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„TEMPERATURA44
sesiunii de vară de ia I. M. P.

Mesajul
președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, adresat 
participanților la cel de-al III-lea colocviu de 
la București în problemele securității și coope
rării în Europa, organizat de Asociația de Drept 

Internațional și Relații Internaționale din 
Republica Socialistă România

F.motii, bucurii, pe alocuri in
satisfacții, toate aceste senti
mente pot fi cu ușurință citite 
in aceste zile pe fețele studen
ților de la Institutul de mine 
Petroșani, angajați de două săp- 
tăniîni într-o confruntare de 
anvergură : sesiunea de exame
ne. Departe de a fi un scop 
In sine, examenul — acest mij
loc. dacă vreți, tradițional, dar 
.verificat îndelung — de «pal- 
pare" complexă, frontală a cu
noștințelor dobîndite în orele 
de curs, laborator, seminar, în 
cadrul studiului individual, im
pune fiecărui student un efort 
intelectual ritmic și aprofun
dat pentru ca rezultatele sanc
ționate de examinatori prin 
notă să fie cele dorite. „Invă- 
țămintul superior contemporan 
— sublinia zilele trecute conf. 
-dr. Ilie Constantinescu, prorec
tor al T.M.P. — pune pe stu- 
denți in situația de a învăța 
să dobîndească cunoștințele în 
mod independent și să le apli
ce în mod creator. Vremea 
noastră e vremea rațiunii. Me
moria este numai un instru
ment ajutător al artei de a ju
deca. de a analiza, de a inter
preta. de a crea spiritual11.

Ne aflăm așadar, la mijlocul 
sesiunii și e prematur să des
prindem niște concluzii defini
torii pentru întreaga perioadă 
de examene. Totuși, am con
siderat că pentru a completa

„Temerarii" 
în curînd 
la drum

Un grup de 10 elevi de la 
Școala generală nr. 6 Petroșani, 
dintre cei mai buni la învăță
tură, va porni în curînd într-o 
frumoasă incursiune turistică, 
în ziua de 20 iunie, ei vor pleca 
din Petroșani pe traseul i caba
na Rusu — cabana I.E.F.S. — 
Vîrfui Parîngul — lacul Gîlces- 
cu — cabana Obîrșia Lotrului. 
In cele 10 zile cît va dura ex
cursia. grupul de elevi, care 
și-a luat numele de -Temerarii', 
însoții de profesoara Ecaterina 
Marca, va face cunoștință cu 
frumusețile de neasemuit ale 
munților, cu lacul alpin Gîlces- 
cu, eu șantierul hidrocentralei 
de pe Lotru.

Drum bun și vînt prielnic te
merarilor !

----♦----

Dialog 
cetățenesc
Clubul sindicatelor din Vul

can, in colaborare cu Consiliul 
popular al orașului organizea
ză astăzi, la ora 17, o acțiune 
inedită, destinată locuitorilor și 
care solicită opiniile tuturor l 
un dialog cetățenesc despre 
„Spiritul gospodăresc și sarcina 
patriotică de înfrumusețare a 
erașului“. In completare, briga
da artistică de agitație va o- 
feri celor prezenți un micro- 
spectacol.

----♦----

EXPOZIȚIE
Duminică, într-una din sălile 

Școlii populare de artă din Pe
troșani, s-a deschis o expozi
ție cu luorările elevilor de la 
secțiile de desen, pictură, țe
sături și cusături. In acest fel 
se evidențiază progresul reali
zat de-a lungul unui an de stu- 
'dii. Expoziția — un echivalent 
plastic al tradiționalelor pro
ducții de sfîrșit de an, speci
fic școlilor de artă — este des
chisă pînă în 27 iunie și poate 
fi vizitată, zilnic, între orele 
10—12 și 17—20.

„foaia de temperatură' a. se
siunii există deja premise re
velatoare. De aceea, nc-am în
treținut pe această temă cu 
decanii celor două facultăți ale 
I.M.P., cei mai în măsură să 
ne furnizeze datele necesare în 
direcția interesată.

— Trebuie să subliniez din 
capul locului — ne spune 
prof. dr. ing. Nicolae Lețu, de
canul Facultății de mine — 
că sesiunea de vară solicită în 
cea mai mare măsură capaci
tatea de asimilare, de reprodu
cere, de interpretare proprie 
a studenților prin numărul .ma
re de examene, prin amploa
rea cunoștințelor care se cer 
verificate. După cum se poate 
constata, pînă în prezent rezul
tatele înregistrate de centrali
zatoarele noastre sînt bune, 
poate chiar mai bune decît ne 
așteptam. Astfel, la materii 
grele precum .zăcăminte", „me
canica rocilor11, „exploatări11, 
unde în sesiunile din vară ale' 
anilor trecuți rămîneau mul ți 
restanțieri, acum numărul stu
denților promovați și al celor 
cu calificative bune și foarte 
bune e net superior. Iată și 
cîteva exemple luate la întîm- 
plare • La „zăcăminte", grupa 
1 167 din anul al II-lea are 21 
de promovați din totalul de 26 
studenți, iar la „mașini minie
re". grupa 1 164 din anul al 
IV-lea are 17 promovați din 13 (Continuare in pag. a 3-a)

Viscoza Lupeni. In complexitatea Iui, procesul tehnologic, 
pentru a se desfășura normal, presupune și lucrări de tîmplă- 
rie de bună calitate. Tiinplarii Iosif Bodoi și Nicolae Gyorfi 
satisfac pe deplin aceste cerințe, dîndu-și părticica de con
tribuție la făurirea firului de mătase artificială.

Foto i N. GHENA

„lotâ-ne Io culegerea prime
lor roade... Ne găsim la finele 
unei perioade de trei ani de 
existență a școlii profesionale 
uzinale, cu participarea zilnică 
a elevilor in procesul produc
tiv. Am reușit să cuprindem 
toate specialitățile legate de 
construcția de mașini și asta 
ne bucură mult..." Au fost in- 
tiile destăinuiri ale tov. ing. 
Gheorghe Olariu, directorul U- 
zinei de utilaj minier Petro
șani, atunci cînd i-am comuni
cat obiectivul vizitei noastre.

Peste puțin timp, 128 de ob- 
solvenți ai școlii — în majori
tate strungari, frezori și sudori 
— vor intra, pe deplin formați, 
in cimpul muncii.

Forma actuală de pregătire 
profesională are in vedere 
participarea de zi cu zi a ele

prezentați la examen. S-au do
vedit foarte bine pregătiți și 
studenții din anul I subingi- 
neri, grupa 116 care a avut 11 
promovați din... 11 prezentați, 
la examenul de „mineralogie".

Printre studenții care au ob
ținut în mod constant rezultate 
bune pe parcursul întregului 
an pot fi menționați următo
rii : Gligor Nicolae, Sirbu Ro
mulus, Stan Maria. Knebel Cris
tina (anul I), Brăitaru Nicolae, 
Tănase loan (anul II), Băncilă 
Nicolae, Hortopan Ion, Tran 
Xuan Ila (anul III). Becheanu 
Constantin, Șulea Ion (anul IV) 
și mulți alții,

— Există desigur și studenți 
mai puțin pregătiți...

— Bineînțeles, din păcate. 
Astfel, s-au dovedit a fi cei 
din anul I topo, subingineri, 
unde din 21 studenți prezen
tați la examenul de „geologie", 
13 nu au promovat. De aseme
nea, la grupa 1 1C8, din anul 
al II-lea, din 34 studenți, 14 
nu au promovat examenul de 
„zăcăminte11. Sub așteptări au 
fost și studenții din anul al 
IV-lea care au avut o restanță 
de la sesiunea din iarnă la „in
stalații mecanice miniere11. Din 
20 de studenți în această si
tuație doar 11 s-au prezentat.

Constantin PASCU

COMUNICAT COMUN 
privind vizita în RepuMica Populară 

Democrată Coreeană a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 

Socialiste România

Ștafeta experienței
vilor la practica vie, aportul 
lor concret în producție. Ce se 
constată ? Că, incă din anul 
I, activitatea de însușire a cu
noștințelor de către elevi poa
te fi integrată circuitului pro
ducției, și realitatea ca atare 
aduce folos șl lor și colectivu
lui din care fac parte. Rodul 
formării ca om calificat și ro
dul palpabil al strădaniilor la 
locurile de muncă ale uzinei 
și ale fabricii de stilpi hidrau
lici din Vulcan dezvăluie un 
paralelism al creșterii. Sevele 
circulă in permanență de la 
unul la altul, accelerind evolu
ția către maturizarea dorită...

Integrarea în producție din 
faza inițială a școlarizării de
ține incontestabile atuuri prin 
faptul că - pe lingă mărirea 
contactului cu pulsul produc

DEIEGAI/A DE PARTID
SI GUVERNAMENTAIĂ ROMÂNĂ, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘEI 
NICOLAE CEAUSESCU, SI-A ÎNCHEIAT 

VIZITA ÎN R.P.D. COREEANĂ
PHENIAN 15 — Trimisul 

special Agerpres, Adrian Io- 
nescu, transmite i

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și-a înche
iat, marți 15 iunie, vizita ofi
cială de prietenie în Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
au fost conduși de la reședin
ța lor pînă la aeroport de to
varășul Kim Ir Sen, cu soția 
sa, Kim Săng E.

Conducătorii de partid și da

Semnarea
Marți, 15 iunie, a avut loc 

solemnitatea semnării Comuni
catului Comun privind vizita 
în Republica Populară Demo
crată Coreeană a delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

Comunicatul Comun a fost 
semnat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
și de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri.

După semnare, în aplauzele 
celor prezenți, conducătorii de 
partid și de s^at ai celor două 
țări și-au strîns cu căldură 
mîinile, s-au îmbrățișat.

La solemnitate au participat 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Kim Săng E.

Au fost prezenți tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Co-

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea și a guvernului Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială de prietenie in 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, în perioada 9—15 iu
nie 1971.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de soția sa, to
varășa Elena Ceaușescu.

In timpul șederii în Repu
blica Populară Democrată Co
reeană, delegația de partid și 
guvernamentală ă' Republicii 
Socialiste România a vizitat fa
brici, întreprinderi, instituții de 
învățămînt și cultură din ora
șele Phenian și Hamhîn.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Kim Săng 
E, a vizitat creșc, grădinițe, o 
fabrică textilă din orașul Phe
nian și a avut o întîlnire prie
tenească cu femei coreene.

ției - se asigură și legătura 
neîntreruptă și fructuoasă cu 
cadrele muncitorești și tehnice 
de coordonare, asigurindu-se și 
o rotație mai bună a efective
lor de elevi în interiorul fazelor 
tehnologice, ceea ce conferă 
un ritm mai rapid urcușului pe 
scara competenței profesionale.

Interlocutorul nostru ne îm
părtășește faptul că, în anul 
III, a fost posibil să se treacă 
la încredințarea unor lucrări 
de vădită răspundere elevilor- 
ucenici, pregătindu-i pentru 
preluarea oricărei sarcini ce 
le-ar reveni ca muncitori cali
ficați, din prima clipă după 
absolvire.

Instruirea la școala profesio
nală uzinală este asigurată de 
corpul tehnic al U.U.M.P., spri
jinit cu înțelegere și însufle

stat ai celor două țări, mem
brii delegației române au fost 
salutați în timpul trecerii lor 
prin oraș și la aeroport de 
numeroși locuitori ai capitalei. 
Luîndu-și cu căldură rămas 
bun de la oaspeții români, ce
tățenii Phenianului i-au con
dus cu aceleași calde senti
mente de prietenie, stimă ■ și 
cordialitate, exprimînd satis
facția profundă pentru mo
mentul de mare importanță pe 
care l-a înscris vizita delega
ției române în cronica rela
țiilor frățești de colaborare 
și solidaritate militantă dintre 
cele două partide, țări și po
poare.

Ceremonia oficială a plecă- 

Comunicatului Comun
munist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, al prezidiului 
permanent, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Du
mitru Popa, membru al Comi
tetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar a! 
Comitetului Municipal Bucu
rești al Partidului Comunist 
Român, primarul general al 
Capitalei, Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, George Macovescu, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prirh-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe. Aurel Mălnă- 
șan. ambasadorul României la 
Phenian, membri ai delegației.

Au fost prezenți Kim Ir, 
membru al Comitetului Politic, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co-

Pretutindeni, poporul coreean 
a făcut delegației române o 
călduroasă primire, înconju- 
rînd-o cu ospitalitate cordială, 
expresie a sentimentelor calde 
de prietenie pe care le nutreș
te față de poporul frate român. 
Delegația română a exprimat 
mulțumiri pentru ospitalitatea și 
primirea de care s-a bucurat 
în timpul șederii în Republica 
Populară Democrată Coreeană.

In timpul vizitei, au avut loc 
convorbiri între delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
condusă de tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al Re
publicii Populare Democrate 
Coreene.

