
DEPLINA ADEZIUNE
POLITICA PARTIDULUI
întreaga Vale a Jiului ași exprimă prețjuă*ea 

și aprobarea unanimă fată <le activitatea delegației 
de partid și guvernamentale^ conduse de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, in facile socialiste din Asia

Expresie a politicii 
militante, principiale
a partidului nostru

Alături de întregul nostru 
popor am urmărit, zilele tre
cute, cu viu interes și profun
dă satisfacție modul in care a 
decurs vizita de trei săptămini 
a solilor României socialiste, 
in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele 
Consiliului de Stat, in Republi
ca Populară Chineză, Republi
ca Populară Democrată Core
eană, Republica Democrată 
iVieinam și Republica Populară 
(Mongolă.

Slrăbătind mii și mii de ki
lometri departe de patrie, de
legația a avut minunatul prilej 
de a cunoaște nemijlocit reali
zările remarcabile ale unor 
popoare și țări de care ne lea
gă stri.nse legături pe toate 
planurile, idealuri comune de 
prosperitate, pace, socialism.

Primirea deosebit de entuzi
astă făcută peste tot înalților 
reprezentanți ai poporului ro
mân, aprecierile cu adevărat 
elogioase la adresa politicii 
partidului și guvernului nostru

rostite cu acest prilej și con
semnate în documentele ofici
ale adoptate demonstrează o 
dată mai mult, fără nici o um
bră de îndoială, că principiile 
nobile care stau la temelia a- 
cestei politici, consecvent afir
mate de România de la tribu
na unor înalte foruri interna
ționale și transpuse perseverent 
în practică, se bucură de adezi
unea deplină a milioane și mi
lioane de oameni.

Această vizită a reliefat cu 
și mai multă tărie poziția an- 
tiimperialistă a țării noastre, ho- 
tărirea neabătută a poporului 
nostru de a acționa și pe mai 
departe pentru afirmarea drep
tului sacru al fiecărui popor 
de a-și decide soarta, de a-și 
construi viitorul pe măsura pro
priilor aspirații și idealuri.

Pornind totdeauna de la tră
săturile comune care unesc ță
rile socialiste, făcînd abstrac
ție de deosebirile, preocupări
le, sarcinile specifice care se 
nasc în mod cu totul firesc de 
la țară la țară în procesul con

strucției socialismului, partidul 
nostru militează necontenit 
pentru întărirea continuă a sis
temului socialist, a mișcării 
comuniste și internaționale.

Alături de toate cadrele di
dactice care activează în în- 
vățămintul universitar din ța
ra noastră îmi exprim deplina 
satisfacție și mîndrie pentru 
activitatea depusă de înalții 
noștri mesageri, conduși de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cursul vizitei efectuate în 
avanposturile socialismului de 
pe continentul asiatic, convins 
fiind că aceasta constituie o 
fericită expresie a vocației 
pașnice a poporului nostru, a 
politicii militante, principiale 
și pline de răspundere pentru 
destinele omenirii progresiste; 
promovată de Partidul Comunist 
Român în relațiile sale cu toa
te statele.

Conf. dr.
Ilie CONSTANTINESCU, 

prorector al 
Institutului de mine Petroșani
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Profundă mîndrie

izvorîtă din

cald patriotism

Un țel suprem urmărit cu tenacitate:

Manifestare strălucită a consecvenței politicii externe 
țării noastre, vizita conducătorilor partidului și statului 

nostru în cele patru state asiatice se impune ca un fapt 
major in viața internațională, constituind un moment de 
cea mai mare importanță al actualei evoluții a acesteia.

Primirea entuziastă făcută delegației noastre, prețuirea 
și respectul cu care a fost intimpinat pretutindeni tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ne-a umplut inimile de profundă 
mîndrie izvorîtă din cald patriotism.

Recenta vizită a reconfirmat in mod strălucit justețea 
și clarviziunea politicii elaborate de Congresele al IX-lea 
și al X-lea ale Partidului Comunist Român. Întrezărind 
repercusiunile acestei călătorii de răsunet și importanță 
istorică, putem fi pe deplin optimiști. Bilanțul acestei vi
zite va fi desigur îmbucurător, constînd in influența pe care 
o va avea asupra dezvoltării în continuare la un nivel su
perior a relațiilor frățești dintre țările noastre, ca și pe 
un plan mai larg — a întregului sistem socialist mondial.

Țara noastră, al cărei prestigiu a sporit prin această 
vizită, nu va înceta să-și aducă aportul la lupta omenirii 
pentru un viitor de pace, progres și civilizație.

Solii poporului nostru au vizitat țări aflate în primele 
linii ale luptei antiimperialiste. Această călătorie a reflectat 
din nou poziția fermă, antiimperialistă a României socia
liste, solidaritatea noastră militantă cu popoarele ce în
fruntă imperialismul și luptă pentru dreptul lor la liber
tate și independență.

De aceea am urmărit cu interes crescînd seară de seară, 
prin intermediul imaginilor de televiziune, toate etapele 
vizitei, descifrind semnificația acestei acțiuni internaționa
liste. Și am constatat cu vie satisfacție că popoarele țărilor 
socialiste ale Asiei ne sînt apropiate, prietene, nutrind ace
leași idealuri în ciuda distanțelor geografice care ne separă.
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Zenobia ILIEȘ,
Teatrul „Valea Jiului'

Gu profunde sentimente de 
.tnîndrie patriotică și aprobare 
am urmărit desfășurarea între
gii vizite a delegației de partid 
Jși guvernamentale române, con
duse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în țările socialiste 
'din Asia. Au fost zile unice
de netăgăduită bucurie și sa
tisfacție pentru poporul nos
tru. pentru toți oamenii aces
tei țări — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți —, pentru mine personal 
ca cetățean și comunist, văzînd 
cu cită consecvență sînt apli
cate in viață principiile poli
tice externe a Partidului Comu
nist Român. Mi-aș permite o 
comparație : în zilele 
pămînlul Republicii 
Chineze.
Democrate 
Democrate
Populai e Mongole, privirile în

Republicii 
Coreene, 
Vietnam.

vizitei pe 
Populare 
Populare 

Republicii 
Republicii

tregii lumi s-au îndreptat cu 
admirație și respect spre „soare 
răsare", unde delegația noas
tră, printr-o laborioasă activi
tate purta convorbiri priete
nești, fructuoase, încheia noi 
acorduri de colaborare în cele 
mai diverse domenii, în inte
res reciproc, slujind cauza uni
tății țărilor socialiste, cauza co
munismului în lume. M-a im
presionat puternic și plăcut căl
dura cu care marile popoare 
prietene din Asia au întîmpinat 
pretutindeni pe solii României 
socialiste. Aceasta mi-a întărit 
încă 3 dată convingerea des
pre prestigiul de care se bucu
ră partidul și guvernul țării 
noastre.

Ca inginer minier la Centrala 
cărbunelui, angajat alături de 
toți oamenii muncii din Valea 
Jiului în uriașul efort construc
tiv al poporului, pentru edifi

carea societății multilateral 
dezvoltate în patria noastră, 
dau o înaltă prețuire efortu
rilor conducerii de partid și de 
stat în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îndreptate cu 
înflăcărată stăruință spre salv
gardarea păcii, spre întărirea 
prieteniei și colaborării între 
toate popoarele — mari și mici 
— indiferent de sistemul so
cial-politic. In activitatea mea 
de zi cu zi, voi face totul ce 
depinde de mine pentru trium
ful acestei înțelepte politici, 
îmi voi consacra toate energi
ile îndeplinirii sarcinilor la ex
tracția cărbunelui pentru spo
rirea aportului minerilor din 
Valea Jiului la realizarea obiec
tivelor actualului cincinal.

loan KORMOCZKY, 
inginer șef 

la Centrala cărbunelui Petroșani

In calitatea mea de comunist, 
'de cetățean al României socia
liste, urmăresc cu un deosebit 
interes activitatea desfășurată 
pe plan internațional de parti
dul și statul nostru. Este o ac
tivitate ce confirmă zilnic per
severența cu care poporul ro
mân militează pentru triumful 
socialismului și comunismului, 
pentru statornicirea unei păci 
trainice între popoarele lumii.

Recenta vizită a delegației 
conducătorilor noștri de partid 
și de stat în R- P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Vietnam 
și R. P. Mongolă, delega
ție condusă in mod magis
tral de secretarul general 
Nicolae Ceausescu, a reliefat

socialismului
încă o dată politica înțeleaptă 
bazată pe un profund interna
ționalism socialist. Ca orice ce
tățean al acestei țări înflori
toare sub soarele - binefăcător 
al ideilor comuniste, urmărind 
imaginile televizate, reportajclo 
transmise la radio sau din ci
tirea largilor informări din pre
să, am avut deosebita satisfac
ție de a fi martorul unei ma
nifestări de simpatie a popoa
relor din cele 4 țări socialiste 
din Asia, față de noi cei do 
aici, noi cei ce ne făurim un 
viitor strălucit pe crestele Car- 
paților, pe cîmpiile roditoare alo 
Bărăganului. Privim cu încre
dere viitorul deoarece alături 
de noi se află în fiecare clipă

milioane de prieteni pe care 
îi stimăm și care ne stimează. 
L-au dovedit acest lucru toți 
acei care au salutat cu un deo
sebit entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
membri ai delegației, aceia ca
re au scandat numele patriei 
noastre dragi, România.

Pe pămîntul marii Chine 
populare, acolo unde pulsează

Dumitru POSTOLACIIB
șef brigadă zidari — 

șantierul Petroșani 
al Grupului T.C.H.
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Vizita președintelui 
de Stat 

al României,
Nicolae Ceaușescu, 

în Finlanda
MOMENT IMPORTANT IN CRONICA RELAȚIILOR 

ROMÂWEINLANDEZE
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa. Elena 
Ceaușescu, au plecat marți di
mineața în Finlanda, unde vor 
face o vizită oficială, la invita
ția președintelui Republicii, 
Urho Kekkonen, între 29 iunie 
și 3 iulie 1971.

Șeful statului român este în
soțit de Janos Fazekas, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Corneliu Măncscu, 
ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Mircea Bălănescu, ambasadorul 
României la Helsinki, de consi
lieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa au fost 
prezenți ; Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, llio 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo

rian Dănălache. Petre liupu, 
Dumitru Popa, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Daleo, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Slănescu, precum și soțiile 
conducătorilor de partid și de 
stat, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, ai Consiliu
lui de Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai Gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești.

Erau, de asemenea, prezenți 
însărcinatul cu afaceri adinte- 
rim al Finlandei la București, 
Pertti Kaukonen, membri ai 
ambasadei finlandeze, șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați în România, și alți mem
bri ai Corpului Diplomatic.

Un mare număr de locuitori 
ai Capitalei au venit la aero

port pentru a conduce pe șe-« 
ful statului nostru. Ei ovațio
nau îndelung, scandau „Ceaușes- 
cu—P.C.R.", exprimîndu-și șl 
cu acest prilej dragostea și sti- 
ma față de conducătorul par
tidului și statului nostru, pre
țuirea pentru neobosita sa ac
tivitate consacrată dezvoltării 
prieteniei și colaborării Româ
niei socialiste cu toate țările, 
cauzei păcii și înțelegerii întră 
popoare, sporirii continue a 
prestigiului internațional al 
patriei noastre. Tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu răspunde 
prietenește aclamațiilor mul
țimii, strînge cu căldură mîini-4 
le multor cetățeni. Un grup da 
pionieri oferă flori șefului sta
tului, soției sale.

Avionul oficial a decolat la 
ora 8.30, îndreptîndu-șe spre. 
Helsinki.

