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j ATELIER DE ELEMENTE
i DE AUTOMATIZARE LA U.U.M.P

Inființoreo, nu de mult, a a- 
lelierului de producție a ele
mentelor de automatizare pen
tru minerit, materializează u- 
na dintre preocupările de sea
mă ale colectivului Uzinei de 
utilaj minier Petroșani.

Aici își desfășoară activita
tea o grupă de electroniști și 
una de lăcătuși — montori.

...S-a născut un atelier nou, 
s-a creat un colectiv nou...

S-a realizat un laborator de 
încercări - modest pentru în
ceput — care se va dezvolta 
treptat, astfel incit in cursul a- 
nului viitor vom putea fi mar
tori la integrarea in procesul 
de producție uzinal a fabrica
ției de serie a unor aseme
nea produse revendicate de 
mineritul nostru, aflat in plină 
modernizare. Prin contribuția 
noului atelier se va asigura re
zolvarea unor probleme acute 
în domeniul automatizării mi
niere. Elemente pentru insta- 
lații de semnalizare, adaptoa
re electronice de comandă des
tinate moi multor utilități, a- 
paratură de măsură... Elemen
te ale noului care crește vi
guros.

De pe acum, colectivul a- 
lelierului își propune să elabo
reze scheme și documentații

proprii, in scopul soluționai 
unei problematici stringente 
pentru industria minieră a Văii 
Jiului. In prezent se lucrează 
in cooperare cu I.P.C.M.H. Pină 
cind experiența va fi împlinită.

Sirguincioși, pasionați pentru 
ineditul și folositorul incluse 
in sfera automatizării, oamenii 
de aici au realizat deja, diferi
te cutii de ramificație pentru 
comandă, la diverse instalații, 
adaptoare electronice pentru 
pompele de înaltă presiune, în
trerupătorul de oprire a trans
portoarelor din orice punct... Ce 
se remarcă, îndeosebi, la tînă- 
rul colectiv ? Inițiativa, perse
verența, atit pe linia autodotă- 
rii, cit și în direcția perfecțio
nării produselor, a sporirii va
lențelor acestora. Inginerul A- 
lexandru Scroban - inimosul 
conducător al atelierului - și 
electronistul Boris Roși pot fi 
dați ca exemplu în spiritul a- 
firmației făcute.

In cincinalul actual, noul nu
cleu care a prins viață la 
U.U.M.P. se va amplifica și se 

întări, căutind să cucereas- 
locul meritat în angrenajul 
mai complex al uzinei.

va 
că 
tot

ZIUA MILIȚIEI

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române,

conduse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu,

în R. P. D. Coreeană
Entuziastă manifestare

//

populara
coreene

Lt. col. Ioan CHELARU, 
șeful Serviciului miliției municipiului Petroșani

s-au
elemente ale
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„Răsună

Tr. MULLER

Marile transformări social-economice și poli
tice din societatea noastră au fost însoțite de 
modificări și perfecționări și în cadrul orga
nelor aparatului de stat. Partidul nostru s-a 
preocupat îndeaproape de luarea unor măsuri 
prin care organele de stat să apere cu metode 
noi și forme corespunzătoare cuceririle revolu
ționare ale poporului muncitor.

Astfel, actul de constituire a miliției, înfăp
tuit acum 22 de ani, își arc rădăcini adinei in 
marile prefaceri revoluționare care au avut 
loc în țara noastră și se integrează pe deplin 
în contextul noului tip de stat corespunzător 
conținutului și sarcinilor revoluției socialiste.

Creată, educată și condusă de partid, miliția 
a primit nobila misiune de a apăra, alături de 
celelalte organe ale aparatului de stat, proprie
tatea socialistă, avutul personal al cetățenilor, 
ordinea și liniștea publică. Ceea ce putem con
stata cu deplină satisfacție este în primul rînd 
faptul că ideea creării miliției și a altor organe 
ale aparatului de stat de tip nou a corespuns 
întrutotul cerințelor noii etape de dezvoltare so- 
cial-economică a țării noastre, că cei 22 de ani 
de activitate în slujba intereselor majore ale ce
lor ce muncesc au confirmat cu prisosință apor
tul pe care aveau să-I aducă aceste organe la 
întărirea regimului nostru, la respectarea le
gilor țării, la asigurarea unui climat favora
bil pentru obținerea succeselor strălucite de 
care se bucură azi întregul nostru popor.

Slujirea cu credință și devotament a patriei 
a călăuzit aparatul milițienesc încă de la în
ființarea sa și putem afirma cu mîndrie că, 
cu toate greutățile întîmpinate, din cauza lipsei 
de experiență, inerentă oricărui început, majo
ritatea covîrșitoare a cadrelor noastre, educato 
de partid în spiritul unei înalte responsabili
tăți față de încrederea acordată, au transformat

po- 
ele- 
cele

fierbinte mani-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu soția, Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Ion Ilies
cu, George Macovescu, prim
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, precum și Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Româ
niei în R.P.D. Coreeană, mem
bri ai delegației de partid și 
guvernamentale române au fost 
sîmbătă, 12 iunie, oaspeții ora
șului Hamhîn, important port 
și centru industrial, capitala 
provinciei Ham Nam.

In această călătorie prin țară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, ceilalți oaspeți români 
sînt însoțiți de tovarășul Kim 
Ir Sen, și soția sa, Kim Săng E, 
precum și de Zăng Zun Thek, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic al C.C. al P.M.C., vi-

de 
al 

ministrul afa
cerilor externe, Kim Yang Nam, 
membru al C.C. al P.M.C., șef 
adjunct de secție la C.C. al 
P.M.C., Kang Iăng Săp, amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bu
curești.

Sosirea oaspeților români a 
prilejuit o impresionantă mani
festare populară, care a început 
de pe peronul gării și a con
tinuat apoi pe întregul parcurs 
străbătut. Locuitorii Hamhînu- 
lui au denumit prezența solilor 
poporului român .o sărbătoa
re a prieteniei și coeziunii".

Dînd glas acestor sentimente 
profunde, în numele tuturor ce
tățenilor, tovarășul Hyon Mu 
Gwang, membru supleant 
Comitetului Politic, secretar

copreședinte al Cabinetului 
Miniștri, Hă Dam, membru 
C.C. al P.M.C., • • -

POSTFAȚA LA CURSURILE 
UNIVERSITĂȚII POPULARE

deschiderea ac- 
al Universității 
Petroșani se fa

de care

înainte de 
tualului an 
populare din 
ceau proiecte care 
mai îndrăznețe. Principiul ge
nerator era : multe, cit mai 
multe cursuri. Dar felul cum 
s-au realizat aceste proiecte 
in fapt este de-a dreptul in
teresant și (de ce nu ?) edu
cativ.

Cel mai cunoscut și bine 
susținut sector (dacă ne e per
mis să-l numim astfel) a fost 
cel tehnic. Cursurile de elec
tronică. radiotehnică, electro
tehnică etc. au atras un nu
măr mare de cursanți care,

evident, învață ceva folosi
tor (imperativ, înscris in frun
tea scopului universităților 
populare). Explicația acestei 
afluențe de cursanți are o 
substanță solidă : problemele 
tehnice sint izvorite din ne
cesitățile vieții contemporane, 
fiecare este pasionat și dor
nic să invețe lucruri noi ca
re să-i fie folositoare la ex
ploatarea, întreținerea și e- 
ventuala reparare a radioului, 
televizorului, a aparatelor de 
uz casnic. Calitatea cursuri
lor (îmbinarea armonioasă a 
studiului teoretic cu cunoș
tințele de ordin practic, i

sistindu-se mult pe acestea) 
$i prestigiul profesional al 
conducătorilor de curs, 
dovedit a fi 
succesului din acest domeniu.

Alte cursuri au avut soar
tă diferită. Exemplificaliv 
este salonul literar absolut 
inexistent deși tematica era 
atrăgătoare. Sau cel de pe
dagogie cu o susținere deo
sebit de capricioasă. Și din
tre acestea mai sint. Bine sus
ținute și cu o audiență în 
permanentă creștere au fost

S. T.
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dragostea și recunoștința față de partid și 
por, pe deoparte, ura neîmpăcată față de 
mentele dușmănoase, pe de altă parte, în 
mai puternice arme de luptă pentru îndepli
nirea misiunilor încredințate.

Mărturii ale patriotismului
testat de cadrele de miliție sînt numeroase, 
dovedite în lupta cu elementele dușmănoase. 
Numele unor ofițeri și subofițeri căzuți la da
torie, cum au fost cpt. Ghiță A., lt. major Po
leac V., lt. major Lăbuș R., sbl. Biliboc V., 
plutonier Bulz S., pit. Frigea I., pit. Puiu C. 
și ale altora sînt rostite cu adîncă recunoștință 
de toți cei care i-au cunoscut, de cei pentru 
care s-au jertfit. Faptele lor se înscriu în car
tea de aur a luptei poporului nostru pentru 
triumful ideilor de libertate și dreptate socială, 
pentru 6 viață mai bună.

Acum, cînd sărbătorim 22 de ani de activitate 
a miliției, cu sentimentul atitor împliniri de 
care se bucură poporul nostru, amintirea ce
lor ce au căzut Ia datorie ne face să le prețuim 
și mai mult abnegația și devotamentul, consti
tuind pentru noi un imbold de muncă și de 
luptă. O dată cu dezvoltarea și generalizarea 
experienței pozitive, cu dezvoltarea conștiinței 
cadrelor noastre — ca urmare a educației date 
de organele de partid și de U.T.C. — a crescut 
răspunderea și inițiativa în muncă, s-a îmbu
nătățit eficiența și aportul la combaterea infrac- 
ționismului. Descoperirea mai operativă a fap
telor ilegale, a bunurilor sustrase de elemente 
infracționiste, efectuarea unor cercetări de ca
litate bazate pe folosirea metodelor și mijloa
celor științifice și cu respectarea strictă a lega
lității, intensificarea măsurilor de prevenire 
realizate cu sprijinul larg al populației și al

In cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sîmbătă seara, Comitetul pro
vinciei Ham Nam al Partidu
lui Muncii din Coreea, și Co
mitetul popular provincial au 
oferit o recepție în saloanele 
hotelului Hamhîn.

Apariția în sala de recepție 
a tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, cu soțiile — 
Elena Ceaușescu și Kim Săng 
E — a fost salutată de cei pre- 
zenți cu vii aplauze. Se into
nează imnurile de stat român 
și coreean.

La recepție, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
au luat parte membrii delega
ției de partid și guvernamen
tale române, persoanele oficiale 
coreene care-i însoțesc pe

IORGA -100
cadrul aniversării nașterii lui Nicolae Iorga, 

conferențiarul universitar Eugen Cealîc, de la Uni
versitatea populară București va vorbi despre viața și acti
vitatea marelui cărturar și patriot român astăzi, la ora 10, 
în sala clubului sindicatelor din Vulcan, luni, la ora 18, la 
clubul sindicatelor din Petrila și marți, la ora 18, în sala 
mică a Casei de cultură din Petroșani.

Valea Jiului
de cîntec și joc“

Astăzi la Petroșani și Pe
trila are loc prima acțiune 
din cadrul manifestării „Ră
sună Valea Jiului de cîntec 
și joc". Incepînd de la ora 
9 și pînă seara, la ora 21, 
pe stadionul „Jiul" din Petro-

Strungarii Vasile Briceag și Constantin Șerban, muncitori de nădejde ai Fabricii de stilpi hidraulici Vulcan, imor
talizați pe peliculă in timpul execuției pistoanelor pentru stilpi hidraulici. Foto I Ion LICIU

șani se desfășoară o serbare 
cultural-sportivă de amploa
re. Dimineață au loc : între
ceri în cadrul cupei „Prepa
ratorul", un meci de fotbal 
feminin între reprezentati
vele orașelor Lupeni și Pe
troșani, un alt meci de fotbal 
în cadrul diviziei C, între e- 
chipele Știința Petroșani și 
Dunărea Calafat.

Incepînd de la ora 16, în 
același loc, va fi susținut un 
program folcloric și de mu
zică ușoară de către forma
țiile Casei de cultură și ale 
cluburilor din Petrila, Lonea, 
Aninoasa.