La convorbiri au participat, 
din partea română, tovarășii 

țire de cadre ale Grupului șco
lar minier Petroșani. Se folo
sește pentru îndrumarea și 
urmărirea activității respective 
un nucleu de instructori profe
sionali - cu experiență - care 
se străduiesc să îmbunătățeas
că, fără încetare, procesul de 
instruire practică. Inginerii 
Dumitru Goșa, Sofronie Sirbu, 
Dumitru Crăciun, maiștrii prin
cipali Viorel Anghel, Vasile 
Căprar, losif Czibula, Vasile 
Roman, instructorii Oprișan E- 
nache, Ignat Șandor, Ion 
Stoicoiu și mulți alții s-au stră
duit și fac eforturi meritorii 
pentru a asigura o calificare 
cît mai corespunzătoare mun- 
citorilor-elevi însetați de cu
noaștere și de pătrundere a tai
nelor meseriei. Ca material 
demonstrativ servește întreaga 

rii a avut loc pe aeroportul 
Sun An, împodobit festiv.

Din mijlocul mulțimii aflate 
pe aeroport se înălțau mari 
portrete ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen.

Erau arborate drapelele de 
stat ale celor două țări.

La sosirea delegației române, 
sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Demo
crate Coreene și Republicii So
cialiste România.

O gardă militară, alcătuită 
din unități ale infanteriei, avia
ției și marinei, cu drapel și 
muzică, a prezentat onorul.

(Continuare în pag. a 4-a)

rcea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, gene
ral de armată O Jin U, mem
bru al Comitetului Politic, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, șeful Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Coreene, 
Zăng Zun Thek, membru su
pleant al Comitetului politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, vicepre
ședinte al Cabinetului de Mi
niștri, Yang Hyang Sop, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, Hă Dam, membru 
al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, mi
nistrul afacerilor externe, Kim 
Yang Nam, membru al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, adjunct de 
șef de secție la Comitetul Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, Kang Iang Săp, amba
sadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la Bucu
rești.

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale, 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român. președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al Partidului Comunist 
Român, primarul general al Ca
pitalei, Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, George Macovescu, 
membru al Comitetului Central

(Continuare in pag. a 3-a)

dotație a uzinei, inclusiv labo
ratoarele existente, unde elevii 
pot urmări cu mult interes 
gama extrem de variată de 
experimentări. Absolvenți capa
bili ca Gheorghe Barbu, lancu 
Toma, Gheorghe Rusu, losif 
Benko sau Marcel Chițu au a- 
vut ce învăța.

In vara acestui an, școala 
profesională din cadrul 

U.U.M.P. se va completa cu 
peste 180 de elevi-ucenici. 
Creșterea pregătirii profesio
nale ia tot mai mare amploa
re. E in spiritul tradiției fru
moase și rodnice a transmite
rii „ștafetei", adică a cunoștin
țelor șl experienței în dome
niul construcției de mașini șl 
utilaje miniere.

Tr. MULLER

Am deosebita plăcere de a 
adresa salutul meu participan
ților la cel de-al III-lea coloc
viu de la București, organizat 
sub auspiciile Asociației de 
Drept Internațional șî Relații 
Internaționale din Republica 
Socialistă România. în cadrul 
căruia urmează să fie dezbă
tută o temă de însemnătate ma
joră — Conferința pentru secu
ritate și colaborare în Europa.

România socialistă este pro
fund interesată în realizarea 
securității și cooperării pe con
tinent, in dezvoltarea largă a 
raporturilor intereuropene în 
toate domeniile, în apropierea 
și înțelegerea dintre națiuni in 
spiritul bunei vecinătăți și mi
litează cu consecvență pentru 
atingerea acestor scopuri. Con
struirea unui sistem trainic de 
pace și securitate reclamă așe
zarea fermă a relațiilor dintre 
state pe baze noi, democratice, 
ale respectării independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, res
pectului și avantajului reciproc. 
Securitatea implică eliminarea 
forței sau amenințării cu forța 
din viața politică a Europei, 
dezvoltarea procesului de des
tindere care să ducă la depă
șirea actualei divizări a conti
nentului în grupări militare o- 
puse, la crearea unui Climat de 
încredere și colaborare intre 
state, indiferent de orînduirea 
lor socială.

Considerînd că viitoarea con
ferință europeană va constitui 
o etapă de o deosebită impor
tanță în acest proces, România, 
ca și alte state, se pronunță 
pentru convocarea ei cit mai 
grabnică. Desigur, o singură 
conferință nu își poate propune 
rezolvarea totalității probleme
lor care s-au acumulat în Eu
ropa. De aceea, condiționarea 
convocării conferinței de solu
ționarea prealabilă a unor pro
bleme contravine proceselor po
zitive ce au loc pe continent, 
intereselor realizării unui cli
mat de destindere care să fa
vorizeze însăși reglementarea 
acestor probleme.

Constatăm cu satisfacție că 
în direcția pregătirii conferin
ței s-au făcut pași pozitivi; s-a 
conturat un consens asupra lo

Colocviul științific european cu tema:

„Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa: 

etape, proceduri, conținut"
La București a început, 

marți dimineața, Colocviul ști
ințific european, cu tema „Con
ferința pentru securitate și co
operare în Europa : etape, pro
ceduri, conținut", care se des
fășoară timp de trei zile, sub 
auspiciile Asociație- de Drept 
Internațional și Relații Interna
ționale din România (ADIRI).

Această manifestare conti
nuă seria întîlnirilor de acest 
fel inițiate și găzduite de 
ADIRI în 1969 și în 1970. 
Ca și reuniunile precedente, 
actualul colocviu oferă celor 
întruniți la masa dezbaterilor 
— oameni de știință, experți și 
specialiști în domeniul relații
lor internaționale — posibili
tatea unui schimb deschis de 
opinii și idei, unei confruntări 
rodnice, constructive, a punc
telor de vedere în problema 
securității și cooperării euro
pene, problemă majoră a vieții 
internaționale, care preocupă 
țările continentului nostru. 
Participant» au. de asemenea, 
prilejul de a formula sugestii 
și propuneri concrete cu pri

In Pavilionul din Parcul He
răstrău din Capitală s-a des
chis marți dimineața Expoziția 
realizărilor în construcția so
cialistă a Republicii Populare 
Chineze.

La festivitatea inaugurală au 
participat tovarășii Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, losif Banc, Mihai 
Marinescu, Ion Pățan, membri 
ai C.G. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
membri ai conducerii Ministe
rului Afacerilor. Ex.ternet con

Deschiderea Expoziției 
realizărilor în construcția 

socialistă a Republicii 
Populare Chineze

cului intîlnirii și sferei parti
cipanților și s-a realizat o a- 
propiere a punctelor de vedere 
în ce privește discutarea unor 
probleme importante, cum sînt 
repudierea forței, extinderea 

x schimburilor economice, tehni- 
co-știin(ifice și culturale, crea
rea unui organism permanent 
de colaborare europeană. Se 
manifestă, de asemenea, un in
teres sporit pentru adoptarea 
unor măsuri de reducere a în
cordării militare și de dezar
mare pe plan european.

Sîntcni de părere că, în pre
zent, sînt întrunite condițiile 
pentru a se trece Ia pregătirea 
mai activă a conferinței. Con
siderăm, de aceea, ca o sar
cină imediată începerea consul
tărilor intr-un cadru multilate
ral, cu participarea nemijlocită 
a tuturor statelor interesate, 
însăși trecerea la această fază 
nouă de pregătire este de na
tură să contribuie Ia înlătura
rea obstacolelor existente și la 
punerea de acord a diferitelor 
aspecte practice pe care le> ri
dică organizarea conferinței eu
ropene. Apare necesar ca in 
abordarea acestor probleme să 
se manifeste o maximă recep
tivitate. să se țină scama de 
drepturile și interesele legitime 
ale tuturor părților, căutîndu-se 
soluții capabile să întrunească 
consensul general.

Edificarea securității în Euro
pa presupune o contribuție ac
tivă din partea guvernelor, par
lamentelor, organizațiilor politi
ce și obștești, mobilizarea largă 
a opiniei publice din țările 
europene. In acest cadru, insti
tutele de cercetare, oamenii de 
știință, specialiștii în teoria și 
practica relațiilor internațio
nale au de jucat un important 
rol pozitiv, prin contribuția pe 
care o pot aduce Ia promova
rea ideilor nobile ale păcii, se
curității și colaborării în Euro
pa și în lume.

Asigurîndu-vă că România va 
sprijini orice acțiuni construc
tive îndreptate spre înfăptuirea 
securității și cooperării europe
ne, iar Bucureștiul va fi întot
deauna gata să-și ofere ospita
litatea întîlnirilor internaționale 
menite să promoveze acest o- 
biectiv, urez succes deplin lu
crărilor reuniunii dv.

vire la pregătirea și organiza- 
rea Conferinței generale euro
pene, adueîndu-și, astfel, con-* 
tribuția la găsirea celor mai 
bune metode și proceduri care 
să asigure succesul pro
iectatei conferințe, la opera do 
destindere și normalizare a 
raporturilor intereuropene.

La ședința de deschidere au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Președintele ADIRI, prof. dr. 
docent Traian lonașcu, a rostifr 
cuvîntul inaugural, salutîndu-t 
pe cei prezenți și urîndu-le 
succes în desfășurarea lucrări-1 
lor.

Secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, a dat, 
apoi, citire Mesajului președin-» 
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,- 
Nicolae Ceaușescu. adresat par
ticipanților la colocviu.

Mesajul a fost urmărit ca 
atenție și primit cu interes de 
întreaga asistență.

(Agerpres).

ducători ai unor instituții cen
trale economice, ai unor orga
nizații obștești, oameni de ști-* 
ință și cultură, generali și ofw 
țeri superiori, ziariști români 
și străini, un mare număr de 
oameni ai muncii.

Erau de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Conducătorii de partid și de 
stal sînt salutați la sosire de 
Li Sui-cin, ministrul industriei 
de mașini nr. 1, conducătorul

(Continuare în pag. a 4-a)
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DEZIDERATE
Nivel ridicai de calificare,
responsabilitate personală sporită

Ritmul de creștere a produc
ției și a productivității muncii 
impune în aceeași măsură și 
creșterea nivelului calificării 
profesionale. Este de neconcc- 
put ca introducerea tehnologiei 
și utilajelor noi să se realizeze 
cu personal care nu a fost pre
gătit suficient pentru folosi
rea acestora, după cum es'e 
'de neconceput ca organizarea 
iiierului în cadrul acestor teh
nologii să se facă după meto
de învechite, care frânează 
huna desfășurare a producției.

Prin ridicarea continuă a ca
lificării. angajații unităților 
miniere își însușesc modul de 
lucru cu mijloacele puse 'a 
'dispoziție de tehnica modernă, 
modul de organizare a lucrări
lor.

In cadrul acțiunii de ridicare 
s calificării o importanță deo
sebită trebuie acordată folosi
rii corecte a utilajelor și or
ganizării muncii de așa ma
nieră îneît să se asigure preve
nirea accidentelor și avariilor 
In procesul de producție. Acest 
lucru este posibil dacă se in

sistă asupra sarcinilor și atri
buțiilor pe care le are fiecare 
angajat, potrivit muncii pe care 
o depune. Cunoscîndu-și sarci
nile și atribuțiile, angajatul își 
dă scama și de responsabilita
tea ce-i revine în prevenirea 
avariilor și accidentelor. în re
alizarea sarcinilor de plan.

Pentru a ușura însușirea lor, 
unitățile care aparțin de Cen
trala cărbunelui Petroșani nu 
pus la dispoziția angajaților 
instrucțiuni tipărite privind 
atribuțiile și sarcinile ce revin 
diferitelor meserii și funcții. 
După o perioadă de aproxima
tiv două luni, s-a organizat o 
verificare, prin sondaj, a gra
dului de cunoaștere a sarcini
lor de serviciu și de înțelege
re a anumitor operații speci
fice funcțiilor exercitate de di
feriți angajați. Trebuie spus, 
de la început, că rezultatele nu 
au fost mulțumitoare, ieșind în 
evidență modul superficial cum 
unii dintre angajați înțeleg 
să-și desfășoare activitatea. Au 
f st frecvente cazurile, la toa
te exploatările miniere. cînd

diferiți angajați nu-și cunoș
teau nici măcar sarcinile de 
serviciu personale, sau ale per
sonalului pe care-1 au direct 
în subordine.

In.această situație se pune 
întrebarea : cum poate un a- 
semenca angajat să-și desfă
șoare în mod corespunzător ac
tivitatea, dacă nu știe ce >re 
de făcut sau dacă nu știe ce 
trebuie să lucreze și mai ales 
cum să lucreze corect ? Ce dis
poziții poate da personalul de 
supraveghere și control perso
nalului în subordine, dacă nu-i 
cunoaște atribuțiile ? Tn ce si
tuație se află acest personal 
cînd trasează sarcini care nu 
corespund calificării celor care 
primesc dispoziții de execuție ? 
Ce efecte au asupra desfășură
rii procesului tehnologic aces
te situații este ușor de pre
văzut : dezorganizare, supra
puneri de operații, grabă, cre
area situațiilor periculoase cu 
corolarul indisciplină și pier
derea încrederii în cei care or
ganizează și conduc procesul 
de producție.

Exemple nu vom da, deoare
ce au fost prea multe cazuri 
constatate la unități, dar atra
gem atenția conducerilor ex
ploatărilor miniere, și pe a- 
ceastă cale, că este necesară 
intensificarea muncii de ridi
care a nivelului cunoașteri 
sarcinilor și atribuțiilor ce re
vin angajaților.