(Agerpres).
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Alte 
amănunte 

în legătură 

eu vizita 

președintelui 

Consiliului de Stat 

al României, 

Nicolae Ceaușescu, 

în Finlanda

Cu planul semestrial 
îndeplinit 

înainte de termen

Cu gîndul la i/.bîn/.i viitoare

întreaga perioadă a primelor 
șase luni din acest an a fost 
punctată cu -un șir de succese 
în muncă de către colectivul 
Preparației Lupeni. Răspunzînd 
prin fapte la mobilizatoarea 
chemare a Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, preparatorii au reali
zat, la data de 28 iunie, sar
cinile de plan la producția netă 
pe semestrul I 1971. Măsurile 
tehnico-crganizatorice luate în 
comitetul de direcție pentru a- 
sigurarea funcționării neîntre
rupte și cu debit majorat a in
stalațiilor. concasarea interme
diarului 10—80 mm în circuit 
închis, rezețarea în bateria de 
zețaj nr. 1 a cărbunelui spă
lat în bateria nr. 2, funcțio
narea în bune condițiuni a ba
teriei nr. 4 de flotare, au per
mis obținerea unor realizări su
perioare la toți indicatorii e-

conomici. Producția marfă va
lorică a fost îndeplinită în pe
rioada trecută în proporție da 
102 la sută, cenușa în cărbu
nele special pentru cocs a fost 
redusă cu 0,2 puncte, economi
ile realizate la prețul de cost 
totalizează 200 000 lei iar be
neficiile realizate un milion da 
lei.

Muncitorii Tudor Mîndreanu, 
Năstase Goia, loan Burlaca, 
Andrei Drotzinger, maiștrii 
George Grozav, Mircea Dănu- 
țiu, Florea Tigoianu, maiștrii 
principali Ilie Kalanyos, Iosifl 
Ghiciu, Livius Avramescu, in
ginerii Traian Miclea, Andrei 
Pangalos și alții sînt doar cîțiva 
din cei care au dat un aport 
substanțial la succesele colec
tivului.

Victoria TOMESCU. 
corespondent

1IU A 
învățătorului
A devenit o tradiție ca in 

fiecare an, la 30 iunie, să săr
bătorim intr-un cadru festiv 
„Ziua învățătorului", prilej de 
bilanț al activității desfășura
te in decursul unui an școlar, 
de scrutare lucidă a viitorului 
spre a vedea ce ne mai rămi- 
ne să facem pentru a asigura 
tinerelor generații un climat 
optim de educație și instruire.

„Ziua învățătorului" consti
tuie un simbol al respectului 
și dragostei pe care societatea 
noastră o acordă oamenilor 
de la catedră, acești neobosiți 
făuritori de caractere, de ta
lente, chemate să preia la mo
mentul oportun sarcinile deo
sebite care apasă pe umerii 
generațiilor prezente. Construc
ția noii societăți nu este posi
bilă decît pe oaza celor mai 
noi cuceriri ale științei, tehni
cii. culturii, iar transmiterea 
acestor cuceriri revine tocmai 
slujitorilor școlii care, "ii spi
rit de abnegație, cu răbdare, 
tact, exigență sînt chemați să 
facă totul pentru a făuri ca

dre de nădejde, necesare pro
ducției materiale și spirituale.

In anii socialismului, Valea 
Jiului a făcut pași uriași po 
calea edificării unui nvațămint 
de calitate, capabil sâ satisfacă 
exigențele tot mai mari pe 
care partidul și statui nostru 
le pretinde astăzi. Cele peste 
1 000 de cadre didactice varo 
profesează acum in municipiul 
nostru, instruiesc și educă un 
„contingent" de peste 20 000 
elevi din toate clasele, curo 
învață in peste 50 de unități șco
lare de diverse grade și pro
filuri, incepind de la grădini
țe, școli generale, școli profe
sionale și Piuă la licee >i fa
cultăți de invățămmt superior.

In ultimii am s-au edificat 
și In Valea Jiului noi construc
ții școlare, săli de clasă labo
ratoare și e de ajuns -,ă cităm 
in această ordine de idei da
rea în folosință a noilor clădiri 
ale liceelor de cultură generalJ

{Continuare in pag. a 3-a)
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MIERCURI 30 IUNIE 1971

Creșterea continuă a necesităților de energic primară 
in țara nonstrăxca urmare a programului dc dezvoltare 
multilaterală a industriei, a economici naționale, sporirea 
volumului de cărbune extras prevăzută in planul de pers
pectivă. saltul de calitate impus activităților din industria mr- 
nieră — toate acestea sînt condiționate do o serie de pro
bleme care, in esență, converg spre creșterea productivității 
muncii și reducerea continuă a prețului de cost.

Efortul financiar depus la noi pentru reconstrucția și 
modernizarea minelor existente și pentru construirea de 
mine noi. a răspuns cerințelor de dezvoltare, dar. crește
rea ritmului de investiții n trebuit să devanseze creșterea 
ritmului de producție. In cincinalul trecut, la minele Văii 
Jiului s-a pus in valoare un volum de rezerve geologice 
cu 29 la sută mai mare decit era prevăzut, ceea ce a asigu
rat o dezvoltare a producției do huilă numai in bazinul 
nostru de cea. 2,7 milioane tone pe an.

Paralel s-a amplificat și activitatea de cercetare, rore- 
lată mai eficient cu nevoile producției, punindu-se in npli- 
rarc o serie de studii privind,:

4 susținerea abatajelor frontale cu stilpi metalici și 
imbunătățirea tehnologiilor de susținere;

♦ utilizarea grinzilor articulate:
+ extinderea susținerii metalice in lucrările de des

chideri și pregătiri etc.
Pentru a se putea atrage și stabiliza in și mai mare mă

sură cadrele necesare industriei miniere, in anul 1970, s-a 
trecut la experimentarea schimbului de lucru de 6 ore in 
subteran, rezultatele obținute confirmind justețea măsu
rilor si croind premisele generalizării.

Dar. demararea intirziată in introducerea tehnicii mo
derne, in mecanizarea și automatizarea operațiilor cu vo
lum marc de muncă fizică, nu a asigurat o creștere cores
punzătoare a nivelului de productivitate a muncii. Așa se 
explică faptul că la noi cantitatea de muncă pe tona de 
cărbune este mai ridicată ca in alte țări producătoare de 
cărbuni și. de asemenea, timpul mediu de lucru anual este 
mai marc. Deși condițiile naturale de zăcămint sînt mai 
dificile ca in majoritatea țărilor europene cu care ne 
comparăm, trebuie să recunoaștem că avem unele rămineri 
in urmă.

Performanțele realizate de unele din exploatările noas
tre. ne demonstrează că există posibilități de atingere a ni
velelor vizate și evidențiază și mai mult insuficienta valo
rificare a rezervelor organizatorice de care dispunem. Acest 
lucru se reflectă mai ales in activitatea de alegere, de pro
movare. de pregătire și de stimulare a cadrelor.

Derogarea 
de la experiență 

și de la știința 
conducerii nu poate 

ti posibilă...
Vile InHeobșt» cunoscut tap- J 'o. ind lere-ht de «radu! de 

eomplej.ute, indiferent de m- salu? de dezvoltare al p;odu<- 
ratlolAlitaten Oljaaizâi .1 
determinați. In hnal. de 

®n singur element hota lor 51 
anume, munca omeneasca

In societatea noastră de azi 
nccasta problema preecupa >n- 
te-un grad tnait conducerea de ^rlîd's. de «al Jn contextul 
acestor preocupări. 1 lenara . - 
a‘ PC.R. din 10 februarie IȘTI, 
erintre alte probleme de im
portantă majora și-a '.recul. pe 
ordinea de zi. Prun 1,11 ,e-'1
CU privire la perfecționarea con- 
linnă a pregătirii profesionale 
O saloriatilor din unitățile so
cialiste de stat, iar in luna tu 
nie C-. Consiliul de Miniș
tri a elabor.it proiectul de Lege 
orivind încadrarea și promte 
virea in muncă a P'-rsonalulin 
d.n unitățile socialiste de stat, 
proiect care a fost supus dez- 
baterii publice.

Integrarea celor mai noi rea
lizări ale științei și tehnicii 
In 'oaie domeniile de activi 
vote determină creșterea rolu
lui ’cadrelor în organizarea și 
conducerea procesului de pro
ducție.

Nu putem concepe progres 
tehnic fără o pregătire tehnică 
superioară 51 actuală a ■ adre 
tor. pregătirea in cauză fim 
condiționată dc însăți piopor 
tide progresului. .

Cumulind gîndirea tehnica n- 
ir-un anumit domeniu, consta
tăm că ritmul prosiesului teh
nic întrece posibilitățile de n 
suțire a experienței. 
principal se pune pe forma 
rea cadrelor și, abia in al doi- 

rind. pe perfecționarea aces- "dică £ dezvoltarea cu
noștințelor anterioare M PȚ Ș' 
.umnforeo unor noi cunoștințe. 
Voind pas cu progresul teh- 
" 'sursa de formare. însă, tre
buie Să alimenteze continuu 
producția cu cadre capabile să 
optice noul ia once nivel și 

preia din mers tot ceea ce 
apare ca veritabilă noutate in 
specialitatea respectivă.

Rolul formării oameniloi re 
vrnn alit institute, >r de speția- 
l.late cit Și întreprinderilor. 
Dară în institutele de învăță- 
mint superior cadrele ÎSi msu- 
...« cunoștințele necesare des
lușirii noului, in întrepi m eri 
trebuie să se organizeze aoti- iitatea de adaptare 
iniile reale ale procesului teh
nologic Eficacitatea adaptării 
rezidă în aprecierea corectă a 
gradului necesar de formare, 
corespunzător nivelului tehnic 

1“ perspectivă al întreprinderi 
res^eltee Ori. perspectiva de
termină o permanentizare a 
preocupărilor - 
vi. p’o- Ti n r-orinderea f iad un o^ism social viu. organism 

compartimentat pe '•er 1 r,a(jre_ 
pe orizontală, formarea cadre 
lor trebuie extinsă la toate 
velele Funcțiunile întreprinde; >- - lăsate în afara acțiunii 
de formare - se atrofiază m 
limo E un lucru firesc. Ca dre£ se uzează. 
generînd o fluctuație 
tenge de multe ori. m special 
In industria miniera Indici în 
jurul a 25 la sută, lata de ce Sucătorul de întreprinde 
frebuie să-și cunoască perfect 
pepiniera, să studieze din timp SSdMe fie ârui s /.aria M 
^ organizeze, direct și perse
verent acțiunea de formare a 
Individului care să poata pr 
lua sarcini noi pe măsura ne

cesităților impuse de dezvolta
rea unității.

Varietatea personalității uma
ne însă, diferențele specifice 
dintre indivizi, înclinațiile, ap
titudinile și posibilitățile de a- 
daptare ale acestora, par desi
gur conducătorului probleme 
dintre cele mai dificile. A o- 
feri cadrului mulțumirea și bu
curia unei armonii interioare 
intre el ca om și munca sa, 
înseamnă a-i stimula adapta
rea. a-i spori rodnicia aportu
lui.

Realizînd satisfacția maximă 
in activitatea cadrelor, perso
nalitatea acestora se va recu
noaște total în munca depusă.

Procesul de producție, sufe
rii,d în timp transformările 
tehnologice impuse de progre
sul tehnic, naște pentru cadre 
exigențe, constrîngeri ți ’imi
tări obligatorii. Industria con
temporană impune, pe deopar
te o industrializare a cadrelor 
și în același timp o „umaniza- 
re“ a mediului tehnic. Condu
cătorul care intuiește la timp 
calea de echilibrare a celor 
două cerințe devine un bun 
conducător. Iar dacă el reu
șește să stabilească raporturi 
interpersonale la nivelul pro
blemelor psiho-sociale ridicate 
dc muncă în întreprindere, ca
lea succesului este asigurată. 
Bineînțeles. în această acțiune 
un rol hotărîtor îl au cadrele 
înseși. Ele trebuie să dove
dească voința perfecționării, să 
se considere în permanență ca 
instrumente care se observă 
singure și-și aduc corecturile 
impuse de o nouă situație. Pro
cesul de cunoaștere și pricepe
re de preluare a datelor fur
nizate de producție, de gîndire 
și de decizie. își capătă în acest 
fel adevărata importanță.