O serbare cultural-sportivă 
similară se desfășoară astăzi 
în parcul orașului Petrila, în- 
cepînd de la ora 10, urmînd 
ca de acum încolo în fie
care duminică să se repete 
astfel de manifestări în di
verse localități ale Văii Jiu- 
ui.

al 
al

Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, secretau 
responsabil al Comitetului da 
partid al provinciei Ham Nam, a 
adresat un călduros bun venii 
oaspeților români, întregului po
por român. La sosire erau, da 
asemenea, de față Kim Se BongJ 
președintele Comitetului popu-: 
Iar al provinciei Ham Nam, ge
neral-colonel Ci Bien Hak, 
nistru adjunct al apărării 
ționale, general-locotenent 
In Dak, general-maior 
Chang Huan, comandant al 
țelor maritime militare, 
Sang Guan, secretar responsa
bil al Comitetului orășenesc 
Hamhîn, Kang Hi Buan, preșe
dintele Comitetului popular mu
nicipal Hamhîn, și de alți re-

mi* 
na* 

Ton

Paft
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în cinstea delegației
guvernamentale române

oaspeți în vizita lor în provin
cie. precum și reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat. In toastul pe care l-a ros
tit tovarășul Hyon Mu Gwang, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
secretar responsabil al Comite
tului de partid al provinciei 
Ham Nam, a spus i

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați

Stimați

oaspeți români,

tovarăși,

noi este o mare cin- 
oferi cu căldură sen- 
noastre prieteneși a-

M
8

■
a

a

Faza
municipală

a concursului
de circulație

Școala generală nr. 4 Pe
troșani găzduiește luni, 14 iu
nie, ora 18, faza municipală 
a concursului de circulație 
inițiat de Consiliul munici
pal al organizației pionierilor 
Petroșani, Vor participa toți 
membrii patrulelor de circu
lație clasați pe locul f la fa
zele orășenești care au avut 
loc în Petrila, Vulcan, Lupeni 
și Uricani.

Câștigătorilor primelor trei 
locuri li se vor acorda diplo
me și premii în obiecte.

Conferința orășenească 
a Organizației pionierilor

sala clubului muncito- 
din Petrila are loc as
ia ora 9, conferința oră

șenească a organizației pio
nierilor din cadrul școlilor 
generale de pe raza orașului. 

Darea de seamă asupra ac
tivității desfășurate pe peri
oada anului școlar încheiat) 
va fi prezentată de tovarășa

profesoară Iuliana Moldovan, 
președinta Consiliului orășe
nesc al Organizației pionieri
lor Petrila.

După dezbateri, se vor a- 
lege delegații pentru confe
rința municipală care va a- 
vea loc în Petroșani, la sfîr- 
șitul lunii iunie.
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Pentru 
ste de a 
timentele 
ceastă recepție în onoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
precum și a iubitului și stima
tului conducător al poporului 
nostru, tovarășul Kim Ir Sen și 
a tovarășei Kim Săng E.

In primul rînd. permiteți-mi 
ca în numele tuturor oameni
lor muncii din orașul Hamhîn 
și provincia Ham Nam să adre
sez încă o dată un salut fier
binte stimatului tovarăș Nicolae 
Ceaușescu și tuturor oaspeți
lor noștri scumpi care vizitea
ză această provincie.

Cu nespusă bucurie și emo
ție, cetățenii orașului Hamhîn 
au făcut astăzi cea mai caldă 
primire delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România.

Aceasta constituie o expresie 
a înaltei stime a poporului nos
tru față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a simțămintelor de 
caldă prietenie nutrite de po
porul nostru, față de poporul 
frate român, de solidaritate cu 
lupta curajoasă pe care o duce 
sub conducerea justă a Parti
dului Comunist Român, obți- 
nînd realizări strălucite.

Vizita dumneavoastră în pro
vincia noastră și primirea deo
sebit de caldă făcută de poporul 
nostru constituie o dovadă e- 
locventă a prieteniei și coeziu
nii frățești, de nezdruncinat 
dintre poporul coreean și po
porul român.

Astăzi sub conducerea parti
dului său comunist, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
poporul român depune eforturi 
pline de abnegație pentru în
deplinirea noului plan cincinal, 
potrivit sarcinilor programatice 
trasate de cel de-al X-lea Con
gres al partidului în vederea 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a transmis sentimentele pli
ne de căldură ale prieteniei 
frățești a poporului român față 
de poporul nostru, ne-a vorbit 
despre realizările mari obținute 
de el în 
lui, ceea 
curie.

Vizita 
a delegației de partid și guver
namentale a României consti
tuie un imbold puternic pentru 
jpoporul nostru care desfășoară

cu succes marele marș Ciolima 
pe toate fronturile construcției 
socialiste.

In prezent, strîns uniți, cu o 
coeziune de monolit în jurul 
iubitului și stimatului nostru 
conducător, tovarășul Kim Ir 
Sen, animați de o singură vo*' 
ință și o singură ideologie, po* 
porul nostru desfășoară în con
tinuare, in condițiile în care 
ne aflăm față in față cu im* 
perialismul american, lupta in* 
cordată pentru construirea so
cialismului și pentru realizarea 
unificării independente și paș
nice a patriei — aspirația noas
tră națională.

Pentru poporul nostru, spri
jinul și ajutorul prietenilor, al 
celor care se află de aceeași 
parte a frontului cu noi, con
stituie lucrul cel mai prețios,. 
Concomitent cu întărirea și dez
voltarea prin toate mijloacele 
a forțelor revoluționare proprii/ 
noi depunem toate eforturile 
spre a întări solidaritatea cil 
forțele revoluționare mondiale. 
Intre poporul coreean și po*' 
porul român au fost statorni* 
cite relații de prietenie și co
laborare pe baza principiilor! 
marxist-leniniste și internațio-' 
nalismului proletar, relații care' 
cunosc în prezent o dezvoltare' 
continuă, corespunzătoare inte*! 
reselor popoarelor din cele două 
țări, intereselor cauzei socialis*! 
inului în general. Poporul nos
tru se bucură de faptul că în 
poporul român are un fratd, 
drag și este hotărît să înain-l 
teze umăr la umăr cu poporul 
român in lupta comună pentru 
victoria cauzei socialismului, îm
potriva imperialismului.

Stimați oaspeți.

Noi sîntem convinși că în 
timpul șederii dumneavoastră 
aici, in urma vizitării unor o< 
biective ale construcției socia
liste din orașul nostru, precum'] 
și în urma contactelor directoj 
cu oamenii muncii veți constata 
prietenia dintre popoarele ță-1 
rilor noastre și ospitalitatea po
porului nostru.

Propun să ridicăm un pahar 
pentru prietenia și coeziunea 
frățească dintre poporul coreean 
și poporul român.

In sănătatea stimatului to
varăș Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu!

In sănătatea iubitului și sti* 
matului nostru conducător, to
varășul Kim Ir Sen și a tova
rășei Kim Săng E!

In sănătatea tuturor membri
lor delegației do partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România și a tuturor to
varășilor prezenți aici 1

Răspunzând, tovarășul 
Ceaușescu a spus i

Nicolae

Stimate

Stimată

tovarășe Kim

tovarășă Kim

Ir SeuA

Săng E(

mari 
construirea socialismu- 
ce ne umple de bu-

in provincia noastră

Stimate
Gwang,

Stimați

tovarășe Hyon Mu

tovarăși.

în primul rînd, săDoresc,
adresez conducerii de partid a

(Continuare fn pag. a 4-a).
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pe băncile acestei școli ca și 
răspunderea mesajului către 
actualii ucenici ai mineritu
lui. ai tehnicii miniere din 
acest vechi și glorios centru 
muncitoresc obligă. Străduin- 
du-mă să mă achit de aceste 
obligații caut să dau o sem
nificație anilor de adolescen
tă, trăiți cu aproape 20 de 
ani in urmă, in fața exigen
țelor școlii.

Ce a inst miint școala teh
nică minieră pentru genera
ția noastră ? Ce satisfacții 
mi-a oferit ? lată întrebări 
legitime care s-au irit o dată 
cu emoția retrăirii acelor ani.

Școala, rigorile ci. au fost 
de (apt primele exigențe. pri
mele încercări pe care viața, 
societatea tinără ce se năș
tea in țara abia refăcută in 
urma războiului ni le pusese 
in față. Toți eram copii ai 
foștilor .oropsiți ai vieții" — 
fii de mineri din Valea Jiu
lui. fii de muncitori și de ță
rani ai regiunilor din jur.

Ani simțit, am trăit din plin 
grija cu care nc înconjura 
{ara ce-și punea temeliile 
noului său 
tesc 
de 
am 
ale 
ni i 
colinele Grafitului, 
tesc 
mele noastre, negre cu petlițe 
albastre pe care străluceau 
două ciocănașe încrucișate.

de mindria cu care purtam 
aceste uniforme. Cu aceeași 
mindrie purtam și salopetele 
— tot de școală dăruite — 
pentru orele de practică, la 
viitorul nostru loc de mun
că: orizonturile 
Eram minări, de
de școala noastră, de 
ria pe care o învățam, fru
moasă prin însăși asprimea 
fi dificultățile ei — mineri
tul. Profesorii, severul dar 
mult stimatul nostru direc
tor (nea Virgil — ii ziceam

subterune. 
uniforma, 

mese-

ZBOR
ÎNALT!

core 
fi punea

in. Îmi amin- 
moție de momentele 

bucurie cu care 
sălile luminoase 
nou și semeț ce 
la dispoziție pe 

Mi-amin- 
cu nostalgie de unifor-

• cu 
nespusă 
pășit in 
sediului 

s-a pus

intre noi), inginerii neobosiți 
care, in ciuda virstei lor îna
intate, după orele petrecute 
in mină, urcau dealul Gra
fitului pentru a ne învăța ce 
inseamnă tehnica minieră — 
ci toți 
pentru 
odată, 
lor ce 
it o ar ca
față de
„dascăli" minunați și în a- 
bataje. unde efectuam cu a- 
tita entuziasm „șuturile vo-

ne-au trezit mindria 
profesia aleasă și tot- 
înștiința răspunderi

le aveam față de vi- 
noastră profesiune, 

societate. Aveam 
minunați și in

x
Imitare’ lingă veteranii mi
nelor. Dc la ci, destoinicii 
fi inimoșii fruntași ai aba
tajelor, din exemplul lor to
nic. am învățat să prețuim 
munca dc miner, rostul „to
nelor date peste normă", va
loarea cărbunelui atit dc so
licitat pentru țara aflată in 
plină construcție.

Școala ifi alea deja o tra- 
diție bine conturată. Promo
țiile precedente ne-au servit 
numeroase exemple de pasiu
ne pentru profesie, de serio
zitate in munca cu cartea. 
Ne-am străduit să le fim ur
mași demni, să răspundem 
plenar așteptărilor din partea 
colectivelor miniere și cred 
că n-am dezmințit această 
tradiție.

Azi. elevii aceleiași școli 
trăiesc la alte altitudini ale 
societății, ale mineritului. Pe 
ei îi așteaptă mine cu orizon
turi noi. înzestrate cu echi
pament tehnic mai perfecțio
nat. Neîndoios aceasta în
seamnă noi răspunderi, noi 
exigențe ale meseriei îmbră
țișate. Pregătiți temeinic, cu 
siguranță vor duce cu dem
nitate înainte ștafeta genera
țiilor de tineri pe care in- 
vățămintul profesional minier 
lupencan le-a crescut și le-a 
dăruit industriei carbonifere.

Exprimindu-mi această cer
titudine le doresc .ZBOR 
ÎNALT" spre împlinire fi con
tinua perfecționare.

Meseria de mecanizator minier

pregătire 
să descr- 
corcspun- 
agregatcle 

ceea ce

Creșterea continuă a nivelu
lui producției miniere, perfec
ționarea și mecanizarea tot 
mai avansată a proceselor de 
extracție și preparare a sub
stanțelor minerale utile, impu
ne formarea în ritm intens a 
unui număr apreciabil de mun
citori calificați, cu 
complexă, capabili 
vească cu competență 
zătoare utilajele și 
miniere. Este tocmai
își propune Școala profesiona
lă Lupeni. renumită pînă depar
te peste fruntariile județului 
nostru pentru înaltul nivel de 
pregătire pe care îl oferă ele
vilor săi.

Absolvenții școlilor generale 
care se îndreaptă spre Școala 
profesională din Lupeni au în 
fața lor cele mai fericite po
sibilități de dobindire a unor 
deprinderi, cunoștințe profe
sionale și teoretice care să le 
permită să devină muncitori 
calificați cu un înalt randa
ment in producție. Dar, pe lin
gă o calificare profesională te
meinică, ei au prilejul să-și 
însușească și numeroase cuno
ștințe de cultură generală, să-și 
fortifice mușchii pe terenurile 
de sport, să participe 
cursii turistice sau pe 
profesionale atit in 
nostru cit și în țară.

In fiecare an numeroși absol
venți ai acestei școli calificați 
ca mineri, mecanizatori, lăcă
tuși, electricieni, preparatori etc. 
sint angajați in întreprinderile 
miniere adueîndu-și, alături de 
muncitorii mai virstnici, o pre
țioasă contribuție la realizarea 
sarcinilor de producte. Din a- 
nul școlar precedent, la Școa
la profesională din Lupeni a

Ia ex
terne 

județul

început pregătirea elevilor pen
tru o nouă meserie : mecani
zator minier. Cei care se cali
fică în această meserie urmea
ză a fi încadrați după termi
narea școlii în întreprinderi 
miniere, la procese mecanizate 
de extracție a cărbunilor și 
minereurilor, fiind destinați să 
deservească în special mașini 
și utilaje miniere de mare pro
ductivitate, cum ar fi : haveze. 
combine. pluguri. complexe 
mecanizate de abataj ș.a.m.d.