Problema nu se poate rezol
va Imediat, dar, prin insisten
ță, se pot obține rezultate im
portante în timp scurt, prin- 
tr-o muncă organizată și 
cu explicații și verificări la 
locul de muncă.

Se ridică uneori problema 
neprezentării unor angajați la 
instruire și verificare în afara 
orelor de serviciu, lipsei po
sibilităților de a-i obliga să 
participe la cursurile de instru
ire. Și aici ne simțim datori să 
facem o precizare : cunoașterea 
sarcinilor și atribuțiilor de 
lucru, precum și a modului 
corect de lucru fac parte din 
pregătirea profesională, jar cei 
care nu le cunosc nu pot ocu
pa funcțiile respective, ci alte

le inferioare, corespunzătoare 
nivelului de pregătire și cu con
secințele materiale respective. 
(Pentru ridicarea nivelului cali
ficării trebuie folosite toate 
mijloacele de oare dispun u- 
nitățile ca broșuri, pliante, fil
me, discuții de la om la om, 
stații de radioamplificare ș.n. 
Pentru mobilizarea angajaților 
trebuie cerut concursul organe
lor de partid și al sindicatelor 
de la unități.

Acțiunea de verificare a ni
velului dc cunoștințe a înce
put : ea trebuie însă continu
ată, permanentizată îneît să 
nu rămînă sub formă dc cam
panie, deoarece nu va da rc- 
zu'tate bune. Personalul teh
nic și în special personalul 
mediu tehnic trebuie convins 
că explicațiile tehnice și veri
ficarea cunoștințelor în mod 
practic, la locul de muncă, are 
importanță mult mai marc pen
tru asigurarea realizării pro
ducției în cond’țiilc respectării 
normelor de securitate a mun
cii. dccît alergarea de la un 
loc de muncă la altul pentru 
a întreba eîte vâgonete s-au 
încărcat și pentru a amenința 
cu diferite sancțiuni pe cei care 
nu-și realizează sarcinile de 
plan.

In concluzie, rezultă că tre
buie depusă o muncă perseve
rentă și continuă pentru ridi
carea nivelului de cunoștințe 
profesionale, pentru mărirea 
gradului de responsabilitate 
personală în procesul de pro
ducție

Ing. Ion ILEAN.U, 
șeful serviciului aeraj 

și protecția muncii C.C.P.

Interdicții
♦ Este interzisă plasarea munci

torilor la un loc dc muncă nou fără 
a fi instruiți în prealabil și fără 
a li se spune precis sarcinile și a- 
tribuțiile cc le revin. Maistrul este 
obligat ca la controlul locului de 
muncă unde au fost plasați acești 
muncitori să verifice dacă ei și-au 
însușit modul de lucru.

♦' Nu este admisă, sub nici o 
formă, plasarea unui loc de muncă 
nou, fără un program de lucru care 
să cuprindă desfășurarea procesu
lui tehnologic și măsurile de 
tecție a muncii care trebuie 
pectate.

Este interzisă plasarea 
angajat la un loc de muncă
tru a executa lucrări care nu co- 
resnund calificării sale.

♦ Nu plasați locurile de muncă 
la care nu sînt create condiții care 
să asigure desfășurarea lucrului 
fără pericol de accidente și avarii !

♦' Este interzisă plasarea noilor 
angajați singuri la locurile de mun
că sau la executarea unor operații 
pe care nu le cunosc. Ei vor lucra 
sub supravegherea directă a șefului 
de echipă care are sarcina de a-i 
supraveghea și instrui.

Muncitori ! Nu intrați în suitori 
pentru desfundarea lor. Desfunda
rea se execută din secția de circu-

pro- 
res-

unui 
pen-

propus ca in fieca
re pagină consacrată problc- 

■ melor protecției muncii să in- 
t dreptăm „PERISCOPUL" exi- 
r gențelor pe direcția unităților 
| miniere deficitare la capitolul 
I respectării normelor de $e- 
I caritate a muncii in subteran, 
|, deci intr-acolo de unde ar pu- 
I tea veni reale pericole. Loca- 
| lizrnd in focarul atenției noas- 
. tre (sperăm că și cel al opi- 
| niei colectivelor in cauză) ne- 
I regulile ce se mai petrec la 
| executarea diferitelor opera- 
Ițiuni și lucrări miniere, aba

terile de la N. D. P. M. ce 
| se săvirșesc - nu facem alt- 
| ceva, decit de a acționa pen

tru a preveni ireparabilul, a 
| curma dezvoltarea anomaliilor 
i și lipsurilor înainte de dezno- 
i dămintul tragic : avarii, acci- 
| dente de muncă, jertfe umane. 
! Așadar, să îndreptăm „PE- 
| RISCOPUL" spre orizontul ne-

- iată primele repere
cîmpul

întreaga preocupare investită pentru

ASIGURAREA
UNUI CLIMAT OPTIM

RE SECURITATE A 
MUNCII 1N SUBTERAN

lație, cu ajutorul unei răngi sau du
pă un program de lucru aprobat 
de conducerea sectorului cu lua
rea tuturor măsurilor de prevenire 
a accidentelor.

♦ Este interzisă folosirea suitori
lor care nu sînt amenajați cu secție 
de circulație care să prezinte sigu
ranță deplină pentru personal.

Cînd pe un suitor circulă mai 
mulți oameni, dintre care unii 
transportă obiecte grele, aceștia din 
urmă vor urca ultimii și vor coborî 
primii pentru prevenirea acciden
telor prin căderea obiectelor.

♦ La circulația pe suitori este 
obligatorie închiderea ușilor de si
guranță, pentru a preveni acciden
tele prin căderea personalului sau 
a obiectelor. Transportul de ma
teriale pe suitori, în timpul circu
lației personalului, este strict in
terzis. De asemenea, este interzi
să staționarea sub suitori în tim
pul transportului. Manipularea tro- 
liilor la transportul de materiale pe 
suitori se face numai de către per
sonal instruit, folosindu-se obligato
riu codul de semnalizare.

Este interzisă folosirea funi
ilor înnodate sau deteriorate la tro- 
liile pentru transportul de mate
riale pe suitori.

i

NEGA T I V E...

(regulilor. Iată prim.
suspecte apărute in

I 
I
I
I
I
I 
I
I 
l
I
I 
I
I
I
i
I stop ! F
I sectoare
I să bea

nostru vizual :

abataje din 
II de Io mina 
se face cu

La unele 
stratul 3, blocul 
Dilja susținerea 
multe abateri de la prevede
rile monografiei de armare. 
De asemenea, accesul in aba
taje este necorespunzător.

£ In abatajele din stratul 
17-18, blocul IV, de la mina 
Uricani, nu se bandajează pe
reții deși ezistă pericol de că
dere de roci.

g Dar ce-i asta la Aninoa- 
so ?
accidentare pentru personalul 
ce incarcă producția din stra
tul 15, blocul I ; distanța in
tre gura rostogolului și par
tea superioară a vagonetului 
este de numai 10 cm., in loc 
de 30 cm cit trebuie să lie 
in mod normal.

Deocamdată atit- „Periscop", 
stop ! Factorii implicați din 
sectoarele miniere in cauză 
să treacă pe recepție !

primejdie iminentă de

Fiecare om, în activitatea sa 
zilnică poartă o mare responsa
bilitate față de el însuși, de fa
milia lui precum și față de se
menii săi. In cadrul muncii de
puse pentru obținerea bunurilor 
materiale necesare întreținerii 
sale și a familiei în vederea 
asigurării unui nivel de trai cât 
mai ridicat — concomitent cu 
realizarea unei munci calitative 
— este nevoie ca muncitorul 
să-și concentreze atenția și asu
pra grijii de a păstra integrita
tea corporală și sănătatea sa. 
Aceasta pentru că, în cazul u- 
nei vătămări a organismului, 
scade capacitatea sa de muncă, 
ceea ce are repercusiuni nega
tive directe asupra obținerii 
cuantumului de bunuri mate
riale necesare pentru întreține
rea sa, sau a familiei.

Este perfect adevărat că, în 
cazul unui accident de muncă 
sau îmbolnăvire profesională, 
statul nostru socialist are toată 
grija față de om și asigură o 
pensie corespunzătoare celor ca
re și-au pierdut parțial sau to
tal capacitatea de muncă. Este 
de la sine înțeles că dacă într-o 
familie compusă, să spunem, 
din cinci persoane, trei sînt în
cadrate în cîmpul muncii, acea 
familie va putea acumula mai 
multe bunuri decît dacă ar 
lucra numai unul sau doi mem
bri ai acelei familii. Adică ni
velul de trai al familiei res
pective este în funcție de nu
mărul celor angajați în cîmpul 
muncii. Luat la scara populați
ei întregii țări, aceasta capătă 
o expresie deosebit de pregnan
tă. Cu cît într-o țară este mai 
mare numărul celor care mun
cesc față de cei fără o ocupație 
productivă (pensionari de inva
liditate sau datorită accidente
lor sau îmbolnăvirilor profesio
nale) cu atît cresc acumulările

in visteria statului ceea ce, în 
condițiile socialismului, condu
ce la ridicarea continuă a ni
velului de trai al întregului po
por.

Iată deci motivul pentru care 
problema accidentelor în cîmpul 
muncii și a îmbolnăvirilor pro
fesionale nu este numai o pro
blemă individuală, ci ea vizea
ză întregul colectiv. Asta însea
mnă că pe lîngă faptul că în 
timpul desfășurării procesului 
de producție fiecare salariat 
trebuie să aibă o deosebită a- 
teni.ie în respectarea normelor 
departamentale de protecție a

ricol de accidentare pe ei în
șiși sau pe tovarășii lor de 
muncă.

Pentru exemplificare, din pă
cate, putem cita cîteva /cazuri- 
dureroase care trebuie" săf dea 
de gîndit fiecăruia.

Cu două luni în urmă, la ex
ploatarea minieră Bărbăteni, la 
unul din suitori, cărbunele a 
rămas blocat în secția de tran
sport, agățîndu-se la cca 16 m 
deasupra gurei de încărcare. La 
început vagonetarul Pave] Lu- 
puț a dislocat cărbunele — așa 
cum se procedează corect — cu 
ajutorul unei răngi stînd în

muncitori de la toate exploată
rile miniere. Cu această oca
zie s-a arătat în mod detaliat 
că operațiunea de dezgățarc a 
cărbunelui din. rostogol se poa
te face în perfectă siguranță 
numai cu ajutorul unor răngi 
din secția de circulație a sui
torului respectiv. S-a arătat, de 
asemenea, că intrarea în rosto
gol duce inevitabil la accident 
cu gravitate deosebită.

Cu toate acestea, numai după 
trei săptămîni, la E.M. Lonea, 
în timpul schimbului I. datorită 
neîntreținerii secției de trans
port a suitorului 123, vagone-

dată nu a reușit și atunci a 
plătit scump — cu propria-i 
viață.

Nu peste mult timp ne-a fost 
dat să aflăm despre practica

ta mina Uricani, minerul Eugen Vîrlan de la 
abatajul frontal din stratul 18, panoul 3 (briga
da Gh. Scorpie), a fost găsit „călătorind" pe 
transportorul TR. 3 din preabatajul de bază.

%

Unde 'duce practicarea hazardată 
a unor operațiuni periculoase
muncii, pentru ca să nu se ac
cidenteze, și totodată să veghe
ze ca nici colegii săi să nu su
baprecieze sau ignoreze respec
tarea măsurilor de siguranță la 
locul de muncă. Nu avem drep
tul să stăm nepăsători cînd 
vreun tovarăș de muncă se ha
zardează In efectuarea unei o- 
perațiuni periculoase, care ero
nat privit, pare mai comod de 
efectuat față de operațiunea co
rectă și nepericuloasă.

Este îmbucurător faptul că 
mulți salariaț i cunosc aceste 
probleme, dau dovadă de dis
ciplină în muncă și execută 
corect lucrările, pentru binele 
lor. Dar mai sînt încă salariați 
— ce e drept puțini — care în
că nu au reușit să înțeleagă să 
fie coreeți și disciplinați în ac
tivitatea lor, punîndu-se în pe-

secția de circulație a suitorului. 
Dar cărbunele blocat anterior 
s-a agățat a doua oară cu doi 
metri mai jos. Atunci P. Lupuț 
a căutat o sapă și pe fereastra 
de vizitare a intrat în secția de 
transport încercând astfel — 
dintr-un loc foarte periculos — 
să pornească rostogolirea căr
bunelui pe panta suitorului. La 
un moment dat, cărbunele s-a 
deblocat antrenînd în jos și pe 
P, Lupuț, apoi acoperindu-1 
complet .și provocîndu-i asfixie
rea.