Responsabilitatea socială. în 
procesul de formare și perfec
ționare a cadrelor, revine con
ducătorului la orice nivel. Ș' 
dacă ne referim la specificul 
minier, limitîndu-ne gîndirea 
doar la nivelul cadrelor tehnl- 
co-inginerești. vom constata că 
se aplică în multe din exploa
tările miniere o politică gre
șită în formarea „șefilor1* (șef: 
de sectoare. compartimente 
funcționale etc.).

Este perfect adevărat că 
specificul muncii de conducere 
directă a producției în minerit
— în comparație cu alte indus
trii — pretinde un consum mai 
mare de energie fizică și psi
hică. Apelînd la acest factor, 
pe cit de real, pe atît de ne-
- esar, conducerile exploatărilor 
se orientează spre cadre tinere 
care pot răspunde acestui dezi-, 
derat. Dar eficacitatea alegerii 
nu este întotdeauna cea scon
tată, în sensul că, numai calită
țile despre care am văruit 
care se ascund în individ ca 
energie potențială —
suplini nici cunoașterea mese
riei nici experiența, nici atri
butele indispensabile unu: con
ducător.

Dacă nomenclatoarele impun 
pentru anumite funcții penoa- 
de diferite de stagiu - socetl- 
te ca minime In formarea ca
drelor - sigur că acestea au 
fost cu competența antante. 
Se pot Insă obține unele dero- Xi «i acestea sub imperiul 
așa-zis al necesității - se dau 
cu suficientă u-țurință. Este în
deajuns un referat al conducă
torului — aflat la un mom.nl 
dat la... înghesuială, cum v ne 
vorba, din cauza lipsei unul

cadru sau altul țl, cu puține 

insistențe, referatul so apro
bă. Tînfiruj propus devine ast
fel șef, dar șef prin derogare... 
își începe activitatea și o dală 
cu ea se încarcă și de tonte 
răspunderile care revin funcției 
deținute Am obținut dei cmc 
do In stagiu, dar product1.> ne 
dovedește că «le cele mai multe 
ori, derogarea de la experiență 
și de la știința conducerii, nu 
poate fi posibilă... De aceea, pe 
lîngfi elanul tineresc — .atît de 
necesar conducătorului — sur

Să barăm 
calea ratării!

De multe ori însă — și în 
minerit este destul de frecvent 
cazul — în fața unor probleme 
care antrenează responsabili
tate fie că este vorba de cea 
penală fie dc cea socială, ca
drul tînăr, lipsit de experien
ță, dă înapoi și renunță cu 
ușurință la ..șefie', Încep cău
tările, se ridică semnele de în
trebare... Conducătorul se în
treabă dacă nu s-a pripit și 
dacă n-a greșit în alegere, iar 
cel ales se întreabă dacă nu 
cumva și-a greșit meseria.. 
Pentru exemplificare, vom ară
ta doar că la E. M. Dîlja. ex
ploatare lînără, vreme de doi ani
— din 1969 și pînă în prezent
— s-au perindat cinci șefi la 

TRANSFERIJ1 
DE EXPERIENȚĂ 

ȘI ECLAȚIA CADRELOR 
ÎN INDUSTRIA MINIERA

Oră de predare la cursul de împrospătare a cunoștințelor de protecția muncii — organizat pentru inginerii din ca
dru) M.M.P.G. — care se află in plină desfășurare in centrul dc instruire Petroșani.

sectorul I producție. Fără doar 
și poate în munca de șef se 
înregistrează și insuccese. In 
fața insucceselor, trei ingineri 
din cei ce au trecut pe la rea
ducerea sectorului în cauză au 
părăsit sectorul cărbune, cău- 
tîndu-și de lucru în altă parte, 
în alt specific. După o pregă
tire de 6 ani în institutul de 
specialitate, după 3—4 ani de 
producție, conducătorul neex
perimentat sau lipsit de res
ponsabilitate socială, ne pune 
în situația de a ne căuta de lu
cru... După ce am parcurs o 
bună parte din viață, trebuie 
să ne reprofilăm... Astfel se 
deschide calea spre ratare. Și 
la acest lucru, contribuie deo
potrivă conducătorul, ca și ca
drul în formare.

Calea destul de sinuoasă a 
formării și perfecționării ca
drelor — pentru a nu duce 
către ratare — nu trebuie sâ 
constituie un scop în sine, ci 
mijlocul de rezolvare a obiec
tivelor întreprinderilor noastre. 
De aceea, exploatarea minieră 
trebuie să devină o școală per
manentă în care cadrele să-.și 
găsească izvorul de cunoștințe 
în toate domeniile necesare 
perfecționării lor. Măsura în 
care cadrele promovează, ca m 
orice școală, depinde și de a- 
portul conducătorului, dar mai 
ales de intensitatea dorinței de 
a vrea promovarea și de carac
terul muncii depuse în acest 
sens.

Să alegem procedee 
adecvate de instruire
și de perfecționare

Nu este totul, însă, să ști 
ce ai făcut deși, aceasta este 
lucrul esențial. Este tot atît de 
important să ștni să alegi proce
deele cele mai eficace, meto
dele cele mai adecvate de 
lucru. Aici insă., trebuie să fa

plusul de energic potențială 
trebuie să se suplinească pri- 
tr-un transfer de exireriență 
care să se realizeze în pr icosul 
de formare. Conducătorul — 
moralmente responsabil dc 
actul conducerii — nu trebui,' 
să se mulțumească cu r simplă 
numire în funcție și cu o de
legare dc autoritate la un anu
mit nivel. Conducătorul răs
punde pînă la capăt în fața 
nucleului social pe carc-l con
duce, <’c modul în care se con 
firmă eficiența conducerii.

Ce trebuie, deci, să fo.ă un 
conducător (folosind de .noastă 
dată noțiunea dc conducător în 
accepțiunea ei cea mai I irgă) 
)M?ntru formarea și perfecționa
rea personalului subaltern 7

In primul rind, să cunoască 
perfect necesitățile de perspec
tivă ale sferei sale dc activita
te și de conducere, modul .și 
că1 le de evoluție, de rezolvarea 
problemelor existente și care 
se vei ridica in activitatea sa. 
Să fie în temă cu activitățile 
— sub toate aspectele care se 
cer depuse pentru atingerea 
obiectivelor întreprinderii, sec
torului. compartimentului etc. 
in diverse etape de dezvoltare.

Să-și cunoască subalternii și 

capacitatea acestora de a re
zolva formele de activitate, 
atribuțiile .și sarcinile care de
rivă din ele.

Să se pătrundă pe sine, să-și 
depisteze capacitatea sa de a 
forma pe alții, iar dacă nu po
sedă aceasta calitate, pe care 
nu o poate avea orice individ — 
să aibă discernămîntul în a 
alege cadrele care știu să for
meze cadre.

Să controleze cu atenție evo
luția acțiunii de formare a ca
drelor în întreprinderea, sec
torul, compartimentul pe care 
îl conduce, sau, în sfera sa de 
activitate.

Să știe să folosească in peri
oada de formare și perfecțio
nare, cadrele. în raport cu 
dezvoltarea capacității lor de 
muncă.

Pentru industria minieră con-» 
ducătorul de orice nive' trebuie 
să învețe să cunoască OMUL!

A.șa cum un inginer nu poate 
folosi și nu folosește o mași
nă. o instalație etc. înainte de 
a-i cunoaște caracteristicile 
tehnice și modul de comporta
re în producție, nu are drep
tul și nu poate folosi nici ..ma
șina umană*1 înainte de a o cu
noaște perfect.

Am amintit doar cîteva din 
cunoștințele de care trebuie ră 
dispună și de care trebuie să 
se folosească în activitatea sa 
un conducător. Și calea ratării 
va fi barată.

cem distincție dt- la început în
tre cele două etape: cea de în
sușire Și cea de perfecționare.

Conducerea modernă a pro
ducției, ne oferă căi multiple, 
conforme cu specificul activită
ții desfășurate.

La specificul industriei mi
niere, in transferul de expe
riență considerăm că este ne
cesar a nc orienta asupra ur
mătoarelor procedee princi
pale >

• O .mizarea dc conferințe 
cu teme specifice problemelor 
dc conducere la nivelul consi
derat, temele fiind astfel alese 
încit să stimuleze gîndirea ca
drelor și să Ic determine să 
participe activ la dezbaterea 
problemelor puse în discuție.

9 Organizarea de expuneri 
dc către cadre prinse în acți
unea dc instruire.

Expunerile să cuprindă teme 
de actualitate și dc perspecti
vă din viața întreprinderii și a 
diferitelor ei sectoare dc acti
vitate.

Pentru a vorbi la concret, un 
conducător de exploatare ar 
trebui să propună pentru ingi
neri mineri teme dc genul •

9 Oe metodă de exploatare 
ați folosi dumneavoastră în 
anul 1972 pentru exploatarea 
stratului 5 din blocul II E. M. 
Dîlja. utilizînd procedeele tch 
nico-minierc la nivelul acestui 
an ?

© Cum i’i organiza lucră; - 
le de deschidce și orctffilire 
a cîmpului minier Dîlja. pen
tru a reduce în timp de trei 
ani volumul acestor lucrări de 
la 15 m/1 000 tone la 10 m/1 900 
tone ? etc., etc.

Pentru maiștri mineri i

@ Cum ați organiza dv. miș
carea și manipularea materia
lelor și produselor în sectorul 
I. pentru a asigura o aprovizio
nare tehnico-materială judici
oasă a locurilor de muncă ? ' 
etc., etc.

Este, deci, vorba de o activi
tate concretă, desfășurată pe 
viu. Lăsînd cadrele să-și dez
văluie larg opiniile și concep
țiile în munca de organizare și 
conducere a producției, se lăr
gește în mod corespunzător 
sfera inițiativei creatoare.

Orice problemă, în general, 
suferă căi multe de rezolvare. 
Poate că, inițial, cadrele ti
nere, lipsite de experiență, să 
nu găsească cea mai bună fun
damentare tehnică, economică 
și sociologică a temei pe care 
trebuie să o rezolve. Dar, orice 
exploatare nu pare a avea mai 
multe probleme de rezolvat 
decît numărul de cadre tehni- 
co-inginerești de care dispune, 
decît cantitatea de energie crea
toare pe care o poate pune în 
mișcare. Dacă fiecare inginer,

Cursurile de perfec
ționare pot și trebuie 
să-și crească eficiența

Deosebit de utile in forma
rea și perfecționarea cadrelor, 
în special în specificul indus
triei miniere s-au dovedit a fi 
schimburile de experiență și 
cursurile de perfecționare.

Acestea pun in contact ca
dre cu potențiale diferite, con
tact din care se nasc sugestii 
noi și moduri îmbunătățite, de 
rezolvare a unor probleme, în 
majoritatea cazurilor rezultatele 
fiind pozitive. Din acest punct

fiecare tehnician, fiecare mai
stru, rezolvă, Ja nivelul său, o 
singură problemă într-un timp 
dai, chiar fără cea mai bună 
eficiență dc la începui, nu e 
greu să apreciem intensul re
zervor dc forțe active ce ar 
putea dinamiza activitatea unei 
unități miniere. Pentru acest 
lucru însă, conducătorul dc u- 
nilatc trebuie să fie un bun 
instructor, să știe să lucreze 
analitic, să știe să folosească 
în mod creativ metodele cri
tice, să știe să îndrume spre 
soluțiile cele mai bune șl 
să știe să spună ca
drelor sale atunci cînd au

și perfecționării cadrelor, unii

muncit bin e un ctivînt de
încurajare are, ajuns Ia inima
omului, să c recze în mod sigur
trambuline spre alte realizări
de prestigiu . Pe linia formării

tale bune. Majoritatea conducă-

conducători fac uz. dc o altă
metodă : aceea a formării indi-
vidului prin transfer dc la o
activitate la alta, de la un com-
partiment la altul, în mod
progresiv, controlînd pei •iodie
susceptibilitatea de a promova.
Este o metodă care a dat i■exil-

lorilor însă în aplic. irea aces-
tei metode, comit o greșeală
esențială și anume : nu-și di-
vulgă intenț ia și salaili.iiul res-
pcctiv deși se bucură de bune
aprecieri din partea conducă-
torului care )-a vizat. vă/.îndu-
se mutat de la un loc la altul.
fără a i se explica ■și pricina,
ia în majori ta tea caziurilor ati-
tudini descurajatoare și nu mai

obține în munca sa rezultatele 
scontate. Se impune, deci, ca 
în această acțiune părțile să 
fie conștiente de drumul ce 
trebuie parcurs, fiindcă numai 
în acest caz se atinge scopul 
urmărit.

