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Preparatorii de la Coroești

Participant CU GÎM 
Șl FAPTĂ la marea întrecere

® Depășirea producției globale cu peste 
300 000 lei ® Economii la cheltuieli de pro
ducție de 350 000 lei ® La calitate: îmbu
nătățirea recuperării industriale cu 1 punct 
și reducerea cenușei globale la cărbune 
spălat cu 0,5 puncte.

Avînd în carnetul cu însemnări cifrele-angajament ale 
colectivului preparației cărbunelui Coroești, prin care toate 
secțiile sînt hotărîte să cinstească apropiatul eveniment po
litic — Conferința Națională a partidului — precum și cea 
de-a 25-a aniversare a Republicii mi-am dorit să-i cunosc 
pe cîțiva dintre cei prin a căror participare angajamentele 
prind viață.Secretarul comitetului de partid al preparației, 
PETRU RUS mi-a prilejuit întîlnirea cu cel mai bun schimb 
al secției spălare, schimb ale cărui contribuții lună de lună 
de la începutul anului au fost din cele mai consistente în 
succesele întregii unități și ale cărui angajamente în cinstea

(Continuare în pag. a 3-al
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Inițiativele minerilor pentru creșterea
vitezelor de avansare își confirmă valoarea

Alte șapte brigăzi 
de la mina Lupeni au 
îmbrățișat inițiativa5 5 5

•‘«aș Plusul de produc
ție pe luna iunie va 
urca la circa 5 000 
ne de cărbune

Prin telefon de la mina Bărbăteni

Hotărîrea noastră: Redresarea 
de cărbune al minei, prin 

exploatare a unui nou

pianului 
darea în 
abaiaj

rodom Sianuk
Plecarea din Capitală

Joi dimineața, Alteța Sa Re
gală, prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, preșe
dintele Frontului Unit Național 
âl Cambodgiei, și Alteța Sa Re
gală, prințesa Monique Sianuk 
și-au încheiat vizita oficială de 
prietenie făcută în țara noastră 
la invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, președintele

Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

fie la reședința oaspeților, 
Altețele lor Regale, prințul No
rodom Sianuk și prințesa Mo
nique Sianuk, au venit, pînă la 
Aeroportul Internațional Bucu
rești—Otopeni. împreună cu to

varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, cu to
varășii Ion Gheorghe Maurer și 
soția sa Elena Maurer, Janos 
Fazekas, Ștefan Andrei, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Marin Alexie, ambasadorul Re-

(Continuare în pag. a 4-a)

DECLARAȚIA COMUNA 
adoptată cu prilejul vizitei oficiale 

în România a șefului statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit Național 

ai Cambodgiei, Alte|a Sa Regală 
prințul Norodom Sianuk

— Alo! Ing. Emilian 
Meiuș la telefon... (Di
rectorul exploatării mi
niere Bărbăteni). Vă rog 
să consemnați cîteva 
fapte de dată recentă.

— Vă ascult.
— Un prim fapt t 

ieri s-au încheiat pregă
tirile la abatajul came
ră nr 3, din stratul 3, 
blocul XI, de pe orizon
tul 783 Abatajul despre 
care vă vorbesc are pen-

tru noi o importanță Ca
pitală pentru că va con
tribui la redresarea pro
ducției de cărbune a mi
nei în această lună 
perioada imediată.

— Pregătirile-s în a- 
vans l

— Cu două zile față 
de grafic.

— Cine a condus pre
gătirile la acest abataj I

— Pompei Tomolea

£ un șef de brigadă cu 
multă experiență în ast
fel de lucrări pregăti
toare.

— La cît se va ridica 
producția noului abataj ?

— Reorganizăm bri
gada lui Pompei Tomo- 
lea, mărim numărul oa
menilor de la 3 la 9 
pe schimb — 37 la nu
măr — scontăm pe o 
medie zilnică de 230—

260 tone cărbune, 
atacarea noului obiectiv, 
se folosește ritmul: „în 
fiecare aripă a abataju
lui, cîmpul și schimbul" 
— conform inițiativei 
lansate la Aninoasâ.

Convorbire consemnată de
Dan DUMITRESCU

(Continuare 
în pag. a 3-a)

umneata Niculae. 
nici nu știi că 
— în timp ce 

îmi vorbeai, iar eu îți 
notam vorbele în camei 
— mi-ai făcut impresia 
unui uriaș care lasă am
prente adînci pe unde 
trece, dumneata Niculae, 
m-am gîndit atunci, ești 
un uriaș care se mută 
din loc în loc — așa 
mi-am notat undeva — 
dar de întrebat te-am 
întrebat cu totul altce
va : „Ai șapte-opt me
serii, dintre care lăcătu-

efigiile noastre
durabile, 

înving
timpul...11

Discuția purtată cu cel care a 
adăugat, cu cîteva zile în urmă, 
la palmaresul său bogat de 
fapte minerești de largă 
emulație creatoare, ÎNCĂ O 
DOVADA A ATITUDINII 
SALE ÎNAINTATE, ÎNSUFLE- 
ȚITOARE FAȚA DE MUNCA, 
Eroul muncii socialiste PETRE 
CONSTANTIN, a fost conden
sată la maximum. Șeful brigă
zii care a chemat toate 
brigăzile de mineri din Valea 
Jiului care lucrează în abataje 
frontale să participe Ia ampla 
și rodnica întrecere ce se desfă
șoară în întîmpinarea Conferin
ței Naționale a partidului 
și a celei de a XXV-a 
aniversări a proclamării Re
publicii cu obiectivul „DOUĂ 
CICLURI REALIZATE ÎN > 
PLUS PE LUNA ÎN FIECARE î 
ABATAJ FRONTAL", era gră
bit, avea multe treburi a căror 
rezolvare îl solicitau cu insis
tență. L-am așteptat să soseas
că din abataj Ia sfîrșitul primu
lui schimb ai zilei de ieri. Era 
satisfăcut că lăsase totul în or
dine în abataj, că munca orta
cilor pentru înfăptuirea mobili
zatorului angajament al brigăzii 
continua acolo, în subteran în 
ritmul și pe ascensiunea Pe care 
el, Petre Constantin, cu expe
riența, competența și, mai ales, 
cu voința lui magnetizantă le-a 
imprimat.

La comitetul de partid al mi
nei, unde a zăbovit cîteva minu-, 
te, j s-au comunicat ultimele 
pregătiri în vederea participării, 
în calitate de delegat la confe
rința extraordinară a organiza-, 
ției județene de partid. In sfîr- 
șit, reușim să-l rugăm să nec 
spună cîte ceva despre 
îndeplinirii obiectivului 
trecere.

— Da, bănuiam că o
„descusut" — se destăinuie 
nerul Petre Constantin — și nu

Pot
re-

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, șeful statului Cam
bodgia. președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, 
Alteța Sa Regală prințul No
rodom Sianuk și Alteța Sa Re
gală prințesa Monique Sianuk 
au făcut o vizită oficială în Ro
mânia, între 19 și 22 iunie a.c.

In timpul șederii sale în Ro
mânia, șeful statului Cambod
gia, președintele Frontului U- 
nit Național al Cambodgiei, 
și celelalte personalități cam
bodgiene au vizitat unități in
dustriale, obiective social-cul- 
turale din orașele București și 
Pitești, luînd cunoștință cu 
mult interes de realizările ob-

19—22 iunie 1972)
ținute de poporul român în 
făurirea orînduirii noi, socia
liste, în patria sa.

Inalții oaspeți cambodgieni 
s-au bucurat pretutindeni de 
o primire călduroasă și ospita
lieră, mărturie grăitoare a sen
timentelor de prietenie și soli
daritate pe care poporul român 
le nutrește față de poporul 
cambodgian.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste, secretar general 
al Partidului Comunist Român 
Nicolae Ceaușescu, și șeful sta
tului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, Alteța Sa Regală 
Prințul Norodom Sianuk, au 
avut convorbiri la care au par
ticipat :

Din partea română :
Ion Gheorghe Maurer, mem

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri ; Janos Faze
kas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ; Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.; Corneliu 
Mănescu, membru al C.C al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne ; Aurel Duma, membru 
al C.C. al P.C.rI, șef de secție 
la C.C. al P.C.R. ; Marin Ale
xie, ambasadorul R.S. Româ
nia acreditat pe lingă șeful 
statului Cambodgia.

Din partea cambodgiană :
long Sary, trimis special al 

părții din interior a Frontului 
Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.) și a Guvernului Re
gal de Uniune Națională 
(G.R.U.N.C.); Sarin Chhak, 
membru al Biroului Politic al

(Conthluare în. pag. a 4-a)

Omul n-are dreptul să-și ascundă 
fața în spatele vorbelor
Numele nu rămîn, faptele însă, 
acele amprente adînci, da ! Ră
mîn lucrurilor
Meseria e o haină. Cum ți se po
trivește, așa o porți

șerici îi ești devotat ?“
Mi-ai răspuns: „Lă

cătuș, pentru că am des
chis ochii într-o familie 
de meseriași — tata, fra
ții mei erau „ciocănari" 
— iar eu, copil fiind, 
jinduiam după șalopeta 
albastră de muncitor. 
Este ciudat, nu-i așa, să 
fii miner, mașinist, șofer, 
maistru mecanic, însă 
eu, deși am făcut de toa
te, păstrez lăcătușeria".

Cum le-ai fi potrivit 
dumneata, voinic și vioi 
cum ești, la o vorbă.

bălrîne, meseria asta a 
noastră are și părți di
ficile. Nu că mă laud, 
deși așa e obiceiul: să 
te lauzi cu greutățile 
muncii tale. In fond 
nici nu știu ce e rău în 
asta, dar acum nu vreau 
să fac pe grozavul, dacă 
altădată o făceam.