Avînd în vedere faptul că in
trarea într-un rostogol, sub lo
cul unde s-a agățat cărbunele, 
prezintă un pericol iminent de 
accidentare mortală, cazul de 
la E.M. Bărbăteni a fost prelu
crat cu- toate schimburile de

/ L Rostogolul pen/ru cărbune seta steri!

tarul de la încărcare constată 
că în rostogol cărbunele a ră
mas agățat. Aducînd acest lu
cru la cunoștința șefului de 
brigadă Petru Iacob, acesta tri
mite pe vagonetarul Gheorghe 
Florea — muncitor cu vechime 
mai mare — ca să dezgațe căr
bunele cu o rangă, deoarece 
loan Ienulescu avea vechime 
mai mică în minerit. Ajuns la 
gura de încărcare, Gh. Florea 
a urcat în suitor pe secția de 
circulație pentru dezgățarea 
cărbunelui. După 20 de minute 
a ajuns la gura de încărcare 
a rostogolului și șeful de bri
gadă Petru Iacob care, văzînd 
că încă nu s-a descongestionat 
rostogolul, l-a trimis și pe I. 
Ienulescu în suitor ca să vadă 
dacă Gh. Florea reușește să re
zolve situația. Executînd ordi
nul, Ienulescu constată că Gh. 
Florea a intrat din secția de 
circulație în secția de trans
port. Atunci îi atrage atenția 
acestuia să iasă din rostogol, 
situația lui fiind periculoasă. 
Dar Gh. Florea îl asigură că 
„știe cum trebuie să se lucre
ze în asemenea împrejurări, că 
doar a mai făcut asemenea o- 
perațiuni și altă dată în acest 
mod". Abia au trecut cîteva mi
nute și cărbunele, dezgățîndu- 
se brusc, a alunecat vijelios în 
aval antrenînd cu el și pe va
gonetarul Gheorghe Florea, pro
vocîndu-i accidentarea mortală 
sub nămolul umed de cărbu
ne. Cu toate că I. Ienulescu a 
intrat după aceea în rostogol 
pentru a-1 salva pe accidentat, 
iar Petru Iacob a rupt gura 
de încărcare, inevitabilul nu 
s-a mai putut înlătura.

Iată, deci, unde duce igno
rarea unor reguli elementare 
de siguranță în efectuarea u- 
nor operațiuni și neascultarea 
unor atenționări făcute de un 
alt tovarăș de lucru. Dar la 
acestea se mai adaugă încă o 
deficiență și anume perpetuarea 
practicării unor operațiuni pe
riculoase. Amintiți-vă ce a spus 
Gh. Florea cu puțin înainte de 
accident I Anume ! „că știe cum 
trebuie să lucreze în asemenea 
împrejurări-1. Este adevărat câ 
a reușit să dezgațe rostogolul
— stînd în secția de transport
— o dată, de cinci cri, de 
zece orit dar numai • singură

rea unor operațiuni periculoase 
și la transportul de personal 
pe puț. De astă dată la mina 
Vulcan. Intr-o zi, la începutul 
lunii mai a. c., după miezul 
nopții, la rampa de la supra
față a puțului principal de 
transport s-a prezentat vagone
tarul Ioan Prodan împreună cu 
doi coechipieri. Cei doi au anun
țat pe cuplătorul semnalist, Ni
col ae Olaru, că trebuie sâ du
că în mină o piesă grea de 
meta). N. Olaru a introdus cele 
două vâgonete cu piesa meta
lică intr-unui din etajele co
liviei și, după ce a schimbat 
etajul coliviei, a introdus în 
acest etaj un vagonet gol cu 
care a intenționat să scoată 
două vâgonete pline cu cărbu
ne transportate din mină. Nu
mai că, din cele două vago- 
nete pline, numai unu) a ieșit 
afară complet, iar celălalt nu
mai pe jumătate. Atunci Ion 
Prodan. împreună cu coechi
pierul său. au intrat în colivie 
cu scopul de a scoate complet 
al doilea vagonet plin rămas 
cu două roți în etaj. Cuplăto
rul N. Olaru, care anterior tre
buia să semnalizeze mecanicu
lui să ridice colivia puțin mai 
sus, pentru ca vagonetul plin 
să fie scos mai ușor, din lipsă 
de atenție — și obișnuit cu 
practicarea unui mod greșit de 
transport —, văzînd pe cei doi 
intrați în colivie,-a semnalizat 
mecanicului .transport obișnuit 
de persoane". In virtutea sem
nalului primit, colivia a plecat, 
în jos de la orizont, cauzînd 
răsturnarea vagonetului plin în 
etajul coliviei, forțând rularea 
vagonetului gol spre partea o- 
pusă a coliviei, împingând a- 
fară din etaj pe vagonetarul 
Ion Prodan care, lovindu-se de 
ghidajele puțului, s-a acciden
tat foarte grav decedînd după 
cîteva ore.

In cursul cercetării cazului 
s-a constatat că cuplătorul sem
nalist Nicolae Olaru, practica, 
în mod frecvent, transportarea 
persoanelor în același etaj îm
preună cu cîte un vagonet. Na
tural, la etajul respectiv, din 
comoditate, nu s-au mai mon
tat nici uși. Iată deci tributul 
scump al practicării operațiu
nii — iminent periculoasă — 
a transportului de personal în 
același etaj cu materia] rulant. 
Acest mod de transport pentru 
N. Olaru a devenit obișnuit 
și comod. Dar nu el a fost ex
pus pericolului de accidentare, 
ci cei din colivie. Dar ceea ce 
nu poate fi înțeles, este faptul 
cum anume au acceptat toți 
acei care au intrat în colivie 
să fie transportați fără uși de 
închidere și în prezența unui 
vagonet complet neasigurat. A- 
cestor persoane trebuie să le 
recunoaștem curajul, dar și să 
înfierăm atitudinea, lipsa totală 
de grijă față de integritatea lor
corporală, lipsa de grijă pen
tru viitorul familiei lor.

Ing. Iosif REMETE, 
inspector șef adjunct 

din Inspectoratul județean 
gentru protecția muncii

Șobolanul :
— Nea Vîrlane, orice-ai spune 
De emoții tot nu tac...
Că printre șobolănime
Am și eu un ,,om“... ortac I

Ea mina Dilja, in 31 mai. însoțitorul de tren

Vasile Timofte circula pe galeria principală 

stînd pe locomotiva cu troleu.

— Cum ieșim, deci, de Ia treabă, 

Ne-aruncăm direct la... bal.

— Poate eu ! Tu, mai degrabă.

Te arunci pîn-la... spital !

Fagină realizată la cererea
CENTRALEI CĂRBUNELUI PEirtOȘANI



Steagu/ roșu

COMUNICAT COMUN
ptomarc din pag. 1) 

») Partidului ( otnnnisf Român, 
prim-adjunct ni ministrului a- 
fnccrilor externe, \urcl M.ilnă- 
t-Dix, ambasadorul Republicii 
Soi ialisto România in Itopubli- 
>n Populară Democrată Coreea
nă, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Central 
ol Partidului Comunist Român, 
prim-adjunct de șef do secție 
îa Comitelui Central al Parti- 
*Jmui Comunist Român. I'milian 
Oobreseu și Constantin Mitca, 
membri suplcanți ai Comitetu
lui. Central al Partidului Co- 
mwnist Român, consilieri In 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român.

Din partea coreeană, au parti
cipai tovarășii Kim Ir Sen. șe
ful delegației de partid și gu
vernamentale, secretar general 
el Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Corcea, șeful 
«Citului, președintele Cabinetu- 
fui de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
y.ii En Glien. membru al Co
mitetului Politie, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, preșe
dintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republi
cii Populare Democrate Coreene. 
Kim Ir. membru al Comitetu
lui Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Corcea, prim-vicc- 
Nveședinte al Cabinetului de Mi
niștri, Pak Sen Cer. membru al 
C <mitetului Politic al Comite- 
torkri Central al Partidului 
Muncii din Coreea, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, eencral de armată O 
Win U. membru al Comitetului 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidulu' Muncii 

‘d'm Coreea, șeful Marelui Stat 
Maior al Armatei populare co
reene. Zăng Zun Thcfr. mem- 
V-.ru supleant al Comitetului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Cabinetului 
dc 'Miniștri. Yang llyang Sop, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea. Hă Dam. 
membru al Comitetului Cen
tral a] Partidului Muncii din 
Coreea, ministrul afacerilor ex
terne. Kim Yang Nam. mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
ndjunct de șef de secție la Co
mitetul Central, Rang lăng 
Sâp, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene in 
Republica Socialistă România 

In timpul convorbirilor, păr
ții - s-au informat reciproc în 
Secătură cu construcția socia
lismului in cele două țări, au 
făcut un schimb de vederi cu 
privire la dezvoltarea in conti
nuare a relațiilor de prietenie 
si colaborare intre popoarele ro
mân si coreean și asupra unor 
probleme internaționale. Con
vorbirile s-au desfășurat intr-o 
fitmosferă de prietenie cordială. 
Iov ărăsească.

Cele două părți și-au expri
mat profunda satisfacție pentru 
faptul că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre partidele, 
guvernele și popoarele celor 
două țâri. întemeiate pe princi
piile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, 
se dezvoltă pe zi ce trece. în 
rood fericit, in lupta comuna 
împotriva imperialismului, pen
tru victoria cauzei socialismu
lui

furiile consideră ■ â dezvol
tarea relațiilor frățești de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări și partide corespun
de in întregime intereselor po
poarelor român și coreean și 
ale mișcării comuniste si mun
citorești in terna! inale.

Cele două părți au reafirmat 
hotărirca fermă de a dezvolta 
relațiile politice. economice, 
trhnico-știintifice. culturale și 
h» alte domenii dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, de a întări și a- 
Bjrolumla prietenia frățească 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre poporul român și poporul 
coreean. Ele au căzut de acord 
Fă dezvolte și in viitor schim
burile de delegații și experien
ță. să intensifice contactele din
tre cele două partide, să se 
organizeze întîlniri intre repre
zentanți ai secțiilor relațiilor 
externe ale celor două partide, 
ai ministerelor afacerilor exter
ne și ai ministerelor cu profil 
economic din cele două țări. De 
asemenea, se vor stimula, dez
volta și diversifica legăturile de 
colaborare dintre organizațiile 
sindicale, de tineret, studenți, 
femei și alte organizații de 
masă și obștești din Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Democrată Core
eană.

Partea română a felicitat căl
duros poporul frate coreean 
care, sub conducerea justă a 
Partidului Muncii din Coreea, 
in frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, înfăptuind politica suve
ranității, independentei și auto
apărării, a transformat intr-un 
timp scurt țara sa intr-un stat 
eucîalist industrial cu o suve
ranitate politică deplină, cu o 
economie trainică «le sine stă
tătoare, cu o capacitate de au
toapărare puternică și o cul
tură națională înfloritoare. Ea 
e «lat o înaltă apreciere obți
nerii, pe baza acestor succese, 
e ritmurilor ridicate, revoluțio
nare ale marșului continuu în
dreptat spre dobîndirea, cu un 
ceas mai devreme, a vic
toriei depline a socialis

mului și a revoluției pe 
scară națională, aplicînd pro
gramul grandios al planului *?«’- 
sonal trasat <lc cel dc-al V-lea 
Congres al Partidului Alum ii 
din Corcea.

Partea română sprijină lupta 
di captă a poporului din Corcea 
«le su«l împotriva agresiunii im
perialismului american și a ma
nes relor militarismului japonez, 
precum și împotriva dictaturii 
militare fasciste a marionetei 
lor Pak Cijan Hi, pentru de
mocratizarea vieții sociale.

Delegația română a reafirmat 
deplina solidaritate și sprijinul 
poporului român cu lupta po
porului coreean de 40 1)00 000 
«Ic oameni pentru retragerea 
trupelor agresive ale S.V.A. din 
Coreea de sud, pentru realizarea 
unificării independente și paș
nice a patriei de către însuși 
poporul coreean, fără nici un 
amestec «lin afară. S-a subliniat 
și cu acest prilej că România 
se pronunță cu hotărire — in
clusiv la Organizația Națiuni
lor Vuite și in alte foruri inter
naționale — pentru respectarea 
dreptului imprescriptibil al po
porului coreean de a decide 
singur asupra destinelor sale și 
sprijină propunerile de salvare 
a patriei în opt puncte formu
late de către Adunarea Popu
lară Supremă a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, înte
meiate pe linia consecventă a 
Partidului Muncii din Corcea 
privind unificarea Coreei.

Partea coreeană exprimă re
cunoștința sa Partidului Comu
nist Român, guvernului și po
porului român pentru sprijinul 
activ pe care-1 acordă luptei 
poporului coreean consacrată 
construirii socialismului și u- 
nificării patriei.

Partea coreeană a salutat cu 
căldură faptul că poporul frate 
român, sub conducerea justă a 
Partidului Comunist Român, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a transformat Ro
mânia. dintr-o țară nedezvol
tată, intr-un stat socialist în
floritor, cu o industrie dezvol
tată, cu o agricultură in con
tinuu proces de modernizare 
multilaterală, care asigură con
diții de viață tot mai bune pen
tru toți oamenii muncii de la 
orașe și sate, și a dat o înaltă 
apreciere muncii și luptei sale 
consecvente pline de însufle
țire, îndreptată spre realizarea 
sarcinilor planului cincinal 
1971—1975, a obiectivelor stabi
lite de col de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Partea coreeană își afirmă 
sprijinul și solidaritatea deplină 
cu poziția Partidului Comunist 
Român, cu lupta poporului ro
mân pentru întărirea și lărgi
rea relațiilor de prietenie, co
laborare și alianța cu toate sta
tele socialiste, pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare cu 
toate țările lumii, pe baza prin
cipiilor respectării independen
ței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc; pentru 
sprijinirea luptei de eliberare 
națională, împotriva imperialis
mului și colonialismului, pen
tru pace în lume.