La întreprinderi, însă mai 
există și alte posibilități de 
formare și perfecționare. In 
cadrul sectoarelor și servicii
lor în timpul absenței șefilor 
de compartimente se lasă de 
obicei înlocuitori. Dar. în ma
joritatea cazurilor aceste ab
sențe fiind de scurtă durată, 
șeful de compartiment lasă 
Bpre rezolvare un număr oare
care de probleme și nu oferă 
celui ce-| înlocuiește orizontul 
întregii activități a comparti
mentului.

De aceea, o serie de deci
zii care trebuie luate la nive
lul compartimentului respectiv 
suferă amînare pînă la întoar
cerea șefului. A aplica această 
modalitate de foi'inare și sub 
această formă, nu găsim re
zolvarea problemei. In aseme
nea situații trebuie lăsat să se 
dezvolte inițiativa și o dată 
cu ea și răspunderea.

de vedere inițierea de către 
Ministerul Minelor, Petrolului'- 
și Geologiei în trei centre im
portante ale țării (Petroșani, 
Brad și Baia Mare) a cursu
rilor de perfecționare cu pro
fil de protecția muncii în pri
mă fază, pentru toate cadrele 
inginerești din industria mi
nieră, este deosebit de utilă în 
formarea și perfecționarea in
ginerilor mineri.

Numai la centrul din Petro

șani, care funcționează sub con
trolul șl îndrumarea C.C.P. și 
M.M.P.G. au trecut pini' in 
prezent un număr de cea. 300 
de ingineri din toată țara, din 
diferitele întreprinderi miniere 
Și din ramura cărbune.

Intr-un număr dc aproxima
tiv 120 de ore dc prelegeri, 
Hscuții pe cazuri, lucrări prac
tice și filme, sînt concentrate 
în 16 teme, problemele cele 
mai importante ale activități
lor dip sectorul cărbune, pa- 
ialel cu ultimele noutăți în 
minerit pe plan mondial, idîn- 
cindu-sc toate aspectele ce se 
cer rezolvate în perioada ac
tuală și imediat următoare cu 
un înalt grad de securitate a 
muncii.

Materialele documentare cu 
un bogat conținut de idei, a- 
xate în primul rînd pe prac
tică și explicate în mod știin
țific la nivelul cadrelor ingi
nerești realizează transferul de 
experiență atît de necesar îm
bunătățirii și ridicării eficien
ței muncii de conducere în in
dustria minieră.

Deși energia umană cheltui
tă în procesul muncii este in
ferioară celorlalte procese ener
getice folosite, ea intervine in 
coordonarea întregului proces 
dc producție și de aceea ca
drele de conducere a produc
ției trebuie să o situeze la lo
cul dc frunte ce i se cuvine. 
Centru de i„slruiro a |„ginc. 
'■lor de la Pel,.oșani v|ne să 
Jeșeliida orizonturi noi i„ ln0. 
? de abordare a probleme- 
w, sintetizînd un bogat ma- 
tenai experimental, strădaniile 
de multe decenii ale celor mai 
cțtnoscuti cercetători în dome- 
■nul psihologiei industriale Pro- 
rrainnea de miner integrală in 
noțiunea generală dc profesia- 
"O ea O activitate economică 
destinată să asigure menține
rea vieții. f„ socialism primeț- 
, ’ un eonținot nou. un con- 
1'nut social și vacativ, devenind 
>'n instrument prin care indi- 
vidul participă )a fâurirea so_ 
eielății socialiste multilateral 
dezvoltate, la ridicarea conți- 
ană a buneistări generale.

Din Profosiograma minerului, 
cadrul de conducere nu tre
buie să scape calitățile care a- 
parfin personalității omului 
procesele afective și de voință^ 
foctorii motori. calitățile inte
lectuale. atenția și calitățile 
sensoriale care, pentru această 
meserie trebuie să se situeze 
Ia un nivel cu mult peste cel 
mediu.

Fie că se urmărește însuși- 
rea unor cunoștințe noi pe fon
dul unor aptitudini existente, 
’ie că se urmărește dezvolta
rea aptitudinilor morale și in
telectuale ale cadrelor, sau. nu
mai o corectare a unor însu- 
S'ri. nu este bine să ne antre
năm in această acțiune fna- 
mle de a realiza sudura co
lectivului în care lucrăm, de 
a întări coeziunea celor ce co 
‘aborează tn scopul rezolvării 
obiectivelor directoare ale în 
tteprinderii. Dacă un conducă
tor a reușit să realizeze acest 
ocru la scara sa, are garan- 

t'0 reușitei oricărei acțiuni !e- 
Sa,e de ootivitatea comparti
mentului de care răspunde

, "ni insă, proble
mele ridicate de progresul teh- 
n'c. aspectul sociologic al ac- n'"â,;'or. Pun in tața e0„duC. 

ulorului clemente multiple de 
psihologie organizational Gra
dul m care salariat» unei în
treprinderi contribuie la efici
enta muncii întregului colec- 
- de domeniu, coeziunii

Jude|u) Hunedoara esle fa
vor,zm de existenta unui insti- 

de invălămint superior ne-

In loc 
de concluzii

întreprinderile care știu să valorifice in gradul cel 
mai înalt tezaurul de experiență al cadrelor au dovedit și 
cele mai bune rezultate in activitatea lor. Din păcate, insă, 
nu toți conducătorii de întreprinderi dau atenție și folo
sesc experiența și pregătirea unor cadre in scopul îmbu
nătățirii activității întreprinderilor. Sînt cadre cu care s-au 
efectuat cheltuieli, fie la CEl’ECA — București fie cu oca
zia unor vizite de documentare in străinătate sau in țară 
Este bine să recunoaștem că această experiență acumulata 
cu un scop, nu este redată în întregime Și nu privește în
totdeauna acest scop. Și viața mineritului ne dovedește că 
închistarea în forme învechite, nu rezolvă problemele la ni
velul sarcinilor de astăzi, și că aceste probleme trebuie re
zolvate numai într-un continuu dialog cu timpul.

Formele inițiate de partidul nostru in toată țara, la 
toate nivelele, cu caracter de lege, ne demonstrează cu 
prisosință necesitatea acută a acestei acțiuni. Nu ne rămîne 
decit să urmăm calea indicată, să ne integrăm cu tot sim
țul de răspundere in munca de perfecționare continuă, să 
aducem activității noastre îmbunătățirile Pe care timpul ni 
le cere, să asigurăm prin aceasta eficiență sporită întregii 
activități, să dăm noi impulsuri construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Ing. Ștefan OCTAVIAN
șef serviciu tehnologic E. M. Dîlja

ccsar formării cadrelor dc in
gineri șî subinfiineri mineri, 
dispune de forme adecvate do 
școlarizare pentru tehnicieni, 
maiștri și muncitori. Există, -io’ 
asemenea, o stație de cercetări 

' 1 u
"n l.irg - imp de activități pre
cum și un institut de (c<e- 
tăn și proiectări afectat cen
tralei. Dacă adăugăm la toate 
acestea bogata tradiție a bazi
nului Văii Jiului și experiența 
acumulată a exploatărilor noas
tre. iată condiții mai mult de
cit propice formării și perfec
ționării cadrelor.

In acțiunea dc utilizare e- 
fectivă a acestor mijloace do 
care dispunem, a lipsit îmbi
narea ,•
•ți. a lipsit inițiativa. Acum 

ca există, se concretizează Du
rata cursului care se reduce la 
trei săptămîpi - este prea mi
ca msă și nu u-ebuie să se re
zume la atît. Pentru a lărgi 
transferul dc exoeriență în rin- 
dul cadrelor inginerești credem 
ca este necesară o permanen
tizare a acțiunii, prin C.C.P. 
pentru cadrele din bazln în 
slrînsă colaborare cu exploa
tările miniere și restul Institu
țiilor amintite, cu abordarea 
unei tematici legată de nevoile 
actuale și viitoare ale produc
ției.

Mi-aș permite să amintesc 
numai unele probleme care pol 
constitui o tematică cred, nu 
lipsită de interes, pentru in
ginerii mineri și anume i

♦ stabilirea parametrilor op
timi în metoda de exploatare 
cu abataje frontale mecani
zate;

mărirea vitezelor de îna
intare în abataje;

♦ sporirea vitezelor de avan
sare în galerii;

♦- reducerea raportului între 
lucrările miniere de deschide
re și pregătire și 1 000 tone 
producție;

<> influența concentrării pro
ducției în eficiența economică 
a activității exploatărilor;

folosirea rațională și eco
nomică a capacităților de pro
ducție existente și posibilită
țile de mărire a volumului pro
ducției în unitatea de timp:

♦ studiul modului de uliii- 
zare a timpului de lucru:

determinarea consumului 
optim dc manoperă pe un me
tru liniar de front și altele.

Temele trebuie alese din ac
tivitatea concretă a exploatări
lor miniere, metodologia de lu
cru pe caro o credem indicată 
fiind următoarea .*

Organizatorul expune în fațe 
celor interesați în rezolvarea 
unei probleme, tema de față, fi
ind și specialiști ai instituți
ilor cu care se colaborează Se 
va fixa, de comun acord, un 
termen necesar documentării șî 
înregistrării datelor iar fiecare 
din cei angajați în problemă 
își va expune concluziile ma
terialului întocmit. Ulterior so 
va numi un colectiv care, pe 
baza primelor concluzii va re
zolva tema dată sub îndruma
rea unui coordonator compe
tent. La termenul fixat coordo
natorul va expune lucrarea. în
tr-un cadru lărgit de specialiști. 
După ce se vor colecta ulti
mele propuneri se dă lucrării 
forma definitivă. Va urma da
rea deciziei după supunerea 
spre aprobare către consiliul 
tehnic... Decizia se va transmite 
tuturor celor interesați.

Dar. din schimburile de ex
periență se nasc posibilități noi 
de rezolvare și întotdeauna e- 
xistă o formă mai bună, mai 
perfecționată.

elabor.it
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TRADIȚIILOR CULTURALE- (
mii.hci m .io n mi:

o valorificare la cota prezentului
A intrat în tradiția unor Io 

calități din țara noastră valo- 
«ificarca tezaurului cultural 
Intr-o formă anume. Pe par
cursul unor zile, cărora li se 
atribuie un cadru sărbătoresc, 
sînt oferite spre contemplare Și 
delectare generală creații artis
tice pe care ctitorii urbei le-au 
lăsat drept moșteni re urmași
lor, laolaltă cu tot ceea ce plă
mădesc contemporanii pentru 
ca să fie demni de predece
sori

In ultima vreme, tot mai des 
Intilnim în agendele culturale 
«le orașelor noastre cu o b;>- 
.gatâ tradiție spirituală, săptă- 
mîni sau zile ale culturii așe
zării respective, cu denumiri 
ca „primăvara (sau toamna) cul
turală la...*

Privind retrospectiv consta
tăm că. de-a lungul anilor, mi
nerii și-au cîntat necazurile și

bucuriile deopotrivă în forme 
artistice specifice. In anii de 
tristă amintire, asumindu-și 
riscuri care depășeau limitele 
sacrificiilor materiale, minerii 
tineri și vîrstnici s-au organi
zat în coruri și fanfare tăl- 
măcindu-și năzuințele spre mal 
bine prin cîntcc. Cu toate vici
situdinile timpurilor de atunci, 
dragostea pentru frumos nu a 
dispărut nici o clipă.