De pe acum zeci de elevi ai 
Școlii profesionale Lupeni se 
pregătesc, sub atenta supra
veghere a profesorilor și mai
ștrilor, să dobindească titlul de 
mecanizator minier. _Pe lin
gă noțiunile de cultură gene
rală (limba română, matemati
că, fizică și chimie) — ne spu
nea ing. Virgil Murgu, direc
tor adjunct al școlii — ei pri
mesc Și cunoștințe de mecani
că, electrotehnică, studiu] ma
terialelor, organe de mașini, 
exploatări miniere, mașini mi
niere. protecția muncii, orga
nizare si planificare. Instruirea 
practică a acestora se desfășoa
ră nu 
teliere 
lierele 
cepind
subteran. Pentru învățarea me
seriei elevii sint repartizați să 
lucreze alături de cei mai buni 
muncitori calificați, șefi de e- 
diipă, maiștri, spre a exista 
certitudinea că își însușesc cu
noștințe la nivelul impus de 
condițiile de astăzi ale muncii 
in subteran".

— Cum vor fi salarizați me
canizatorii minieri după absol
vire ? întrebat noi

la 
in 
in
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■ Prestigiu
cinci decenii.cunoaște că la începutul său, acum 

comunală de ucenici din Lupeni a pornit pe un 
drum de instruire profesională doar cu un dulap,
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Se 
Școala 
spinos 
două table și o mică bibliotecă ce își justifica numele prin 
cele cîleva cărți.. Astăzi, un asemenea debut școlar ne 
apare ca fiind incredibil i o meserie nu se poate învăța 
fără îmbinarea armonioasă a cunoștințelor generale cu 
cele strict profesionale, a sălilor de clasă cu laboratoare, 
ateliere etc.

In cincizeci de ani școala a înregistrat un imens salt 
calitativ. Este suficient să ne gîndim că acum ea func
ționează într-un local adecvat, iar ritmul amenajărilor in
terioare a fost tot mai accentuat în ultimii patru ani. Am 
văzut elevi pre^ătindu-se în laboratoarele de mașini mi
niere. chimie, exploatări miniere, electrotehnică, fizică și 
preparare a cărbunelui. în cabinetele de desen tehnic, pro
tecția muncii — cea mai mare parte dintre ele fiind rea
lizări recente ale elevilor și cadrelor didactice.

Laboratorul de electrotehnică este revelator pentru 
anii ce vor urma, cînd toate sălile de clasă vor fi trans
formate în săli unde studiul teoretic ‘se însoțește indestruc
tibil cu aplicarea practică. Eficacitatea unui astfel de învă- 
țămînt se reflectă în capacitatea absolvenților 
legra în producție în ritm alert.

Un categoric spor calitativ va înregistra 
profesional din Lupeni prin construirea unei 
idee care este studiată în prezent. Amenajată 
diverse tipuri de mașini și utilaje miniere, pînă la cele mai 
noi. ea va fi de un real folos și exploatărilor miniere.

Școala profesională din Lupeni a căutat să formeze (și 
a reușit) tineri multilateral pregătiți, cu un bagaj variat 
și profund de cunoștințe, cu aptitudini și înclinații ju
dicios și perseverent cultivate. Și pentru aceste permanente 
deziderate există o frumoasă bază materială : biblioteca, 
un aparat de proiecții, trei televizoare, mese de șah și te
nis. Intr-un astfel de mediu s-a dezvoltat o mișcare artis
tică de calitate : fanfară, formație de dansuri, soliști și for
mații de muzică populară și ușoară.

De aceeași atenție sistematică se bucură și activitatea 
6portivă, cu terenuri foarte bune (fotbal, volei, baschet, te
nis de cîmp, handbal) și rezultate remarcabile. Elevii școlii 
tint campioni pe Ministerul minelor, petrolului și geologiei 
Ia schi (Soos Anton, C. Pavlicu, C. Feher), lupte (Alcx. 
■•’odor, Ion Pleșa și alții), box (Laurean Ciocea, Constantin 
Dini, Ion Rogoveanu. Ilie l-aget, Gh. Popescu), volei și 
alte discipline.

In acest fel se conturează o imagine exactă a presti
giului pe care l-a dobîndit școala : pregătirea specialiștilor 
în minerit, cu cunoștințe temeinice, inventivitate și măies
trie profesională, cu o personalitate dezvoltată în perfect 
echilibru cu talentul, aptitudinile, înclinațiile fiecăruia.

de a se în

învățămîntul 
minișcoli — 
și dotată cu

nmnăi Ia modernele a- 
ale școlii dar și in ale- 
intreprinderilor, iar in- 
din anul al IlI-Iea în

cotași interlocutor.
— Potrivit noului sistem de 

salarizare aplicat in industria 
țninieră. absolvenții noștri are 
lucrează ca mineri mecanizatori 
in subteran, sint încadrați 
angajare la nivelul de bază, 
funcție de categoria minei
care lucrează. De pildă, la ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului absolventul obține 67 
Iei Pe post, iar după un stagiu 
de trei Juni el primește 76 Ici 
Pe post. Ceea ce. evident, nu 
e puțin pentru un tinăr care 
abia pășește in muncă.

Recent. am fost la Școala pro
fesională Lupeni, am stat de vor
bă cu viitorii mecanizatori mi
nieri și am înțeles că sint min- 
dri de meseria pe care și-au a- 
les-o și pe care doresc cu nerăb
dare să și-o exercite cit mai cu- 
rînd. Acum, la cea de a cincize- 
cea aniversare a școlii lor ei sint 
reprezentanții noilor prefaceri 
din viața acestei prestigioase 
instituții, cei care acolo la lo
cul de muncă unde vor fi re
partizați, vor duce mai depar
te faima și tradițiile de muncă, 
pregătire și seriozitate în spi
ritul cărora au fost educați.

de ani4*
j Fe-o aripă «le munte cu cincizeci de taine.
j într-un cerc solar. cincizeci dc sfirsituri 1

•lin piatră și genune cu cincizeci de miini măiestre.
cu rădăcini de neam ce-au descifrat

i cu aripi de lumini. jocul stelelor
: cu inimă-mplinită. jocul fulgerului,

cu gind de rod și taină jocul pietrelor 1
și ochi adinei de-aureule; cu jocul mărgăritarelor,
S-a născut din curcubee jocul ploii

i Cetatea — .Meșterul Faur', cu jocul vintului,
j S-au rostogolit in limp jocul florilor

cincizeci de < ercuri cu jocul culorilor :
eu cincizeci dc generații. Și-au înălțat cununa virstei ;
cincizeci de zori pînă la cercul semicentenar j

; cu cincizeci de începuturi. Cetatea — ...Meșter făurar*.
cincizeci de idealuri Paul ȘOMACESCU

»

Se fac experiențe 
în laboratorul de chimie

Ion DI BEK

PROGRAMUL
Școlii profesio-

FESTIVITĂȚII

pu

ii ce st
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TTnărul muncitor
In cinstea aniversării semi

centenarului
Hale Lupeni zilele acestea a 
văzut lumina tiparului pri
mul număr al revistei „Tină- 
rul muncilor", aparținînd e- 
levilor acestei școli. In cu
prinsul paginilor sînt insera
te materiale interesante pri
vind istoricul școlii, evocări 
ale unor foști absolvenți, 
versuri, spicuiri din viața șco
lii ele. Nu lipsesc nici rubri 
cile cu caracter științific, pro
fesional și magazin care dau- 
culoare și aelracțiozilale 
ginilor.

Alălurîndu-se celorlalte 
viste școlare, din ce în 
mai numeroase, care apar in 
Valea Jiului revista ..Tinărul 
muncitor" confirmă încă o da
tă efortul cadrelor didactice 
și al elevilor Școlii profe
sionale Lupeni pe linia ma
terializării unor inițiative cu 
un bogat conținut educativ.

La ora cînd veți citi aceste 
rinduri, festivitatea dedicată a- 
niversării celor cinci decenii 
de existență a Școlii profesio
nale Lupeni va fi, fără îndoia
lă, in plină desfășurare. Pro
gramul acestei festivități a 
fost astfel conceput incit pe 
lîngă momentul aniversar pro- 
priu-zis, în cadrul căruia vor 
vorbi diverse personalități, pro
fesori, foști si actuali elevi, 
oaspeți din alte localități, să 
se ofere celor prezenți și un 
foarte bogat șir de manifestări 
■ rtistice și sportive, susținute 
de elevii de astăzi ai școlii.

Festivitatea se deschide la 
ora !), prin cuvinlul tovarășului 
IVilhelm Neag, prim secretul
ui comitetului orășenesc de 
partid și primar a) orașului 
Lupeni, după care ing. Geor
ge Filip, directorul școlii, va 
aduce salutul elevilor și cadre
lor didactice adresat celor pre
zenți și va evoca fapte, date 
și întîmplări semnificative din 
evoluția școlii de la înființarea 
sa și pînă astăzi.

Vor lua în continuare cuvîn- 
tul reprezentanți ai Comitetu
lui județean P.C.R., ai Minis
terului Invățămîntului, Minis
terului Minelor, Petrolului și 
Geologiei, apoi tovarășul prof.

dr. ing. Petru Roman, din par
tea foștilor profesori ș.a.m.d. 
La ora 11 este prevăzut să în
ceapă programul artistic, care 
a fost pregătit cu mult timp 
înainte de elevii școlii. Oaspeții 
vor avea prilejul să asculte re
citări, coruri, cîntece populare, 
dansuri locale și oltenești, pre
cum .și două bucăți interpre
tate de fanfara școlii (condu
să de instructorul Ion Hamzu) 
unica formație școlară de 
fel din Valea Jiului.

După o scurtă oprire 
expoziția din holul școlii, 
urma vizitarea sălilor de 
a

Zilele trecute, cînd am vi
zitat Școala profesională din 
Lupeni, pregătirile pentru i- 
niversarca celor cinci dece
nii de existență ale acestei 
instituții erau în toi. In fața 
inlră'-ii principale se repa
rau băncile și se ridica po
diumul necesar festivităților, 
în hol se așezau stativele 
exponatelor și panourile înfă- 
lișînd timbre din domeniul 
mineritului emise în diverse 
țări etc. Peste tot era o fier
bere, o vînzolealâ, o tensiu
ne — ca în ajunul unui mare 
eveniment — la care parti- 
< ipau deopotrivă profesori, e- 
lcvi. maiștri. Aici se retușa 
un amănunt, acolo se făcea 
curățenie, dincolo se auzeau 
lovituri de ciocan.

Am urmărit un timp a- 
ceste pregătiri febrile apoi, 
întovărășit de un cadru di
dactic, m-am apropiat de un 
grup de elevi din diverși ani 
de studii provocîndu-i la o 
discuție despre școala lor, 
despre cunoștințele pe care le 
primesc aici și condițiile de 
viață, cultură, sport 
beneficiază.

Primul dintre cei 
răspund, e un băiat
cu niște ochi serioși, 
puf discret 
buzei de

— De ce mi-am ales aceas
tă școală ? ne spunea Nicolae 
lordăchescu, din anul I me
canizatori minieri. Pot să vă 
arăt că pentru aceasta am 
avut multe motive în vedere. 
Eu sînt din Aninoasa, așadar 
dintr-o localitate în care ma
joritatea oamenilor se ocupă 
cu mineritul. Și tată) meu e 
miner și de mic am dorit să 

și eu ca el. Acum trec 
anul al 11-lea, la mese- 
de mecanizator minier, și 
afirma că mi-am făcut o 

părere asupra acestei meserii. 
Îmi place, nu regret că mi-am 
ales-o.

— Colegul meu — inter
vine în discuție loachim Fă
get din anul I, mecanizatori 
minieri, a omis să vă spună

de care

care îmi 
subțirel, 

cu un 
mijind deasupra 

sus.

că la concursul pe meserii 
de anul acesta a obținut lo
cul I pe minister, o perfor
manță 
mîndri. 
la faza 
concurs 
bulez piesa dală ca temă de 
execuție, dar sini holărît ca 
la anul să mă străduiesc pen
tru a obține un log fruntaș.

Și loachim Făget, un băie
țel subțire, smoiit la față, cu 
o undă de emoție în glas 
continuă să-mi vorbească des
pre părinții lui, țărani din ju
dețul Gorj, care l-au îndem
nat să-și aleagă această me
serie. despre faptul că la o- 
limpiada de limba română, 
in cadrul temei ..Poetul pre
ferat" a scris despre Mihai 
Eminescu. despre modul în 
care își petrece el timpul 
liber.