Partea română exprimă recu
noștință Partidului Muncii din 
Coreea, guvernului. poporului 
coreean pentru sprijinul activ 
pe care-I acordă luptei poporu
lui român pentru construirea 
socialismului. împotriva impe
rialismului, pentru pace.

Cele două părți au relevat 
că actuala situație internațio
nală se dezvoltă în continuare 
in favoarea forțelor socialismu
lui și revoluției și în defavoa
rea forțelor imperialismului și 
reacțiunii. împotriva politicii 
imperialiste de dominație și 
dictat, de încălcare a suvera
nității și independenței popoa
relor. de agresiune armată, se 
ridică forțe uriașe care luptă 
pentru progres social, pentru 
independență națională și pace. 
Ele au subliniat necesitatea u- 
nirii tuturor forțelor revoluțio
nare, antiimperialiste din în
treaga lume.

Părțile consideră că este ne
cesar ca, în etapa actuală, toate 
statele socialiste și partidele 
comuniste șr muncitorești să-și 
întărească relațiile de prietenie 
și colaborare, pe baza marxtsm- 
leninismului și a internaționa
lismului proletar, a respectării 
principiilor egalității depline în 
drepturi, suveranității și respec
tului reciproc, neamestecului îu 
treburile interne și întrajuto
rării tovărășești, să lupte ferm 
împotriva acțiunilor agresive și 
de jaf colonial ale imperialiș
tilor și să sprijine activ lupta 
antiimperialistă a tuturor po
poarelor pentru libertate, pen
tru consolidarea independenței 
naționale, pentru progres social.

Cele două părți au salutat 
faptul că popoarele vietnamez, 
laoțian și cambodgian obțin vic
torii, din zi în zi mai mari, 
in rezistența eroică de apărare 
a ființei naționale împotriva a- 
gresorilor imperialiști americani 
și și-au exprimat sprijinul ac
tiv și solidaritatea fermă cu 
lupta dreaptă a popoarelor din 
Indochina. Ele se pronunță cu 
hotărire pentru încetarea acțiu
nilor agresive ale Statelor ti
uite ale Americii, pentru retra
gerea totală și necondiționată a 
trupelor americane și ale sate
liților lor din Vietnam și din 
Peninsula Indochinei, pentru 
respectarea dreptului sacru al 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian «le a-și rezolva sin
gure problemele interne, fără 
nici un amestec din afară.

Părțile sprijină lupta poporu
lui <hinez pentru retragerea 
trupelor Statelor Unite alo A- 
mericii și lichidarea bazelor lor 
militare din Taivan, pentru c- 
libcrarea Taivanului. teritoriu 
inalienabil al Republicii Popu
lare Chineze.

In același timp, cele două 
părți consideră că este de rte- 
conceput rezolvarea probleme
lor internaționale actuale fără 
participarea Republicii Populare 
Chineze. Partea coreeană a sa
lutat poziția activă n Republi
cii Socialiste România pentru 
restabilirea drepturilor legitime 
nlc Republicii Populare Chine
ze la O.N.U.

Ambele părți își afirmă so
lidaritatea cu lupta popoarelor 
japonez, chinez și din celelalte 
țări ale Asiei împotriva reîn
vierii militarismului japonez «Ic 
către cercurile reacționate- ja- 
pono-americane.

Cele două părți și-au expus 
pozițiile in legătură cu situa
ția din Orientul .Apropiat, de- 
clarind, in același timp, că sint 
solidare cu lupta popoarelor a- 
rabe împotriva imperialismului, 
pentru apărarea independenței 
naționale, pentru progres so
cial. De asemenea, ele s-au pro
nunțat pentru reglementarea 
problemei populației palestinie
ne in conformitate cu intere
sele ei naționale.

Părțile își afirmă sprijinul 
și solidaritatea cu lupta popoa
relor Africii împotriva imperia
lismului și neocolonialismului, 
pentru libertate, pentru conso
lidarea independenței naționale.

Cele două părți sint solidare 
cu lupta popoarelor latino-ame- 
ricane împotriva dominației im
perialismului american, pentru 
independență și suveranitate 
națională. Părțile sprijină lupta 
poporului cubanez pentru ză
dărnicirea acțiunilor de subver
siune, agresive ale imperialis
mului american, pentru con
struirea socialismului.

Cele două părți sprijină lupta 
oamenilor muncii din țările ca
pitaliste europene împotriva ex
ploatării, pentru drepturi de
mocratice, pentru socialism.

Ținind seama de situația din 
lume, de condițiile actuale de 
dezvoltare a societății, părțile 
consideră că la rezolvarea con
structivă a problemelor majore 
care preocupă omenirea trebuie 
să participe toate statele, indi
ferent de mărimea teritoriului 
și a populației, indiferent de 
puterea economică și militară.

Cele două părți susțin cu 
hotărire lupta popoarelor pen
tru dezarmare și, în primul 
rînd, pentru interzicerea produ
cerii și folosirii armelor nu
cleare, pentru distrugerea tutu
ror armelor atomice existente. 
Totodată, ele se pronunță pen
tru lichidarea bazelor militare 
de Pe teritoriul altor state, pen
tru retragerea tuturor trupelor 
in granițele naționale, pentru 
desființarea blocurilor militare.

Delegațiile au relevat impor
tanța înfăptuirii securității eu
ropene, care să ducă la exclu
derea folosirii forței și ame
nințării cu forța.

Cele două părți au exprimat 
convingerea că, dacă toate for
țele revoluționare antiimperia
liste din lume se vor uni strins 
și vor lupta cu indirjire, ele 
vor putea să zădărnicească 
manevrele de agresiune și răz
boi ale imperialismului in frun
te cu cel american și să apere 
pacea mondială, iar popoarele 
lumii își vor putea dobindi in
dependența națională și vor 
putea înfăptui progresul social.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea de
clară că vor milita și în viitor 
pentru dezvoltarea colaborării 
tovărășești și a solidarității in
ternaționaliste cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
pentru depășirea actualelor di
ficultăți «lin mișcarea comu
nistă, pentru întărirea unității 
și coeziunii partidelor comunis
te și muncitorești, în interesul 
celor două popoare, al tuturor 
forțelor antiimperialiste, al cau
zei păcii, socialismului in lume.

Cele două partide consideră 
ca fiind excluse posibilitatea și 
necesitatea unui centru interna
țional.

Părțile au subliniat că vizita 
in Republica Populară Demo
crată Coreeană a delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie un eve
niment de mare însemnătate in 
întărirea și dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colaborare 
statornicite între partidele, gu
vernele și popoarele celor două 
țări pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internațio
nalismului proletar și reprezin
tă o contribuție importantă la 
intărirca unității țărilor socia
liste și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Guvernul 
Republicii Socialiste România 
au adresat Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea și guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene 
invitația ca o delegație de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, in frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen, să facă o vizită 
oficială in Republica Socialistă 
România. De asemenea, a fost 
invitată tovarășa Kim Săng E, 
soția tovarășului Kim Ir Sen.

Partea coreeană a acceptat cu 
plăcere invitația, data vizitei 
urmind să fie stabilită ulterior.

Phenian, 15 iunie 1971.

„TEMPERATURA"

(Urinari? din pag. 1)

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

KIM IR SEN 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate

Coreene

Doina, Zoder 
«arc au obținut 

dintre cele mai mari. Rea 
insă situația grupei 2 132 
anul al Il-lca la exaine- 
do ..bazele electrotehnicii", 

studenți doar 
la fel grupa 
jumătate din 
ceea ce nu o 
niște studenți

— Caic este situația la Fn- 
cubatea de elerlromc-;mi< ă 
minieră ” întrebăm pe prof. dr. 
ing. Wilhelm Kecs, decanul 
cestci (acuități.

— Înainte «Ic a vă răspunde, 
aș vrea să precizez «ă in preaj
ma sesiunii noi am analizai 
reziHiatelc obținute de studenți 
la lucrările «Ic laborator și «le 
control, la seminarii și im am 
prea fost mulțumiți «Ic felul in 
care studenții facultății noas
tre au înțeles să se pregăteas
că pentru sesiune De
previziunile noastre «lestul 
rezervate față de 
sesiunii de examene, 
mă gindcsc bine, 
limeiit,» 
rie insă 
studenți 
general, 
noastre, 
ei au r 
tate îndeajuns «tocit in prese- 
siune și sesiune. Aș dori ca 
și rezultatele «lin sesiunea a- 
ceasta să fie bune. Dar să ur
mărim mai bine centralizatoa
rele rezultatelor de la exame
ne, pentru a vedea care este 
situația notelor piuă acum, lată, 
de exemplu, rezultatele anului 
I care în iarnă s-a prezentat 
bine. Studenții acestui an au 
«lat acum primul lor examen 
cu adevărat greu la ..mecani
că teoretică" și din 32 «Ie pre
zentați doar 9 nu au pronmvat. 
Printre studenții buni din acest 
an aș aminti pe Florea Mir- 

Ilegedus I'rancisc, Moga

ai, i și 
de 

rezultatele 
Dar «Iacă

aceleași son
ic nutream și in ianua- 
rezultatele obținute de 
atunci au fost bune in 

inșeliiul previziunile 
ceea ce dovedește că 

resurse mari, neexploa- 
în 

Aș dori 
sesiunea

Lucian, Ozmni 
Carol și alții 
note 
este 
din 
nul
unde din 21 «Ic 
5 au promovat; 
2 131 are doar 
efectiv promovat, 
deloc normal la
din penultimul an care se pre
supune că au in mai 
grad simțul datoriei.

In anul al III-Iea insă, 
<ă două grupe ; 2 129 și 1 
ai căror membri alrf la 
ieeț cit și la examenul 
transport au obținut note 
la 7 in sus. Din totalul de 5!) 
studenți. aparținind 
grupe, doar 1 a căzut,

ceea
o

prezentat 
constituie

înalt

exis- 
2 130, 

pro- 
de 
de

acestor 
iar 5 

ce, e- 
perfor-

aici cu con- 
ce- 

s-au

ne oprim 
rezultate în urma
exam «'ne care

cînd am
interlcF 

un 
exprimat mai încolo, să 

că peste două săptă- 
cînd bilanțul sesiunii

nu s-au 
vident, 
manță.

Dnr să 
statările 
lor 2—3
consumat pînă la ora 
stat noi de vorbă cu 
culorii dc mai sus. Reluînd 
gînd
sperăm 
mîni - 
va fi deplin edificator — vom 
avea prilejul dc a consemna 
faptul că sesiunea din vară a 
studenților dc la I.M.P.. care i 
.demarat 
continuat
cele mai frumoase. în 
ineît vacanța 
fie cu adevărat o perioadă de 
destindere și rccreere pentru 
majoritatea studenților.

în general bine, a 
cu rezultate dintre 

așa fel 
ce-i urmează să

duodenal mă supăra 
așa că n-am avut 
In spital am fost 

primire, asta in seri
al cuvântului, de

Steagul roșu
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Deși sint la pensie, 
pieptul unor comuniști 
organizația de bază de partid 
nr. 2 earlier strălucesc insig
ne «Jc fruntași. E vorba însă 
de insigne de fruntaș in gos
podărirea localității în care 
se... odihnesc ducînd o viață 
liniștită. Printre comuniștii 
organizației, posesori ai in
signei de fruntaș in gospodă
rirea localității pe anul tre
cut se numără loan Muram, 
Maria Nagy, loan Ciur, Jo- 

Tod'ca, Gheorghe Niciila

JM? 
din

Drept s«i spun eind am fost 
internat in seefia interne a 
Spitalului, unificat din ora
șul nostru ani sim/it o strin- 
gere de inimă. I.ăsam acasă 
soția cu doi copii mici. Ma- 
lidia de 3 ani și Emil de C. 
Ulcerul 
cumplit 
încotro, 
luat in 
sul bun
medicul Erich Scheiber. Cu
vintele de 
medicului 
ralul, iar 
camentos 
ajutat să 
bine.

îmbărbătare ale 
mi-au ridicat mo- 
tralamentul medi- 

aplicat riguros m-a 
mă simt mult mai

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localitatea lor

• • •

pre« um și Ion Tontea.- secre
tarul organizației de buză. In 
'•■le peste 2 000 ore de 
că patriotică efcctonto 
comuniștii organizației 
trecut s-au pietruit și 
ral străzi 
construit 
' ii piatră 
protejării
Membrii «Ic partid din orga
nizată? continuă să participe 
la- acțiunile patriotice din 
cartier.

inun - 
de 

amil 
repa- 

g-auși trotuare, 
podețe și umplut 
13 capre necesare 
malurilor Jiului.

urniri
O increderc nemărginită in 

cei ce luptă neobosit pentru 
a ne reda sănătatea mi-a 
dat-o un caz. Intr-una din 
zile, în secție a fost internat 
bolnavul Alisavete, in virstă 
de <>4 de ani. Era, cum zi
cem noi. mort pe jumătate.

— Asta n-o să se facă să
nătos pină-i lumea — gîn- 
deau ceilalți bolnavi.