Vremurile noastre au descă
tușat fantezia creatoare și au 
dat frîu liber dorinței de crea
ție în toate domeniile, I-a Pe
troșani pictori consacrați creează 
valori spirituale care se bucu
ră de apreciere în țară și peste 
hotare. 1-a Lupeni și Pelrila 
căutători ai noului, ineditului 
ciUplesc în piatră și metal tre
cutul. prezentul și viitorul a- 
ccstor meleaguri. Pe rafturile 
librăriilor intîlnim, cuprinși de

învățătorului

o firească emoție, volume sem
nate de autori pe care îi în- 
tîlnim zilnic în iureșul tablou
lui diurn. Teatrul din locali
tate mijlocește întîlnirea cu 
valorile dramaturgiei, iar cîn- 
tccul și muzica nu au dispărui 
o clipă din sufletele locuitori
lor de pe Vale.

Unde găsim toate aceste 
frumuseți înmănunchiate într-un 
buchet pe carc-1 poate admira 
oricînd, orișicine ? Lipsa unei 
galerii de artă în reședință 
municipiului face ca lucrările 
artiștilor plastici să cunoască 
confruntarea cu publicul doar 
cu prilejul unor expoziții spo
radice care au o durată de cî
teva zile. Lipsa unei stagiuni 
permanente a formațiilor cora
le și orchestrelor de muzică 
cultă împiedică formarea unui 
public permanent, avizat în a- 
cest gen interpretativ. La t iu
te astea se mai poate adăuga, 
fără nici un sentiment de re- 
mușcare, că mai găsim Ici-colo 
o optică regretabilă, în virtutea 
căreia posesorii unei culturi 
tehnice nu ar avea nevoie (sau 
au mai puțină nevoie) și de e 
cultură generală în accepțiunea 
universală a noțiunii. optică

care nu rareori contribuie la 
nereușita unor acțiuni cultu-» 
ralc.

Și, cu toate acestea, în Valeal 
noastră pulsează neîncetat ol 
fecundă și efervescentă activi
tate culturală, de creație. Roa-I 
dele acestei neîntrerupte a-’ti-' 
vități se zăresc ce-i drept, spo
radic, dar există. Se pare că 
nevoia de afirmare, de ma’e- 
rializare în fața marelui iu- 
blic a tot ceea ce se produce 
în domeniul frumosului, de
vine pe an ce trece mai acn- 
tă. Valorificării tradiției cultu
rale a Văii Jiului, precum și 
afirmării culturii prezente fi 
trebuiesc găsite forme noi.

Să fie oare dc bun augur 
rîndurile apărute recent într-o 
publicație centrală, în care un 
prieten sincer al Văii Jiului 
anticipa o convorbire cu ad
ministratorul unui hotel din 
Petroșani, care cu o nedisimu
lată politețe își exprimă regre
tul față de cei sosiți în acel 
moment „pentru că absolut 
toate locurile s'înt ocupate de 
cei sosiți să participe la Zilele 
culturii Văii Jiului' ?

18,0(1 Deschiderea emisiunii. 
..Ex-Terra ’71" — emi
siune de construcții teh
nice pentru pionieri și 
școlari.

18,25 Mult e dulce și fru
moasă.

18,40 Confruntări. Contractul 
cu CEPECA. Efecte ale 
experimentării «Ic către 
specialiști «le !a CEPECA 
a unor metode moder
ne «Ic conducere a în
treprinderilor.

19,10 Tragerea Pronocxprcs.

19,20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de scară.

20,00 Reflector.

20,15 Tclc-cinemateca : ,.Ki«l 
Galahad" cu Hctlc Davis, 
Humphrey Bogart, Ed- 
war«l G. Robinson.

22,00 Prim plan. Prof. dr. ing. 
Radu Priscu, rectorul 
Institutului de construc
ții București.

22.30 Teleglob : Vancouver — 
reportaj de Catinca Ha
lea și Virgil Cojocaru.

22,50 Telejurnalul de noapte. 1A

(Urmare din pag. 1)

'•'.in Vulcan și Petroșani, a șco
lilor generale nr. '• Petroșani, 
nr. 5 Lupeni. a modernului 
laborator lingvistic de la Li
ceu' Vulcan ș.a.m.d pentru a 
ne laic o sumară idee asupra 
țf ort urilor materiale depuse de 
stal pentru a asigura elevilor 
ți dascălilor din municipiul 
nostru, cele mai bune condiții 
de învățătură și muncă.

La Institutul de mine Petro
șani. peste 100 de profesori 
conferențiari, lectori, șefi de 
lucrări, asistenți, dintre care 
mt'lți sint doctori si doctoranzi, 
asigură celor 1 200 de studenți 
ej acestei prestigioase unități 
de învățămînt superior, unică 
in felul său în țară, pregătirea 
necesară ]a nivelul celor mai 
Branșate descoperiri științifice 
ți tehnice. Cadrele didactice și 
studenții de la I.M.P. au repur
tat succese importante pe linia 
realizării unei cercetări știin
țifice aplicative, in concordan
tă cu necesitățile produc(ici. 
Sint cunoscute rezultatele pe 
această linie de pînă acum pri
vind descoperirea «le noi surse 
de materii prime. elalmrarea

unor noi metode de exploatare 
de înaltă productivitate, prepa
rarea minereurilor, susținerea 
lucrărilor miniere etc.

Amintind aici și faptul că 
rezultatele anului școlar recent 
încheiat sint bune, potrivit 
condițiilor create școlii și slu
jitorilor ei, sîntem în măsură 
să concluzionăm că dascălii 
care activează astăzi în Valea 
Jiului au știut să răspundă cum 
se cuvine încrederii și înaltei 
răspunderi care le-au fost a- 
cordate de către partid. Ei 
trebuie să-și mobilizeze și pe 
viitor eforturile pentru tot mai 
deplina ..asigurare a unei strîn- 
se legături între școală și via
tă. între școală și necesitățile 
practicii*, după cum recoman
da tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general a) partidului. 
Ia cel de a) X-lea Congres al 
P.C.R.

Acum, cu prilejul «Zilei în
vățătorului*. urăm educatoare
lor, învățătorilor, maiștrilor 
instructori, profesorilor, univer
sitarilor din Valea Jiului noi 
succese în activitatea lor no
bilă. noi satisfacții bazate pe 
munca laborioasă aptă de a 
crea tot mai multe valori u- 
mane.

0
T. KARPATIAN
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O problemă 
cu ceas

Și, a fost o zi, 
nu interesează 
cind, în care Râ- 
ducanu Marin 
din Petroșani s-a 
hotărît să facă de 
toate. In conse
cință a colin-

.îrciumile, a bâuț, 
a cîntat, s-a distrat și o.,. 
furat Nu marc lucru. Un 
ceas „Poliol* de la Pleșa Io
sif, care dormea undeva pe 
o bancă.

Acum nu se știe precis i 
ori a bătut ceasul prea tare, 
ori Rădncanu Marin a fost 
filat, pentru că pînă la urmă 
a ajuns în fața instanței. Și, 
drept urmare îi va sta cea
sul pentru un an. de zile.

In cinstea Zilei învățătorului, 
fosta clădire a liceului de cul
tură generală din Petroșani 
găzduiește o vastă și interesan
tă gxpoziție. Obiectele reali
zate de elevi, acasă și în orele 
de lucrări practice, sint suges
tiv așezate în standurile rezer
vate fiecărui centru școlar: 
Petrila, Petroșani, Vulcan, Lu
peni astfel că vizitatorul își 
poate forma o părere de an
samblu asupra preocupărilor a- 
plicative ale cadrelor didactice 
și elevilor din Valea Jiului.

Pctrila.

Complexul comercial și 

meșteșugăresc...

■■•'ainte de ploaie.

Foto : N. GHBNA

In slujba unității forjelor socialismului
(Urmare din pag. 1) 

efervescența creatoare a 700 mi
lioane de suflete, pe acela al 
iCoreei, sau pe acela al unui 
Vietnam brăzdat mai peste tot 
de bombele ucigașe ale agreso
rilor americani, în îndepărta-

lele ținuturi ale Mongoliei, Ro
mânia a fost reprezentată de 
solii cei mai autorizați să ci
menteze o prietenie între po
poare care urmăresc realizarea 
aceiuiaș țel : construirea socia
lismului într-un climat de pace 
și armonie între toate popoa

rele lumii. Ne exprimăm con
vingerea că între români, chi
nezi, coreeni, vietnamezi și 
mongoli va exista întotdeauna 
o prietenie sinceră, bazată pe 
un respect reciproc.

Aprobăm din inimă această 
vizită, ca rezultat al unei po

litici consecvente întrucît a a- 
dus o reală contribuție la cau
za întăririi unității forțelor so
cialismului, servind interesele 
poporului român, ale tuturor 
popoarelor libere să-și făureas
că soarta.

De fapt, ce scriu eu. ar 
putea părea fără importantă 
— problemă minoră. Aceasta 
la prima vedere. Pentru că- 
examinată bine, privită mai 
ales prin ochii vlrstei la ca
re mă voi referi, problema 
capătă valoare. Ea implică 
preocupări de educa fie și re
levă o metodă pe cit de sim
plă pe atit de accesibilă și 
eficace.

In anii copilăriei, mi s-a 
spus mai tirziu. aveam o fire 
destul de singulară. îmi con
sumam bucuriile, ori micile 
necazuri de copil intr-o stric
tă intimitate. Refuzam cu in- 
căpăținare să mă confiez, să 

•mă destăinui. Iar părinții, 
intimpinau mari greutăți in 
strădania lor de a mă cu
noaște, de a-mi descoperi gân
durile și tendințele.

Pină într-o zi cind, in via
ța mea a apărut primul prie
ten. Era vorba de un pitic, 
cu ochi bulbucați și nasul 
mare, cumpărat din prăvălia 
cu jucării. L-am îndrăgit din 
prima clipă și ini s-a părut 
cel mai frumos din lume. De 
acum tainele mele au deve
nit și ale lui. Pață de el nu 
mai aveam secrete. Tot ce mă 
frămînta, toate dorințele ori 
nemulțumirile mele, i le îm
părtășeam cu convingerea că 
mă înțelege și mai ales că 
îmi aprobă totul.

Părinții au observat curind 
și așa am devenit pentru ei 
o carte deschisă. Urmăreau 
discret confidențele mele cu 
„pilicuțul" cum îmi boteza
sem prietenul și îmi știau 
tot ce încăpea în sufletul 
meu. Așa, au știut să inter
vină atunci și acolo, unde și 
cind era mai multă nevoie.

Timpul s-a scurs. Impla
cabil, s-a rostogolit in albia 
lui fără început și sfirșit. 
Eu am crescut iar „piticu
lui" a rămas tot... pitic. Lo
cul meu a fost luat de cel 
căruia, in necontenita alun
gare a vieții și a morții, i-am 
dat viață — propriul meu co
pil. A preluat de la mine a- 
ceeași fire solitară, rezervată. 
A preluat și piticuțul.