Un semn de întreba
re, ca răspuns. Dacă 
(i-aș împărtăși gîndurile 
mele, ai fi de „părere" 
că ești prea bâtrîn i 
„Cum să nu ? — te miri 
dumneata, și fața trasă, 
prelungă, plină de zîm- 
bet, mă îmbucătățește
— pe Adalbert Picler 
l-am găsit aici la mină, 
Niculae Popescu, Mircea 
Matei. Traian Boteanu, 
Iosif Bolog, Iosif De- 
leanu, au venit pe rînd !
— -fiecare cu darurile

printre arabii pe unde 
ai umblat, povestindu-le, 
după cum te arată fi
rea : „Deh, am lucrat și 
eu, peste tot, numai ma
șini de extracție cîte am 
montat, ohoo ! și încă 
ce mașini, la Argeș, la 
Bicaz. Am montat ma
șini și la Galați. Ați 
auzit dv. ? și la Galați! 
Am fost și la... Da, un
de n-am fost eu ? ! La 
începutul începuturilor, 
m-am pomenit brigadier 
la Bumbești — Livezeni, 
apoi la Salva-Vișeu. A- 
colo am lăsat un via
duct, poate cea mai fru
moasă amintire dintre 
toate". Ești un visător 
Niculae, e adevărat ? — 
îmi vine să te întreb, 
dar îți spun cu totul 
altceva, în legătură cu 
fata care astăzi îți este 
soție. Apoi cînd aflu că 
ai cinci copii, și-ți spun 
că toți poartă nume de 
flori, dumneata îți con
tinui vorbele : „Ehei, (Continuare în pag. a 3-a)

Dem. D. IONAȘCU

mă surprinde întrebarea, 
să răspund cu precizie. Am 
ușit să realizez cu brigada CE
LE DOUA CICLURI ÎN PLUS, 
adică angajamentul nostru de 
întrecere pe luna iunie în nu
mai două decade. Aceasta în
seamnă, avînd în vedere faptul 
că în abatajul nostru un ciclu 
este de 1,25 ml, că am realizat 
in numai două decade 2,50 ml 
avansare în plus. Ca urmare, 
plusul de producție Pe fiecare 
miner din brigadă și post pres
tat este de peste o tonă față de 
cit avem planificat. Ce înseam
nă aceasta pe ansamblul abata
jului ? Exact 1 100 de tone, cît 
ne-am angajat să obținem pînă 
la sfirșitul lunii. Am devansat, 
deci, lucrurile. Dedic acest suc
ces al brigăzii mele Conferinței 
județene de partid iar, în con
tinuare, îmi propun, ca împreu
nă cu membrii brigăzii să mai 
realizăm pînă Ia sfirșitul lunii 
încă un ciclu în plus. Puteți să 
considerați că acesta este noul 
nostru angajament în întîmpina- 
rea Conferinței Naționale a 
partidului, adică TREI CICLURI 
ÎN PLUS AVANSARE 
BATA.T FRONTAL PE 
IUNIE

Din evidențele minei
flat apoi că alte 7 brigăzi de 
mineri, între care cele condu
se de Ion Onttț, Vasile Caila, 
Pompei Cristian, Remus Pădu- 
reanu, Grigore Moldovan, Ion 
Solomon au îmbrățișat inițiativa 
„DOUA CICLURI REALIZATE 
ÎN PLUS ÎN FIECARE LUNA 
LA ABATAJELE FRONTALE.

După calculele făcute de con
ducerea minei Lupeni, sporul 
producție pe care brigăzile 
mineri ce și-au propus drept 
biectiv de întrecere „două 
cluri în plus" se va ridica

în

să

Și

orele

ÎN A-
I.UNA

fiu 
mi-

tovară- 
al Co

al Prezidiului 
al C.C.

de 
de 
o- 
ci- 
în

fiecare lună Ia cca. 5 000 tone 
de cărbune.

T. ȚzXȚĂRCA
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La Liceul de cultură generală din Petroșani

Foto ; Virgil IORDACHF.SCUAspect din expoziție

.1 Parti- 
întîlnit 

■stcs, se- 
Comu- 

ția C.C. 
pricte- 
Româ-

EXPOZIȚIE CU VÎNZARE

Joi după-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al " 
dului Comunist Român, s-a 
cu tovarășul Luis Carlos Pre; 
cretar general al Partidului 
nist Brazilian, care, la invitaț 
al P.C.R., face o vizită de 
nie în Republica Socialistă 
nia.

La primire au participai 
șii Gheorghe Pană, membru 
mitetului Executiv, ’ “
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar al

C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliâ, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

In cadrul convorbirii, a avut loc 
un schimb reciproc de informații 
referitoare la preocupările actuale 
ale celor două partide și au fost 
discutate probleme ale situației po
litice a lumii contemporane, ale miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale.

Reprezentanții celor două partide 
au constatat cu satisfacție dezvol
tarea legăturilor de prietenie și so-

lidaritate internationalists dintre 
P. G. Român și P. C. Brazilian și 
au subliniat, deopotrivă, hotărîrea 
de a extinde raporturile reciproce, 
schimbul de vederi și de experien
ță, informarea bilaterală, în intere
sul ambelor partide și popoare, al 
cauzei întăririi unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească.

A
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O frumoasă expoziție cu vînzare a fost des
chisă la Liceul de cultură generală din Petro
șani, cuprinzînd exponate realizate de elevi 
în timpul orelor de activități tehnico-produc- 
tive. Din cele peste 100 de exponate atrag în

mod deosebit atenția lucrările de croitorie 
țesătorie prin măiestria execuției și fantezia 
creatorilor.

Expoziția este deschisă zilnic între
10—13 și 17—20, pînă la 3(1 iunie a.c.

I 
I
I
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Secretarul de stat al S. U. A 
William Rogers, va face 
o vizită în tara noastră

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, secretarul 
de stat al S.U.A., William Rogers,

•f

va face 
noastră, 
rioada 5—6 iulie 1972.

(Agerpres)

o vizită oficială în țara 
împreună cu soția, în pe-

SARM1S ’72
Festivalul cultural-artistic „Sarmis" care se desfășoară în aceste zile 

în numeroase așezări de pe cuprinsul județului Hunedoara, a prilejuit 

larg, interes istoric, educativ și cultural-artistic, care 
participarea unui mare număr de oameni 
germani și de alte naționalități,

Sala „Arta" din Deva a fost 
gazda unui eveniment mai deosebit. 
Aici s-a desfășurat un concurs ra
diotelevizat „Cine știe cîștigă" pe 
tema „Avram lancu în conștiința 
contemporanilor și a urmașilor" 
Concurenții i Valeria Suvaina, profe
soară din Deva și inginerul Nicolae 
Pîntea, au răspuns cu promptitu
dine solicitărilor examinatorului dr 
Mihai Florea, dovedind cunoștințe 
temeinice despre viața și activitatea 
conducătorului revoluției de la 1848 
din Transilvania. La simpozionul 
„Rolul și personalitatea lui Avram 
lancu și revoluția de la 1848 în 
Munții Apuseni" au susținut expu
neri de o reală valoare documentar 
istorică dr. docent Octavian Floca 
Ion Frățilă, directorul filialei jude 
țene a arhivelor statului și Nicolae 
Wardegger, cercetător la aceeași in
stituție.

„înfrățiți in muncă pentru înflo 
rirea României socialiste", sub acest 
generic a avut loc la căminul cul
tural „Petofi Sandor" din Deva o 
întîlnire cu personalități ale vieții 
politice și culturale de naționalitate 
maghiară i Marty Zoltan, Fodor 
Sandor și Beke Gherghi. Clubul 
„Siderurgistul" din Hunedoara a

aBEsran ibbbbbhhbbhssBUSBaanueseisfn 
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și ieri ample și interesante manifestări. Au avut loc activități de un 
, .■ s-au bucurat de

ai muncii, români, maghiari, 
elevi, tineri și vîrstnici.

găzduit un frumos festival coral in
titulat „Cintec de bucurie" la care 
și-au dat concursul formațiile corale 
ale cluburilor sindicatelor de la în
treprinderea construcții siderur
gice Hunedoara și combinatului si
derurgic din localitate și ale case
lor de cultură din Brad și Orăștie.

Atractive și interesante activități 
s-au desfășurat cu acest prilej în 
municipiul Petroșani. Ansamblul ar
tistic „Hațegana" a oferit, la clu
burile sindicatelor din Vulcan și A- 
ninoasa bogate spectacole folclorice. 
Un viu interes a stîrnit în rîndul 
participanților masa rotundă cu te
ma „Frumusețea meseriei de filatoa
re", organizată la clubul dir, Lu- 
treni, urmată de program artistic.

Tot atît de pasionante s-au do
vedit și activitățile de la Casa de 
cultură din Hațeg a căror itinerar 
a cuprins o expunere cu tema „Fru
museți ale naturii Țării Hațegului", 
o călătorie în imagini și un specta
col folcloric. Manifestări asemănă- 

. toare, menite să reîntregească como
rile culturii și artei hunedorene au 
avut loc la Uafa de jos, Geoagiu și 
în alte localități ale județului.

A. ZAMFIR

în ziarul nostru de mîine
VEȚI PUTEA CITI.

Un articol de fond ce evidențiază evenimentul politic 
major al zilei care, are loc pe plan județean : Conferința 
organizației județene de partid.
Despre evoluția acțiunii de generalizare a inițiativelor 
luate de mineri pentru creșterea vitezelor de avansare, 
vă informăm prin reportaje, note, informații 
ce au în obiectiv fapte de 
unor brigăzi.
O cuprinzătoare rubrică
Rubrica : „In reverber"
Vă oferim, de asemenea
„Informații utilitare", ,SPORT".
In pagina a 4-a : Cele mai importante evenimente petre
cute în ultimele 24 de ore în viața internațională.
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rubricile : „Agendă

«■

a
■■

și scrisori 
colectivele

juridică",

■ a a o■

0
E5



Steagul roșu

celelalte

lui popu- 
mai a-

Ceea

liber
Oamenii au

nu-i recu- 
miner, le-a 
simplu pe 
avem me-

VINERI 23 IUNIE 1972

personalității

Activistul de partid

a do-

B

* rai

■

■
B

■
r Ts.

Statui... fără soclu
■

■ APOSTOLUL sau patosul profesiei
campanii

OMUL CU SAMARUL
in

ACȚIUNE sau fascinația perso-■
IMMANUEL KANT

nstantaneuOMENIE sau caratele persona-

y

SIR JOHN LUBBOCK
★se

cer 2 sticle de

se numă-
CONSUMATOR

B

mun-

B

B

B 
B

B 
B

B
B

B 
B
13■

1

B
13

EJ 
B

contribuind la 
fluxului econo-

schimb ai 
dumneata

— O educație bună, este iz
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— Nu știu !
— Dar, pe listă scrie 

că aveți.
—- Nu știu.
— Dar cine știe ?
— Nu știu !
— Responsabilul c cum

va aici ?
— Nu!
— De ce, că doar po-

și una 
practicantă, 

trudește, 
:e poale,
are grija ei. 
la locul de

ACTIVISTUL DE PARTID

noblețea
0 generație de PRO MEI Ei

modelul omului înaintat
Un „responsabil cu ieri

Epopeea eroica a ultimei ju
mătăți de veac - in care a fost 
ctitorită România Socialistă de 
azi — a fost dominată de per
sonalitatea militantului politic 
din ilegalitate. El a căpătat 
încă de pe acum aura legen
dei. Simbolul său este anticul 
Prometeu „cel mai nobil sfint 
și martir din calendarul filozo
fiei" — cum il caracteriza Marx 
- cel care, după legendă, fu- 
rînd focul zeilor din Olimp 
pentru a-l dărui oamenilor, a 
fost pus în lanțuri pe una din 
stîncile Caucazului.