Stau acum de vorbă cu un 
absolvent, Florian Juveloiu, 
de la meseria lăcătuș de mi
nă, care abia a venit de la 
proba practică a examenului 
dc absolvire.

— Cu ce impresii pleci din 
școală ?

— E greu să vă spun a- 
cum cînd încă nici nu am 
terminal examenul de absol
vire. Dar, dacă mă gîndesc 
bine, cred că anii petrecuți 
în această școală sînt cei 
mai frumoși și mai bogați 
din viața mea de... pînă a- 
cum. In școală am trăit mul
te clipe frumoase pe terenul 
de sport, la concursurile pe 
meserii unde am obținut de 
mai multe ori locul al II-lea, 
în cadrul fanfarei noastre. 
Cînd am venit nu știam să 
cînt la nici un instrument, dar 
îmi plăcea foarte mult mu
zica. Acum știu să cînt la 
bass și doresc să-mi cumpăr 
un astfel de instrument pen
tru a continua să exersez și 
de aici înainte.

Pe Valeria Motorga, absol
vent și el, l-am înlîlnit in 
biroul direcțiunii unde pri
mea ultimele indicații privind 
pregătirile pentru aniversa-

de care sîntem toți 
Eu sint mulțumit că 
pe școală a aceluiași 
am reușit să nu re

H

venit
după 
a X-a 
mine 
nu mi-am termj-

Pentru că am

la școala 
ce-am ab- 
a unui H- 

din locali-

rea școlii. Pentru că el are o 1 ? 
sarcină în plus față de cei- ' [ 
lalți colegi ai săi, este secre- ' i 
tarul comitetului U.T.C. pe ' ! 
școală. s

— Eu sînt de acum înainte ( 
electrician de întreținere și ( 
reparații. E o meserie fru- ( 
moașă, foarte solicitată și u- < 
tilă Spre deosebire de ceilalți ( > 
colegi, am 
din Lupeni 
solvit clasa 
ceu de la 
tate. De ce 
nat liceul ?
considerat că mai întîi tre
buie să obțin calificarea în- 
tr-o meserie, iar mai pe ur
mă am timp să termin și li
ceul. Așa voi și face.

— Care a fost cea mai 
mare satisfacție a ta în anii 
petrecuți la Lupeni ?

— Fără îndoială, momentul 
în care colegii mei m-au ales 
secretar al comitetului U.T.C. 
pe școală. Mi-am dat seama 
că încrederea pe care o au 
ei în mine nu trebuie cu 
nici un preț dezmințită. De 
aceea, am muncit mult și 
pot să vă spun că organiza
ția noastră a inițiat și a co
laborat 'a realizarea multor 
acțiuni interesante și pline 
de conținut.

Am schimbat în continua
re cuvinte și cu alți elevi, 
între care se aflau Dumitru 
Dabclea din anul T mecani
zatori minieri, loan Popoviei, 
din anul III lăcătuși meca
nici, și alții și toțj mi-au 
vorbit cu mult respect des
pre profesorii lor, despre me
seria care și-au ales-o des
pre condițiile de învățătură 
și viață pe care le au, des
pic gîndurile și proiectele lor 
de viitor. Am părăsit culoa
rele școlii eu convingerea că 
aici se pregătesc nu numai 
buni muncitori calificați dar 
și oameni adovărați. 
membri ai societății în 
căreia vor purta cu 
titlul de absolvent îl 
profesionale din Lupeni.

C. P.

viitori 
cadrul 
cinste 
Școlii

rezervată 
Incepînd
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Aspect din cabinetul

ți transport minier

dc mașini, utilajeSc servește masa

în frumoasa cantină a școlii

prin 
va 

curs, 
laboratoarelor, dormitoare

lor, cantinei, atelierelor, cu ca
re prilej cei prezențj vor pu
tea aprecia înaltul nivel de do
tare al școlii, condițiile de mun
că și de viață create de partid 
viitorilor angajați ai minelor 
din Valea Jiului și din țară, 
precum și dascălilor lor.

După-a miaza este 
programului sportiv, 
de la ora 16, pe numeroasele 
terenuri de sport ale școlii so 
vor desfășura exerciții de gim
nastică artistică, piramide, e 
ștafetă 4X100 m, precum Și 
meciuri de fotbal cu care ziua 
dedicată celor cinci decenii do 
la înființarea școlii ia sfîrșit.
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Francisc VETRO

marcote. 
interveni

Iacob Hunicelea, 
maj. Ion Suciu.
stima organelor 
municipiul nos-— Core dungă olbă, nene ? fi a făcut ochii mari băiatul, bui- 

măcit incă de cele inlimplo'e 
Ij Intr-adevor, care dungă ol- 
n 66 ?

(Urmare din pag. 1)

It.

Revizii si reparații

La Petrila

străzii

Roaită

Petroșani
Petroșani

La

la

de muncă patriotică, cei mai 
de la F.S.H. Vulcan au a-

La 
de

Care dungă 
albă, nene ?“

inlimplat Io Petroșani, in 
:u cîteva zile. Era dimi

neața : zi calmă, senină. Deo
dată, pe podul de peste piriul 
Maleio, se auzi un claxon in
sistent, apoi zgomot de roți 
binale. Pe trotuar, o femeie 
durdulie, imbrăcotă intr-un tiș 
albastru, a rămas incemenilă, 
cu miinile suspendole spte cer. 

DCe se intimplase ? Doi băieți, 
probabil frați.

D
D
0 T
D

0
0
D

In urmă cu aproximativ 
an existau in Petroșani aseme
nea dungi olbc Io toate trece
rile de pietoni cu intensă cir
culație. Au suproviețuit doar 
unele din marcajele din plăci 
albe încastrate in asfalt. In 
schimb, cele trase cu vopsea 
au dispărut. Au înfruntat ploi, 
o iarnă.

Localnicilor maluri le-a in- 
cflex pe unde este per-

Dlonsul unui voporaș de liîrlie 
pe opa Maleii. Ca să nu piar- 
Ddă din ochi vaporașul alb, au 
trecut in fugă peste pod (loc 

Dde intensă circuloție, allot in 
aproprierea unei curbe). Noroc 

Jj că motociclistul ce se indrep- 
ta spre băieți circula cu vi-
teză redusă. A frinot și. nu 
s-o întimplat nimic grav. Fe

ll meia cu fiș albastru și-a in- 
Dciucișat miinile pe piept, a clă

tinat dojenitor din cop, apoi 
Dși-a văzut de drum. Un bărbat 

oflat in apropiere, care asis
tase la intimplare, l-a mustrat 
pe țincul cel moi răsărit, im-D ...

Dbrăcat intr-un trening larg :
— Măi băieți, de ce nu tre-

Dceți pe Io dungo albă ? Vreți 
să intre pentru voi oameni la 
jl pușcărie ?

« - c°re

nusa traversarea stroz 
cei sosiți din alte localități, 
copiii, turiștii străini de unde 
să știe pe unde să treocă pen
tru a nu fi expuși pericolului 
sau amenzii ?

La școală li se atrage aten
ția elevilor - probabil li s-a 
spus și celor doi „norocoși" de 
pe podul Maleii - să respecte 
regulile de circulație, să trea
că doar prin locuri 
Nedumerirea poate 
iar :
- Care dungă albă ?
Poate ar fi cazul ca 

in locurile de intensă 
lație - cele din strode 
blicii, Piața Victoriei, str. 
Roaită, cartierele Carpați și 
eroport — să fie refăcute 
apoi intieținute dungile a

După cile știm, există _ 
precise in ocest sens. De ce |1 
nu se respectă ?

măcar 
circu-
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Perspectiva

ZIUA MILIȚIEI
mijloacelor <lc propagandă și agitație, sini doar 
cîteva aspecte ale muncii neobosite pe care o 
desfășoară cadrele noastre de miliție și care 
se bucură de aprecierea organelor de partid 
și de stat, a întregului popor pe care-I slujim 
cu devotament.

In procesul exercitării atribuțiilor de serviciu, 
și în cadrul organului nostru, s-au călit și for
mat ofițeri și subofițeri cu temeinică pregă
tire profesională, cum sini : It. Miliai Folică, 
cpt. Tiberiu Andraș, cpt. Ion Vancea, lt. maj. 
Constantin Stoica, It. maj. Vasile Cocoran, pil. 
maj. Nicolae Medrea, pit. maj. 
pit. maj. Ioan Tudoroiu, pit. 
Ei se bucură de aprecierea și 

și ale cetățenilor din

Un grup de 41 de pionieri 
de la școlile generale din 
Valea Jiului care s-au distins 
în activitatea pionierească și 
au obținut cele mai bune re
zultate la învățătură, pleacă 
astăzi, pe timp de 14 zile, 
în tabăra de la Costinești, pe 
litoralul Mării Negre. Prin
tre aceștia se numără Ludo
vic Pataky (Petrila), Francisc 
Fogel (Aninoasa), Marcel Pîn- 
joni (Vulcan), Dan Zamfir 
(Lupeni), Andrei Czuker (U- 
ricani), Angela Rus, Felicia 
Negruț și Otiiia Diaconu (Pe
troșani). Grupul de pionieri 
este însoțit de tovarășii pro
fesori Constanța Grăjdan și 
loan Moanță.

-Preștind ore 
tineri angajați 
menajat în imediata apropiere a fabricii un 
frumos părculeț și un loc de parcare pen
tru autoturisme. In continuare ei își vor 
aduce o contribuție importantă la realizarea 
unui loc de depozitare a semifabricatelor 
destinate confecționării stîlpilor hidraulici. 
De remarcat că existența acestui din urmă 
loc amenajat .pentru depozitare va permite 
menținerea incintei fabricii la un nivel gos
podăresc corespunzător.

Tratamentul balneofizioterapic 
al bolilor reumatismale

Bolile reumatismale sînt cu
noscute de toată lumea prin 
frecvența lor. Ele ocupă pri
mul loc in tratamentul baineo- 
f iz. io terapie. Populația Văii Jiu
lui urmează tratamente bal- 
neuterapice în număr foarte 
mare. Explicația este simplă 1 
climatul de munte umed, cu 
ploi frecvente (în cea mai mare 
parte a anului), cauzează frec
vente dureri articulare, osoase, 
musculare, nevralgii de dife
rite tipuri.

Toate acestea pot beneficia 
Insă, intr-o proporție însemna
tă, de rezultatele bune ale 
balneofiziolerapiei. Dar pentru 
a nu trimite la băi bolnavi 
e-cumatici în faze acute sau 
subacute, cind tratamentul bal
near este contraindicat, 
dăunător, este strict 
examenul medical prealabil al 
celor suferinzi. Numai formele 
cronice se bucură de rezultate 
favorabile. Un reumatic cronic 
nu poate fi trimis la tratament 
balnear în orice stațiune, 
trebuie să fie selecționat 
lipul constituțional, după 
tența altor boli cronice 
trebuie tratate și ele), 
alți factori.

Foarte muJți 
iOerâ acest examen 
prealabil ca o simplă 
tale. Vin la cabinetul 
cu fișa de tratament 
foarte grăbiți, solicitînd : 
pecie, vă rog, o semnătură, mă 
grăbesc că plec în stațiune ; 
diseară am tren*. Alții caută 
să-l convingă pe medic că nu 
au nimic, că au fost și anii 
trecui,i la băi și nu le-au aju
tat. Și mai rău este faptul că 
de multe ori și organele sindi
cale trimit salariații în ultima 
Ej la controlul medical. Cred 
că nu mai este necesar să su
bliniez aici greșeala acestei ati-

tudini și posibilele ei urmări 
nefavorabile asupra sănătății 
celui trimis „așa in grabă*.

Medicii nu trebuie să se la
se antrenați și convinși să 
semneze repede aceste fișe, în 
mod formal, la insistențele ce
lor grăbiți sau la „intervenții^

Sfaful 
medicului a-

fiind 
necesar

El 
după 
exis- 
(care 
după

bolnavi consi- 
rnedical 
formal i- 
medical, 
balnear, 

,Re-

le" diferitelor cunoștințe comu
ne. Completarea fișei medica
le pentru tratament balnear 
este un act medicul care com
portă un examen clinic și de 
laborator, amănunțit și 
știincios. Consider că sînt 
cesare cîteva exemple de in
dividualizare a trimiterii 
stațiuni balneare.