Medicul primar Scheiber a 
fost insă de altă părere. A 
afirmat sus și tare că omul 
acesta se va face sănătos. 
Așa a și fost. Cu multă dra
goste și responsabilitate pro
fesională se ocupă de vinde
carea bolnavilor și ceilalți lu
crători din secția interne, că
rora le adresez calde mul
țumiri și le urez noi suc
cese în nobila profesie pe ca- 

exercită.

se poate
In orașul nostru sînt mă

celării și unități de desfacere 
a legumelor și fructelor su 
ffeiente, in măsură să satis
facă cerințele oamenilor 
muncii. Esle cunoscut însă 
faptul că in majoritatea fa
miliilor lucrează atît soțul 
cil și soțin. La ora 14 cînd 
se termină serviciul, cum e 
c;.zu| la uzina noastră dc u- 
tilnj ininfer, nu găsim nici 
o măcelărie deschisă. Uni
tăți C'.L.F. sini deschise 
această oră doar la piață. 
Asta fiind starea de fapt, pen
tru a ne aproviziona cu car
ne. legume și fructe trebuie 
să ne pierdem și dupâ-amia- 
za fă' ind cumpărături. Am 
dori ca forurile competente 
să studieze problema și dacă 
se poate măcelăria și unita
tea C'.L.F. din piața Victoriei 

fie deschise toată ziua.
Un grup de munci
tori «le la U.U.M.P.

să

Așteptarea poate 
fi mai plăcută
Din zori și pînă-n noapte, 

in Piața 
nostru c 
contenii, 
orașului 
spre Uricani, Lonea, Gimpa 
și An imoasa. Printre cei ce aș
teaptă autobuzele se 
mame cu copii în brațe 
oameni vîrstnici.
nu exista nici măcar o bancă, 
stau și așteaptă in picioaie. 
Nu-i nici plăcut și nici nșor. 
Rezolvarea ? I.G.C. Petroșani 
să pună cîteva bănci și aș
teptarea va fi mai plăcută.

P. LEONARDO

Victoriei din orașul 
un du-te-vino ne- 
Din acest punct al 
pornesc autobuze

aflu 
și 

Deoarece

■

■
Petru MIHANȚA

Chestiune de inițiativă

copiii noștri.

Gh. BOZL

Despre orar ceva

■
■

se mai

Titu CORNEA

de
vreme

și încă
de orarul ma

in 
cerințele 

I intră 
magazi-

t
și responsabila 
Să și-l spună.

firesc 
cop.i. 
ame- 

alte 
tei

niște 
Prîvindu-le

Acum nu
De ce s-a sistat

reușit

■

(14—16
norul:
(14—16
Monștrii
ROȘENI:
veche (16—17 iunie); LUPENI 
— Muncitoresc : Hibernatus 
(15—16 iunie); URICANI : 
Ambasador al U.R.S.S,

In noile cartiere de blo
curi există cum e și 
locuri de joacă pentru 
Unele din ele sint bine 
najate, au leagăne și 
mijloace care-i atrag pe 
mici. Altele însă par 
terenuri virane.
stai și cugeți i s-au făcut 
prin muncă patriotică atît de 
multe lucruri frumoase care 
încântă ochiul. Oare nu se

poale amenaja în același 
mod și Jocurile de joacă pen
tru copii'’ Desigur că se pome. 
E doar o chestiune de i- 
niții! a Șj inițiativa poato 
veni u a partea deputaților. 
a comitetelor de bloc și, de 
ce nu, chiar a părinților. E- 
senț.ialul e să se facă totuși 
ceva pentru

PETROȘANI Noiem
brie: Doar un telefon (14— 
16 iunie) : Republica : „2“

iunie); LONEA — Mi- 
Ferestrele timpului 
iunie); VULCAN : 
(14—16 iunie); PA- 

O poveste veche.

O veste bună. Secția de distribuire a ener
giei electrice din Petroșani a 
vechi de lemn de pe strada 
din apropierea blocurilor 1 și 
din beton armat. S-a întins și 
nouă. Și acum o veste mai puțin bună. Se 
împlinesc șase luni de cînd pe strada Pom
pierilor nu arde nici un bec. Locuitorilor 
străzii li s-a urît de o eclipsă atît de înde
lungată și așteaptă nerăbdători lumina. Spe
răm că nu vom îmbătrâni așteptînd !

înlocuit stilpii 
Pompierilor și 
2 Jiu cu slîlpi 
rețea electrică

Poarta 
nord a 
cartierului 
Aeroport.
Rolo :
C. Cornoiu

Magazinul alimentar nr. 89 
din Livezeni dcserxcște lo
cuitorii din acest cartier și 
pe salariații I.P.S.P.. Fabri
cii de lapte, secțiilor de tîm- 
plărie și mecanică ale l.I.L. 
și altor unități economice din 
apropiere. Pe lingă magazin 
funcționează o subunitate de 
desfacere a produselor 
panificație. înainte 
aici se distribuiau și produ
se lactate, 
distribuie.
desfacerea lor n-am 
să aflu. Dar nu numai la a- 
ccst aspect vreau să mă re-

fer. E vorba 
gazinului care nu este 
concordanță cu < 
cumpărătorilor. Cînd 
oamenii in serviciu, 
nul este închis, iar cînd ies 
— la fel. înainte vreme > 
rul era permanent și era 
dar s-a schimbat. Ce am 
ri noi ? Să se revină la 
chiul orar. Și am mai 
ceva. Aprovizionarea să 
facă cu produse proaspete. 
In această direcție un cuv 
de spus are 
magazinului.

ora- 
bun 
do- 
ve- 

dori 
se

Obiect de inventar 
sau element de decor ?

Pentru păstrarea produselor 
ușor alterabile, unitatea O.C.L. 
Alimentara nr. 35 din Cim- 
pa, a fost înzestrată cu un 
frigider. Faptul acesta l-a bu
curat pe gestionarul Victor 
Lupu ca și pe vânzătoarele 
de aici pentru că le oferea 
posibilitatea să păstreze și 
să servească cumpărătorilor 
produse proaspete și de cali
tate.

Bucuria lor insă n-a durat 
mult, fiindcă la începutul lu
nii decembrie, anul trecut, 
frigiderul s-a defectat. După 
intervențiile repetate ale șe
fului de magazin s-au depla
sat la fața locului niște ti

neri de la A.R.U.C., care, du
pă ce au meșterit ceva, au 
declarat că de acum, totul 
e în bună regulă. N-au trecut 
însă decât vreo trei patru 
zile și frigiderul iar s-a de
fectat. De atunci nu a mai 
venit nimeni să-l repare deși 
au trecut cinci luni.

Acum, frigiderul în discu
ție, departe dc a-și împlini 
atribuț.iunile pentru care a 
fost cumpărat, servește doar 
ca simplu element de decor.

Cum însă destinația lui este 
in mod sigur alta, așteptăm 
să fie de urgență repus în 
drepturile sale.

C. ÎL

Se impun măsuri imediate
Poate că tovarășul Stoica 

Gheorghe, maistru la secto
rul de exploatare Lonea, a- 
parținător de U.E.L. Petro
șani să fi spus adevărul a- 
tunci ciad a afirmat că, în 
ce privește problema la care 
vreau să mă refer, ar fi se
sizat pe cei în drept de a 
lua măsuri. Sau poate, a spus 
așa, numai pentru a se mo
tiva intr-un fel și astfel să 
fie lăsat: in pace. Important 
rămine faptul cu lucrurile nu 
s-au schimbat și nu există 
nici un semn că s-ar mani
festa vreun interes pentru 
schimbarea lor. In sensul în
dreptării, bineinfeles.

Despre ce anume este vor
ba ?

Pe traseul drumului fores
tier Aușcl. atunci cînd s-a 
construit acesta, au fost 1<5- 
iați mai mulți copaci, de o 
parte și dc alta a lui. Nor
mal era ca îndată după ter
minarea lucrării, respectivii 
copaci să fie secționați, co
jiți și dați în producție. O

asemenea operațiune insă nu 
a fost (acută.

Drept urmare trunchiurile, 
stau risipite, la dispoziția 
viatului și a ploii. Dar nu 
acesta e răul cel mai mare. 
Consecința cea mai neplăcu
tă constă in faptul că, aceste 
trunchiuri părăsite, devin pe 
zi ce trece adevărate focare 
de paraziți in mijlocul pă
durii sănătoase. In crăpături 
și sub coaja copacilor dobo- 
riți, insectele dăunătoare au 
început să-și manifeste masiv 
prezența. Cu atît mat mult 
cu cit ne aflăm intr-un se
zon propice dezvoltării. lor. 
lnmulțindu-se. ele se răspin- 
desc apoi, producind adevă
rate ravagii, mai cu seamă 
asupra brădet ului.

In fața unei asemenea si
tuații — pur și simplu alar- 
mante — nu poate fi ad
misă nici o motivare. Condu
cerea l'.E.L. Petroșani, este 
datoare să ia astfel de mă
suri,. incit starea de lucruri 
descrisă să fie de urgență 
remediată.

Mișcarea populației, deter
minată de ritmul vieții, din- 
ir-o localitate in alta sau schim
bările de domiciliu in aceeași 
localitate este un fapt a cărui 
frecvență o poale constata ori
cine. Tot atît de frecvente sint 
situațiile în cure cetățenii ne
glijează să anunțe organelor de 
miliție aceste noi modificări ce 
trebuie cunoscute și înscrise în 
buletinul de identitate. Se mai 
petrece și un alt fapt i apari
ția unor noi reglementări care 
modifică total sau parțial pro
cedeul de mutare a domiciliu
lui (in limbaj curent). Necu
noașterea acestor legiferări 
p: duce încurcături. In cele ce 
urmează vom căuta să explici- 
tăm o lege ce trebuie cunoscu
tă de toată populația pentru a 
putea evita situațiile neplăcu
te și neregale.

Legea nr. 5 din 18 martie 
1971 prevede că persoana cate 
iși schimbă domiciliul este 
obligată ca în termen de cinci 
zile de la dala obținerii dove
zii din care rezultă că are lo
cuință asigurată, să se prezin
te la organul miliției in circum
scripția căruia își stabilește 
noul domiciliu pentru înscrie
rea acestei mențiuni in actul 
de identitate.

Dovada că o persoană care 
își schimbă domiciliul are lo- 
< uință asigurată se face cu ac
tul de proprietate (contract de 
\ inzare-cumpărarc, certificat 
de moștenitor, testament intrat 
în vigoare sau contract elibe
rat de oficiul pentru construc
ții de locuințe însoțit de proce
sul verbal de primire-predai e), 
contractul de inch ricre sau con
tractul de subînciii iere. Per
soanele care își schimbă domi
ciliul intr-o locuință ce fare 
parte din fondul locativ de 
stat, administrat de întreprins

deri subordonate comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare, vor prezenta și ordinul 
de repartizare.

Aceeași lege inserează o pre
vedere nouă care precizează 
că în cazul soțului care se 
mută la celălalt soț, al părin
ților cure se mută la copii .și 
a) copiilor care se mută la 
părinți, al minorilor care se 
mută la persoane obligate să 
le acorde întreținere, la tuto
re ori la familii la care au 
fost dați în plasament familial 
sau cărora le-au fost încredin
țați spre creștere, educare și în
treținere, potrivit legii, precum și 
al persoanelor puse sub inter
dicție care se mută la repre
zentanții lor legali, dovada că 
au locuință asigurată, se poate 
face pe baza declarației scrise 
de primire în spațiu. însoțită 
de actul legal din care rezultă 
că persoana care face declara
ția este titularul spațiului lo
cativ respectiv.

Cu privire la reședință, legea 
prevede că persoana care lo
cuiește temporar mai mult de 
45 de zile pe altă adresă decît 
la domiciliul său, este obligată 
să se prezinte la organul mi
liției al locului de reședință 
pentru înscrierea mențiunii co
respunzătoare în actul de iden
titate. Cetățenii pot solicita în
scrierea reședinței în bule
tinul de identitate chiar 
pentru perioade mai mici 
de 45 de zile. Men
țiunea de înscriere a reședin
ței in actul de identitate va 
avea valabilitate pe termenul 
declarat de solicitant care, 
însă, nu va putea depăși un 
an. La cererea persoanei res
pective, organul de miliție 
poate înscrie o nouă mențiu
ne.

In toate cazurile dc schim

bare a domiciliului precum țj 
în cazul solicitării vizei flotan
te pentru o perioadă mai mare 
de 45 dc zile, persoanele su
puse obligațiilor militare tre
buie să facă dovada că au 
luate in evidența centrului mi
litar al noului loc de domici
liu sau de reședință.

Legea menționată prevede 
și sancțiuni in cazul nerespee- 
tării normelor privind preceda-* 
ra schimbării domiciliului și a 
reședinței Astfel, $e sanAje- 
nează eu amendă de la la 
200 lei persoanele care nu so
licită organului de miliție În
scrierea mențiunii de schimba
re a domiciliului în termen «ie 
5 zile de la data obținerii tto- 
vezii din care rezultă câ nu 
locuința asigurată precum și 
persoanele care, deși locuiesc 
temporar mai mult de 43 de 
zile la altă adresă decît 1;,. do
miciliu’ lor. nu s-au pre-'e.A- î 
la organul de miliție pen’.-u* 
înscrierea în buletinul de iden
titate a mențiunii corespunză
toare.