Asemenea lui, comuniștii, ac
tiviștii de partid din ilegalitate 
s-ou ridicat — din porunca is
toriei - împotriva întunericu
lui și tiraniei unei lumi nedrept 
alcătuite, in care un pumn de 
cavaleri ai huzurului, aveau 
numai drepturi iar cei mulți și 
obidiți, numai îndatoriri. Pen
tru triumful cauzei lor, a Re
voluției proletare, ei au înfrun
tat teroarea cruntă a Stăpini- 
rii, au îndurat chinurile Dofta- 
nei și Jilavei, au renunțat la 
bucuriile și plăcerile vieții, și-au 
sacrificat cei mai frumoși ani, 
iar mulți dintre ei, viața.

Cei ce-au rămas, cînd au ie
șit din lunga noapte a ilegali
tății - cu părul albit și chipul 
brăzdat de cutele suferinței — 
au continuat să lupte în 
mele rînduri ale Insurecției 
mate, în marile 
reformei agrare, alegerilor, 
țional'zării, alfabetizării și 
construcțief țării. Ei s-au găsit 
la posturile de comandă ale 
noii societăți, pe șantiere, în 
uzine și sfaturi populare, în in
stituții de învățămînt și de cul
tură. La școala lor s-a format 
generația activiștilor de azi — 
pionierii vastului program de 
edificare socialistă a țării. Ve
chii militanți ai partidului, îm
preună cu aceștia au format 
detașamentul cel mai înaintat 
și mai devotat al clasei mun
citoare, al poporului, au fost 
promotorii nobilelor 
morale ale epocii 
numele acestor idealuri, 
în șir, acești oameni n-au 
născut odihna, clipele 
gaz petrecute in familie, 
rea unei mese tihnite, 
sețea unor spectacole, 
facția unei vacanțe. Au 
din greu fără a măsura 
Au învățat pe apucate, aple
cați cu lăcomie peste slova 
cărții — refuzată lor, cîndva — 
in ceasuri tîrzii, cu gene de 
plumb, si cu mintea încărca
tă de probleme. Și în această 
titanică luptă și muncă, ei n-au 
conjugat decit un singur verb : 
a da ; n-au declinat decît un 
singur substantiv : obligație. 
„Gramatica" angajării plenare, 
poezia dăruirii de sine. Este 
expresia și mărturia celui mai 
nobil umanism căci a te dărui 
altora înseamnă a renunța la 
tine. Prin omenia lor, mitul lui 
Prometeu a devenit o realitate 
o istoriei noastre contempora
ne, iar militantul politic, figu
ra cea mai luminoasă a aces
tei istorii.

★
Personalitatea multilaterală 

c activistului de partid se ex
plică prin dimensiunile pe ca
re le capătă funcția sa socială 
— aceea de revoluționar de 
profesie, în termeni leniniști — 
și funcția sa umană — aceea 
de „responsabil cu fericirea o- 
mului" cum a definit-o, plas
tic, poetul Ion Brad. Prima se 
caracterizează prin patosul ac
țiunii - entuziasm și gindire 
practică ;
sul 
ală 
Iul

ma funcție, cel 
ua. Sinteza lor 
sonalitatea cea 
ca dimensiune (îmbinind „știin
țificul" și „umanul") și cea mai 
bogată ca registru spiritual și 
etic (sintetizînd cele mai alese 
însușiri). Virtuțiîle activistului 
de partid sînt implicate în ce
le două funcții, în profilul său 
complex. Ca revoluționar de 
profesie, el trebuie, mai întii, 
să cunoască : „a fi activist de 
partid - spunea tovarășul 
Nicoloe Ceaușescu — presupu
ne să ai o bună pregătire ideo
logică marxist - leninistă". Du
pă cum, fără a stăpîni proble
matica social - economică și 
știința conducerii, el nu va pu
tea fi acel îndrăzneț explorator 
și cutezător vizionar capabil să 
sesizeze noul, să elaboreze

cîștige plinea de la 13 ani. 
A făcut de toate : curier la mi
na Aninoasa,, zilier la diferiți 
patroni și chiaburi, muncitor 
necalificat în subteran, cînd 
împlinise 18 ani. Era în acel 
an de furtună '44 cînd cata- 
petesmele vechii lumi trosneau 
din încheieturi sub loviturile 
necruțătoare ale unei Insurec
ții ce anunța zorile unei lumi 
mai bune, mai drepte și pen
tru el : a socialismului. Din pri
mele zile ale acestui 
de viață nouă a fost 
și suflet - ca activist 
și membru al U.T.C. —
tea Revoluției. A îndeplinit 
ferite munci încredințate 
Partid in toate bătăliile 
clasă, în toate campaniile 
reconstrucție a țării.

Revoluția socialistă i-a des-

început 
cu trup 
sindical 
de par- 

di- 
de 
de 
de

Au apărut:
OMUL DE IDEI — stegar al noului

OMUL DE 
nalității

OMUL DE 
sonalității

OMUL DE 
lității

idealuri 
noastre. In 

ani 
cu- 

de ră- 
plăce- 
frumu- 

satis- 
muncit 
timpul.

concluzii și să ia decizii, și 
deci nu va putea conduce. Ca 
„responsabil cu fericirea oa
menilor", activistul de partid 
trebuie să fie modelul omului 
înaintat : cu un înalt simț al 
răspunderii, principial și cu 
conduită morală exemplară. 
Fără a fi om de omenie, fără a 
fi exemplu personal și mai a- 
les, fără a se obliga, activistul 
de partid nu va avea autori
tate și influență.

...N-a fost ușor. Ca să se 
închege ca personalitate com
plexă, evoluția militantului po
litic a fost și este sinuoasă și 
contradictorie. Adevărul a tre
cut prin Putere — deci prin gre
șeli — ca să ajungă Puterea ade
vărului. Dar dorința de auto- 
depășire și credința nestrămu
tată în înțelepciunea Partidu
lui - capabil să 
contradicție, să 
orice impas — îi 

viitorului și
cauzei

Secretarul 
partid al Exploatării 
Lonea, tovarășul ANDREI COL- 
DA, nu face parte din genera
ția eroică a ilegaliștilor. El a- 
parține însă celei de a doua 
generații de comuniști — bo
tezată în focul Insurecției ar
mate de la 23 August ’44 - a 
pionierilor deschizători de dru
muri și ziditori de țară nouă. 
Traiectoria destinului său nu e 
spectaculoasă, dar ea are 
va din măreția eroismului 
tidian.

Fiu de miner, dintr-o familie 
cu mulți copii, a trebuit să-și

chis drumul școlii. Setea nepo
tolită pentru carte i-a dus pa
șii pină în sălile de curs ale 
Institutului de Mine Petroșani 
și ale Universității de Partid 
„Ștefan Gheorghiu",

Maistru in producție 
na Aninoasa, deputat 
ședințe, de sindicat în 
comună 
mă, cum spunea : „am 
simplu curier", a intrat în 
în rîndurile partidului. 
1965 a fost ales secretar 
partid al minei Vulcan iar 
1967, al minei Lonea.

Devotat trup și suflet nobi
lei profesii de militant politic, 
și-a cîștigat repede autoritate 
și influență in rîndul muncitori
lor. Mai întii, prin dragostea 
sa față de mină care se inte
grează organic în peisajul său 
sufletesc. Mai mulți mineri 
mi-au spus : „are mina în sin
ge. O simte și o trăiește din 
plin". Apoi, prin cunoașterea și 
stăpînirea problemelor ce fră- 
mîntă mina : „particip la pre
liminarii, la defalcarea și dez
baterea sarcinilor de plan. Mă 
documentez mereu. După ace
ea îmi fixez obiectivele mun
cii politice". In rezolvarea sar
cinilor, pune mare preț pe con
tactul personal și zilnic cu oa
menii : „confruntarea cu ei, cu 
experiența lor, este cel mai bun 
teren al adevărului". Adversar 
al stilului funcționăresc de 
transmitere a sarcinilor de pro
ducție, mai ales la schimbarea 
tehnologiei de lucru, mi-a spus 
ferm și deschis : „dispoziția da
tă funcționărește nu are „pri
ză". Discuții organizate cu bri
găzile, așa cum am procedat

în problema susținerii tavanu
lui cu plasă de sîrmă la secto
rul 3, lămuresc mai bine și con
ving mai ușor".

In problemele de educație 
gîndește lucid și țintește de
parte : „trebuie schimbată
mentalitatea celor ce vin să se 
angajeze la mină, pentru ca 
ei să gîndească minerește. Fo
losim, în acest scop o serie 
de metode : convorbiri cu ei 
la angajare, repartizarea la 
brigăzile cele mai bune, pre
zentarea comparativă a minei 
de azi cu cea de ieri, expuneri 
asupra trecutului eroic al mi
nerilor ș.a." O gomă largă de 
mijloace folosește și pentru 
întărirea disciplinei în muncă, 
a reducerii absențelor nemoti
vate — frine serioase pentru 
sporirea producției. Inițiativa 
de a întări autoritatea șefului 
de brigadă și a-l angaja in a- 
ceastă problemă, trimiterea de 
scrisori în familiile celor ce 
obsentează. convorbiri cu soți
ile acestora, ca și folosirea în 
mare măsură a gazetelor sati
rice, mi se par deosebit de 
loroase. Roadele se văd : 
vem tot mai multe brigăzi 
ră absențe nemotivate, fără ac
te de indisciplină și fără acci
dente de muncă".

Preocupat de îmbunătățirea 
activității educative în rindul 
minerilor a inițiat o nouă for
mă a muncii politice de ma
să „dirigenția muncitorească" 
care s-a dovedit deosebit de 
interesantă și eficace, în curs 
de generalizare și la 
exploatări miniere.

Influența și marea 
laritate se datoresc 
Ies caldei sale omenii, 
ce mi-a spus e mai mult decît 
o profesiune de credință : „mă 
preocupă nu numai omul din 
producție, ci tot atît de mult 
omul de dincolo de ea". In a- 
cest sens vizitează pe. mineri 
acasă la ei, se interesează 
despre ce citesc, despre modul 
cum își folosesc timpul 
îndeosebi tinerii.
încredere în el și s-au obișnuit 
să-l caute și să-i 
turi în cele 
bleme. „Stau 
menii oricind 
înainte de a 
caut întotdeauna să aflu 
este omul. Simte altfel cînd în
țelege că te ocupi de el".

Exigent în primul rînd cu el 
însuși, este ostil toleranței și 
rigidității : „nu sînt îngăduitor 
cu cei ce nu fac treabă. Caut 
însă ca să-i determin să-și va
dă singuri greșeala".

Despre principialitate și-a 
însușit o convingere fermă „co
munistul nu poate avea 
vieți : una particulară și 
obștească".

Exemplul personal in 
că și in conduită i-a adus sti
ma tuturor. Dăruirea in înde
plinirea sarcinilor cu prețul 
multor renunțări, i-a adus un 
justificat prestigiu. N-am întîl- 
nit un om care 
noască meritele, 
rezumat, pe cit 
atit de grăitor : 
reu alături de noi și la bine și 
la rău". N-aș fi putut face mai 
complet o ostfel de caracte
rizare. Poate doar mai suges
tiv, amintind de versurile poe
tului Ion Brad, care se potri
vesc atit de bine crezului său 
comunist :

„Ostașul de rînd al Partidu
lui mi se spune

Și mi-i drag să aud.
Sînt responsabil cu fericirea, 
După prevederile din Statut.

