînt vizitate apoi sectoarele 
industriei ușoare și alimentare 
care produc o bogată gamă de 
sortimente destinate consumu
lui populației. Oaspeții români 
apreciază marea diversitate și 
calitatea produselor industriei 
locale. Ca urmare a aplicării 
hotărîrilor plenarei C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea 
din iunie 1958, de a se iniția 
o mișcare de masă în vederea 
făuririi de întreprinderi ale 
industriei locale în toate activi
tățile, s-a ajuns în prezent ca 
jumătate din producția de bu
nuri de larg consum să lie a- 
sigurată de aceste unități. Stan
durile rezervate agriculturii ro- 
flectă grăitor avîntul aceste? 
importante ramuri a economiei 
țării prin crearea unei rețele 
vaste de irigații.

Oaspeților români le sînt a- 
poi prezentate exponatele în 
aer liber — diferite tipuri de 
autoturisme de teren, autoutili
tare, autocamioane, mașini des
tinate industriei extractive, a- 
griculturii. Pe un terasament 
de cale ferată se află expuse 
o garnitură reprezentativă pen
tru tipurile de locomotive Die
sel și electrice, precum și va
goane produse de industria co
reeană.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
urcă într-o locomotivă electri
că de 4 300 C.P., reușită creație 
a specialiștilor coreeni. Sînt 
examinate sistemele de coman
dă și urmărite informațiile a- 
supra randamentului și sigu
ranței în circulație a locomoti
vei.

Unul din pavilioane adă
postește machete de sistemati
zare și produse ale industriei 
materialelor de construcție. In 
această țară, unde toate orașe
le sînt noi, refăcute printr-un 
efort eroic, după distrugerile 
războiului, au fost elaborate și 
înfăptuite noi planuri de dez
voltare a tututror așezărilor 
urbane.

La încheierea vizitei, tovară
șul Nicoiae Ceaușescu serie în 
cartea de onoare : „Vizitînd ex
poziția industrială și agricolă, 
am rămas plăcut impresionat 
de succesele remarcabile ob
ținute de poporul coreean sub 
conducerea Partidului Muncii 
din Coreea. Adresăm po
porului coreean cele mai calde 
felicitări și-i urăm noi și mari 
succese pe drumul înfloririi 
patriei sale socialiste".

Expoziția a înfățișat un am
plu tablou al dezvoltării dina
mice și complexe a econom:ei 
naționale coreene, a perspecti
velor sale în următorii ani. Ea 
a oferit, totodată, un cadru 
proprice cunoașterii potențialu
lui industrial al țări! prietene.

Vizită la Institutul
de economie națională

(Urmare din pag. 1)

la Fabrica de locomotive elec
trice „Kim Jiuong Ahe", Ri 
Dong Ciun și Ri Sang Uk, in
gineri șefi mineri.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
se interesează de durata cursu
rile; diferențiate pe profile, 
despre modul în care se îmbi
nă studierea problemelor gene
rale de conducere cu activita
tea practică. Cursanții arată că 
practica o efectuează în între
prinderi similare celor din care 
provin. Rectorul institutului pre- 
’cizează că o treime din timp 
este afectată însușirii cunoștin
țelor teoretice, iar restul prac
ticii. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român a-

.preciază această orientare, pre
cum și faptul că practica se 
.efectuează în unități similare 
ca profil cu cele în care-și des
fășoară munca cei ce studiază 
,la institut.

La despărțirea de cursanți și 
cadrele didactice ale Institutu
lui de Economie Națională, a- 
‘sistăm la o nouă manifestare 
Călduroasă făcută conducători
lor de partid și de stat al ce
lor două țări.