Cu aceeași amendă se sa--- 
ționează și persoanele :r.-i- 
nate cu ținerea cărții de imobil 
care nu înscriu toate persoane
le care domiciliază sau își *4 
reședința în imobilul respectiv, 
persoanele care nu solicită în-a
scrierea lor în cartea de im?!-»
bil în termen dc 5 zile
de la sosirea în im
precum și găzduirea nr.cî-
persoane care nu posedă act de 
identitate sau care nu are în
scrisă în actul Jc identitate 
mențiunea de schimbare a do
miciliului ori a reședinței deși 
au trecut termenele legale pre
văzute în lege.

Nicolae l’ATRUȚ, 
căpitan de miliție
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Delegația de partid și guvernamentala română, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu, f r 1

si-a încheiat vizita in R. P. D. Coreeană
(Urmare din pap. 1)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășul Kim Ir 
Sen au trecut în revistă garda 
de onoare. In acest timp, în 
semn de omagiu, răsună 21 de 
salve dc artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
române și-au luat apoi rămas 
bun de la tovarășii Kim lr, 
membru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului

Cuvintu! tovarășului Cuvîntul de răspuns
Nicolae

Stimate tovarășe Kim Ir Sen,

Stimată tovarășă Kim 
Săng E,

Dragi tovarăși și prieteni.

După o săptămînă petrecută 
în frumoasa și ospitaliera 
Coree populară, a sosit mo
mentul să ne luăm rămas bun 
’4e la dumneavoastră, de la 
entuziastul popor coreean, care 
ne-a făcut o primire atît dc 
caldă și de prietenească.

încheiem vizita cu bogate 
Impresii despre hărnicia, iscu
sința și dîrzenia cu care po
porul Republicii Populare De
mocrate Coreene își făurește o 
viață nouă, construind cu suc
ces socialismul, despre preocu
parea sa legitimă pentru reu- 
nificare? pașnică a patriei.

Intilnirile pe care le-am avut 
și convorbirile purtate cu to
varășul Kim Ir Sen și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat — în spiritul stimei și în
țelegerii tovărășești — ne-au 
dat posibilitatea să adincim și 
mai mult cunoașterea recipro
că, să evidențiem noi posibili
tăți de a dezvolta raporturile 
de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoare
le noastre, de a întări solida
ritatea noastră internaționalis- 
tă.

Sintem încredințați că, prin

Salutați cu entuziasm, cu 
vibrante aclamații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen sînt înconjurați de muiți- 
mea aflată pe aeroport. In 
mijlocul pionierilor, care le-au 
oferit flori, cei doi conducă
tori de partid și de stat se 
fotografiază împreună.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
strînge numeroase mîini ce se 
întind spre dînsul din mulți

COMUNICAT
cu privire la vizita ministrului afacerilor externe

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a făcut 
o vizită oficială în Grecia, la 
invitația guvernului regal elen, 
Intre 11 și 14 iunie 1971.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia a avut convorbiri cu Ex
celența Sa Gheorghios Papa
dopoulos, primul ministru și mi
nistru al afacerilor externe al 
Greciei, și cu Christian Xan- 
thopoulos-Palmas, subsecretar 
de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe al Greciei.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de sinceritate și respect re
ciproc, s-a efectuat un schimb 
de păreri cu privire la relațiile 
bilaterale și unele probleme 
actuale ale situației internațio
nale.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că relațiile tra
diționale de prietenie româno- 
elene evoluează corespunzător 
intereselor celor două țări și 
popoare, în spiritul coexisten
ței pașnice, avînd la bază de
plina egalitate în drepturi, res
pectarea independenței și su
veranității naționale, neameste
cul în treburile interne și a- 
vantajul reciproc.

Părțile au apreciat pozitiv re
zultatele obținute în relațiile 
lor, îndeosebi pe plan econo
mic, cultural și științific. Ele 
pu reafirmat dorința celor două 

Muncii din Coreea, prim ■vice
președinte al Cabinetului de 
Miniștri, Pak Sen Cer, mem
bru al Comitetului Politic al 
Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, al 
doilea vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri, Kim lăng 
Giu, general de armată, O Jin 
U. membri ai Comitetului Po
litic, secretari ai Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, Yang Hyang Sop, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic, secretar al C.G. al 
Partidului Muncii din Coreea,

Ceaușescu
rezultatele sale, vizita se va 
înscrie, totodată, ca o contri
buție importantă. la dezvolta
rea colaborării și prieteniei 
dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste și munci
torești la întărirea unității lor 
în lupta antiimperialistă, pen
tru socialism și pace în lume.

Așteptăm cu plăcere revede
rea noastră în România și. 
mulțumindu-vă încă o dată 
pentru tot ceea ce ați făcut ca 
să ne simțim cît mai bine în 
tot timpul vizitei, vă adresăm 
dumneavoastră, tovarășe Kim 
Ir Sen, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
a Republicii Populare Demo
crate Coreene, tuturor oameni
lor muncii cu care ne-am în- 
tilnit în aceste zile și între
gului popor coreean prieten, 
urarea tovărășească de a ob
ține noi și noi realizări în 
construcția socialistă a patriei, 
în înfăptuirea înaltelor sale 
teluri de unitate, prosperitate 
și pace.

Trăiască prietenia și solida
ritatea de luptă dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, dintre 
poporul român și poporul co
reean !

La revedere, dragi tovarăși 
și prieteni.

Ia apoi cuvîntul tovarășul 
Kim Ir Sen, întîmpinat cu vii 
și repetate aplauze de cei pre
zenți.

me, primește nenumărate bu
chete de flori, este salutat cu 
aplauze și urale. In această 
atmosferă de fierbinte priete
nie, secretarul general al par
tidului nostru parcurge șicurile 
de oameni, salutînd mulțimea, 
în timp ce, reluate de mii și 
mii de glasuri răsună neconte
nit cuvîntul „Manșe" — Tră
iască !

guverne de a acționa pentru 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor româno-elene, îndeosebi 
de a diversifica schimburile e- 
conomice, de a intensifica co
operarea industrială și tehnico- 
științifică, turismul etc. In a- 
cest scop, cele două părți au 
convenit să creeze o comisie 
guvernamentală mixtă de cola
borare; ele vor desemna repre
zentanții lor autorizați, care se 
vor întruni într-un viitor apro
piat, pentru a elabora docu
mentele corespunzătoare. A fost 
relevată, totodată, utilitatea ex
tinderii cadrului contractual al 
raporturilor bilaterale și s-a 
convenit să se întreprindă mă
suri în vederea încheierii unei 
convenții consulare, a unei con
venții de asistență juridică și 
a unui acord turistic,

Procedînd la un schimb de 
păreri cu privire la situația in
ternațională actuală, cele două 
părți și-au exprimat hotărîrea 
de a acționa consecvent în di
recția menținerii și consolidă
rii păcii, cit și a dezvoltării 
unei largi cooperări între toate 
statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, pe baza nor
melor fundamentale ale eticii 
și legalității internaționale, ca
re trebuie să guverneze rapor
turile dintre state, a dreptului 
fiecărui popor de a decide sin
gur asupra destinelor sale.

In cursul convorbirilor, păr
țile au acordat o atenție deo

Zăng Zun Thek, Kim Man 
Ghen, membri supleant i ai 
Comitetului Politic al Comi
tetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, vice
președinți ai Cabinetului de 
Miniștri, Kang Rian Uk, vice
președinte al Prezidiului Adu
nării Populare Supreme, I’ek 
Nam Un, președintele Adună
rii Populare Supreme, Hă Dam, 
ministrul de externe al R.P.D. 
Coreene, și alte persoane ofi
ciale coreene.

Erau prezenți pe. aeroport 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditațî la Phenian.

al tovarășului 
Kim Ir Sen

Stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Stimate tovarășe Ion Gheor- 
ghe Maurer,

Stimați și distinși oaspeți 
români,

Stimați tovarăși și prieteni,

Terminînd vizita in țara 
noastră, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va părăsi orașul Phenian.

In acest răstimp noi am pe
trecut zile deosebit de plăcute 
și utile avînd în mijlocul nos
tru pe solii prieteniei poporu
lui frate român.

In preajma clipei de despăr
țire, permiteți-mi să exprim 
recunoștința profundă pentru 
vizita întreprinsă în țara 
noastră de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de delegația româ
nă, precum și pentru spriji
nul, solidaritatea manifestată 
cu lupta dreaptă a poporului 
nostru.

Deși a fost scurtă, vizita 
dumneavoastră în țara noastră 
a contribuit la înțelegerea re
ciprocă și la întărirea priete
niei dintre partidele și popoare

înainte de plecare, la scara 
avionului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, își_ iau rămas bun 
cu căldură de la tovarășul Kim 
Ir Sen și soția sa, Kim Săng E. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat își string mîi- 
nile, se îmbrățișează. To
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Ion Iliescu și George Macoves- 

sebită problemelor promovării 
securității europene, care re
clamă un sistem de angajamen
te ferme din partea tuturor sta
telor, precum și de măsuri con
crete de natură să ofere fie
căruia dintre ele garanții de
pline oa să se afle la adăpost 
de orice primejdie de agresiune 
sau de alte acte de folosire a 
forței ori de amenințare cu 
forța și care să asigure dez
voltarea lor pașnică într-un 
climat de destindere, înțelegere 
reciprocă și colaborare. In a- 
cest sens, cele două părți au 
apreciat că se impun eforturi 
susținute în vederea pregătirii 
conferinței pentru securitate eu
ropeană, cu participarea egală 
în drepturi — în toate fazele 
de pregătire și desfășurare a 
conferinței — a tuturor state
lor interesate.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de ele
mentele și rezultatele pozitive 
obținute pînă în prezent pe 
calea conlucrării între țările 
din Balcani și au reafirmat ho
tărîrea României și Greciei de 
a acționa în continuare, în ca
drul bilateral și multilateral, 
pe plan guvernamental și ne
guvernamental, pentru întărirea 
prieteniei și colaborării între 
țările balcanice, pentru extin
derea relațiilor în domeniile po
litic, economic, tehnic, științi
fic, cultured și altele, pe baza 
respectării stricte a principiilor 

Au fost de față Aurel Măl- 
nășan. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Phenian, 
Kang lăng Săp, ambasadorul 
Republicii Populare Democra
te Coreene în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen, îm
preună cu soțiile lor, membrii 
delegației române, au primit 
apoi defilarea gărzii de onoa
re.

Intîmpinat cu urale și aplau
ze care nu contenesc minute 
în șir, a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

le noastre, dintre Coreea și 
România, lăsind o profundă 
impresie poporului nostru.

Poporul coreean nu va uita 
niciodată sentimentul de prie
tenie frățească pe care ni l-ați 
lăsat.

Noi urăm din inimă poporu
lui român să obțină, >ub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, noi și minunate succe
se în lupta pentru crearea 
unei vieți noi, pentru apărarea 
păcii.

Astăzi ne despărțim, dar re
lațiile de prietenie și colabo
rare bazate pe principiile 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, sta
tornicite între Partidul Muncii 
din Coreea și Partidul Comu
nist Român, între Republica 
Populară Democrată Coreeană 
și Republica Socialistă Româ
nia, între popoarele țărilor 
noastre se vor întări și dezvol
ta tot mai mult.

Stimați oaspeți,
Subliniind încă o dată cu sa

tisfacție rezultatul vizitei dum
neavoastră la noi în țară, vă 
adresez urări de drum bun și 
sănătate.

Trăiască prietenia și coeziu
nea frățească dintre poporul 
coreean și poporul român!

Trăiască Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă 
România !

cu își iau rămas bun de la 
tovarășul Kim lr Sen și so
ția sa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
salută încă o dată, din ușa a- 
vionului, mulțimea care ovațio
nează și aclamă.

La amiază, avionul oficial al 
delegației române a decolat, o 
escadrilă de ^onoare a Forțelor 
aeriene militare coreene escor- 
tîndu-1 pînă la frontierele țării.

independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
avantajului reciproc, neameste
cului în treburile interne, in
tegrității teritoriale și inviola
bilității frontierelor, a dreptu
lui fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinele, în vede
rea transformării Balcanilor în
tr-o regiune de bună-vecinătate, 
colaborare, pace și securitate.

Părțile au expus pozițiile gu
vernelor lor față de situația din 
Orientul Apropiat. Ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România a expus, de 
asemenea, poziția guvernului 
său în legătură cu situația din 
Indochina.

Considerînd că înfăptuirea o- 
biectivelor dezarmării interesea
ză în mod vital toate popoa
rele, părțile s-au pronunțat pen
tru intensificarea negocierilor 
în acest domeniu și pentru a- 
doptarea unor măsuri concrete 
de dezarmare.

Recunoscînd importanța rolu
lui Organizației Națiunilor Uni
te în menținerea și consolida
rea păcii, cele două părți și-au 
exprimat, convingerea că tre
buie făcut totul pentru întări
rea eficacității și pentru reali
zarea universalității sale.