Cu puțin timp urmă
transportorul TR—2 din aba
tajul cameră al sectorului 1 
de la mina Uricani s-a defec
tat. Aici lucrează brigada lui 
Dumitru Vișan și se face ne
cesară o precizare suplimen
tară : este unul dintre cele 
mai productive abataje ca
meră ale exploatării. Nu e 
prea greu de înțeles că fap
tul avea consecințe negative 
asupra producției care -pier
dea, astfel, sute de tone căr
bune. In atari condiții, cei 
chemați urgent sînt lăcătușii, 
de a căror promptitudine și 
pregătire profesională este de
terminat bunul mers al flu
xului tehnologic. Grupa de lă
cătuși condusă de Emil Voi
chițoiu s-a prezentat la fa
ța locului și, alături de șe
ful de brigadă, muncind 
după terminarea 
normal, au repus 
rul in funcțiune, 
obișnuit se spune 
o intervenție. Nu 
singular, sînt multe situații 
de acest fel, unele mai im
portante, altele mai secunda
re, dar toate 
bunul mers al 
mic.

Intervenție, 
vint pe care-l auzim, și sub 
derivatele lui, în diferite pri
lejuri și contexte. Inițial, sen
sul lui este de „participare, 
intrare intr-o acțiune", evi
dent, utilă sub raport so
cial. Dar în vorbirea de fie-

care zi ti intilnim depreciat, 
cu valoarea lui peiorativă 
(„cutare a intervenit pentru 
cutare"), de stăruință, cerere, 
mijlocire. In acest caz ne a- 
flăm in fața lipsei de pregă
tire profesională, a dispariției 
simțului etic șt a vacuității 
demnității umane ce se spri
jină pe muncă.

ATITUDINI
t'vă, care ii dă omului și o 
calitate morală inestimabilă 
— demnitatea.

Acestea le simțeam implici
te in cuvintele lui Pantelimon

SENTIMENTUL
Jț

schimbului 
transporto- 
ln limbaj 
că au făcut 
este un caz

gînditori, 
despre 

educație !

ceară sfa- 
mai diverse pra
de vorbă cu oa- 
și oriunde, iar 

le da un răspuns 
cine

două

David MANIU

RESPONSABILITĂȚII
Viața este compusă din în- 

timplări a căror importanță 
este mai mare sau mai mărun
tă, de un interes individual sau 
general, social. Intervenția, in 
sensul ei cel mai pur are o 
semnificație activă, este o 
contribuție adusă dinamicii 
sociale. Ea este participare. 
Factorul care o generează es
te conștiința, la rindu-i spri
jinită de competența indivi
duală și profesională respec-

Pireu, maistru miner princi
pal și locțiitor al secretarului 
organizației de partid de la 
mina Uricani, cind vorbea 
despre intervenția operativă, 
promptă a echipei de lăcătuși 
condusă de Emil Voichițoiu. 
Nu a fost un eveniment, dar 
ar fi putut fi dacă respecti
va echipă n-ar fi dovedit un 
spirit de sacrificiu. Nu este 
eituși de puțin o exprimare 
bombastică: acești oameni

au renunțat la o parte 
timpul de odihnă consacrin- 
du-l unui interes colectiv— 
producția. Sînt trăsături in- 
trutotul specifice comunistu
lui, un om cu o conștiință 
înaintată, posesor al unei pre
gătiri profesionale solide dar 
și însuflețit de sentimentul 
responsabilității față de avu
ția obștească.

Din astfel de întimplări, în 
aparență lipsite de strălucire, 
se ivesc elementele luminoa
se care compun profilul mo
ral specific omului construc
tor al socialismului, in dubla 
sa calitate de proprietar și 
de producător al bunurilor X 
materiale și spirituale. Iar ?. 
demnitatea muncii este coro- y 
larul lui. ?!

O defecțiune și o acțiune y 
de înlăturare a ei cu maxi- <• 
mum de operativitate. Ar fi o X 
definiție ad-hoc a interven- y 
Hei in viața economică fră- z 
mintată a unei exploatări mi- . S 
niere. Dar, sub această acțiu- ■ z 
ne. se zăresc atitudinea, corn- S 
petența și — de ce nu ? — y 
sentimentele omului, conver- '.y 
tile în participare laborioasă. <■ 
De aceea se spune, foarte <• 
plastic, că munca înnobilează 2. 
omul. 2,

Cu prilejul unui prînz

- Nu e de ris omul care pa
re a fi ce e, ci acel care vrea 
să arate că e, ce nu e.

- Cel care nu vrea cind poa
te, nu va mai putea cind va 
mai voi.

— Nu ajunge să înveți, im
portant e să înveți să ții min
te.

- Orice om primește două 
educații ; cea care ii este da
tă și cea pe care și-o dă sin-

- Ce 
vață-te 
tă Întrebare.

A. VLAHUȚA

Stăpînirea de sine, este 
ce distinge în mod ab

solut pe om de brută.

BARNARDIN de SAINT-PIERRE

i de duminică. Iar 
pentru ca să nu lie cum
va vreun dubiu, e bine să 
stabilim că c vorba des
pre duminica din 18 iunie 
a. c. orele 12 și 31 de 
minute. (Deși, cele de mai 
jos se potrivesc aproape 
pentru fiecare duminică). 
Restaurantul Carpați, din 
Petroșani, gestionar Alexe 
Nicolae. Consumatori nu 
prea mulți. Pe mese min- 
Care și ici colo cîte un 
„Citro". Bere nu se gă
sește. Aceasta se aduce 
greu, fiindcă se scoate cu 
greu. Tocmai din fundul 
pamîntului se scoate. Cre- 
deți-mă I Ehei, ce știți 
dumneavoastră.

Servesc două ospătare : 
una acră 
îneît îți lasă ir 
poate ști orice, 
zîmbească nu 
tinerică, 
aleargă, 
cî’ știe 
meni n 
Se califi 
muncă...

Iau o listă
rate, apoi comand :

— Cașcaval cu ou 1
— Nu avem I

De ce ?

cu prepa-

n o

— Dar cine știe ?
— Nu știu.
Mă uit în frapiere. U- 

nele umplute de jumătate 
cu apă murdară, cine știe 
de cînd, altele uscate că 
dacă ar fi să le întorci, 
s-ar putea bate tam-ta- 
mul pe ele.

îmi exprim dorința să 
plătesc consumația și, cum 
nu am mărunt, ofer 1C0

trivit orarului acela, afi
șat atît de frumos, ar tre
bui să fie.

— Nu știu.
— Și nu îi ține nimeni 

locul ?
— Nu știu I
Comand un meniu, iar 

la urmă 
Citro.

De
Nu
Nu aveți gheață ?
Nu !
De ce ?
Nu știu I

de lei.
— N-am să vă dau 

restul I
— Și atunci ce fac ?
— Nu știu.
— Iar?!
— Mai stați puțin, poa

te mai fac vînzare...
Și stau, apoi, de la o 

vreme îmi pierd
— Tovarășă,

tuși să plec...
In sfîrșit, mi

ră restul, apoi tînăra prac-

ticantă grăbită, îmbujo
rată, fuge la alte mese de 
la care c strigată. Mă uit 
în urma ei și aștept din 
nou să se facă mai 
beră. Iar cînd constat 
cest lucru, o rechem.

— Ce an ești ?
— Acum am trecut 

doi.
— Și, lucrezi cu bani?... 
_  > !
— Nu prea e bine 1
_  ? I
— Pentru că uite, ai

cam încurcat-o cu restul.
— Nu înțeleg, doar

v-am dat exact...
— Așa e, în 

uitat să-ți iei
suta...

Și, îi întind 
ce mi-o lăsase 
restul pe care nti-1 numă
rase, așa după cum spu
sese — exact.

— De Ia „crișmă" văd că vii 
Dar acum te duci acasă ?!

— Asta, hîc, mata s-o știi 
Merg la alta mai aleasă



VINERI 23 IUNIE 1972

Legile statului nostru sînt 
menite să așeze pe baze trai
nice relațiile din societate, să 
apere proprietatea socialistă, 
cuceririle revoluționare ale po
porului, drepturile largi ale ce
tățenilor patriei, contribuind la 
perfecționarea orânduirii sociâ- 

. liste. In ace.st fel conceptul de 
democrație, adică de putere a 
poporului, își găsește înfăptu
irea reală, integrală. In concep
ția partidului și statului nostru 
democrația este legată de dis
ciplină, de respectarea neabă
tută a ordinii și legalității.

Dezvoltarea întregului edifi
ciu al societății noastre socia
liste se realizează pe temelia 
legilor, așa cum sublinia tova
rășul NICOLAE CEAU.ȘESCU 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 ; ,.IN CA
DRUL MUNCII EDUCATIVE 
TREBUIE SA SE ACORDE O 
ATENȚIE DEOSEBITA ÎNTĂ
RIRII DISCIPLINEI ȘI ORDI
NII, RESPECTĂRII LEGALI
TĂȚII SOCIALISTE, CUNOAȘ
TERII ȘT APLICĂRII RIGU
ROASE A LEGILOR STATU
LUI NOSTRU SOCIALIST".

Consiliilor populare și comi
tetelor executive, ca organe 
locale ale puterii de stat, le 
■revin în această direcție sar
cini deosebit de importante. în
treaga activitate a consiliilor 
populare este îndreptată spre 
întărirea orânduirii socialiste, 
buna gospodărită a resurselor 
materiale și de muncă, dez
voltarea forțelor de producție 
și diversificarea economiei lo
cale, creșterea continuă a bu- 
măstării materiale și culturale 
a poporului. In realizarea aces
tor multiple 
ile populare, 
lor executive, 
acționeze neabătut pentru asi
gurarea respectării legii. Rea
lizarea obiectivelor economice 
și social-culturale ale munici
piului nu este posibilă fără 

, respectarea legilor, a normelor 
și regulilor de conviețuire so
cială, atît de către organele de 
stat- și obștești, cît și de către 
toți cetățenii. Măsurile luate de 
către conducerea partidului și 
statului pentru îmbunătățirea 
activității de aplicare și popu
larizare a legislației determină 
o serie de acțiuni menite să 
faciliteze cunoașterea legilor de 
către cei chemați să le aplice 
ș> să le înfăptuiască. Respec
tarea legislației — îndatorire 
esențială a tuturor organelor și 
lucrătorilor din administrația 
de stat — presupune aplicarea

sarcini, consili- 
prin comitetele 
au datoria să

dispozițiilor legale nu numai 
în litera lor, dar și în confor
mitate cu .scopul urmărit de le
giuitor, adoptând soluția cea 
mai oportună în cazurile con
crete de rezolvat și ținînd sea- 
ma de interesele -generale ale 
statului. ■

Un corolar al obligației res
pectării, legilor îl constituie în
datorirea personalului adminis
trativ de execuție și de condu
cere de a-și îndeplini activ 
funcțiile încredințate, de a stu
dia temeinic cazurile și proble
mele concrete, folosind toate 
mijloacele legale pentru resta
bilirea adevărului pe baza exa
minării atente a problemelor.