Tovarășul Kim Ir Sen și so
ția invită în continuare pe to
varășul Nicoiae Ceaușescu și 
soția sa, pe ceilalți oaspeți ro
mâni la un spectacol la Pala
tul pionierilor. Mii de copii se 
află pe costișul colinei unde se 
înalță palatul, în plin centrul 
capitalei. Copiii fac o primire 
emoționantă. Văzduhul răsună 
de urarea „Trăiască11, de gla
sul trompetelor și răpăitul to
belor. Pe scena marii săli de 
spectacole o suită de cântece 
pionierești, de dansuri coreene 
și românești stîrnește admira
ția celor prezenți. „Spectacolul 
prieteniei" a reprezentat, tot
odată, o vie ilustrare a grijii 
cu care este înconjurată cea 
mai tînără generație a Coreei 
populare.

Seara, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, și soția sa, împreună 
cu tovarășul Kim Ir Sen și so
ția sa, precum și delegația ro
mână au părăsit Phenianul, ple
când într-o călătorie prin țară.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de 
Ion MARGINEANU 
Adrian IONESCU 
Eugen PREDA

Convorbirile dintre delegațiile
P. C. R. și P. C. A.

VIENA 11. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite ; Vineri dimineața au 
început convorbirile întie de
legația Partidului Comunist 
Român și o delegație a Parti
dului Comunist din Austria.

La discuții au participat to
varășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al GjC. 
al P.C.R., conducătorul dele
gației române, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C., sef 
de secție la C.C. al P.C.R., Tra
ian Dudaș, membru supleant 
al C.C., prim-secretar al Comi

tetului județean P.C.R. — Me
hedinți, Dumitru Ghișc, mem
bru supleant al C.C., adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., iar din partea P.C.A. — 
Erwin Scharf, membru ol Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.A., Friedl Furnberg și 
Walter Wachs, membri ai Bi
roului Politic, Heinrich Fritz, 
membru al C.C., șeful secției 
externe a C.C. al P.C.A., Jo
hann Steiner, activist a] sec
ției externe a C.C. al P.C.A.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

In cursul după-amiezii de 
vineri, delegația P.C.R. a vi
zitat Școala de subingineri de 
la Moedling, localitate din a- 
propierea Vienei. Oaspeții ro
mâni au fost salutați cu cor
dialitate de directorul școlii, 
ing. Ilans Kraichich, care i-a 
informat despre activitatea a- 
ceslei instituții.

Delegația a fost însoțită de 
Dumitru Aninoiu, ambasado
rul României în Austria.

închiderea lucrărilor Congresului
al XVI-lea al P.P.R.M.

R. P. CHINEZA : Transport 
de bușteni de pin roșu de Ia 
exploatarea forestieră Yichun, 
din munții Micii Khingan.

Vineri dimineața, a plecat 
spre Atena ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, ca
re, la invitația guvernului grec, 
va face o vizită oficială în a- 
ceastă țară.

★
ATENA 11. — Coresponden

tul Agerpres, Alexandru Cîm- 
peanu, transmite: Ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a sosit vineri la A- 
tena. Pe aeroportul Ellinikon, 
el a fost întîmpinat de Ch. 
Xanthopoulos-Palamas, subse
cretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe al Greciei, 
Jean Ch. Cambiotis, ambasado
rul Greciei la București, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
României la Atena, Francisc 
Păcuraru, și membri ai amba
sadei.

★
In drum spre Atena, minis

trul afacerilor externe al Ro
mâniei a făcut o escală la So
fia. Pe aeroportul din capitala 
bulgară, el a fost întîmpinat 
de Ivan Bașev, ministrul afa
cerilor externe al Bulgariei, și 
Kiril Nesterov, locțiitor al mi
nistrului de externe. A fost de 
față ambasadorul României la 
Sofia, Nicoiae Blejan.

---- --------

Plenara C.C. 
al P.S.U.G.

BERLIN 11 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
ADN, la Berlin a avut loc cea 
de-a 17-a Plenară a C.C. al 
P.S.U.G, Plenara a dezbătut 
și aprobat în unanimitate pro
iectul de raport al C.C. al 
P.S.U.G. la cel de-al VlII-lea 
Congres al P.S.U.G. și proiectul 
de Directive ale Congresului 
cu privire la planul cincinal 
de dezvoltare a economiei na
ționale a R. D. Germane pe 
perioada 1971—1975.