Bolnavii obosiți, surmenați, 
nu suportă băile prea sărate, 
concentrate, sau băile sulfu
roase termale (care dau insom
nii, slăbirea forțelor etc.), 
băile de la Victoria, 
Sibiului ori Sovata. 
cu o stare generală 
pot prescrie băi 
sărate, concentrate, 
sulfuroase 
nămol.
3£ț’- 
orice băi deoarece se pot pro
duce tulburări cardio-vascuîa- 
re. La aceste vîrste se indică 
băile acroterme (Victoria) și 
clorurosodice (Ocna Sibiului), 
slab concentrate, dacă se dilu
ează. Apoi asocierea diferite
lor boli — de exemplu endo
crine și neuroze — reclamă 
stațiuni ca Borsec, Tușnad, 
Vatra Dornei, în regiuni dâ 
dealuri, avînd și caracterul du 
cure de cruțare.

eon
ii e-

în

sau

ci 
de la Ocna 
Bolnavilor 
bună li se 
excitante i 

termale- 
(Herculane) și de 

Bătrînii trebuie mena- 
Ei nu pot fi trimiși la

Insuși sezonul este un fac
tor de triaj. Iarna se vor tri
mite la băi reumaticii cu dureri 
minime, fără procese inflama
torii mari ; în sezonul cald — 
cei cu forme inflamatorii mai 
accentuate, însă fără tulburări 
nervoase pronunțate.

Țara noastră, așa cum ară
tam într-un alt articol, bene
ficiază de un număr foarte 
mare de stațiuni în care pot fi 
tratate bolile reumatice. In 
fara celor foarte cunoscute
stațiuni de interes republican, 
ca : Herculane, 1 Mai, litoralul, 
Ocna Sibiului, Olănești (vara), 
Bazna, Sovata, Vatra Dornei 
(vara) — aș aminti alte cîteva, 
mai mari sau mai mici, de in-— 
teres local, care, chiar dacă nu 
sînt dotate cu mijloacele ce'o 
mai moderne, au rezultate 
foarte bune prin apele lor de 
calitate. Așa sînt : Amara, La
cul Sărat, Pucioasa, Băița — 
Cluj, Brădct — Argeș, Calacea 
— Banat, Călan — Hunedoara, 
Cojocna — Cluj, Geoagiu — 
Hunedoara, Miercurea Sibiului, 
Moneasa — Bihor, Ocna Mure
șului, Ocnele Mari — Vîlcea, 
Ocnița — Vîlcea, Praid, Săce- 
lu — Gorj, Sărata — Bacău, 
Sărata — Deva, Sărata Buzău, 
Sărmaș — Luduș, Slănic — 
Prahova, Someșeni — Cluj, 
Ținea — Bihor, Tîrgu Ocna — 
Bacău, Toplița. Turda, Vata de 
jos.

Am ținut să enumăr o parte 
din stațiunile mai puțin cunos
cute, de interes local, deose
bit de eficiente în tratamen
tul bolilor reumatismale, pen
tru ca cei ce au nevoie de tra
tarea 
sească toate bogățiile 
ale țării 
meniu.

acestor afecțiuni să folo- 
natur t'.e 

noastre în acest do-

Dr. 
medic

Petru TUIICU, 
specialist interna

cînd
na-*

11—1,
ADRIAN ȚĂRUȘ, 

campion 
2) Vic-

CAMPIONATUL NATIONAL 
DE NAVOMODELISM

După cum am anunțat, vi- 
ti u începui la Petroșani 
apa finală a campionatului 

național de navomodelism. De
și la această ediție s-a pre
zentat un număr redus de con- 
curenți, față de anul trecut, 
întrecerile au început și conti- 

un nive) ridicat, lupta

■pentru întîietate dîndU-sc și 
în acest an între reprezentan
ții C.S. Jiul Petroșani și cci 
de la Aeronautica București. 
Primele întreceri au fost do
minate de navomodelișlii jude
țului Hunedoara. Ei au eîștigat 
detașat titlurile de campioni re
publicani pe acest an la trei

(ru, pentru activitatea și comportarea lor c- 
xemplarc.

Experiența căpătată in cci 22 dc ani «le acti
vitate, succesele obținute ca și unele slăbiciuni 
pe care le-am manifestat ne îndreptățesc să a- 
precicni că munca noastră poate fi și mai efi
cientă, că sarcinile care ne stau în față pot și 
trebuie să fie îndeplinite cu și mai multă promp
titudine. Recunoscători partidului și guvernului 
nostru pentru înțelepciunea și fermitatea cu 
care conduc întregul nostru popor pe drumul 
victorios al socialismului, ne angajăm la a- 
ceastă aniversare să muncim cu și mai multă 
însuflețire incit să aducem o contribuție tot 
mai mare Ia combaterea încălcării normelor <le 
conviețuire socială, la respectarea legilor țării 
pentru a asigura poporului nostru harnic și 
generos liniștea și libertatea pe care Ie merită 
din plin.

probe din concurs dispulate pi
nii la ora redactării acc-sloD 
rînduri.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate Glisoare clasa 
juniori: 1) 
Deva — 86 puncte — ■ 
național pe anul 1971 ;
lor Dăscălescu, Tehnic-club pio
nier București — 85 ; 3) Velicu 
Nicolae, Cetatea Giurgiu — 47 ; 
4) Mihăilescu Eugen, Cetatea 
Giurgiu — 40. Glisoare, clasa 
B—1, seniori: I) ȘTEFAN POP, 
Jiul Petroșani — 74 puncte -r 
ampion național pe anul 1971 ;

2) Lazâr Aurel, Portul Constan-1 
ța — 58 ; 3) Florin Ciocliir, Ce
tatea Giurgiu — 38 ; 4) Paul 
Teodorescu, Portul Constanta — 
31. Glisoare, A—1 seniori : 1)
LEONTIN CIORTAN, Jiu) Pe
troșani — campion național pe 
anul 1971 ; 2) Dan Voiculeseu, 
Aeronautica București.

întrecerile continuă astăzi di
mineață. La amiază, va avea 
loc festivitatea de închidere a 
ediției 1971 a campionatului na
țional de navomodelism, 
se vor cunoaște campionii 
ționali la toate probele de con
curs. Numele lor le veți afla 
în pagina .Sport" a ziarului nos
tru de marți.

Electronica

Ia Olimpiada

de Ia Miinchen

8,30

9,00

Incă de la începutul acestui 
an a fost întocmit un grafic 
de revizii și reparații la cen
tralele termice din localitățile 
Văii Jiului. Cîteva echipe for
mate din lucrători cu o înaltă 
calificare au și început lucră
rile cele mai importante. 
Petrila echipele conduse

Mircea Pirvulescu și Dumitru 
Popa au montat un cazan pen
tru apă caldă, și un vas de 
expansiune la centrala termi
că nr. 3. La aceeași centrală 
au fost reparate 3 pompe ur- 
mînd ca în aceste zile să fie 
recondiționate 3 cazane de 
preparat apă caldă.

La Petroșani au fost atacate 
o serie de lucrări menite să 
asigure funcționarea normală 
a centralelor de încălzire. In 
cartierul Aeroport, la C.T. 2 
și C.T. 3 s-a săpat canalul ter
mic și se repară izolația con
ductei. La C.T. 1 a fost montat, 
un nou boiler, iar la C.T. 2 un 
aparat de contracurent. Revizii 
importante se execută și la

centralele termice din cartie
rul Carpați.

In executarea lucrărilor s-au 
remarcat muncitorii din echi
pele conduse de Vasile Pițu- 
lescu și Păun Drăgan.

mai multe centrale ter- 
.mice . din orașele Vulcan \ și 
Lupeni se înlocuiesc coloanele 
termice, serpentinele la boile
re, elemenții cazanelor care au 
suferit deteriorări.

Un important echipament 
electric va contribui la buna 
desfășurare a Jocurilor olim
pice de vară de la Miinchen. 
Specialiștii vest-germani au 
pus la punct cinci ordinatoa
re care vor înregistra și 
tria rezultatele. Un a) șase
lea ordinator va fi pus la 
dispoziția exclusivă a ziariș
tilor pentru a le furniza in
formații de ordin tehnic re
feritoare la probele olimpice, 
precum și date privind bio
grafia concurenților. Apara
tele electronice vor fi cu
plate cu 400 de teleimprima
toare. ce vor deservi Comi
sia dc organizare, juriile 
arbitri, presa sportivă și 
dioteleviziunea.

10,110
11,15

12,00
12,30

Deschiderea emisiunii 
— sport și sănătate. 
Matineu duminical pen
tru copii.
„Micul Fugar" (I) 
film artistic, coproduc
ție sovieto-japoneză.
Viața salului.
Albumul compozitorilor 
români : Theodor Gri- 
goriu.
De strajă patriei.
Aspecte de la cel de-al 
Il-lea Festival <Je fol
clor „Maria Tănase* — 
Craiova 1971 — Repor
taj filmat.
Emisiune în limba ina-

DUMINICĂ 13 IUNIE

Mica publicitate
VIND cosă str. Anton Pann 

100, Petroșani. Informații — ve
cinii cosei.

De-ale gospodăriei
Cu cîtva timp in urmă un 

cetățean din Petrila ne infor
ma că, mergînd la cinemato
graful din localitate, a avut 
neplăcuta surpriză de a-și 
vedea hainele murdare după 
ieșirea de la vizionarea fil
mului. Semnatarul insinua 
că acest fapt ar fi permanent 
adăugind că în sală se afliî 
multe scaune defecle, situa
ție care produce nemulțumi
rea evidentă a spectatorilor.

Cum cinematograful se a- 
f'ă în clădirea clubului sin
dicatelor din Petrila am so
licitat opinia tov. Ștefan 
Nagy, director al clubului, 
care ne-a expus situația de
taliat, cu aspecte mai puțin 
cunoscute, unele surprinză
toare. La data respectivă sa
la de spectacole (cinemato
graful) se zugrăvea. La club

fiind doar o singură femeie 
de serviciu (ciudat, situația 
este aproape identică la toa
te instituțiile similare din 
Valea Jiului) nu s-a putut 
face o curățenie deplină și 
desăvîrșită pînă la începerea 
rulării filmului. In privința 
scaunelor, corespondentul 
nostru exagerează. Intr-ade
văr sînt 3—4 scaune defecte 
(care nu pot fi completate, 
fiind un mode) vechi) însă 
în timpul spectacolului ori 
nu se vînd bilete, ori sînt 
aduse în acel loc alte sca
une. In privința copiilor ca
re produc zarvă, vinovați 
sînt părinții care-i aduc la 
filme neindicate.

Am mai aflat lucruri noi 
despre personalul rețelei ci
nematografice de aici. Casie
ra Margareta Brustureanu a-

re „generosul** obicei de a 
vinde biletele oricui, chiar 
și copiilor — asta „ca să 
facă planul*. Și la ora 20 
punct pleacă, nemaiintere- 
sînd-o nimic. Ema Bana, pla
satoare, este la fel de inte
resată în munca* dumneaei.

Mult mai interesant ar fi 
ca sala să fie gospodărită 
frățește de către club și re
țeaua cinematografică. In a- 
cest fel și responsabilitatea 
fiecărui salariat va spori, 
contribuind nu numai la pre
gătirea spectacolelor, ci și la 
întreținerea sălii. Propuneri 
se pare că s-au făcut în a- 
cest sens, așteptăm o hotă- 
rîre categorică.

Deoarece, deocamdată, unul 
e cu folosul, altul cu pono- 
sul.

gbiară.
14.30 Duminica sportivă.

Tenis de câmp: Româ
nia — Iugoslavia in ca
drul semifinalelor zo
nei europene a „Cupei 
Davis".
Transmisiune directă de 
Ia arena Progresul. 
Automobilism : Cursa 
de 24 de ore de la Le 
Mans.
Transmisiune directă.

18.30 Film serial pentru ti
neret : „Planeta gigan- 
ților".

19,20 1 1)01 dc seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Sport.

20.10 Reportajul
„Reșița fă 
— film.

20,35 Film artistic : ..Omul 
care trece prin zid*, 
premieră pe (ară.

22.10 Selecțiuni din Festiva
lul de muzică ușoară 
„Orfeul de aur” de la 
Slîncev Briag (R. P. 
Bulgaria).

22,40 Telejurnalul de noapte.
22,50 Telesport : Sosirea din 

cursa automobilistică de 
24 dc orc — înregistra
re de Ia Le Mans.

PROGRAMUL I i 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
3,00 Sumarul presei; 8,08 De 
la munte la mare; 9,00 Ora 
satului: 10,00 Radiomagazinul 
femeilor; 10,30 Mari șlagăre, 
mari soliști; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat: 12,00 De toate pen
tru toți; 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13,15 Recita) Mihaela 
Mihai; 13.30 Orchestra de 
muzică populară a Radiotele- 
viziunii: 14,00 Unda veselă; 
14.30 Serenada tinereții; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Cara
vana fanteziei; 16,15 Cîntece 
și jocuri; 16,45 Peisaj estival 
— muzică ușoară; 17.15 Sport 
și muzică; 19,45 Noi înregis
trări de muzică populară; 
20,00 Radiojurnal; 20,10 Ta
bleta de seară; • 20,15 Zece 
melodii preferate; 20,50 Ca
leidoscop ritmic; 21.30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22.10 Panoramic sportiv; 22,30 
Seară de romanțe; 22,50 Mo
ment poetic; 23,00 Invitație 
la dans; 24,00 Buletin de 
știri: 0,03—6,00 Estrada noc-

Ts.

sâptămînii. 
furnale”

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Doar un telefon (14—
16 iunie); Republica : „Z“
(14—16 iunie); PETRILA.: 
Amintiri bucureștene (13—15 
iunie); LONEA — Minerul: 
Ferestrele timpului (14—16 
iunie) ; VULCAN : Monștrii 
(14—16 iunie); PAROȘEN1 : 
O poveste veche, veche (16—
17 iunie); LUPENI — Mun
citoresc: Ilibernatus (15—16 
iunie); URICANI: Ambasa
dor al U.R.S.S.