Pornind de la aceste cerințe 
trebuie să precizăm că în acti
vitatea comitetelor executive 
ale consiliilor populare, orășe
nești și comunale, mai sînt 
multe de făcut pe linia cunoaș
terii temeinice a legilor de 
către aparatul acestora și de 
către populație. Trebuiesc de
puse încă multe eforturi pen
tru aplicarea corectă a legis
lației și a măsurilor proprii 
stabilite.

Formalismul și spiritul biro
cratic în rezolvarea unor pro
bleme pe linia administrației 
de stat nu numai că sînt în 
contradicție cu rolul activ al 
organelor de stat, dar ele dău
nează profund bunului mers al 
activității lor. Este,grăitoare. în 
aceist sens atitudinea unor ser
vicii de specialitate din cadrul 
consiliilor populare ca S.A.S. 
gospodărie și spațiul locativ, 
precum și a unor întreprinderi 
subordonate care nu-și rezolvă 
cu simț de răspundere sarcini
le și nu aplică măsurile cores
punzătoare pentru înfăptuirea 
obiectivelor trasate, creînd în 
acest fel serioase neajunsuri nu 
numai în activitatea lor, ci și 
populației pe care o deservesc. 
Pentru exemplificare, amintim 
că în urma propunerilor făcute 
de cetățeni cu prilejul dărilor 
de seamă ale asociațiilor de lo
catari s-a întocmit un plan de 
măsuri în care conducerile uni
tăților prestatoare de servicii 
I.G.L. și I.G.C., au fost obliga
te să le rezolve în limitele u- 
nor termene. Dar, pu toate că 
s-au făcut analize lunare îm
preună cu asociațiile de loca
tari la nivel de. municipiu, la 
care au participat și reprezen
tanți autorizați ai întreprinde^ 
rilor amintite, marea majorita
te a problemelor înscrise în 
planul de măsuri, în special pe 
linia sectoarelor I.G.L., au ră-

I

mas și. acum nerezolvate 
teren.

Recenta analiză făcută de bi
roul permanent al comitetu
lui executiv municipal a su
bliniat’ necesitatea tragerii la 
răspundere a, tuturor factorilor 
chemați să rezolve problemele 
■întreținerii și gospodăririi fon
dului locativ și servirea popu
lației în conformitate eu pre
vederile legilor.

O altă latură negativă sem
nalată în activitatea aparatu
lui comitetelor executive o con
stituie „indulgența* în aplica
rea unor legi, lezîndu-se în a- 
cest fel interesele generale ale 
statului său drepturile cetățe
nilor.

Deși acest aspect este inad
misibil în munca administrați
ei locale de stat, se întîlnesc 
încă destule cazuri de încălcări 
ale legii în cartierele localită
ților municipiului nostru, cum 
ar fi DISTRUGEREA ZONE
LOR VERZI, CONSTRUIREA 
UNOR DEPENDINȚE ȘI A- 
NEXE FARA AUTORIZAȚIE, 
OCUPĂRI ABUZIVE ALE ’ U- 
NOR APARTAMENTE ȘI ÎN
CĂLCĂRI ALE DREPTURILOR 
DE PROPRIETATE ALE CE
TĂȚENILOR, DIN PARTEA 
UNOR ÎNTREPRINDERI ȘI 
ȘANTIERE, NERESPECTAREA 
OBLIGAȚIILOR DE CĂTRE 
ÎNTREPRINDERILE PRESTA
TOARE DE MUNCA FAȚA DE 
POPULAȚIE. Această situație 
reclamă o atitudine combati
vă, fermă față de toate nere
gulile manifestate și abaterile 
de la lege.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare orășenești 
și comunale au obligația să ma
nifeste mai multă principiali
tate, solicitudine și competență 
în rezolvarea problemelor ridi
cate de cetățeni.

In întreaga noastră activita
te pe linia administrației de 
stat trebuie să acționăm în spi
ritul legilor, neadmițînd nici 
o încălcare a lor din partea ni
mănui. Societatea socialistă fi
ind societatea cea mai dreaptă, 
impune organelor locale de stat 
obligația de a lua ample mă
suri pentru cunoașterea și res
pectarea legilor de către toți 
cetățenii, iar aceștia, la rândul 
lor, trebuie să vadă în acțiunea 
respectiv^ o necesitate.

Steagul roșu

Foto i V. IORDACHESGU

ANUNȚA EVENIMENTE

OPTIMIZAREA INSTALAȚIILOR DE EX-

autor

ing. Kruger Siegfried mergem

Redresarea planului
cărbune al mineide

*

organizează» concurs pentru ocuparea

Zîmbetc ale copilăriei din cartierul Aeroport— 
Petroșani.

0 1834 — S-a născut Alexan
dru Odobcscu, scriitor și om de 
știință (m. 1895) 0 In Luxem
burg, sărbătoare națională 0 1972 
— Are loc, în S.U.A., Conferin
ța unită a sindicatelor, pentru 
pace în vederea creării unei Or
ganizații de luptă împotriva răz
boiului din Vietnam

TRACȚIE MINIERE CU MOTOR ASINCRON"

Susținerea va avea loc în 
ziua de 1 iulie 1972, orele 11, 
în aula Institutului de mine.

Teza de doctorat poate fi

consultată în sala de lectură 
a bibliotecii Institutului de 
mine din strada Institutului, 
nr. 20.

D î L J Âprin darea în exploatare

Ion MISCHIE 
secretar al Comitetului executiv 

al Consiliului popular 
municipal Petroșani

t E E

(Urmare din pag. /)

lucram în E- 
mă prindea 

ei. Sînt tles- 
muncilori, ade-

lui. Cînd 
gipt, tare 
dorul de 
toinici, 
vărați prieteni și tova
răși, într-un cuvînt t oa
meni !

Nu, nu văd eu, că 
nu m-am înșelat cînd am 
spus că ești un uriaș ca
re lasă urme adinei pe 
lot locul, un uriaș ne
maipomenit, care își lasă 
amprenta pe unde trece 
— dar prin ce fapte i 
Cînd te aud vorbind, și 
îți văd gestul larg al 
mîinii, degetele lungi, și 
aflu, așa în treacăt, că-ți 
place să cînfi, încep să-ți 
pun întrebări, să te tles- 
cos.

La început, mi s-a pă
rut amuzantă „ideea", 
ca un lăcătuș, un „po
liglot" în meserii, aș zi
ce, să cînle. CornistI 
Primul cornist din fan
fara pelrileană. Mi-ai 
spus glumind, cu zîm- 
betul ăla al dumitale, 
larg, plin de bunătate: 
„Probabil că d-aia am 
cîntat în operetele „Sil
via", „Lăsați-mă să 
cînt", „Mam’zelle Ni- 
touche", „Vini de liber
tate", pentru că mi-a 
plăcut. Ehei, și acum, 
mai ies eu da’ „bătrîne- 
lele", bată-le vina".

Deși nu acesta era 
răspunsul dorit de mi
ne, n-am insistat, fiindcă 
cu pusesem greșit între
barea. Știam că cele 83 
de inovații și raționali
zări, cîte două pe an de 
viață, sînt pentru dum
neata un adevărat pal
mares. Și, cînd ți-am 
spus, ai glumit: „Ciu
dat e, și ăsta nu-i un 
lucru străin pentru cine

muncește, mai ales a- 
tunci cind știi că ai o 
răspundere, de om, îna
inte de toate, simți o 
ușoară neliniște. Ortacii 
se uită la tine cu mira
re, își dau seama că te 
perpelești și că ceva nu-i 
în regulă, dar tu taci! 
Meseriașul trece prin 
ochii tuturor drept o 
piesă utilă. Dar mai sînt 
unii care susțin că se 
poate și fără noi... eu 
n-o cred! (La experien
ța dumitale ? 1 Asta-i 
bunăI). Da, o spun cu 
mina - pe inimă I Toți,

mi te închipui în aba
taj la 2 vest, acolo un
de ai văzut „minunea" ! 
Ei sigur, mi-am spus eu, 
poate că a fost o înlîm- 
plare — dumneata, to
varășe Niculae, nu m-ai 
luat în serios : „Cum să 
nu te iau frățioare, auzi 
colea, să-l vezi pe ăla 
cum pune în turbina 
TR-ului, în loc de ulei, 
apă, și să taci ? Da’ și 
el a fost tare: „n-am 
ulei din noiembrie” — 
și l-am crezut. (O clipă 
citesc pe chipul dumi
tale teama că te-aș sus-

susținerea publică a TEZEI DE DOCTORAT :

a unui nou abataj
(Urmare din pag. 1)

— E clar. Care-i însă avantajul ț
— Acest abataj constituie rezerva 

minei, care la ora cînd vă comu
nic toate astea are un minus’, la 
planul de producție de peste 2 000 
tone... Cum s-ar spune, vrem ' să 
ieșim din impas.

— Alte exemple, in acest con
text ?

Pentru ajutorul brigăzii lungirile 
la transportoare — în general toate 
lucrările mecanice, vor fi executate 
de lăcătuși și electricieni Care sînt 
încadrați în acordul brigăzii. Folo-

unei „viitoare" colivii 
pentru puțul central, 
dumneata și ortacii du
mitale, trehăluiați de zor. 
„Iți închipui, nimeni nu 
ne observă cînd ne a- 
plecăm asupra dispoziti
vului, cu mîinile și o- 
brazul cănite de praf și 
unsori, că nimeni nu ne 
ia în seamă, ei da, nu 
ne văd. dar mîna noas
tră se simte..." Vorbele 
sînt firești. V-am văzut 
modelînd metale, lucrînd 
la banc, sudînd, pilind... 
Spinările aplecate, obra
zul crispat, spre sum-

FAPTELE — efigiile 
noastre durabile, 
înving timpul..."

dar aproape toți specia
liștii se „bagă cu creio
nul în scriptele lor" și 
hotărăsc t nu-i nevoie 
de atîfia meseriași! Și 
efectivul e redus... Și a- 
tunet se mai întîmplă ca 
mașinile — acest „aur 
zornăitor" — funcțio
nează neunse, nerevizuite 
cu lunile, cu piese uza
te și neînlocuite la vre
me, ajungînd repede la 
fier vechi. Atîta utilaj 
degradat n-am văzut în 
toți anii mei de muncă, 
ca în ultimii doi! Asta 
cred că ar trebui să-i 
doară — din păcate nu-i 
doare — pe ăia „cu 
creionul".