In legătură cu problemele 
înscrise la ordinea de zi, au 
prezentat expuneri Erick Ho
necker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., și Wilî Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G.

K R E
(Urmare din pag. I) 

prin activizarea procesului de 
elaborare cu ajutorul insuflării 
de oxigen, iar noi avem re
zultate bune în utilizarea păcu- 
rii la furnale pentru economisi
rea cocsului metalurgic, astfel 
incit colaborarea noastră este 
utilă ambelor părți.

Am pornit apoi împreună să 
vizităm întreprinderea. Mașina 
parcurgea încet șoselele inte
rioare ale combinatului care 
se întretaie la intervale aproa
pe regulate în unghiuri drepte, 
formînd uriașele parcele pe 
care sînt construite secțiile de 
preparare a minereului, cele 
trei furnale a cite 1 033 m3,
oțelăria cu trei convertizoare și 
două cuptoare electrice, lami- 
noarele de tablă șl țevi.

Trecînd pe lingă furnale, 
ne-am oprit o clipă pentru a 
admira spectacolul mereu ine
dit și impresionant al elaboră
rii fontei, poate unul din cele 
mai caracteristice pentru viața 
trepidantă care pulsează în 
întreaga întreprindere.

Dar Kremikovți înseamnă nu

ATENA 11. — Coresponden
tul Agerpres, Alexandru Cîm- 
peanu, transmite i In cursul 
zilei de vineri, ministru] de 
externe al României. Corneliu 
Mănescu, a avut o întrevedere 
cu primul ministru și ministru 
al afacerilor externe al Gre
ciei, Gheorghios Papadopoulos. 
Au fost de față ambasadorul 
României la Atena, Francisc 
Păcuraru, și Ch. Xanthopoulos 
Palamas, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.

In cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, s-a 
realizat un schimb de pă
reri cu privire la sta
diul actual și evoluția în 
continuare a relațiilor ro- 
mâno-grecești. S-a constatat că 
relațiile dintre România și 
Grecia evoluează în interesul 
celor două popoare, al colabo
rării internaționale și Dăcii. 
Au fost, de asemenei, abordate 
unele probleme internaționale 
actuale, îndeosebi cu privire la
securitatea europeană și cola
borarea balcanică.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de sinceritate 
și respect reciproc.

ULAN BATOR 11. — Trimi
sul special Agerpres, Gheorghe 
Ciobanu, transmite i In sala 
festivă a Palatului Marelui Hu
ral Popular din Ulan Bator a 
avut loc vineri ședința de în
chidere a lucrărilor celui de-al 
XVI-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. 
In sală se aflau delegați și in
vitați mongoli, precum și dele
gațiile partidelor comuniste Și 
muncitorești și ale partidelor 
democratice care au participat 
ca invitate la lucrările congresu
lui.

Tovarășul Jumjaaghiin Țe
denbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., a anunțat că dele
gații la congres au ales într-o 
atmosferă de deplină unitate 
noile organe conducătoare de 
partid • Comitetul Central, for
mat din 83 membri și 55 mem
bri supleanți și Comisia cen
trală de revizie.

Prima plenară a noului Co
mitet Central a ales Biroul Po
litic al P.P.R.M. din care fac 
parte : T. Dughersuren, N, Jag-

varal, S. Luvsan, D. Maidar, 
D. Molomjanț, J, Sambu și J. 
Țedenbal.

Plenara a ales în funcția de 
prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M. pe tovarășul Jumja
aghiin Țedenbal. Tovarășii T. 
Dughersuren, N. Jagvaral, D. 
Molomjanț și B. Lahamsurcn 
au fost aleși secretari ai C.C. al 
P.P.R.M.

Apoi, delegații la congres au 
aprobat documentele dezbătute 
in timpul lucrărilor.