Părțile au apreciat utilitatea 
convorbirilor și și-au manifes
tat dorința de a le continua, 
de a dezvolta contactele dintre 
cele două Ministere ale Aface
rilor Externe.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Deschiderea lucrărilor 

Congresului al Vlll-lea al P. S. U. 6.
Convorbirea 
delegației

BERLIN 15 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : In marea sală de 
congrese „Werner Scelenbinder 
Huile" din Berlin au început, 
la 15 iunie, lucrările Congre
sului al VHI-lca al I’.S.U.G.

La congres participa peste 
2 000'delegați — muncitori, ță
rani cooperatori, intelectuali — 
aleși la conferințele de partid 
regionale și ale unor comitete 
dc partid, rcprezentînd aproa
pe 2 milioane dc membri ai 
P.S.U.G.

Dc asemenea, in sală sînt 
prezente delegații ale unor 
partide comuniste și muncito
rești, partide socialiste de stin
gă și democratice, ale unor 
mișcări de eliberare națională. 
In prezidiul Congresului a luat

Comunicat comun 
chino-iugoslav

PEKIN 15 (Agerpres). — La 
Pekin a fost dat publicității 
comunicatul cu privire la vizi
ta delegației guvernamentale 
iugoslave, condusă de secreta
rul de stat pentru afacerile 
externe, Mirko Tepavaț, și con
vorbirile avute cu Li Sien-nien, 
vicepremierul Consiliului de 
Stat, și CI Pîn-fei, ministru 
ad-interim al afacerilor exter
ne.

Comunicatul precizează că 
întrevederile, desfășurate într-o 
atmosferă de sinceritate, înțe
legere și prietenie, s-au referit 
la dezvoltarea conțin vă a rela
țiilor dintre China și Iugosla
via, precum și la unele pro
bleme internaționale de inte
res reciproc. Ambele părți au

Deschiderea 
Expoziției 
realizărilor 

în construcția 
socialistă 

a Republicii 
Populare 
Chineze

(Urmare din pag. 1) 

delegației guvernamentale a 
Republicii Populare Chineze, 
caro se află într-o vizită în 
țara noastră cu prilejul inaugu
rării expoziției, de ceilalți mem
bri ai delegației, de Van Țen- 
iuan, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Chineze la 
București, și de membri ai am
basadei R. P. Chineze.

Festivitatea a fost deschisă 
de Țzai Sin-de, directorul ex
poziției.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Chineze și Republicii Socialiste 
România.

A luat apoi cuvîntul condu
cătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Populare Chi
neze, Li Sui-cin, ministrul in
dustriei de mașini nr. 1, care, 
în numele delegației guverna
mentale și a organizatorilor Ex
poziției Republicii Populare 
Chineze a transmis un cald sa
lut conducătorilor, de partid și 
de stat, celorlalte persoane o- 
ficiale române, șefilor misiu
nilor diplomatice, prezenți la 
deschiderea expoziției.

La invitația organizatorilor 
Expoziției, tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a tăiat în aplauzele celor 
prezenți. panglica inaugurală a 
expoziției realizărilor în con
strucția socialistă a Republicii 
Populare Chineze, cea mai ma
re și mai reprezentativă mani
festare de acest gen pe car& 
China populară o organizează 
anul acesta peste hotare. Ea o- 
cupă o suprafață totală de circa 
3 500 mp.

In contiunare, a fost vizitată 
expoziția. Ea facilitează vizita
torilor o mai bună cunoaștere 
a eforturilor oamenilor muncii 
chinezi, care, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, în 
frunte cu președintele Mao 
Tzedun, obțin succese remar
cabile în măreața operă de e- 
dificare a societății socialiste în 
patria dor.

Deschisă publicului românesc 
la scurtă vreme după vizita fă
cută în Republica Populară 
Chineză de către delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — eveniment 
cu profunde semnificații istori
ce în dezvoltarea relațiilor de 
trainică prietenie dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre — expoziția se înscrie ca 
un moment deosebit al întăririi 
prieteniei frățești româno-chi- 
neze, la adîncirea cooperării și 
colaborării dintre România și 
China Populară.

Expoziția rămîne deschisă pu
blicului vizitator pînă la 6 iu
lie a. c.

(Agerpres)

loc, alături de conducătorii 
altor delegații invitate la Con
gres, conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cuvin tarea de deschidere a 
Congresului, ce urma să fie 
rostită de președintele L’.S.U G.. 
Walter Ulbricht, — care nu a 
participat la ședința de des
chidere a Congresului din mo
tive de sănătate — a fost citită 
de Hermann Axen, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

Pe ordinea de zi a Congre
sului se află raportul C.C. al 
P.S.U.G., raportul Comisiei 
Centrale de revizie al P.S.U.G., 

subliniat că toate țările, cu 
sisteme sociale identice sau di
ferite, mari sau mici, trebuie 
să-și întemeieze relațiile lor re
ciproce pe principiile respectu
lui reciproc, independenței, su
veranității și integrității terito
riale, neagresiunii, neamestecu
lui reciproc în treburile inter
ne, egalității și avantajului 
reciproc.

Părțile au constatat cu satis
facție că în ultimii ani — re
lațiile dintre R. P. Chineză și 
R. S. F. Iugoslavia se dezvoltă 
cu succes, pe baza principiilor 
amintite. S-a exprimat de că
tre ambele părți dorința »e a 
se depune în continuare efor
turi pentru dezvoltarea prie
teniei dintre cele două state 
și popoarele lor, pentru extin
derea și dezvoltarea relațiilor 
de colaborare în domeniul e- 
conomic, tehnico-științific și 
cultural între cele două țări. 
Ambele părți au constatat cu 
satisfacție că vizita de priete
nie a delegației guvernamen
tale iugoslave a adus o con
tribuție pozitivă la aprofun
darea cunoașterii reciproce 
între popoarele Chinei și Iu
goslaviei. la întărirea prieteni
ei lor și dezvoltarea re’ațiilor 
dintre cele două țări.

Partea chineză, relevă în în
cheiere comunicatul, a accep
tat cu satisfacție invitația a- 
dresată. în numele guvernului 
iugoslav, de secretarul de stat 
pentru afacerile externe, Mirko 
Tepavaț. ca o delegație guver
namentală a R- P. Chineze să 
facă o vizită în R. S. F. Iu
goslavia.

MIERCURI 16 IUNIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Campionatele europene de 
box. înregistrare de la 
Madrid.

18,00 Ex-Terra '71. Emisiune- 
concurs de construcții teh
nice pentru pionieri și șco
lari. Din imaginațieDupă

MIERCURI 16 IUNIE

PROGRAMUL I ) 6,00 Muzică 
și actualități; .9,30 Viața cărți
lor; 10,00 Buletin de știri; 10,05 
Popas folcloric în zonele Bihor 
și Prahova; 10,30 Vreau să știu; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 

raportul asupra directivelor cu 
privire la planul de dezvoltare 
a economiei naționale a R.D.G. 
pe perioada 1971—1975, alege
rea organelor de conducere.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria unor militanți din R.D.G. 
și din străinătate ai mișcării 
comuniste și muncitorești și 
ai luptei de eliberare naționa
lă care au decedat în perioada 
dintre congresele al VII-!ea și 
al Vlll-lea.

După aceasta, a avut loc 
constituirea organelor de luciu 
ale congresului.

A luat apoi cuvîntul Erich 
Honecker, prim-secrecar al C.C. 
al P.S.U.G., care a prezentat 
raportul Comitetului Central 
al P.S.U.G.

GENEVA 15 (Agerpres). — 
La Geneva continuă lucrările 
celei de-a 56-a Sesiuni a Con
ferinței Internaționale a Mun
cii. In ședința plenară de luni, 
a luat cuvîntul reprezentantul 
conducătorilor de întreprinderi 
din România, Bujor Olteanu. 
Vorbitorul a evidențiat unele 
aspecte ale procesului de dez
voltare economică și socială 
din țara noastră, participarea 
activă a maselor Ia activitatea 
de elaborare și îndeplinire a 
planurilor economice, la condu
cerea nemijlocită a producției 
și rezolvarea problemelor de 
interes obștesc.

Au fost relevate, de aseme- ■ 
nea. relațiile de cooperare sta
bilite între țara noastră cu 
O1M și PNUD pe linia for
mării și perfecționării cadre
lor. rolul important pe care îl 
arc Centrul de perfecționare 
a cadrelor dc conducere din 
întreprinderi (CEPECA) în 
procesul de instruire și per
fecționare a conducătorilor de 
organizații economice din țara 
noastră.

inspirație! — temă la a- 
legere.

18,25 Mult e dulce și frumoasă...
18,40 Confruntări. In dezbaterea 

opiniei publice proiectul 
de lege privind organiza
rea și conducerea unită
ților economice de stat.

19,10 Tragerea Pronoexprcs.
19,20 1 001 de sori — emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20,15 Tele-cinemateca : „Johnny 

Belinda" cu Jane Wyman 
și Lew Ayres.

Cîntă George Răpcău; 11,15 
Consultație juridică; 11,30 Ti
nere talente; 12,00 : Formația 
Bobby Byrne; 12,10 Recital de 
operă Valentin Teodorian; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,27 Cîntecul e 
pretutindeni; 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14,44 Cîntă Aurelia 
Fătu Răduțu și Felician Făr- 
cașu; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 — 100 de legende româ
nești; 15,30 Pagini vocale și 
orchestrale din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 

P.C.R. aflată 
în Austria 

cu delegația 
P. C. A.

VIENA 15. — CorespondenJ 
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Delegația Partidului 
Comunist Român, condusă do 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., a avut marți 
o convorbire cu o delegație a 
Partidului Comunist din Aus
tria, în frunte cu tovarășul 
Franz Muhr, președintele P.C.A.

Din partea română au parti
cipat tovarășii Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C., șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., Tra
ian Dudaș, membru supleant al 
C.G. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean P.C.R.-Me- 
hedinți, Dumitru Ghișe, mem
bru supleant al C.C., adjunct 
de șef de secție la C.G. al 
P.C.R., iar din partea austriacă 
tovarășii Friedl Furnberg și 
Walter Wachs, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C.A., 
Heinrich Fritz, membru al C.C., 
șeful secției externe a C.C. ai 
P.C.A., Johann Steiner, activist 
al secției externe a C.C. ai 
P.C.A.

In aceeași zi, delegația Parti
dului Comunist Român a avut 
o întîlnire cu membrii Secre
tariatului Organizației P.C.A. 
din Viena. Oaspeții români au 
fost salutați de Franz Karger, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Austria, pre
ședintele acestei organizații.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească.

----♦----

PE SCURT
4- Un purtător militar de cu-* 

vînt de la Pnom Penh a anun
țat că forțele regimului Lon 
Nol-Sirik Matalj au abandonat 
orașul Srang. punct strategic 
important pentru exercitarea 
controlului asupra șoselei na
ționale nr. 3 din Cambodgia. 
Hotărîrea a fost luată după co 
patrioții au tăiat căile de a- 
provizionare ale bazei militare 
Ia această localitate.

♦ Guvernul peruan a hotărî6 
exproprierea a 16 mari lati
fundii situate în provinciile 
Chancay, Chincha, Pisco Ica și 
Nazca. Hotărîrea adoptată în a- 
cest sens prevede împărțirea 
imediată a suprafețelor expro
priate țăranilor.

4- La' Hanoi a fost semnal 
un plan de colaborare științi
fică între Comitetul de Stat 
pentru Știință și Tehnică și 
Comitetul de Științe Sociale ale 
Republicii Democrate Vietnam, 
pe de o parte, și Academia de 
Științe a Republicii Democrate 
Germane, pe de alta, informea
ză agenția ADN.

La invitația Uniunii Scri
itorilor din Cuba (U.N.E.C.), 
scriitorii Edgar Papu și Aurel 
Covaci au făcut o vizită de o 
lună în această țară. Ei au vi
zitat instituții de artă și cul
tură, obiective economice din 
capitală și provincie. Oaspeții 
români au avut convorbiri cu 
Nicolas Guillen, președintele 
U.N.E.C., și cu alte personali
tăți ale vieții culturale și ar
tistice cubaneze.

R. P. POLONA : Fabrica 
de mașini textile „Majed" 
din Lodz s-a specializat în 
producerea de mașini de bo
binat, de țesut, și alte uti
laje pentru filaturi.

In foto: Mașina de bobi
nat, de mare precizie RY-22 
și realizatorul ei, ing. S. Ku- 
bicki, de la „Majed“.

22,00 Teleglob : Mongolia. Re
portaj filmat.

22,15 Telejurnalul de noapte.
22,25 Campionatele europene de 

box — sferturi de finală. 
Transmisiune directă de la 
Madrid.

--- <----

Mica publicitate
Pierdut carnet de muncă 

seria Og nr. 386 253 pe nu
mele de Nagy Mihail, eliberat ; 
de E. M. Lupeni. Declar nul. |

Cîntece și prelucrări de Con
stantin Arvinte; 16,30 Muzică 
ușoară de Elly Roman; 17,00 
Antena tineretului; 17,30 Con
cert de muzică populară; 18.00 
Orele serii; 20,00 Tableta du 
seară; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Din cîntecele Mă
riei Peter; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Bijuterii muzicale; 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal; 22,30 Concert da 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară — con
tinuare; 24,00 Buletin de știri) 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.
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