Epavă explozibilă
Timp de 29 de ani, vizita

torii unei pitorești regiuni de la 
Marea Baltică, in sudul Sue
diei, s-au aflat in vecinătatea 
epavei unei „fortărețe zburătoa
re" americane încărcate cu ex
plozibili. Epava avionului era 
îngropată incă din timpul ce
lui de-al doilea război sub un 
strat de nisip gros de doi me

tri. Datorită eroziunii nisipu
lui sub efectul curențiior ma
rini, epava a apărut la supra
față luni, la o distanță de a- 
proximativ 20 metri de plajă. 
Autoritățile militare suedeze au 
liotărit să aducă resturile a- 
vionului la mal pentru a deza
morsa munițiile sau a le face 
să explodeze, in scopul înlă
turării oricărui pericol.

Postfață la cursurile 
Universității populare
(Urmare din pag. 1)

cursurile de artă plastică 
(JosiJ Tellmann și Jloria Pop) 
și teatru (Alexandru Jeles). 
Prin prezentarea unor curen
te plastice și personalități ar
tistice de primă mărime, ur
mate de proiecfii revelatoa
re, de o înaltă ținută, s-a 
reușit a se capta interesul, 
contribuind in acest fel la 
dorința fiecăruia de a-și îm
bogăți cunoștințele plastice. 
Este un fapt ce trebuie con
tinuat.

Aceleași lucruri nu se pot 
spune și despre muzică. Lip
sa de interes pentru educa

ția muzicală se resimte în 
Valea Jiului.

Acum, înainte de închide
rea cursurilor, conducerea a- 
cestei instituții de învăță
mânt și educație ar trebui 
să tragă o concluzie care să 
rămină valabilă de acum în
colo : dacă-ți propui un lu
cru. caută să-l realizezi. De 
această condiție depinde în
suși prestigiul universității 
populare și afluența cursan- 
țHor în anul care urmează. 
Inconsecvența atitudinii față 
de două cursuri importante 
(muzică și literatură) va tre
bui să determine o restruc
turare a lor tn viitor și, bi
neînțeles, existenta lor reală.
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE.

ÎN R. P. D. COREEANĂ
Entuziastă manifestare populară 

în „cetatea chimiei" coreene

Continuarea convorbirilor 
româno-grecești

■ CaHltlRE:*!!iaBEIMR3*IISIRBIIBIIQHQ||8a|IIIIHI|alalg|aRa

Călătorie prin
ft/rmare din pag. 1) 

prezenlanți ai organizațiilor lo
cale de partid și de stat.

Clădirea principală a gării 
este împodobită cu steaguri ro
mânești și coreene, cu portre
tele tovarășilor Nicolae Ceaușes- 
cu și Kim Ir Sen, cu urări în 
cinstea Partidului Comunist Ro
mân. a prieteniei dintre comu
niștii români și coreeni, dintre 
cele două țări și popoare. Este 
aliniat un batalion cu drapel, 
care prezintă onorul. Sînt into
nate imnurile de stat ale celor 
două țări. Ceremonia primirii 
ia sfîrșit prin defilarea gărzii 
de onoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
Kim Tr Sen și soțiile lor iau loc 
în mașina deschisă, parcurgînd 
principalele artere ale Hamhî- 
nului. In calea oaspeților a ie
șit întreaga populație a orașu
lui ■ șiruri, nesfîrșite șiruri de 
oameni, de la copii și pionieri 
pînă la veteranii luptelor pen
tru eliberarea socială și națio
nală. pentru apărarea indepen
denței patriei. Marea de oa
meni ovaționează continuu, a- 
^dresează cuvinte de salut. Unii 
dintre locuitori au alcătuit or
chestre, alții, în costume na
ționale. dansează cu evantaie 
$i flori multicolore în mină, 
în mulțime se pot vedea fe
mei purtînd copii în spate, po- 
jtrivit străvechiului obicei co
reean, care au ținut să fie pre
zente la bucuria întregului o- 
raș. Cei mai tineri locuitori ai 
.acestui mare oraș portuar au 
adus o notă de pitoresc origi
nal, îmbrăcînd costume de ma
rinari. Curcubee alcătuite din 
flșii de mătase colorată se ar
cuiesc din loc în loc deasupra 
bulevardelor. Sînt apoi șirurile 
nesfîrșite de stegulețe româ
nești și coreene, ghirlande de 
flori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen răspund aclama
țiilor locuitorilor. Coloana e- 
ficială se oprește în mai multe 
rînduri, din mulțime desprin- 
zîndu-se tinere cu brațele pline 
de flori pe care le oferă con
ducătorilor de partid și dc stat 
ei celor două țări.

Hamhînul, străvechi oraș a- 
șezat pe țărmul Mării de Ră
sărit. la poalele Muntelui Ban- 
resan. trăiește o nouă istorie, 
pe care oamenii de pe aceste 
meleaguri o făuresc cu băr
băție și eroism, cu dîrzenie și 
avint patriotic. Aici totul este 
reclădit din temelii, pentru că 
totul fusese distrus în urma 
celor peste 2 300 de bombarda
mente ale agresiunii imperia
liste. Pînă și arborii care îm
podobesc străzile au vîrsta 
noului oraș.

Astăzi. Hamhînul a devenit 
al doilea centru industrial al 
țării, după Phenian, cu nu
meroase întreprinderi metalur
gice, constructoare de mașini, 
dar și o adevărată ..cetate a 
chimici" coreene datorită com
binatelor de îngrășăminte, de

Recepție în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale române

(Urmare din pag. 1)

orașului Hamhîn, tuturor locui
torilor care ne-au întîmpinat cu 
deosebită căldură un salut cor- 
'dial din partea mea, a tovarășei 
mele, a delegației de partid și 
guvernamentale române și a 
întregului nostru popor.

Este pentru noi o deosebită 
plăcere ca, în cadrul vizitei ca
re o facem în frumoasa dum
neavoastră țară să vizităm și o- 
rașul Hamhîn, unul din ma
rile centre industriale despre 
care am auzit vorbindu-se mult 
și care, după cum știm, arc re
zultate bune în activitatea sa. 
în industrie, agricultură — își 
aduce o contribuție importantă 
ia opera de construcție a socie
tății socialiste.

Am vizitat astăzi uzina de 
vinalon și am putut să consta
tăm cu satisfacție că produceți 
fibre chimice bune, că, la fel 
ca întregul popor coreean, mun
citorii acestei uzine înfăptuiesc 
cu succes politica Partidului 
JMuncii, a Comitetului său Cen
tral. că s-au angajat cu toată 
,hotărirea să transpună în viață 
faotăririle recentului congres al 
partidului. De altfel, în cele 
cîteva zile de cînd ne aflăm 
în Republica Populară Demo
crată Coreeană, am constatat 

:peste tot că clasa muncitoare, 
întregul popor, sub conducerea 
partidului său, au pornit cu en
tuziasm Ia realizarea noului 
plan de șase ani. Știm că des- 
fășurați activitatea dumnea
voastră de construcție socialis
tă in condiții grele — în con
diții cînd țara este împărțită, 
cînd vă preocupați de a în

stări capacitatea ei de apărare, 
de a obține unificarea pașnică 
a patriei.

Tocmai pentru că desfășurați 
activitatea în asemenea condi
cii rezultatele pe care le aveți 
fn construcția socialistă sînt cu 
atît mai importante. Poporul 

promân se bucură de aceste suc- 
i'icese pe care le obțineți, ca și 
de propriile sale succese. Știm 

fire și fibre sintetice, Uzina de 
medicamente și altor întreprin
deri de acest profil.

Primul obiectiv al vizitei de
legației române îl constituie 
uzina de vinalon „8 Fe
bruarie', unde este pro
dusă fibra artificială cu ace
lași nume, rod al unui pro
cedeu original de valorificare 
a principalelor bogății ale re
giunii — calcarul și antracitul.

La intrarea în combinat, îm
podobit cu portretele celor doi 
conducători de partid și de 
stat, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de un mare număr de 
muncitori și muncitoare, în 
frunte cu Bak Rak Hong, se
cretar responsabil al Comitetu
lui de partid al uzinei, și Yun 
Rian Hoan, directorul fabricii. 
In numele conducerii uzinei și 
al întregului colectiv, ei trans
mit un călduros salut delega
ției de partid și guvernamen
tale române, conduse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Se vizitează unele din cele 
cîteva zeci de secții ale uzinei, 
ce se întinde pe circa 60 de 
hectare și care a fost constru
ită într-un timp record — un 
an și cinci luni. Eroismul con
structorilor a dat naștere ex
presiei „viteza vinalonului", 
exemplu însuflețitor al abnega
ției și responsabilității patrio
tice cu care constructorii au 
răspuns chemării conducerii 
partidului, personal a tovară
șului Kim Ir Sen.

La secția de fibre, oaspeții 
români urmăresc procesul de 
producție la capătul căruia 
masa lichidă a materiei prime 
se transformă în fibre de vî- 
nalon, albe și pufoase ca ză
pada. Producția anuală a uzinei. 
20 000 tone, este echivalentă cu 
cantitatea de bumbac care s-ar 
recolta de pe o suprafață de 
300 000 hectare. Gazdele infor
mează că, la sfîrșitul planului 
șesenal. producția urmează să 
crească la 50 000 tone.

Intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și specialiștii uzinei 
are loc o discuție cu privire 
la unele aspecte ale procesu
lui de producție în comparație 
cu alte procedee tehnologice de 
obținere a fibrelor sintetice. In 
acest moment al vizitei, con
ducătorului delegației de par
tid și guvernamentale române 
îi este prezentat dr. Ri Sîng Ki. 
președintele filialei din Ham- 
hîn a Academiei de Științe a 
R.P.D. Coreene, savant de re
putație mondială, autorul pro
cedeului de fabricație a vina
lonului. Tovarășul Kim Ir Sen 
subliniază că acest om de știin
ță, care în Coreea de sud nu 
a putut avea nici un fel de 
condiții pentru desfășurarea 
cercetărilor sale, a venit în 
R.P.D. Coreeană însuflețit de 
sentimente patriotice, pentru 
a-și pune talentul și priceperea 
în slujba poporului.

Deși țara se afla în plin 
război, din indicația conducerii 
partidului au fost puse la dis

că aceste rezultate sînt rodul 
muncii întregului popor, al con
ducerii de către Partidul Mun
cii, in fruntea căruia se află 
tovarășul Kim Ir Sen, prietenul 
nostru drag, care înfăptuiește 
în mod minunat politica de 
construcție socialistă și de dez
voltare a patriei dumneavoas
tră.

Vizita noastră se înscrie în 
cadrul relațiilor prietenești din
tre partidele, popoarele noas
tre, relații care, în ultimii ani, 
s-au dezvoltat continuu și care 
au o perspectivă minunată de 
dezvoltare în viitor.

Poporul român se preocupă 
pentru a înfăptui cu succes 
noul plan cincinal, elaborat de 
Congresul al X-lea' al partidu
lui — și putem spune că re
zultatele obținute în primele 
luni ale noului plan sînt deo
sebit de bune. Avem toate 
perspectivele de a realiza și 
depăși prevederile planului cin
cinal — ceea ce va asigura 
ridicarea țării noastre pe o 
nouă treaptă de dezvoltare — 
a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Succe
sele Pe care România Ie ob
ține în construcția socialistă, 
ca și succesele pe care le ob
ține Republica Populară Demo
crată Coreeană, sînt atît o con
tribuție la făurirea socialismu
lui în țările noastre cit și o 
contribuție Ia cauza socialis
mului in întreaga lume, la cau
za păcii.

Noi nu uităm niciodată că 
în lume mai există imperialism, 
că, prin politica sa de forță și 
amestec în treburile altor sta
te, conflictele și războaiele pe 
care Ie produce, se pune în pe
ricol independența multor po
poare, amenință pacea întregii 
omeniri. De aceea, considerăm 
necesar ca să acționăm cu toa
tă fermitatea pentru a ne a- 
duce contribuția Ia unirea ță
rilor socialiste, a partidelor co
muniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor antiimperialiste, a 
tuturor popoarelor, convinși că 

poziția savantului laboratoare 
amenajate în munți cu echipa
mentul necesar. Oamenii de 
știință coreeni, reuniți într-o a- 
dunare prezidată de tovarășul 
Kim Ir Sen, care a avut loc 
în plină perioadă a bombar
damentelor în sala subterană 
dc sub colina Moranbon, au 
fost chemați să acorde tot spri
jinul lor pentru ca acest pro
iect să prindă viață. Savantul 
și-a văzut visurile înfăptuite 
prin construcția impresionantei 
uzine dc vinalon „8 Februarie".