Nu-mi vine greu să

pecta de rea credința). 
Cine răspunde de ulei f 
(Cu oarecare circumspec
ție). Eh, asta e, că nu 
răspunde nimeni atîta 
vreme cît va circula acel 
„să meargă", oricum dar 
să meargă 1"

A trecut ceva timp de 
cind dumneata Niculae 
Tercntică, șeful unei e- 
chipe de lăcătuși, îmi 
spuneai t „Că omul 
n-are dreptul să-și as
cundă fața în spatele 
cuvintelor, oricît de fru
moase ar fi ele !“ — și 
mă întorc cu 
ziua în care 
în atelierul în 
păți asupra

gîndul la 
am intrat 
care, gru- 
scheletului

zuiala mașinii, ochii ur
mărind atenți îmbinări
le, legăturile, mîinile în
cleștate pe ciocane... Sîn- 
teți aceiași oameni, mun
citori destoinici, cu bra
țele și cu mintea. In 
urma cărora rămîn fap
tele — efigiile noastre 
durabile, care înving 
timpul... Dacă m-ai în
treba cite colivii ați 
schimbat, cîte mașini ați 
montat, n-aș sta pe gîn- 
duri și ți-aș spune : 53 
de colivii, 19 mașini de 
extracție, peste 1000 
uși de puț, mii de frî- 
ne, lanțuri elevatoare... 
cifre nu glumă. „Așa a 
fost să fie. (Rezervat, dar

nu lipsit de o anumită 
candoare). Meseria, după 
mine, e un fel de hai
nă. Cum ți se potriveș
te, așa o porți. La viața ( > 
mea am fost și activist, 
și maistru, ca omul, de 
toate. Intr-o zi de mun
că, mi s-a cerut să fac 
ordine în niște dulapuri 
cu dosare. (Te uiți în- 
tr-o parte, înso(indu-ți 
gestul cu un surîs ma
lițios). Un munte de re
ferate, adrese. Uîrlii și 
hîrtii! La sfîrșitul șu
tului m-am întrebat da
că treaba pe care am 
făcut-o justifică salariul 
pe ziua respectivă. Am 
fost nevoit să recunosc 
că nu".

De-abia acum, tovară
șe Niculae Terentică, am 
înțeles, că amprentele pe 
care le-ai lăsat ca pe 
niște efigii, îndată ce 
te-ai statornicit la Ar
geș, au rămas săpate a- 
dînc, în tot ce ai făcut, 
pînă și în Egipt șl la 
Galați, pe toate mași
nile instalate, sau pe ce
le create de dumneata. 
Dumneata, dă-mi 
să reiau cuvintele 
de la început, ești
uriaș care lasă urme a- 
dînci și trainice pe un
de trece. Numele dumi
tale îl cunosc tnulți oa
meni fi îl stimează, dar 
așa cum sînt anotimpu
rile, trecătoare, nestator
nice, așa-s și numele. 
Nu rămîn! Faptele însă, 
acele amprente adinei, 
durabile, rămîn lucruri
lor, se contopesc cu ele, 
rezistînd la asaltul vre- 
milor.

sind această metodă — nouă
— intenționăm să înlăturăm 
morți, cointeresînd și partea 
nică, conjugînd-o cu strădaniile mi
nerilor.

— Altceva ?
— Tot pe orizontul 783, brigada 

condusă de Francisc Ambruș a ter
minat de săpat și betonat racordul
— de 11 ml — din transversala 
nr. 2 vest.

— E în grafic ?
— Cu 10 zile mai devreme...
— Cu restul pregătirilor cum 

stați ?
— Mai întîi, au fost completate 

brigăzile rămase în urmă cu oa
meni. Avem și în această privință 
avansuri în execuție. La Mihai Ba
kos, Alexandru Maxim, Nicolae Gu- 
ță, brigăzi care se 
peste grafic.

— S-a notat...
— O clipă, mai 

“colectivul nostru de 
gbăteni a hotărît să 
@așa fel lucrările de pregătire, îneît 
^să îndeplinească și să depășească 

planul- pe această lună cu peste 500 
tone cărbune. Acesta este cuvînlul 
de ordine la Bărbăteni: „In cin
stea Conferinței Naționale a parti
dului să fim în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste".

£

Participant CU G1ND ȘI
întrecerela marea

(Urmare din pag. Z)

mărețului eveniment pe care în
treaga țară îl întâmpină cu spo
rirea efortului de muncă și gîn- 
dire al membrilor ei. sînt situa
te la cote maxime.

îmbunătățirea recuperării in
dustriale cu 1 punct, reducerea 
cenușii globale la cărbune spă
lat cu 0,5 puncte, reducerea con
sumului de energie electrică 
prin oprirea instalațiilor de 
cite ori nu funcționează 
plin, sînt 
obiectivele 
muncitorii schimbului condus dc 
maistrul GHEORGHE BENEA 
și le-au propus pînă la Confe
rință. Acestea reprezintă princi
palii indicatori de plan pc ca
re, prin acțiunea lor, prepara
torii secției îi pot influența 
pozitiv pentru a se crea con
dițiile depășirii producției glo
bale a preparației Cu peste 
300 000 lei pînă la Conferință Și 
000 000 lei pînă la sfîrșitul anu
lui și obținerii unor economii la

doar cîteva 
concrete pe

din 
din 

care

cheltuielile dc producție de 
350 000 lei pînă la Conferință și 
de 550 000 lei pină la sfîrșitul 
anului.

— Cum calitatea produselor e 
principalul criteriu al întrecerii, 
sublinia maistrul principal 
IOAN FLORESCU, contează 
foarte mult atenția spălătorului 
și priceperea sa,. cunoașterea 
mașinilor cu care lucrează. Dar 
cum mașina funcționează cu a- 
tît mai bine cu cît debitul căr
bunelui este maj constant. în
seamnă că între oamenii care 
dirijează șirul întreg de instala
ții, de la însilozare și pînă la în
cărcarea sortului finit în vagon, 
trebuie să existe o strânsă 
laborare. Se creează . astfel 
lanț de oameni angrenați 
obținerea aceluiași scop, iar 
gătura dintre ei o fac șefii
echipă, „pinioanele'1 principale, 
a căror prezență trebuie să se 
simtă permanent, pretutindeni.

Echipa „de mers" a tehnologi
lor condusă de comunistul 
IOAN OLOGU — 20 de ani lu-

co- 
un 
în

Ie
de

erați în preparații — am găsit-o 
asigurând „mers normal" uneia 
din cele două linii de spălare 
care sînt în continuu „sub pre
siune". ION CIORBA VASILE 
MADARAȘ, achim cismas... 
cîteva nume de tineri Șț vîrstnicj 
care conlucrează strâns împreu
nă. „Ca să cîștigi întrecerea te 
ajută foarte mult disciplina; nu 
avem nemotivate, există înțe
legere între oameni și este în e- 
gală măsură apreciată munca 
fiecăruia" se exprima șeful de 
echipă. Și acest lucru este în 
firea lucrurilor : fiecare „fe
reastră" de timp — dacă se i- 
vește — bunii gospodari de aici 
o întrebuințează pentru elibe
rarea din secții a fierului vechi 
rezultat din lucrări de reparații 
și întreținere, curățenie, contro
lul utilajelor ș.a.m.d. Iar ca să - 
meargă bine, așa cum am înțe
les, toți membrii echipei vin și 
în orele libere pentru a-și pre
găti condițiile de lucru optime, 
Numaj ACHIM CISMAȘ, om în

la noi 
timpii 
meca-

următoarelor posturi vacante :

• DOUA POSTURI MAIȘTRI PRINCIPALI
MINERI

• CINCI POSTURI MAIȘTRI MINERI

• UN POST TEHNICIAN PRINCIPAL
NORMATOR

• UN POST CASIER PRINCIPAL’

voie 
mele 

un

FAPTĂ
cu ani apropiați pentru 
cel care încă cutează a 
la întrecere cu tinerii 
a prestat peste 100 de 
muncă patriotică de la

vîrstă, 
pensie, 
se lua 
secției, 
ore de
începutul anului.

Pentru ca angajamentul colec
tivului de preparatori să devină 
realitate, pentru ca schimbul 
să păstreze locul de frunte în 
întrecere, este nevoie — și a- 
eeastâ se realizează aici — de 
însuflețire Și statornică încrede
re în forțele proprii. DUMITRU 
CR1ȘMARU, comunist — Șef de 
echipă la spălătorie, AUREL 
STRAUȚ și PAULINA CIOCA- 
ZAN, comuniști — șefi de echi
pe la încărcare, TEODOR LEON 
—• șef de echipă flotație, îm
preună cu toți muncitorii echi
pelor, fiecare la locul lor de 
muncă, mîndri de ceea ce
realizat pînă acum, continuă să 
se dăruiască plenar pentru a în- 
tîmpina Conferința Națională a 
partidului cu realizări din ce în 
ce mai mărețe.

INFORMAȚIIUTILITARE
Soarele răsare la ora 4.32 și 

aptme la ora 20,04.
Zile trecute din an — 175.

Zile rămase — 191
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GASA DE CULTURA Petro
șani. In sala dc lectură, la ora
17, un medalion literar Ion Luca 
Caragiale, prilejuit de împlinirea 
a 60 de ani de la moartea mare
lui scriitor; La ora 19, în sala 
experiment-clubului, „Brățara dc 
aur și exigențele epocii", întîlni- 
re cu salariatele de la U.U.M. 
Petroșani; In cadrul săptămînii 
„Sarmis '72". la ora 20, ansam
blul artistic „Ilațegana" va sus
ține un spectacol folcloric; La ora
18, expunerea „Coordonate ale 
politicii externe a României" la 
care participă dr. Ion Voicu din 
Ministerul Afacerilor Externe. Ac
țiunea e organizată în cadrul săp
tămînii „Sarmis"

CLUBURI ^ AUtican : La qra 
13 și 19, la căminele muncito
rești din raza' localității, o ac
țiune de popularizare a legisla
ției în vigoare „Față-n față cu 
legea"; Lupem: Astăzi, la ora
19, în sala Palatului cultura] din 
Lupcni are loc premiera specta
colului cu comedia în trei acte 
„Omul care a văzut moartea" de 
Victor Eftimiu, în interptetarea 
formației de teatru din localitate.

La ora 19, în sala cămi
nului cultural din Bănița are loc 
simpozionul „Echitate și dreptate 
socială — principii imuabile ale 
vieții noastre cotidiene" organizat 
în cadrul săptămînii „Sarmis" cu 
concursul Asociației juriștilor.

IFDLME
VINERI 23 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie c 
Incidentul; Republica t Nu-mi 
place ziua de luni; PETRILA : 
Marele premiu, seriile I—Jl; LO- 
NEA — Minerul: Riscul; AN1- 
NOASA : Atunci i-am condam
nai pe toți la moarte: VULCAN ; 
Locotenentul Bullitt; 
SENI : Evadare în 
PENI - Cultural: 
lia, 
Sacco și

Concursul va avea loc în ziua de 27 iunie
1972, ora 8, la sediul exploatării.