■?i azi, ca odinioară părin
ții mei, cind vreau să intru 
în lumea de taine și mici se
crete a celui care m-a ur
mat, îl ascult povestindu-și 
ceea ce-l frămintă prietenu
lui său, care a fost -atit de 
multă vreme prietenul meu. 
II ascult și mă minunez u- 
neori de marea sinceritate,

de complexitatea uneori de
rutantă a problemelor sale de 
copil. Ori cum l-aș întreba, 
mie nu mi le-ar împărtăși 
niciodată atit de complet. 
Piticuțului său însă, i le spu
ne. Lui și numai lui îi măr
turisește admirația pentru 
mine, ori decepțiile ce îl în-

Să
ne
cu
noaștem 
copiii

& 
lu'utăi'i

cearcă uneori, cind i se pare 
că nu am fost așa cum m-ar 
fi dorit. Iar eu, aflind, caut 
să fac totul pentru ca să în
drept și să mă îndrept.

Și așa, alături de „piticu
țul" confident merge bine. 
Nu aveau ascunzișuri, un
ghere întunecate în care să 
nu știm ce se petrece!

Ce rost au toate acestea ? 
Un rost cel puțin tot atit de 
mare, ca tot ce este chemat 
să deschidă cit mai larg căile 
spre sufletul, uneori atit de 
zăvorit al copilului, al ace
luia pe care-l vrem luminos, 
integru, demn !

E. MORARU

MIERCURI 30 IUNIE

Pai*

PROGRAMUL I : 6.00 Muzică 
și actualități; 9,30 Viața căr
ților; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică populară din Gorj 
și Mehedinți; 10,30 Vreau să 
știu; 11,00 Buletin de știri; 
11.15 Consultație juridică; 11,30 
Corul Sindicatului Învățămînt 
— Tîrgoviște; 12,00 Piese inter
pretate de trompetistul Georges 
Jouvin; 12.10 Recital de operă 
Titus Moraru: 12.30 întâlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,27 Cîntecul e pretutin
deni; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii; 14,45 Debut radiofo
nic al interpretei de muzică 
populară Teodosia Tărășan Vin- 
tilescu; 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 
Muzică corală de Ion Danieles- 
cu; 16.30 Melodii de Ștefan Kar- 
doș și Sergiu Malagamba; 16,50 
Publicitate radio; 17.00 Antena 
tineretului; 17,30 Concert de 
muzică populară; 18.00 Orele 
serii; 20.00 Tableta de seară; 
20,05 Zece melodii preferate: 
20.40 Romanțe și cîntece popu
lare; 20,55 Știința la zi; 21,00 
Bijuterii muzicale; 21,33 Revis
ta șlagărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22.30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24.00 Bu
letin de știri; 0,03—6.00 Estrada 
nocturnă.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Trimis extraordinar 
(28—30 iunie); Republica : 
Ora scorpionului (28—30 iu
nie); LONEA — Minerul : 
Genoveva de Brabant (28—30 
iunie); BARBAtENI i Cazul 
sergentului Grișa (29—30 iu
nie); VULCAN i Păsările (28— 
30 iunie); LUPENI — Mun
citoresc : Sezon .mort, seriile 
1 și II (29—30 iunie).

Curentat
Cir Nicolae, se 

specializase de a- 
cum în diverse 
furturi. In gene
ral mergea pe 
chestiuni mărun
te. Intr-o zi 
însă s-a hotărît

să se reprofileze și a atacat 
lucruri mai substanțiale ■ un 
electromotor și «n dinam.

S-a nimerit însă ca să fie 
atacat și .el și s-a ales cu 
2 ani închisoare. Adevărată 
electrocutare I

A

In căutarea 
costumului dorit

Prieteni buni, 
de pahar și de 
nărav, Astalos 1c- 
sif și Kallo Ru
dolf, ce și-au zis : 
hainele acestea de 
pe noi sînt'
necorespunzătoa- 

re. Și pentru a le face co
respunzătoare le-au schimbat 
cu cele ale colegilor lor ce 
se aflau cazați în camera 20. 
a căminului. Bineînțeles că 
nu au luat numai hainele ci
și ceea ce se afla In buzu
narul acestora : bani, sau c- 
biecte de valoare.

întrebați pe drum încotro; 
anume se îndreaptă, atît de. 
eleganți și grăbiți, au răs
puns dezinvolt i la Zam, la 
dezalcoolizare.

Nu au ajuns acolo. Au fost 
întâlniți de niște oameni în 
uniformă, care le vor da o 
altă adresă, unde vor primi 
niște haine exact pe măsura 
lor. E drept, puțin cam văr
gate...

Sistem 

de a gîndi
Ce și-a zis Iz- 

basa loan din 
Sîntămăria Orlea 
în timp ce demo
la seînduri din 
castelul Kendefi. 
pentru a și le. 
însuși 1 să se

învețe minte, pentru că erau, 
feudali.

Iată însă că organele com
petente l-au chemat frumu
șel ca să dea socoteală. Nu 
de alta, dar să se învețe și 
el minte pentru că e hoț. 
Dovada cea mai bună, 6 luni 
închisoare pentru degradare 
și furt din \ avutul obștesc.

Inventare și... 
inventare !

Răsfoind 
carnetul 
de 
însemnări

ren. L-a ..interceptat* simpa
tica și talentata jucătoare 
germană Monica KSnig, care 
a primit frumosul buchet de 
flori, prinzînd, în schimb, în 
pieptul micuțului, o insignă 
a C. S. Lokomotiv Gera.

— Mul-țu-mesc... Suc-ces... 
Și Lokomotiv a învins cu 

10—9.

La centru... 
Feri=baci

Schimburi
Echipele Lokomotiv Gera 

(R.D.G.) și Szilady Aron 
(R.P.U.) s-au aliniat la cen
trul terenului. A« salutat 
publicul, au primit aplauze, 
au schimbat insigne și fani
oane, au făcut cunoștințe. 
Deodată, din tribună a țișnit 
un copil de-o șchioapă, ținînd 
strîns în mînă un buchet de 
trandafiri. A pătruns pe te

Omniprezent la întrecerile 
de handbal de la stadionul 
Jiul, Feri-baci a pregătit — 
așa cum am mai spus-o in 
ci te va rînduri — terenul mul
tor succese ale echipelor 
noastre. Și nu doar atît. Dar 
el aduce în fiecare pauză di
vertisment pentru spectatori, 
marcând terenul în ritmul 
sacadat al unor tăieri ama
tori de... poante. Și Feri-baci 
îi servește cu plăc ere, mereu

sprinten și pus pe ghidușii. 
Handbalistele participante la 
recentul turneu internațional 
de la Petroșani i-au acordat 
multă simpatie lui Feri-baci 
pentru serviciile lui, iar ju- 
cătoarea Monika Kdnig, căpi
tanul echipei Lokomotiv 
Gera, i-a prins în piept o fru
moasă insignă — supremă 
satisfacție a acestui părinte 
al stadionului Jiul. Și încă 
a secvență cu Feri-baci : in 
timp ce arbitrii încercau niște 
fluiere, el și-a scos muzicu
ța, a plimbat-o de cîteva oii 
prin fața gurii, aducînuu-i 
aprecieri superioare fluierelor 
de arbitraj. Iar pentru re
confirmarea celor spuse, la 
sfîrșitul întrecerilor i-a zis 
și una populară din micuți 
lui muzicuță.

Felicitări
Turneul internațional de 

handbal feminin de ’a Pe
troșani și-a consumat ulti

mele secvențe — secvențele 
de premiere, de felicitări, de 
despărțiri. Antrenorul echi
pei Jiul — profesorul Eugen 
Bartha — primea pe rînd 
felicitările antrenorilor ad- 
verși, colegilor, prietenilor, 
.pentru succesul echipei sale. 
Dar cele mai emoționante 
felicitări le-a primit de la 
micuța Elena-ălaudia Feren- 
ezi, fiica jucătoarei Estera 
Ferenczi — una dintre prin
cipalele autoare ale victoriei 
echipei Jiul. De bună seamă 
că acasă, Elena-Claudia și-a 
felicitat și mămica pentru 
succesul echipei sale. Și 
Estera Ferenczi merită cu 
prisosință toate felicitările. 
Poate că nu peste mulți an> 
rolurile se vor inversa.

Transferuri
S-au încheiat toate compe

tițiile sportive oficiale în 
care au fost angajate și e- 
ebipe din Valea Jiului. Acum

sportivii au vacanță. Se odih
nesc. Mulți dintre ej alear
gă. După alte echipe. Și Jiul 
Petroșani va pierde cîteva 
nume. Pe Stan, Ion Constan
tin, Georgescu, Remus Popa... 
Vor veni alții în loc. Mutația 
valorilor este perpetuă. Dar 
despre un alt transfer aș 
vrea să zic două vorbe. Des
pre plecarea, foarte probabi
lă, a handbalistei Sanda Ne
meș de la Jiul la Textila 
Sebeș. Motivul ? Este foarte 
bine cunoscut! întreb: se 
poate admite așa de ușor să 
ne plece o foarte bună jucă
toare, care și-a descoperit 
măiestria sportivă la Jiul, 
care pornise pe un drum cu
rat și lin în viață ?! De ce 
vedem în față numai fotba
lul și uităm de acest joc 
atit de frumos care este 
handbalul, care umple atît 
de plăcut duminicile iubito
rilor sportului ? Sanda Ne
meș mai poate și mai vrea 
să joace la Jiul.

R. PORTER

Un vechi pro
verb spune că ul
ciorul nu merge 
de multe ori la 
apă, și pînă a- 
cum încă nu s-a 
dezmințit. Doar
Ștcfănescu Ma

ria, muncitoare la restau
rantul .Minerul" din Lupeni, 
a vrut să demonstreze con
trariul. In fiecare zi cînd ple
ca acasă strecura ba e far
furie, ba un pahar, ba o față 
de masă. Și tot așa. inven
tarul gospodăriei dumisale 
creștea văzînd cu ochii.

Pînă într-o zi, cînd pro
verbul de mai sus și-a impus 
încăodată nedezmințita auto
ritate. Făcîndu-se o perche
ziție la locuința celei în 
cauză, s-au găsit 10 farfurii
mici, 12 farfurii mari, 4 fețe 
de masă etc., toate dobîndite
prin sustragere.

Drept urmare, timp de 1 
an și 3 luni Șlefănoscu Ma
ria își va face inventarul 
propriei sale conștiințe.

N. GHERGHIN
V.MAN.D.
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Vizita președintelui 
îonsiliiiliii de Stat ai României. 
Nicolae Ceaușescu, în finlanda

.........EWOAMM

SOSIREA LA HELSINKI
•HEI-SINKJ 29. — Trimișii 

speciali /Vgerpres, Adrian Iones- 
cu și Constantin Țintea, trans
mit : Vizita președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
«Socialiste România, Nicolae 
^Ceaușescu, și a soliei sale. Elena 
•Ceaușescu, în Finlanda este a- 
preeiată aici ca un eveniment 
politic remarcabil, ca o reafir
mare a hotârîrii celor două 
(|ări de a promova în continua
re relații fructuoase de cola
borare. pe multiple planuri, sub 
semnul stimei și respectului re
ciproc.

Acestea sînt auspiciile sub 
.care a început marți vizita în 
Finlanda a tovarășului Nicolae 
jCeaușescu și a soției sale. Elena 
Ceaușescu.

Pe aeroportul Seutula, în în
tâmpinarea oaspeților români 
■au venit președintele Republi
cii Finlanda, Urho Kekkonen, 
Si soția sa, Sylvi Kekkonen, 
^președintele parlamentului. Ra- 
[Zael Paasio, președintele Con
ciliului de Miniștri. Ahti Kar- 
||alainen. ministrul afacerilor 
externe. Vaino Leskinen, și alți 
jtnembri ai guvernului, preșe
dintele Curții supreme, preșe
dintele Curții supreme adminis
trative, cancelarul justiției, oo- 
mandanțul forțelor armate, gu
vernatorul regiunii Uusimaa, 
^președintele Consiliului muni
cipal și primarul capitalei.