Vineri, în Palatul Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole 
a avut loc, în prezența conducă
torilor de partid și de stat mon
goli, solemnitatea înmînării 
medaliei jubiliare „50 de ani de 
la victoria revoluției populare 
mongole11 delegațiilor de partid 
participante la lucrările celui 
de-al XVI-lea Congres al 
P.P.R.M., printre care și dele
gației Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mi
hai Gerc, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

FAPTUL 
DIVERS 
ÎN LUME

PEKIN 11 (Agerpres). — 
Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, președinte'e 
Frontului Național Unit al 
Cambodgiei, a adresat poporu-

„ÂPOLL 0-15“ 
seria testelor finale 

înaintea lansării
CAPE KENNEDY 11 (Ager

pres). — Pe poligonul de lan
sare de la Cape Kennedy a 
început seria finală a testelor 
care vor preceda lansarea, Ja 
26 iulie, a navei americane 
„Apollo-15“, una din cele mai 
complexe și lungi expediții a- 
mericane pe satelitul natural 
al Pămîntului. Pregătirile în 
vederea lansării au început cu 
controlul electronic al întregu
lui sistem al rachetei „Saturn- 
5" și al modulurilor navei spa
țiale. In cursul verificărilor, 
cei trei astronauți vor executa 
diferitele operațiuni legate de 
fazele de zbor, printre care 
cele mai delicate privesc ase
lenizarea Lem-ului lunar.

Dacă lansarea va avea Ioc 
la 26 iulie, așa cum s-a pre
văzut, „Apollo-15“ va ajunge 
la Lună la 29 iulie. A doua 
zi, Scott și Irwin vor cobori

pe suprafața lunară în zona 
denumită Munții Apenini. Cei 
doi vor efectua trei excursii 
selenare, totalizînd 20 de ore, 
în cursul cărora vor folosi în 
premieră un automobil lunar 
ce le va permite să străbată 
34 km. Ei vor rămîne pe su
prafața lunară 67 de ore. In 
aCest timp, Worden, cel de-al 
treilea astronaut, se va afla 
la bordul navei plasate pe o 
orbită lunară, de unde va efec
tua o serie de experiențe știin
țifice, folosind un nou set de 
instrumente create special 
pentru travaliul său .în spațiu. 
La 4 august Scott și Irwin 
vor reveni în modulul de co
mandă, pentru a reveni pe Pă- 
mînt. La 7 august este prevă
zută amerizarea în apele O- 
ceanului Pacific, într-un punct 
situat la 300 mile nord de 
Havai.

lui khmer un mesaj în care 
denunță acțiunile organizate 
de trupele regimului Lon Noi 
— Sirik Matak în zona Siem 
Reap și care au provocat pa
gube ireparabile vestitelor tem
ple de la Angkor, unele din 
cele mai impresionante monu
mente ale civilizației khmere. 
Norodom Sianuk citează, în a- 
cest sens, mărturii care atestă 
grava responsabilitate a autori
tăților de la Pnom Penh pen
tru pagubele aduse acestui an
samblu monumental ce datea
ză de peste opt secole. Angkor, 
scrie, printre altele, corespon
dentul agenției americane As
sociated Press, a fost serios a- 
variat în urma barajului de 
artilerie al trupelor lui Lon 
Noi. Porțiunea cea mai afec
tată, este zona sudică a templu

lui principal ; obuzele au dis
trus etajul al treilea de Ia 
poarta de sud a giganVeei con
strucții și au pătruns în galeri
ile situate la nivelele inferi
oare, deteriorînd uriașa frescă, 
de o impresionantă frumusețe, 
ce reflectă imagini ale istoriei 
imperiului khmer.

Mesajul condamnă, totodată, 
hotărîrea regimului Lon Noi— 
Sirik Matak de a înlocui dra
pelul național, venerat de se
cole de către poporul khmer.

Pe de altă parte, Norodom 
Sianuk înfierează acțiunile cri
minale comise de regimul de 
la Pnom Penh împotriva a mii 
și mii de demonstranți pașnici 
khmeri, care au căzut sub fo
cul mitralierelor, precum și 
împotriva a zeci de mii de 
civili de alte naționalități.