‘f

de Construcfii

DE CONSTRUCȚII DEVA
Str. Prelungirea Oituz

ANUNȚA

• pădurari• electrician întreținere și repa-

militar satis-
re a

I
în

la data de 1 iulie 1972. Ia sccretaria-cu data de 12 iunie și pînă
tul

• sudor;

• strungar;

avem ceva i 
la mina Băr- 
devanseze în

seriile I—II; 
Vanzetti.

PARO- 
tăcci c. I ,U- 

Fclix și Oii- 
URICAN1 :

află ' cu mult

ffl;

VREMEA

au

Informații se pot obține la biroul personal al 
exploatării.

Salarizarea se va face conform H. C. M.
914/1968.

I
I
I
I
I 
I

I 
I 
I 
I
I

! 
S

Ministerul Economiei
Forestiere și Materialelor

ȘCOALA PROFESIONALA

La Școala profesională de materi ale de construcții din Deva se primesc 
înscrieri pentru următoarele meserii :

® lăcătuși mecanici în industria 
materialelor de construcții;

• laboranți în industria materia
lelor de construcții;

• electricieni instalații auto în 
industria materialelor de construc
ții;

• operatori Ia fabricarea lianților 
și produselor din azbociment;

Se primesc absolvenți ai șco
lii generale de 8—10 clase 
pînă la vîrsta de 18 ani în 
cursul anului 1972.

Pentru școala de pădurari 
se primesc absolvenți a 7—8 
clase pînă la vîrsta de 35 de

rații în industria materialelor de 
construcții;

• lăcătuș în industria materiale
lor de construcții;

• operatori pentru industria pre
fabricatelor;

ani, cu stagiul
făcut.

Pentru înscrierea la cursuri 
sînt necesare următoarele ac- 
tei

— certificat de naștere 
original;

adeverință de promova- 
8—10 clase;
fișă medicală eliberată 

de circa sanitară;
— buletin de analiză a sîn- 

gelui și rezultatul examenu
lui radiologie pulmonar.

Inscrierile se fac Incepînd
școlii din Deva, str Prelungirea Oituz.
Examenul de admitere se ține în perioada 6—14 iulie
Elevii școlii primesc întreținere gratuită pe tot timpul 

minte, rechizite și 20 la sută din venitul ce-I realizează în timpul practicii în 
Elevii externi primesc bursă în bani.

a.c.
școlarizării (cazare, hrană. îmbrăcă- 

întreprindere).

PROGRAMUL I : 6,00 Muzi
că și actualități; 7,00 Radiojur
nal; 9,30 Memoria pămîntului ro
mânesc (reluare); 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Itinerar folcloric 
muzical; 10,30 Selecțiuni din ope
reta „Liliacul"; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Pe teme juridice; 
11,25 Montaj muzical literar; 
12,00 Interpreți de muzică ușoa
ră; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,30 Scrisori 
către copii; 15,00 Buletin de știri; 
15,30 Pagini clin muzica dc es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16.35 
Muzică populară; 17,00 Pentru 
patrie; 18,00 Orele scrii; 20.05 
Zece melodii preferate; 20.40 Ma
rea întrecere socialistă în întîm- 
pinarea Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii; 20,53 
Teatru radiofonic; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert dc seară; 
24,00 Buletin de știri; 0,03—6.CC 
Estrada nocturnă

VINERI 23 IUNIE
9,00 Deschiderea emisiunii de 

dimineață Telex; 9,05 Universi
tatea TV; 9,50 Muzică populară; 
10,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 21-a; 10,30 Desen ani
mat; 10,45 In întîmpinarea t on- 
ferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român. Sensul acțiunii : 
Perfecționarea; 11,10 Retrospecti
vă Walt Disney, 12,00 Film se
rial pentru copii ; Aii și cămila; 
12,15 Telejurnal; 16,00—17,00 
Teleșcoală; 17,30 Deschiderea c- 
misiunii de după amiază. Curs de 
limba germană Lecția a 20-a — 
reluare; 18,00 Pentru sănătatea 
dv.; 18,15 Satul contemporan: 
18,45 Tragerea Loto; 19,00 Munci 
și zile — reportaj de Sînziana 
Pop; 19,20 1001 de seri, 19.30 
Telejurnal; 20,00 In întîmptnaiea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și a cetei 
dc-a 25-a aniversări a Republi
cii. țara întreagă în întrecere: 
20,20 Ancheta TV. Bine v-am gă
sit și... după aceea?; 21.00 Film 
artistic : „Bunicul automobil"; 
22,30 „24 de ore"; 22,45 Din 
țările socialiste.

Ieri, temperatura maximă a ae
rului la Petroșani a fost de plus 
24 de grade, iar la Paring de 
plus 16 grade. Minimele au fost 
de plus 6 și, respectiv, plus 8 
grade.

Pentru următoarele 24 de ore t 
Vremea se menține frumoasă, cu 

mai mult senin. Vin: slab 
ă la potrivit din sectorul su-
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încheierea vizitei în tara noastră a șefului TELEGRAME EXTERNE
statului Cambod ia, prințul Norodom Sianuk

(Urmare din pag. 1) 

publicii Socialiste România a- 
ereditat pe lingă șeful statului 
Cambodgia.

întregul traseu străbătut, ca și 
aeroportul erau împodobite cu 
drapele de stat ale României și 
Cambodgiei. IJe frontispiciul 
pavilionului central al aerogării 
se aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și prințului 
Norodom Sianuk. Urarea „Tră
iască prietenia și solidaritatea

militantă dintre poporul român 
și poporul cambodgian11 se pu
tea citi pe o mare pancartă 
înălțată pe platoul central al 
aeroportului.

La aeroport au venit să-l sa
lute pe solii poporului cambod
gian tovarășii : Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Ilie Ver- 
deț, Gheorghe Cioară, Mihai Ge
re, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, vicepreședinți ai Marii A- 
dunări Naționale, conducători ai

unor instituții centrale și orga
nizații obștești, generali.

Erau de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport prezintă onorul. In timp 
ce sînt intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. în semn de 
salut se trag 21 de salve de ar
tilerie. Prințul Norodom Sianuk 
și președintele Nicolae 
Ceaușescu trec în revistă garda 
de onoare.

Solii poporului cambodgian 
își iau rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București, de la persoanele 
oficiale române prezente pe ae
roport. Oaspeții răspund înde
lung aclamațiilor prietenești a- 
dresate de mii de oameni ai 
muncii aflați pe aeroport, își 
iau rămas bun de la conducă
torii partidului și statului nos
tru.

La despărțire, prințul Noro
dom Sianuk și președintele 
Nicolae Ceaușescu își string căl

duros- mîinile, se îmbrățișează. 
Tovarășa Elena Ceaușescu și 
prințesa Monique Sianuk își iau 
rămas bun cu cordialitate. Un 
gpup de pionieri oferă oaspeți
lor buchete de flori.

•1 Avionul special cu care că
lătoresc înalții oaspeți cam- 
ibodgieni decolează, îndreptîn- 
du-se spre R.P. Albania. Pînă 
la frontiera țării noastre, nava 
aeriană este escortată de avioa
ne cu reacție ale forțelor arma
te române.

(Agerpres)

Sosirea prințului
Norodom Sianuk

Conferința miniștrilor 
culturii din Europa

DECLARAȚIA COMUNA 
adoptată cu prilejui vizitei oficiale în România a șefului 
statului Cambodgia, președintele Frontului Unit National 
al Cambodgiei, Alteța Sa Regală prințul Norodom Sianuk

(Urmare din pag. 1)

C.C. al F.U.N.C. și ministrul a- 
facerilor externe al G.R.U.N.C.; 
Huot Sambath, membru al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C. 
și ambasador al Regatului Cam
bodgia în R.S. România ; Thio- 
iinn Prasith, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.C. și ministru însărcinat 
cu coordonarea eforturilor lup
tei pentru eliberare națională ; 
Alteța Sa prințul Sisowath Met- 
havi, director de cabinet al șe
fului statului.

In cadrul întilnirilor și con
vorbirilor, care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de 
prietenie și înțelegere recipro
că, cele două părți s-au infor
mat reciproc asupra preocupă
rilor actuale ale popoarelor ro
mân și cambodgian, au exami
nat etapa actuală și perspective
le relațiilor bilaterale și au e- 
fectuat un larg schimb de ve
deri cu privire la probleme ale 
vieții internaționale, îndeosebi 
situația din Peninsula Indochi
na.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut o prezentare a activi
tăți; intense desfășurate de po
porul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
pentru înfăptuirea amplului 
program de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, adoptat Ia cel de-al 
X-lea Congres al partidului.

Șeful Statului Cambodgia, 
Alteța Sa Regală Prințul No
rodom Sianuk, a informat des
pre evoluția situației din Cam 
bodgia, scoțînd în evidență lup
ta neabătută și fără compro
mis dusă de poporul cambodgi
an și de forțele sale armate 
populare de eliberare naționa
lă, sub conducerea Frontului 
Unit Național al Cambodgiei și 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, îm
potriva agresiunii imperialiști
lor americani și împotriva va
leților lor, trădătorii de Ia 
Pnom Penh, pentru restaura
rea suveranității și integrității 
teritoriale a țării, pentru edi
ficarea unei Cambodgii inde
pendente, pașnice, neutre, de
mocrate și prospere. El a scos, 
de asemenea, în relief victori
ile strălucite ale poporului 
cambodgian obținute pe plan 
militar, politic și diplomatic, 
în ultimii doi ani, și, mai ales, 
pe cele obținute recent Ia 
I'nom Penh și în suburbiile sa
le, ca și în numeroase provin
cii, unde 27 de baze și poziții 
strategice importante, deținute 
de către mercenarii de Ia Sai
gon și trădătorii de la Pnom 
Penh, au fost în întregime li
chidate și controlate de către 
forțele armate populare de la 
Svayrieng, de Ia Preyveng, de 
Ia Kampot și de la Takeo. Toa
te aceste victorii au permis o 
nouă lărgire a zonelor elibera
te, care reprezintă în prezent 
peste opt zecimi din teritoriul 
național, cu peste șapte zecimi 
din populație.

In fața amenințării prăbuși
rii totale grăbite de aceste noi

victorii, agresorii imperialiști 
și trădătorii de la Pnom Penh 
și-au intensificat febril mane
vrele politice și diplomatice în
șelătoare pentru a încerca să 
dea o aparență de legalitate re
gimului fantomă al clicii Lon 
Noi — Sirik Matale — Son Ngoc 
Thahh prin „referendum" și 
mascarada „alegerilor", prin în
cercarea „soluțiilor de compro
mis" între Frontul Unit Na
țional al Cambodgiei și trădă
torii de la Pnom Penh, prin 
așa-zisele „conferințe interna
ționale", printr-o pretinsă re
conciliere națională, prin „în
cetarea pe loc a focului", prin 
intervenții ale organizațiilor 
internaționale. Partea cambod- 
giană a denunțat și respins din 
nou toate aceste manevre, ca
re nu vizează decît prelungirea 
și intensificarea războiului de 
agresiune imperialist în Cam
bodgia și în Indochina.