Ora 12,30. Avionul preziden
țial. care a fost însoțit de la 
/■frontiera țării și pînă la Hel
sinki de o escortă de onoare 
a forțelor militare aeriene 
ale Finlandei, aterizează pe ae
roportul capitalei.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
.soția sa. Elena Ceaușescu. sînt 
întâmpinați cordial de președin
tele Urho Kekkonen și de so
ția sa. Cei doi șefi de stat își 
string mîinile, își adresează 
calde cuvinte de salut.

Sînt intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In continuarea ceremoniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă președintelui Finlan
dei persoanele care îl însoțesc 
f.n vizita sa « Janos Fazekas, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. loan 
(Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

La rîndul său, șefu) statului 
'finlandez prezintă președintelui 
fcJicolae Ceaușescu personalită
țile venite în întâmpinarea sa.

Este prezent ambasadorul Ro- 
knâniei în Finlanda, Mircea Bă
lănescu. Sînt de față, de ase

menea, șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Helsinki.

Președintele Consiliului de 
Stat al României, însoțit de 
președintele Finlandei, trece a- 
poi în revistă garda militară, 
care prezintă onorul. Șeful sta
tului român salută drapelul fin
landez.

însoțiți de președintele Fin
landei și de alte înalte oficia
lități ale țării gazdă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și soția 
sa, persoanele oficiale care îi 
însoțesc se îndreaptă apoi spre 
Helsinki. La ieșirea din aero
port, oaspeții români sînt sa
lutați de militari din garnizoa
na orașului, care prezintă ono
rul.

Coloana oficială de mașini, 
escortată de motocicliști, se în
dreaptă spre Palatul preziden
țial, reședința rezervată șefului 
statului român. In fața pala
tului sînt arborate, pe înalte 
catarge, drapelele României și 
Finlandei.

Mulțimea aflată aici aplaudă 
cu căldură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, la coborîrea 
sa din mașină; șeful statului 
român răspunde cu cordialitate 
acestei manifestări spontane de 
simpatie.

★

La amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, precum și cei
lalți oaspeți români au fost 
invitați la Un dejun intim de 
președintele Urho Kekkonen și 
soția sa, Sylvi Kekkonen.

★
Vizita președintelui Nicolae 

Ceaușescu în Finlanda a fost 
așteptată cu un remarcabil in
teres de către oficialități, pre
cum și de opinia publică fin
landeză, care își exprimă și cu 
acest prilej stima și prețuirea 
pentru poporul nostru, pentru 
conducătorii săi, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Vizita în Finlanda a dom
nului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele României — a 
declarat Rafael Paasio, preșe
dintele Parlamentului, trimiși
lor speciali Agerpres — este 
un eveniment important în ca
drul relațiilor excelente dintre 
țările noastre și ea va crea, 
fără îndoială, condiții optime 
pentru dezvoltarea în continua
re a legăturilor fino-române, va 
adăuga noi dimensiuni cadru
lui în care țările noastre coope
rează în domeniul relațiilor bi
laterale, în care conlucrează în 
principalele probleme interna
ționale unde, din numeroase 
puncte de vedere, pozițiile noas

tre sînt apropiate sau identice. 
Aș dori să exprim satisfacția 
mea pentru faptul că șeful sta
tului român, Nicolae Ceaușescu, 
a acceptat să viziteze Parla
mentul, al cărui membru și 
președinte sînt. Aici, reprezen
tanții Finlandei vor avea un 
nou prilej să-i ureze din ini- 
niă bun sosit, să-1 salute cu 
căldură. Finlanda a așteptat cu 
nerăbdare și interes întâlnirea 
cu președintele României, dom
nia sa fiind bine cunoscut da
torită calităților sale de om de 
stat care acționează fără pre
judecăți, cu eficiență în viața 
internațională, pentru apropie
rea popoarelor, pentru depăși
rea barierelor existente, în ve
derea creării unei baze solide 
a cooperării sincere și unei 
păci durabile, corespunzătoare 
intereselor reale ale tuturor na
țiunilor".

La rîndul său, primul minis
tru, Ahti Karjalainen, ne-a de
clarat i „Personal, l-am întâlnit 
de două ori pe președintele 
Ceaușescu. Am avut, cu aceste
prilejuri, discuții utile privind 
problemele bilaterale și cele in
ternaționale. Finlanda și Româ
nia au foarte multe motive de
apropiere. Sîntem nerăbdători
să-1 revedem pe președintele 
dumneavoastră la Helsinki și 
sîntem convinși că vom con
tinua cu același succes convor
birile noastre. Sperăm că schim
burile de vederi ne vor ajuta 
să intensificăm cooperarea și 
buna înțelegere dintre țările 
noastre. încă o dată, expnim 
bucuria noastră de a-1 reîntîlni
Pe președintele Ceaușescu".

„Atît din punctul de vedere 
al relațiilor fino-române, cît și 
din cel al politicii internațio
nale, ne-a declarat ministrul 
afacerilor externe, Vaino 
Leskinen, vizita președintelui 
Ceaușescu este foarte intere
santă. Sînt cunoscute prestigiul 
său în lume, rolul important 
pe care îl joacă în politica in
ternațională".

„Apreciem foarte mult —
ne-a spus ministrul comerțului, 
Arne Berner — faptul că pre
ședintele dumneavoastră a ac
ceptat invitația de a ne vizita 
țara, invitație făcută în urmă 
cu doi ani de președintele 
Kekkonen, cu prilejul vizitei în 
România. Noi cunoaștem foarte 
bine poziția președintelui dum- 
neavoastă în poli-tiea interna
țională, rolul activ pe care Ro
mânia îl joacă pe arena mon
dială".

Este un prilej fericit pentru 
noi, finlandezii, de a-1 cunoaște

mai bine pe președintele 
Ceaușescu — declara Mauno 
Koivisto, guvernatorul Băncii 
Finlandei — care sublinia, în 
această ordine de idei, că „o 
vizită a șefului stalului român 
se înscrie întotdeauna în prim 
plan în viața internațională". 
Domeniul meu de activitate este 
politica economică; nutrim spe
ranța că vizita domnului 
Nicolae Ceaușescu va contribui 
în măsura cea mai importantă 
la dezvoltarea relațiilor econo
mice și a cooperării industriale 
și tehnico-științifice dintre ță
rile noastre. Din acest motiv 
salut apropiatele convorbiri 
dintre Urho Kekkonen și Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-mi con 
vingerea că disouțiile dintre cei 
doi șefi de stat vor fi fructuoa
se sub toate aspectele. Opinia 
publică finlandeză așteaptă cu 
mult interes și cu sentimente 
de prietenie pe șeful statului 
român și pe soția sa, oaspeți 
distinși pe care avem onoarea 
de a-i saluta în mijlocul nostru.

In calitate de fost președinte 
al comisiei pentru problemele 
externe a Parlamentului, iar în 
prezent membru al guvernului 
— declara Pekka Kussi, minis
trul pentru afacerile sociale — 
am avut prilejul să urmăresc 
îndeaproape dinamica politică 
externă a României, inițiati
vele și acțiunile sale pe plan 
internațional, salutare pentru 
cauza păcii și a destinderii, a 
înțelegerii și securității mon
diale. Nu spun nimic nou dacă 
subliniez că această politică se 
bucură de o largă apreciere și 
audiență în rîndul opiniei pu
blice mondiale și. bineînțeles, 
în Finlanda. De altfel, în țara 
mea politica externă româneas
că se bucură de multă simpa
tie, cu atît mai mult cu cît ne 
unesc numeroase puncte de ve
dere și poziții similare în do
menii de interes vital ale vie
ții internaționale, dintre care 
aș aminti, în primul rînd, pe 
cel al securității europene. Sîn
tem cu atît mai bucuroși că, 
în acest context, contactele 
noastre sînt tot mai numeroa
se, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu reprezentînd o nouă 
posibilitate la cel mai înalt ni
vel de a discuta, în spiritul 
constructiv ce caracterizează re
lațiile noastre, probleme de in
teres comun, bilaterale sau pri
vind comunitatea noastră inter
națională. Pentru noi este o 
mare bucurie să primim vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pe care o considerăm extrem 
de importantă.

Vizita ministrului 
afacerilor externe 

al Republicii Socialiste 
România în R, P. Polonă

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, va face 
o vizită oficială de prietenie 
în R. P. Polonă, la invitația

ministrului afacerilor externe al 
R. P. Polone. Stefan Jedry- 
chowski, în perioada 6—9 iulie 
1971.

© Un purtător de cuvînt 
militar libanez a declarat 
că o unitate motorizată is- 
racliană, sprijinită de blin
date. a pătruns marți dimi
neața pe teritoriul Libanu
lui, în regiunea satelor Taybe 
(situat la 4 kilometri de 
frontieră) și Adcissi, din 
sud-estul țării. El a mențio
nat că artileria libaneză a 
deschis focul, iar inamicul 
s-a retras imediat. Potrivit 
declarației purtătorului de 
cuvînt, unitqțea israeliană a 
suferit pierderi în oameni și 
material de luptă.

PROCESUL DE LA STOCKHOLM
STOCKHOLM 29 (Agerpres). 

— In capitala Suediei a început 
luni procesul unui grup de 
cinci teroriști ustași, acuzați 
de asasinarea ambasadorului 
iugoslav la Stockholm, Vladi
mir Rolovici. La proces s-a 
stabilit că, la 7 aprilie, Miro 
Baresici și Andjelko Brajko- 
vici s-au prezentat la ambasa
da Iugoslaviei din Stockholm

sub pretextul de a-și reînnoi 
pașapoartele. La sosirea amba
sadorului, ei l-au împins în 
biroul său și l-au somat să 
ridice mîinile. Intre ambasa
dor și cei doi s-a angajat o 
luptă violentă. Vladimir Rolo
vici a fost grav rănit, iar peste 
o săptămână a decedat la spi
talul „Karolinska" din Stock
holm. In timpul acestui atac

banditesc, poliția suedeză a 
fost alertată, reușind să areste
ze imediat pe teroriști.

Vorbind în numele acuzați
lor, avocații lui Baresici și 
Brajkovici au recunoscut fap
tele.

Ceilalți trei inculpați, care 
au avut un rol important ’ în 
pregătirea atentatului, sînt 
acuzați de complicitate.

Depunerea unei coroane de flori la mormîntu
ui Paasikivi

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
;a depus o coroană de flori la 
mormîntul fostului președinte 
jffuho Kusti Paasikivi. fonda
torul politicii externe de pace 
și neutralitate activă a Finlan
dei.

■împreună cu șeful statului

român, Ia ceremonie au luat 
parte tovarășii Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.

Președintele Consiliului de 
Stat al României a fost însoțit 
de Vaino Leskinen, ministrul

finlandez al afacerilor externe, 
șl de ambasadorul Finlandei la 
București, Kaarlo Makela.

Au fost de față ambasadorul 
României la Helsinki, Mircea 
Bălănescu.

Coroana depusă poartă în
sorise pe o eșarfă tricoloră cu
vintele i „Din partea președin
telui Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și persoanele care-1 însoțesc 
păstrează un moment de recu
legere în memoria lui J- K- 
Paasikivi.

Ceremonia a avut loc în pre
zența unei companii a garni
zoanei Helsinki, care a prezen
tat onorul.

O La Phenian au luat sfîr- 
șit lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist din Co
reea, transmite agenția ACTC. 
Congresul a aprobat raportul 
de activitate al Comitetului 
Central și a ales noile organe 
de conducere ale uniunii. Ca 
președinte al C.C. al U.T.M.S.C. 
a fost ales Kim Si Hak.

O La Busseto (Parma), lo
cul unde s-a născut și a trăit 
o perioadă a vieții sale mare
le compozitor Giuseppe Verdi, 
a avut loc cea de-a XI-a edi
ție a concursului internațional 
„Voci verdiene", consacrat lan
sării de tineri interpreți ai lu
crărilor lui Verdi.