„Este o mare cinste pentru 
noi de a avea ca oaspeți aici, 
în uzina noastră, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ne-a de
clarat academicianul Ri Sîng 
Ki. Știm că în România există 
o industrie dezvoltată a fibre
lor și firelor sintetice și am 
fi bucuroși dacă s-ar extinde 
schimbul reciproc de experi
ență în acest domeniu între oa
menii de știință coreeni și ro
mâni".

La încheierea vizitei, oaspe
ților le sînt prezentate diverse 
produse realizate din vinalon, 
printre care țesături din vi
nalon în combinație cu fire 
naturale.

înconjurați cu bucurie și căl
dură, oaspeții își iau rămas 
bun de la muncitorii uzinei. To
varășul Nicolae Ceaușescu șl 
Kim Ir Sen string cu cordia
litate mîinile care se întind 
spre ei din mulțime, în timp 
ce ovațiile nu contenesc.

Adresîndu-se directorului în
treprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spune i „Vă felicit 
pentru rezultatele bune și urez 
întregului colectiv noi succese 
în activitate sa, în îndeplinirea 
planului șesenal, a angajamen
telor luate. Vă doresc tuturor 
multă fericire și sănătate".

Salutați cu entuziasm, oaspe
ții se îndreaptă spre reședința 
oficială situată într-un pitoresc 
parc natural în apropierea țăr
mului mării.

★
Seara, delegația de partid și 

guvernamentală română a asis
tat la un spectacol de cîntece 
și dansuri, susținut de Ansam
blul artistic al armatei popu
lare coreene și de Ansamblul 
de balet Mansude, care a avut 
loc la Teatrul din Hamhîn.

Cîntece revoluționare și popu
lare, dansuri tradiționale co
reene au alternat cu cîntece de 
masă și melodii populare din 
țara noastră, printre care „Sub 
steagul partidului", „Grîușor din 
Bărăgan" și „Mîndra floare a- 
leasă" interpretate, în semn de 
omagiu, în limba română. A- 
ceste două ansambluri au fost 
răsplătite cu îndelungi aplauze 
pentru măiestria lor artistică. 
La sfîrșitul spectacolului artiș
tii coreeni, asistența în picioa
re, aclamă minute în șir pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, pe ceilalți con
ducători de partid și de stat 
români și coreeni.

prin activitatea unită a tuturor 
acestor forțe putem învinge 
imperialismul, asigurăm pro
movarea ideilor socialismului, 
înfăptuirea unui climat de co
laborare și pace între popoare.

Considerăm că vizita pe care 
o facem în țara dumneavoas
tră, discuțiile pe care le-am 
avut pînă acum și pe care le 
vom avea în continuare, repre
zintă o contribuție nu numai 
la dezvoltarea colaborării și 
prieteniei dintre popoarele 
noastre, dar și la cauza unită
ții și colaborării între toate 
țările socialiste, între toate 
forțele antiimperialiste.

Doresc să adresez oamenilor 
muncii, tuturor locuitorilor o- 
rașului Hamhîn cele mai calde 
felicitări pentru succesele ob
ținute. Totodată, lo doresc să 
obțină noi succese în activita
tea lor pentru realizarea hotă- 
ririlor Congresului al V-lea in 
înfăptuirea planului șesenal.

Propun să toastăm pentru 
dezvoltarea continuă a priete
niei dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din 
Coreea.

Pentru prietenia și colabora
rea dintre țările și popoarele 
român și coreean!

In sănătatea tovarășului Kim 
Ir Sen și a tovarășei Kim 
Săng E1

In sănătatea tovarășului Hyon 
Mu Gwang, și în sănătatea 
tuturor tovarășilor din condu
cerea de partid și de stat !

In sănătatea tuturor celor
lalți tovarăși prezenți aici!

Reportajul vizitei 
a fost realizat de: 
Ion MARGINEANU 
Romulus CAPLESCU 
Adrian IONESCU

ATENA 12. — Coresponden
tul Agerpres, Alexandru Cîm- 
peanu, transmite: începute vi
neri prin întrevederea dintre 
ministrul dc externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, și 
Gheorghios Papadopoulos, prim- 
ministru și ministru al afaceri
lor externe al Greciei, convor
birile româno-grecești au con
tinuat sîmbătă la Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea română la con
vorbiri au participat Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Francisc Păcuraru. 
ambasadorul României la Ate
na, George Marin, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Nicolae Finanțu, director general

Willi Stoph l-a primit 
pe Clodomiro Almeyda

BERLIN 12 (Agerprcs). — 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane, Willi Stoph, l-a pri
mit vineri pe ministrul aface
rilor externe al Republicii Chile, 
Clodomiro Almeyda, cu care a 
avut o convorbire prietenească.

După cum relatează agenția 
A.D.N., interlocutorii au con

SITUAȚIA DIN CHILE
după asasinarea lui Edmundo Perez Zucovic
SANTIAGO DE CHILE 12 (A- 
gerpres). — La Santiago de 
Chile a avut loc, sub președin
ția lui Salvador Allende, o re
uniune a reprezentanților par
tidelor politice care alcătuiesc 
Frontul Unității Populare, con
sacrată examinării situației din 
țară, în urma asasinării fostului 
vicepreședinte chilian, Edmundo 
Perez Zucovic,

Evenimentele sînt de o deo
sebită gravitate, a apreciat se
cretarul general al partidului 
comunist, senatorul Luis Cor- 
valan. Acest asasinat, a spus 
el, face parte dintr-un plan 
criminal mai vast al acelora 
care conspiră împotriva guver
nului pentru a crea impresia 
unei situații haotice în țară. 
La 16 iunie, a anunțat Luis 
Corvalan, va avea loc în capi
tală o mare adunare publică 
în semn de încredere în politi
ca guvernului la care va lua 
cuvîntul președintele Salvador 
Allende.

In cursul reuniunii, secreta
rul general al „mișcării de ac
țiune populară unitară" — 
M.A.P.U., Rodrigo Ambrosio, 
și președintele„Centralei Unice 
a muncitorilor" — C.U.T., depu
tatul Luis Figueroa, au adus 
la cunoștința celor prezenți că 
mai multe organizații au luat 
inițiativa desfășurării în în
treaga țară a unor mitinguri 
populare de protest împotriva 
terorismului și a altor forme 
de acțiune ale forțelor de 
dreapta.

•> Ziarul mongol „Unen" 
publică un comunicat în care 
se arată că secretarul general 
al O.N.U., U Thant, va face 
la sfîrșitul lunii iunie o vizi
tă în Mongolia, la invitația 
guvernului R.P. Mongole.

O1 Șî-a început lucrările cel 
de-al treilea Congres Național 
al Partidului Comunist din 
Bolivia. Congresul, care se 
desfășoară la La Paz, exami
nează activitatea partidului 
în cursul ultimilor ani, ur- 
mînd să elaboreze programul 
de acțiune al comuniștilor bo
livieni pentru etapa următoa
re.

© Șeful delegației române 
la cea de-a 56-a sesiune a 
Conferinței Internaționale a 
Muncii, Petre Lupu, ministrul 
muncii, a avut o întrevedere 
cu directorul general al Bi
roului Internațional al Mun
cii, C. W. Jenks.

In cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, au fost aborda
te probleme privind colabo
rarea dintre România și 
O.I.M.
©< Prof. dr. doc. Alexandru 

Tânase, directorul Institutului de 
filozofie al Academiei de științe 
sociale și politice a Republicii 
Socialiste România, a făcut o vi
zită la Moscova, la invitația di
recției Institutului de filozofie al 
Academiei de științe a U.R.S.S.

Profesorul român a prezentat 
două expuneri și a avut întreve
deri și discuții cu membri ai con
ducerii Institutului de filozofie al 
Academiei de științe a U.R.S.S., 
precum și cu alți oameni de ști
ință sovietici, abordind proble
me ale dezvoltării in con

în Ministerul Comerțului Exteri
or.

Din partea greacă au parti
cipat Xunthopoulos-I’alamas, 
subsecretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, E. Yan- 
naris. director general în Mi
nisterul Afacerilor Externe, I. 
Cambiotis, ambasadorul Gre
ciei la București. D. Papaioannou 
și A. Corantis. directori în Mi
nisterul Afacerilor Externe. Au 
luat parte, dc asemenea, con
silieri ai celor două delegații.

In cadrul convorbirilor s-a 
realizat un schimb de păreri 
cu privire la unele aspecte ale 
evoluției relațiilor bilaterale, 
precum și în legătură cu unele 
probleme actuale ale situației 
internaționale.

statat cu satisfacție că dezvol
tarea colaborării în domeniul 
politic, tehnico-științific, econo
mic și cultura] pe bază de a- 
corduri pe termen lung răs
punde intereselor comune, evi
dențiind, totodată, existența u- 
nor premise și posibilități bune 
pentru lărgirea colaborării prie
tenești între cele două țări.

Totodată, situația creată în 
țară după acest eveniment tra
gic a făcut obiectul unei sesi
uni extraordinare a Congresu
lui Național. In cadrul aceste
ia, ministrul de interne, Jose 
Toha, și-a exprimat părerea că 
„asasinul ar putea fi un mer
cenar plătit". Referindu-se la 
unele acuzații formulate împo
triva guvernului Unității Popu
lare de către unii deputați de- 
mocrați-creștini, Jose Toha a 
declarat că poliția a dovedit 
că pe teritoriul țării nu există 
nici un grup organizat care să 
fie identificat cu fosta organi
zație extremistă „V.O.P.", des
ființată cu ani în urmă.

In cadrul sesiunii Camerei 
deputaților. ministrul apărării, 
Alejandro Rios Valdivia, a ară
tat celor prezenți textul unui 
mesaj clandestin adresat „tu
turor generalilor" armatei chi
liene de „un grup de ofițeri", 
act ce dovedește că prin acest 
asasinat se urmărea declanșa
rea unei lovituri militare de 
stat.

Pe dc altă parte, La Santia
go dc Chile, subsecretarul pen
tru afacerile interne, Daniel 
Vergara, a declarat că cercetă
rile pentru prinderea asasinilor 
lui Perez Zucovic „înaintează 
într-un ritm vertiginos. Surse 
aie poliției au afirmat că la a- 
ceastă operație participă însem
nate forțe ale armatei și cara
binierilor, concentrate, în spe
cial, în jurul localității „El 
Pinar", din sudul țării.

tinuare a colaborării științifice 
dintre cele două institute.

© In cadrul manifestărilor 
culturale prilejuite de aniver
sarea centenarului nașterii lui 
Nicolae Iorga, vineri seara a 
avut loc la Ambasada Româ
niei din Paris o manifestare, 
la care au fost invitați mem
bri ai coloniei române din ca
pitala Franței. Personalitatea 
marelui savant a fost evocată 
de criticul literar Eugen Si- 
mion, lector de limba și lite
ratura română la Sorbona.

£< Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, l-a primit pe 
conducătorul delegației guver
namentale cubaneze, ministrul 
Carlos Rafael Rodriguez, care 
se află la Sofia pentru a lua 
parte la cea de-a cincea sesiu
ne a Comisiei interguverna- 
mentale bulgaro-cubaneze pen
tru colaborare economică și 
tehnico-științifică. In cadrul 
convorbirii ce a avut loc cu 
acest prilej, relevă agenția 
BTA, a fost exprimată dorința 
reciprocă de lărgire a colabo
rării economice și de extinde
re a legăturilor multilaterale 
dintre Bulgaria și Cuba.

©• Recent a fost semnat la 
Singapore acordul de colabo
rare culturală și științifică din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Singapore.

Acordul, care prevede schim
buri în domeniile artei, învă- 
țămîntului, științei și culturii, 
a fost semnat de către M. A- 
lexie, ambasadorul României 
la Singapore, și de către S. Ste
wart, secretar permanent al 
M.A.E. singaporez.

■

: Republica Democrată Germană
■

Centrul orașului a devenit 
de nerecunoscut pentru vizi
tatorul revenit la Berlin du
pă 4—5 ani. O privire arun
cată împrejur este pentru în
ceput descumpănitoare. Prac
tic, nu mai regăsești nimic. 
Parcă te afli intr-un alt o- 
raș : clădiri, străzi, piețe noi, 
inexistente înainte.