Ml KO VȚÎ
numai fontă, oțel și țevi. Kre
mikovți este nu numai o mare 
întreprindere în funcțiune, ci 
și un mare șantier. Recent, a- 
ici s-a terminat construcția ce
lei de-a treia baterii de cocs 
cu capacitatea de aproximativ 
650 000 tone, față de primele 
două de 400 000 tone ; se 
construiește un laminor de tras 
la rece, se extind capacitățile 
de producție la alte sectoare : 
cele de preparare a minereului, 
la secția de produse chimice 
a cocserieî. De asemenea, se 
prevede construirea unui nou 
furnal. Lucrări importante de 
modernizare se desfășoară și 
la mina de fier din apropiere. 
Am aflat de la Inginerul Groz- 
danov că rezervele calculate 
de minereu sînt de 2 470 000 
tone și că, la o exploatare de 
5 milioane tone pe an, ele ar 
fi suficiente pentru 50 de ani. 
De aceea, combinatul utilizea
ză ca materie primă r.u nu
mai minereu extras din mina 
proprie cl șl cel importat din 
U.R.S.S., Algeria și India.

Vorbind despre preocupările 
principale ale colectivului între

prinderii, însoțitorii noștri au 
ținut să sublinieze grija care 
se acordă aici progresului teh
nic și organizării științifice a 
producției, datorită cărora, a- 
nul trecut, combinatul a adus, 
pentru prima oară, beneficii, 
întreprinderea utilizează proce
dee tehnice moderne ; urmea
ză să intre in funcțiune centrul 
electronic de calcul al combi
natului, se desfășoară cercetări 
științifice pentru îmbunătățirea 
tehnologiei în vederea econo
misirii de mjloace materiale 
șl pentru a face produsele com
binatului mai competitive pe 
piața internațională.

Aceste preocupări sînt lesne 
de înțeles. Anul trecut, side
rurgia bulgară a dat o produc
ție cu 13,9 la sută mai mate 
decît în anul 1969, sau de do
uă ori mai mare decit in a- 
nul 1965, iar pentru cincinalul 
în curs se prevede, ca produc
ția de laminate feroase și de 
țevi să se dubleze în compa
rație cu producția anului 1970. 
Un rol important în realizarea 
acestei sarcini revine, desigur, 
combinatului Kremikovți, nava- 
amiral a siderurgiei bulgare.

@ Guvernul cubanez a a- 
nunțat că la Havana vor în
cepe, în fața unor instanțe 
revoluționare, procesele a 
cinci cetățeni americani care 
au violat recent apele teri
toriale ale țării și au pătruns 
ilegal pe teritoriul național 
— informează agenția Prensa 
Latina. Pe de altă parte, zi
arul „Granina", anunță des
chiderea unei anchete în le
gătură cu pătrunderea în a- 
pele teritoriale cubaneze a 
unui remorcher american.

© Noi atentate s-au înre
gistrat joi în Irlanda de 
nord, contribuind la menți
nerea stării de tensiune în 
această provincie a Marii 
Britanii. O bombă a explo
dat în fața unui comisariat 
dc poliție din Belfast, iar al
ta în fața porților închisorii 
Armagh, unde este deținut

Niall Vallely, unul din lide
rii mișcării pentru drepturile 
civile din Irlanda de nord.

• Vineri a fost lansat în 
Uniunea Sovietică „Cosmos — 
427", un nou satelit artifi
cial al Pămîntului din seria 
„Cosmos" cu destinație știin
țifică. Aparatele de la bor
dul satelitului funcționează 
normal, informează agenția 
TASS.

© Agenția TASS infor
mează că, timp de 20 de 
zile, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze în U.R.S.S., 
Liu Sin-Ciuan, a efectuat o 
călătorie în orașele Dușan- 
be. Tașkent, Frunze, Alma- 
Ata și Novosibirsk. In timpul 
călătoriei, el a vizitat între
prinderi industriale, colho
zuri și sovhozuri, instituții 
științifice și culturale,

In Mexic există mai mult de 70 de specii de cactuși, 
care deseori sînt numiți „flori". Această plantă neamicală 
își găsește in Mexic diverse întrebuințări — ca aliment, 
materie primă textila, material de construcție etc.