O Ziarele mexicane infor
mează că, în urma ploilor to
rențiale care s-au abătut de 
cîteva zile asupra regiunii cen
trale a țării, zece mii de per
soane au rămas fără adăpost. 
Regiunea sinistrată se află 
izolată.

© In cursul unei manifesta
ții organizate de populația de 
origine italiană din New York." 
un necunoscut a deschis focul 
asupra mulțimii, rănind mai 
niulți participanti. Manifesta
ția fusese organizată împotri
va tracasărilor la care sînt su
puși americanii de origine ita
liană din partea poliției, sub 
pretextul activităților Mafiei.

Q. Audierile preliminare în 
procesul militantei americane 
de culoare Angela Davis au 
fost reluate luni la Tribunalul 
din San Rafael (California), du
pă suspendări repetate.

O Președintele Iugoslaviei 
Iosip Broz Tito, a vizitat marți 
cea de-a doua expoziție inter
națională privind cercetarea 
spațiului cosmic, deschisă în 
urmă cu trei zile la Belgrad, 
informează agenția Taniug.

© La Universitatea din 
Tokio a fost deschisă luni o 
„expoziție de cărți din ță
rile socialiste" cu participa
rea unui mare număr de edi
turi din Bulgaria, Cehoslo
vacia, Cuba, II. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și R. D. Vietnam.

O Un număr de 150 de per
soane, soții și părinți ai deți- 
nuților politici din Spania au 
adresat o scrisoare cardinalu
lui primat al Spaniei, Vicente 
Enrique Tarancon, în care cer 
decretarea unei amnistii poli
tice în țară pentru toți deținu- 
ții și exilații politici de diferi
te orientări care luptă pentru 
„o Spanie democrată, liberă 
și dreaptă".

© Nava-Școală româneas
că ..Mircea", care efectuează 
un marș de instrucție în 
Marca Mediterană, a făcut o 
escală de trei zile în por
tul Tunis. Comandantul mar
șului, contra-amiralul Pe
tru Anghel, însoțit de o- 
fițeri superiori, a fost pri
mit de secretarul general 
al Ministerului Apărării Na
ționale al Tunisiei, Slahed- 
dine Baly, și de șeful statu
lui major al marinei militare 
tunisiene, căpitan de fregată 
Bechir Jedidi.

© La Phenian a avut loc 
un miting în sprijinul luptei 
poporului chinez împotriva agre
siunii imperialiste a S.U.A. și 
pentru eliberarea Taivanului, 
informează agenția ACTC.

© După intense și îndelun
gate presiuni, Administrația 
S.U.A. a obținut respingerea 
în Camera Reprezentanților a 
„amendamentului Mansfield", 
aprobat anterior de Sehat, cu 
ocazia dezbaterilor asupra pre
lungirii valabilității legi: pri
vind recrutarea în forțele ar
mate.

© Or ganizația britanică 
„Mișcarea pentru dezarmare 
nucleară" s-a pronunțat, într-o 
scrisoare adresată primului 
ministru, Edward Heath. în fa
voarea convocării conferinței 
general europene pentru securi
tate și cooperare.

© Balanța comercială a 
Statelor Unite a înregistrat în 
luna mai un deficit de 205 mi
lioane dolari, a anunțat Minis
terul Comerțului. In luna apri
lie, valoarea importurilor de
pășise cu 214,7 milioane dolari 
pe cea a exporturilor.

© Președintele Gambiei. 
Dauda Jawara, a sosit luni în
tr-o vizită oficială la Cairo. El 
va avea convorbiri cu preșe
dintele R.A.U., Anwar Sadat, 
asupra posibilităților de dezvol
tare a relațiilor dintre cele 
două țări. Aceasta este prima 
vizită a președintelui Gambiei 
în Republica Arabă Unită.

© Curtea Supremă a S.U.A. 
a casat luni sentințele de con
damnare la moarte a 35 de 
persoane. Printre acestea, figu
rează și Richard Speck, care 
a fost condamnat la scaunul 
electric pentru asasinare, în 
1966, a opt infirmiere din 
Chicago.

Primirea de către președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceausescu, a membrilor) '

corpului diplomatic
Marți după-amiază, președin

tele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au 
primit la reședința oficială pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Helsinki, împreună 
cu soțiile lor.

Ceremonia primirii a avut loc 
In Sala Gotică, în prezența to- 
yarășilor Janos Fazekas, Cor
neliu Mănescu, loan Avram, 
precum și. a ambasadorului Ro
mâniei în Finlanda, Mircea 
Bălănescu.

Șefului statului român și so
ției sale i-au fost prezentați 
ambasadorii Spaniei, Elveției, 
Danemarcei, Norvegiei, Italiei, 
Turciei, Ungariei, Japoniei, Is
raelului, Indiei, Republicii Ara
be Unite, Cehoslovaciei, Fran
ței, Statelor Unite ale Ameri- 
cii, Marii Britanii, Olandei, 
Belgiei, Braziliei, Bulgariei, 
R. P. Chineze, Perului, Mexi
cului, Iugoslaviei, Uniunii So
vietice, șefii reprezentanțelor 
comerciale ale Republicii Fede
rale a Germaniei, Republicii

Democrate Germane, însărcinații 
cu afaceri ad-interim ai Austri
ei, Suediei, Argentinei, Poloniei 
șeful adjunct al Reprezentanței 
comerciale speciale a R.P.D. Co
reene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut apoi îndelung cu 
ambasadorii Franței, R.P. Chi
neze, Danemarcei, Uniunii So
vietice, Republicii Arabe Unite, 
Turciei, Mexicului, Norvegiei, 
Bulgariei, Braziliei, Statelor 
Unite ale Americii, Belgiei, Ce
hoslovaciei și cu alți șefi ai 
misiunilor diplomatice.

Intîlnirea șefului statului ro
mân cu reprezentanții diplo
matici acreditați în capitala fin
landeză a ilustrat, prin larga 
participare și atmosfera cordi
ală, bunele legături pe care ța
ra noastră le întreține cu nu
meroase state ale lumii. Oma
giile prezentate președintelui 
Consiliului de Stat al României 
de către ambasadorii din capi
tala finlandeză, discuțiile pur
tate au reliefat, o dată în plus, 
stima și prestigiul de care se 
bucură țara noastră în lume.

Dineu de gală oferit de președintele 
Urho Kekkonen

Marți seara, președintele Re
publicii Finlanda, Urho Kek
konen, și soția sa, Sylvi Kek
konen, au oferit în Sala oglin
zilor din Palatul prezidențial 
Un dineu de gală în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia, Nicolae Ceaușescu, și a 
soției sale, Elena Ceaușescu.

Au participai tovarășii Janos 
Fazekas. Corneliu Mănescu, 
loan Avram, Mircea Bălănescu, 
ambasadorul României la Hel
sinki.

Din partea finlandeză au lu

at parte Rafael Paasio, Ahti 
Karjalainen, Vaino Leskinen, 
ceilalți membri ai guvernului, 
personalități ale vieții politice, 
economice și culturale.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Helsinki.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Urho Kek
konen și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Au fost intonate Imnurile ce
lor două țări.

BONN 29. — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Monr- 
cuș, transmite : Luni, a în
ceput la Bonn cea de-a treia 
rundă din cadru) (i.italivetar 
umericano-vest-germ.ine le 
gate de cheltuielile de între
ținere a trupelor americane 
staționate în R. F. a Ger
maniei.

După cum s-a mai anun
țat, acordul în vigoare din
tre S.U.A. și R.F.G. privind 
cheltuielile de întreține
re a celor peste 200 000 
de militari americani aflați 
pe teritoriul vest-germnn, 
încheiat în urmă cu doi ani, 
urmează să expire la 30 iu
nie a.c. Noul acord, ce ur
mează a fi stabilit pe o pe
rioadă de încă doi ani, res
pectiv 1 iulie 1971 — I iulie 
1973, face de mai mult timp 
obiectul tratativelor dintre 
experții ve«t-c>errnani și a-

tratative
americano-

vest-
germane

mericani. In cadrul celor 
dcuă runde care au avut loc 
pînă acum, nu s-a ajuns încă 
la o înțelegere între cele 
două părți. Se are în vedeie 
faptul că S.U.A. al căror bu
get militar a crescut consi
derabil de la un an la altul, 
urmăresc să obțină o com
pensație anuală de 80 ia sută 
din cheltuielile „reale" deter
minate de staționarea trupe
lor lor în Germania occiden
tală. Conform cifrelor date 
publicității, aceste compen
sații ar fi aproximativ de 
800 de milioane de dolari.

In timpul recentei sale vi
zite în Statele Unite, cance
larul Willy Brandt a avut 
înscrisă pe agenda convorbi
rilor cu președintele Richard 
Nixon și cu secretarul de 
stat, William Rogers, proble
ma acestui cuantum. La îna
poierea la Bonn, Brandt a 
declarat, însă, presei că pro
blema compensațiilor rămîne 
pe mai departe de competen
ța experților.

Conform primelor decla
rații făcute în cursul zilei de 
luni, tratativele americano- 
vest-germane legate de între
ținerea trupelor americane 
staționate în R. F. a Germa
niei sînt „dificile și fiecare 
parte se străduiește pentru 
apropierea punctelor de ve
dere foarte divergente încă". 
Nu este exclus — se declară 
la Bonn — ca actuala rundă, 
a treia, să nu ducă la înche
ierea tratativelor și să fie 
necesară o a patra rundă, 
care să se țină în toamnă 
la Washington.

R. F. a GERMA
NIEI : Se efectuea
ză lucrări de con
strucție la stadio
nul de fotbal din 
orașul olimpic.
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Discursul
CARACI 29 (Agerpres). — 

Intr-un discurs radiodifuzat, 
președintele Pakistanului, ge
neralul Yahya Khan, a a- 
nunțat că a însărcinat un 
comitet de experți să elabo
reze proiectul unei noi Con
stituții a țării, în vederea re
venirii la un regim civil. El 
a afirmat că transferarea pu
terii către reprezentanții a- 
leși ai poporului ar putea 
avea loc în termen de patru 
luni, menționînd că stabilirea 
datei exacte pentru înfăptu
irea ^acestei măsuri va 
de de situația internă 
ternă a țării.

Președintele Yahya Klian

președintelui Yahya Khan
a declarat că noua Constitu
ție va fi „susceptibilă de a- 
mendamente din partea A- 
dunării Naționale". Șeful sta
tului pakistanez a precizat 
că această constituție va 
avea un caracter federal. El 
a subliniat, totodată, că gu
vernul federal va avea îm
puternicirile adecvate, inclu
siv legislative, administrative 
și financiare, pentru a-și în
deplini responsabilitățile în 
domeniul afacerilor interne 
și externe și pentru a men
ține independența și inte
gritatea teritorială a țării. 
Yahya Khan a spus, de ase-

menea, că orice partid care 
se limitează la o anumită re
giune a țării, neavînd un 
caracter național, va fi in
terzis.

Referindu-se la scoaterea 
în afara legii a Ligii Awami, 
președintele Pakistanului a 
acuzat o serie de lideri ai a- 
cestui partid că au desfășu
rat acțiuni antistatale și se
cesioniste. El a afirmat că 
acei membri aleși ai Adună
rii Naționale și ai organelor 
provinciale care au partici
pat la acțiuni împotriva sta
tului vor fi descalificați.

Yahya Khan a declarat că

nu se pune problema organi
zării unor noi alegeri gene
rale, menționînd că Jocuri
le care vor rămîne vacante 
în Adunarea Națională vor 
fi completate prin alegeri 
parțiale.

In ceea ce privește legea 
marțială instituită în țară ca 
urmare a tulburărilor surve
nite în provincia răsăriteană, 
președintele Pakistanului 
spus că ea „nu va fi folosita 
in practică sub forma ei ac
tuală", dar a subliniat că 
„este necesar să fie întărită 
autoritatea guvernului pînă 
cînd se reglementează situa
ția".
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