Noul complex arhitectonic 
Alexander platz — inima ora
șului — conține cîteva obiec
tive remarcabile, f.a cîteva 
sute de metri de „Interhotel 
Stadt Berlin" și de „ceasul 
planetar", care indică miș
carea planetelor sistemului 
nostru solar și simultan ora 
exactă din principalele ca
pitale ale lumii, se înalță ul
tima mare atracție arhitecto
nică a Berlinului, construc
ția impunătoare și zveltă a 
Turnului Televiziunii. Turnul, 
terminat in toamna trecută 
în cinstea Zilei de 7 Octom
brie — aniversarea procla
mării R.D.G. — constituie o 
atracție majoră atît pentru 
vizitatorii străini, cit și pen
tru locuitorii celorlalte orașe 
Și sate din R.D.G. aflați in 
trecere prin capitală. Berli- 
nezii țin la această ultimă 
construcție remarcabilă și 
vorbesc despre ea cu min- 
drie vizitatorului străin.

Dacă berlinezii nu-și as
cund dragostea față de ora
șul lor, nu este mai puțin 
adevărat că ei prețuiesc fie
care localitate in parte de 
pe întinsul Republicii Demo
crate Germane, sînt conștienți 
de locul și rolul pe care a- 
cestea le ocupă in economia 
națională. Se poate spune că 
numele aproape fiecărui oraș 
este legat de marca uneia 
sau mai multor întreprinderi 
care se bucură de un renu
me mai vechi sau mai recent, 
întreprinderi preluate și dez
voltate sau complexe indus
triale importante înființate in 
anii construcției socialiste. 
Astfel, pe lingă îmbinările de 
cuvinte devenite familiare 
Zeiss-Jena, porțelan-Meissen, 
Wartburg-Eisenach, au apă
rut Pentacon-Dresda, Robot- 
ron-Dresda, aparate de re
glat și automatizare-Teltow, 
șantierele navale-Rostok.
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Inundații în Cehoslovacia
PRAGA 12. — Coresponden

tul Agerprcs, Constantin Prisă- 
caru, transmite ; In ultimele 
zile asupra unor regiuni ale 
Cehoslovaciei s-au abătut ploi 
torențiale care au pricinuit 
mari daune agriculturii, unită
ților economice, transporturi
lor, mijloacelor de telecomuni
cații, fondului de locuințe. Ce
hoslovacia nu a mai cunoscut 
asemenea precipitații de la 
sfîrșitul secolului trecut. In ra
ioanele Jihlova și Treblin, din 
Moravia de sud, de exemplu, o 
furtună cu forță de uragan, a 
pustiit mari întinderi de pă
dure, a făcut impracticabile 
căile ferate, podurile și șose
lele, a deteriorat sistemul e- 
nergetic. In aceste localități, ca 
și în unele din Moravia de 
nord au fost luate măsuri pen
tru evacuarea unor întreprin
deri industriale și a populației 
din localitățile amenințate de

Incidente grave la Ciudad de Mexico
CIUDAD DE MEXICO 12 

(Agerpres). — La Ciudad de 
Mexico s-au înregistrat grave 
incidente între studenți și gru
puri înarmate, aparținînd or
ganizației de extremă dreaptă 
„M.U.R.O." (Mișcarea univer
sitară de orientare renova
toare). In timp ce participau 
la o demonstrație de protest 
față de noile măsuri adop
tate de autorități în domeniul 
învățămîntului, aproximativ 
10 000 de studenți au fost a-

Alegeri în
REYKJAVIK 12 (Agerpres). 

— In Islanda vor avea loc du
minică alegeri pentru Althing 
(Parlamentul țării). Cele 60 de 
mandate ale Althing-ului bica
meral sînt disputate de șase 
partide politice, reprezentate în 
Parlament. Dintre acestea, coa
liția guvernamentală a -premie
rului Johann Hafstein, alcătuită 
din Partidul independent și Par
tidul social-democrat, deține 32 
mandate, în timp ce celelalte 
patru partide, în frunte cu 
Partidul progresist, aflate în o- 
poziție, au avut în legislatura 
care expiră 28 de mandate.

Date fiind majoritatea de nu
mai patru Jocuri deținută de 
coaliția guvernamentală și com
plexitatea unor probleme inter
ne, în special economice, cele 
șaso partide politice au desfă

Acestea sini numai cîteva 
din marile centre industriale 
moderne construite și dezvol
tate in ultimele decenii și ca
re reprezintă o mare pon
dere in economia R.D.G. Să 
reținem doar că 25 la sută 
din producția mondială de 
camere fotografice este, rea
lizată de Combinatul Pen- 
tacon (7 500 salariați), 60 la 
sută din producție fiind des
tinată exportului. De altfel, 
produsele acestui combinat le 
putem întilni și în vitrinele 
magazinelor specializate din 
țara noastră.

O altă uzină modernă („Fe
rate und Reglerwerke Tel- 
toiv“ — in apropierea Berli
nului), producătoare de pu
pitre și tablouri de coman
dă, instalații de climat arti
ficial și computere, numără 
10 000 salariați, din care ju
mătate lucrează in filialele 
pe care le are uzina in alte 
orașe ale țării. Circa 20 la 
sută din producția acesteia 
este destinată exportului. A- 
ceste mari complexe și con
centrări industriale sînt ade
vărate microorașe, cu școli 
profesionale, policlinici, can
tine, cluburi, case de odihnă 
proprii.

Alături de procedeele teh
nologice moderne, bazate pe 
un înalt grad de automati
zare, se perpetuează și mo
duri tradiționale de fabrica
ție. Acolo unde este vorba 
de crearea unor opere de 
artă, nimic nu poate înlocui 
mina omului. Manufactura 
de porțelan din orășelul Meis
sen, situat intr-o pitorească 
regiune de coline, a rămas 
intr-adevăr o manufactură, 
așa cum o atestă denumirea 
ce i s-a dat de cînd a luat 
ființă la începutul secolului 
XVIII. Și astăzi grațioasele 
vase de porțelan se mode
lează cu ajutorul străvechii 
roți a olarului și se pictea
ză de mîinile meștere ale 
lucrătorilor artiști. Mecaniza
tă este numai prepararea ma
teriei prime — pasta de por
țelan, bazată pe amestecul 
dintre caolin și feldspat. De 
asemenea, cuptoarele electri
ce au luat locul vechilor cup
toare, in care prețioasele pie

furia apelor. In localitatea Po- 
rub din regiunea Ostrava într-o 
singură jumătate de oră au 
căzut cantități de apă care 
se înscriu ca record în istoria 
hidrologică a Cehoslovaciei. Cel 
mai mult are de suferit agri
cultura. Mari întinderi cu se
mănături se află sub apă.

De îndată ce s-a semnalat 
pericolul inundațiilor, în fie
care regiune amenințată au 
fost constituite comisii spe
ciale. La chemarea lor, zeci de 
mii de cetățeni muncesc zi și 
noapte la evacuarea apelor din 
întreprinderi și locuințe, la sal
varea bunurilor căzute pradă 
apelor. In ajutorul lor au fost 
chemate unități militare.

Deși nu a fost încă întocmit 
un bilanț al pierderilor dato
rate ploilor din ultimul timp, 
presa precizează că primele 
evaluări ale daunelor provocate 
de inundații se ridică la multe 
zeci de milioane de coroane.

tacați de membrii organizației 
„M.U.R.O.". Pînă în prezent, 
nu se cunoaște exact numă
rul morților și al răniților. 
Agenția Associated Press a- 
preciază că s-au înregistrat 
cinci morți și aproape 100 de 
răniți. In cursul incidente
lor, deși au fost luate măsuri 
speciale pentru păstrarea or
dinii — demonstranția fiind 
anunțată cu mult timp îna
inte — poliția nu a inter
venit. 

Islanda
șurat o intensă campanie elec
torală. Din populația activă, 10 
la sută lucrează în industria 
peștelui, iar 95 la sulă din ex
porturile Islandei le reprezintă 
tocmai produsele piscicole; a- 
ceasta a determinat partidele 
care-și dispută cele 60 de man
date să propună soluții pentru 
rezolvarea disputei în legătură 
cu limita apelor teritoriale. O 
altă problemă majoră abordată 
în cursul campaniei electorale 
o constituie existența în insulă, 
deși țara nu are forțe armate 
proprii, a unei baze militare a 
N.A.T.O. Mai multe grupări de 
stînga se pronunță pentru e- 
vacuarea bazei, Partidul comu
nist cerînd insistent acest lu
cru încă din 1956, cînd era 
membru al unui guvern de coa
liție.

se ale manufacturii din Meis
sen trebuie să treacă mai 
multe zeci de ore prin pro
ba focului.

Dacă orașele din R. D. Ger
mană au fiecare ponderea 
lor in ansamblul economiei 
naționale, ele sînt totodată 
păstrătoarele unor valori ar
tistice și cultural-islorice. A- 
proape fiecare orășel, oricît 
de mic, adăpostește unul sau 
mai multe monumente arhi
tectonice străvechi, care da
tează de sute sau chiar mii 
de ani — o cetate, o cate
drală, un castel. Deteriorate 
mai mult sau mai puțin de 
vreme, ele sînt îngrijite și 
restaurate cu minuțiozitate 
de proprietarii lor contem
porani.

Vizitatorul amator de o re
constituire pe viu a stiluri
lor arhitectonice care s-au 
succedat de-a lungul secole
lor are la îndemină domu
rile din Naumburg sau Er
furt, cetățile Albrechtsburg 
(Meissen) sau Wartburg (Ei
senach), cetatea Konigstein din 
regiunea de pe Valea Elbei 
denumită în mod metaforic 
..Elveția saxonă" sau celebrul 
Zwiilger din Dresda, unde, 
printre alte zeci de celebri
tăți, se adăpostește Madona 
Sixtina a lui Rafael.

Și toate acestea coexistă cu 
produsele civilizației prezente, 
ale științei și tehnicii celei 
mai avansate, cu Turnul Te
leviziunii, fabricile de com
putere, complexele de clădiri 
moderne, decorative, care 
umplu treptat locurile virane 
din centrele unor mari orașe 
— mărturii încă prezente ale 
anilor de război.

Un turneu prin cîteva orașe 
mai mari și rnai mici ale 
Republicii Democrate Germa
ne îi relevă vizitatorului un 
proces continuu de transfor
mare și înnoire, de înfrumu
sețare a peisajului citadin, 
eforturile oamenilor muncii 
din această țară pentru îm
bunătățirea continuă a condi
țiilor de trai, pentru ajun
gerea la stadii calitativ supe
rioare de dezvoltare.

Maria BADEA

PRIMA 
GALĂ 
A CE. 

DE BOX
MADRID 12. — De la tri

misul Agerpres, Paul Ochi- 
albi. — Pugilistul maghiar 
Geza Gedo și sovieticul Mel
nikov au fost protagoniștii 
primei gale a campionatelor 
europene de box amator ca
re s-au deschis vineri seara 
la Madrid. Era cunoscută de
sigur valoarea lui Gedo, dar 
se aștepta ca el să primeas
că o replică mai puternică 
din partea lui Melnikov. Pe 
ring însă lucrurile s-au pe
trecut altfel: folosind cu în- 
demînare avantajul alonjei și 
boxul său cu gardă falsă, 
Gedo a obținut o netă vic
torie la puncte. Cu același 
brio, boxerul sovietic de ca
tegorie cocoș Aleksandr Mel
nikov s-a calificat in dauna 
iugoslavului Bahtiarevici. Mel
nikov a totalizat maximum 
de puncte (60) acordate de 
cei cinci judecători arbitri. 
Cu destulă dificultate în 
schimb, campionul olimpic la 
semimijlocie Manfred Wolke 
(R. D. Germană) a reușit să-l 
întreacă pe Ernest Dagge 
(R. F. a Germaniei). Numă
rat în repriza a doua, Wolke 
și-a revenit și în ultima re
priză a atacat insistent, o- 
bligîndu-și adversarul să se 
retragă în corzi și chiar să 
faca cunoștință cu podeaua.

Meciurile din această pri
mă gală au fost extrem de 
disputate, cu deosebire cel de 
la categoria mijlocie mică 
între italianul Benaquista și 
turcul Sozen. Schimburile de 
lovituri au fost atît de dure, 
incit ambii pugiliști au ter
minat complet epuizați. Vic
toria a revenit la limită (3—2) 
lui Sozen, care in meciul ur
mător il va întilni pe cam
pionul Franței, Giordanella. 
Alte rezultate: cat. cocoș: 
Forster (R. D. Germană) în
vinge la puncte pe Picket 
(Țara Galilor); cat. semimij
locie : Kiriakov (Bulgaria) 
dispune la puncte de Nilson 
(Finlanda); Ryszard (Polonia) 
întrece la puncte pe Barrow- 
man (Scoția); cat. mijlocie : 
McCafferty (Scoția) dispune 
la puncte de Sekerer (Turcia): 
Virtanen (Finlanda) învinge 
la puncte Pe Jarner (R. F. 
a Germaniei).
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