In foto : Una din „florile" înbxicane.

Temerarul ciclist ro
mân Drăghia Alexan
dru la Budapesta

După ce a părăsit la 2-1 mai 
Bucureștiul, temerarul ciclist 
pensionar român Drăghia A- 
lexandru, în virstă de 75 de 
ani, care face cu bicicleta un 
tur printre unele țări socia
liste europene, a sosit la Bu
dapesta, unde a fost primit 
cu interes și simpatie de zia
riști și de reprezentanți ai 
televiziunii ungare. Drăghia 
Alexandru a parcurs pîna a- 
cum aproape l 500 km, tre- 
cind pe la Turnu Severin în 
Iugoslavia și de acolo în Un
garia. FA se simte în forma 
necesară continuării călătoriei 
cicliste spre Praga, Berlin, 
Varșovia și Moscova.

De la Roma la Milano 
prin video-telefon

In Italia a fost efectuată 
între orașele Roma și Milano 
(645 km) cea mai lungă le
gătură prin video-telefon. 
Convorbirea a avut un ca
racter experimental, specia
liștii italieni apreciind că va 
mai fi nevoie de încă circa 
trei ani pentru a se putea 
trece la exploatarea normală 
a video-telefonului.

Misterioasă
Ziarul mexican .El Sol" in

formează că, în urma unor 
săpături la fundația unei clă
diri, au fost descoperite 13 
cadavre care par să indice 
un masacru, ale cărui mobi- 
luri cămin deocamdată mis
terioase. Victimele au fost 
împușcate in frunte și apoi 
îngropate într-un loc aparți- 
nind lui Ricardo Palacio, fra
tele primarului dintr-un mic 
sat din nordul Mexicului.

Muzeu al istoriei 
elicopterului

Primul muzeu din lume 
consacrat istoriei elicopteru
lui a fost inaugurat la Buc
keburg (R. F. a Germaniei) 
de către profesorul Henrich 
Focke, constructorul primului 
aparat de acest tip. Clădirea 
muzeului expune, în cele trei 
etaje ale sale, o colecție, u- 
nică in genul ei, de machete 
și documente de specialitate. 
Cea mai interesantă piesă a 
muzeului este o reproducere 
in mărime naturală a elicop
terului „FA 61*, construit de 
profesorul Focke în anul 1936.

Schimb de mostre 
de roci lunare

Oameni de știință sovietici 
și americani au făcut joi la 
Moscova un schimb de mos
tre de sol lunar, aduse pe 
Pămînt de stația automată 
sovietică „Luna-16“ și navele 
cosmice americane „Apollo- 
11“ și „Apollo-12*. Schimbul, 
relatează agenția TASS, a a- 
vut loc in conformitate cu 
acordttl existent între Aca
demia de Științe a U.R.S.S. 
și N.A.S.A.

Catastrofă feroviară
Unul din cele mai grave 

accidente de. cale ferată pe
trecute in ultimii ani in 
S.U.A. s-a produs joi in a- 
propierea localității Tonii 
(statul Illinois). Expresul City 
of New Orleans" a deraiat 
in timp ce avea o viteză de 
140 km pe oră, două din 
cele patru locomotive Diesel 
fiind mistuite de foc. Potri
vit datelor provizorii, un nu
măr de 16 persoane au fost 
ucise în acest accident, iar 
alte 99 au fost rănite.

Drogurile
și militarii americani

Senatul S.U.A. a aprobat o 
inițiativă legislativă propusă 
de senatorul democrat Ha
rold Hughes privind adop
tarea de către Pentagon a u- 
nor măsuri de urgență în 
vederea identificării și trată
rii militarilor americani din 
Vietnam care consumă stu
pefiante. Documentul a fost 
adoptat in contextul unei în
grijorări crescinde, resimțite 
in diverse cercuri america
ne, atit oficiale cit și neofi
ciale, față de numărul mare 
al militarilor ce se droghează.
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