Procedînd la o trecere în re
vistă a principalelor evenimen
te în desfășurare pe arena in
ternațională și analizând feno
menele majore și dezvoltarea 
lor, cele două părți au sublini
at convingerea lor că tendința 
dominantă a epocii actuale o 
constituie consolidarea și influ
ența crescîndă a forțelor păcii, 
democrației și progresului soci
al. Evoluția pozitivă survenită 
în raportul de forțe pe plan 
mondial limitează tot mai mult 
spațiul de acțiune al forțelor 
retrograde ale imperialismului, 
colonialismului și neocolonia- 
Iismului. Ea favorizează mani
festarea tot mai hotărîtă a vo
inței popoarelor de a-și afirma 
independența și suveranitatea.

Reafirmînd simpatia și soli
daritatea militantă a poporului 
român cu cauza dreaptă a po
porului cambodgian, partea ro
mână a dat o înaltă apreciere 
luptei sale eroice și acțiunilor 
întreprinse de Guvernul Regal 
de Uniune Națională de sub e- 
gida F.U.N.C., pentru unirea 
tuturor forțelor patriotice din 
Cambodgia în apărarea ființei 
și libertății naționale, a drep
tului imprescriptibil de a dis
pune de propriile destine, con
form voinței și intereselor le
gitime. R.S. România susține 
ferm Proclamația în 5 puncte 
din 23 martie 1970 a Alteței 
Sale Regale Prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambod
gia, și programul politic al 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei. Partea română se 
pronunță pentru respectarea 
neabătută a independenței și 
suveranității Cambodgiei, a 
neutralității și integrității sale 
teritoriale — drepturi funda
mentale garantate prin Acor
durile de la Geneva din 1954 
— pentru încetarea intervenți
ei, a celorlalte acte de agresiu
ne ale imperialiștilor împotri
va acestei țări.

Guvernul și poporul român 
vor acorda și în viitor spriji
nul lor poporului cambodgian 
pentru victoria cauzei de elibe
rare națională, pentru realiza
rea aspirațiilor sale de progres 
și dreptate socială, de neutrali

tate și pace și pentru acțiunea 
și eforturile sale în vederea 
obținerii recunoașterii Guvernu
lui Regal de Uniune Naționa
lă ca singurul și unicul guvern 
legitim și legal al Cambodgiei.

Partea cambodgiană a expri
mat și cu acest -prilej o vie 
gratitudine și recunoștință po
porului și guvernului Republi
cii Socialiste România pentru 
recunoașterea oficială, de la 
constituire, a Guvernului Regal 
de Uniune Națională ca unic 
reprezentant legal și legitim al 
Cambodgiei, pentru sprijinirea 
consecventă a poporului cam
bodgian în înfăptuirea idealu
rilor 'sale de libertate și inde
pendență, în lupta armată con
tra intervenției imperialiste. In 
același timp, partea cambodgi
ană a adresat călduroase feli
citări pentru realizările impor
tante obținute de poporul ro
mân în opera de construcție so
cialistă a țării, în înfăptuirea 
obiectivelor trasate de ultimul 
congres al P.C.R.

Cele două părți se pronunță 
în modul cel mai energic și mi
litează cu fermitate pentru a 
se pune capăt cit mai grabnic 
războiului din Vietnam și din 
întreaga Indochină, pentru în
cetarea bombardamentelor și 
anularea măsurilor de escalada
re militară luate în ultimul 
timp de S.U.A., pentru retra
gerea tuturor trupelor america
ne și ale aliaților lor din Pe
ninsula Indochineză și asigura
rea condițiilor necesare pentru 
ca popoarele cambodgian, viet
namez și laoțian să-și poată 
rezolva singure problemele 
interne, fără nici un amestec 
din afară.

Ele consideră că propunerile 
Republicii Democrate Vietnam, 
propunerile în 7 puncte ale 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, precum și propune
rile Guvernului Regal de Uni
une Națională al Cambodgiei Și 
ale Frontului Patriotic din 
Laos reprezintă o bază realistă 
pentru a se ajunge la o regle
mentare politică, pașnică, a 
războiului din Indochina. Pen
tru soluționarea problemei viet
nameze, ele cer reluarea ime
diată a Conferinței de la Paris.

Cele două părți își exprimă 
convingerea că dreapta cauză 
a popoarelor cambodgian, viet
namez. și laoțian și lupta lor u- 
nită, pe baza Declarației comu
ne a Conferinței la nivel înalt 
a popoarelor din Indochina, 
vor triumfa !

Republica Socialistă România 
este hotărîtă să acorde, ca și 
pînă acum, întregul său sprijin

— material, politic și diploma
tic — popoarelor din Indochina 
pînă la victoria finală împotri
va imperialismului, pentru a-și 
cuceri dreptul de a hotărî sin
gure asupra propriilor lor des
tine, asupra dezvoltării lor vi
itoare, corespunzător interese
lor și aspirațiilor lor vitale.

Ambele părți sprijină lupta 
poporului coreean pentru retra
gerea trupelor americane din 
Coreea de sud, propunerile gu
vernului Republicii Populare 
Democrate Coreene privind 
realizarea reunificării indepen
dente și pașnice a țării.

Profund preocupate de situa
ția existentă în prezent în O- 
rientul Apropiat, care amenin
ță în mod primejdios securita
tea și pacea internațională, ce
le două părți s-au pronunțat 
pentru găsirea unei soluții con
form justiției, echității și prin
cipiilor, unanim recunoscute, a- 

• Ie dreptului internațional și 
care să respecte, în mod nece
sar, drepturile fundamentale a- 
le poporului palestinian.

Profund atașate dreptului 
inalienabil al fiecărui popor Ia 
existență liberă și independen 
tă, cele două țări au reafirmat 
sprijinul lor față de lupta miș
cărilor de eliberare națională 
pentru lichidarea asupririi co
loniale, față de eforturile po
poarelor din Asia, Africa și A- 
merica Latină pentru consoli
darea independentei lor politi
ce și economice, împotriva do
minației imperialiste și a prac
ticilor neocolonialiste, a discri
minării rasiale, pentru drepta
te socială și un viitor «de pros
peritate și pace.

Cele două părți se pronunță 
cu hotărîre pentru ca relațiile 
dintre state să se întemeieze 
trainic pe principiile indepen
denței și suveranității naționa
le, egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
ale renunțării la forță și Ia a- 
menințarea cu folosirea forței, 
pentru lichidarea practicilor 
imperialiste de dominație și 
dictat în relațiile internaționa
le. Ele au subliniat că respec
tarea neabăthtă a acestor prin
cipii — care capătă o tot mai 
largă recunoaștere internaționa
lă — constituie un imperativ 
fundamental al lumii de astăzi 
o condiție decisivă pentru dez
voltarea ascendentă a societă
ții omenești.

Părțile sînt ferm convinse că 
în prezent soluționarea reală 
și trainică a marilor probleme 
cu care este confruntată ome
nirea impune luarea în consi
derare a intereselor tuturor po

poarelor, fără excepție, recla
mă participarea directă și ac
tivă la viața internațională, cu 
drepturi egale, a tuturor state
lor lumii — mari, mijlocii și 
mici.

Cele două părți au subliniat 
semnificația deosebită pentru 
triumful luptei antiimperialiste 
în întreaga lume, pentru cauza 
păcii și înțelegerii internațio
nale a eforturilor care se de
pun în prezent în Europa, în
dreptate spre întărirea securi
tății și excluderea forței în ra
porturile interstatale, realizarea 
destinderii și promovarea lar
gă a colaborării pe continent. 
Partea cambodgiană a dat, în 
acest context, o înaltă apreci
ere activității consecvente des
fășurate de Republica Socialis
tă România, vizînd edificarea 
unui sistem trainic de securi
tate în Europa și găsirea mij
loacelor acceptabile, pentru toa
te părțile, în vederea realizării 
acesteia

Părțile și-au exprimat deo
sebita satisfacție pentru rezul
tatele vizitei efectuate în Ro
mânia de Alteța Sa Regală 
Prințul Norodom Sianuk, apre
ciind că discuțiile rodnice pur
tate cu acest prilej au contri
buit la dezvoltarea legăturilor 
de prietenie și solidaritate din
tre poporul român și poporul 
cambodgian, dintre Partidul Co
munist Român și Frontul Unit 
Național al Cambodgiei. Ele au 
dat expresie convingerii lor 
nestrămutate că relațiile dintre 
Republica Socialistă România 
și Cambodgia se vor dezvolta 
continuu, în interesul celor do
uă popoare, al cauzei luptei 
împotriva imperialismului, al 
progresului și păcii în lume.

Șeful Statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, Alteța 
Sa Regală Prințul Norodom 
Sianuk, și Alteța Sa Regală 
Prințesa Monique Sianuk, îm
preună cu personalitățile ofici
ale care i-au însoțit, au expri
mat președintelui Consiliului 
de Stat, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu, gu
vernului și poporului român ce
le mai sincere mulțumiri pen
tru primirea caldă și priete
nească, pentru ospitalitatea ce 
le-a fost rezervată în timpul 
vizitei în Republica Socialistă 
România.

București, 21 iunie 1972

in
R. P. Albania

TIRANA 22 (Agerpres). — La 
invitația lui Hadji Lleshi, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Albania, Și a lui 
Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri, în Al
bania a sosit, într-o vizită ofi
cială, Samdech Norodom Sia
nuk, șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, împreună 
cu soția, prințesa Monique Sia
nuk.

La aeroport, oaspeții cambod- 
gieni au fost întîmpinați de 
Hadji Lleshi și Mehmet Shehu, 
de alte persoane oficiale alba
neze, precum și de șefi și 
membri ai misiunilor diploma
tice acreditați în Albania, in
formează agenția A.T.A.

★

PEKIN 22 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei a a- 
nunțat că, între 28 iunie Și 7 
iulie, Samdech Norodom Sianuk. 
șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, va face o 
vizită oficială de prietenie în 
Republica Algeriană Democrati
că și Populară, la invitația lui 
Houari Boumedicnc, președinte
le Consiliului Revoluției, primul 
ministru al Algeriei.

— Intervențiile delegaților români —
HELSINKI 22 (Agerpres). —

La Helsinki continuă conferin
ța miniștrilor culturii din Eu
ropa, organizată sub egida 
U.N.E.S.C.O. Paralel cu dezba
terea generală, în cadrul plena
rei, a problemelor legate de 
politicile culturale ale țărilor 
europene, de accesul și parti
ciparea maselor la cultură și 
de cooperarea internațională în 
acest domeniu, și-au început ac
tivitatea și comisiile de lucru.

In comisia întîi, care exami
nează problema mijloacelor de 
difuzare a culturii, delegatul ro
mân, Ion Dodu Bălan, a subli
niat, în intervenția sa, necesita
tea ca guvernele să acorde o 
atenție sporită difuzării cultu-

rii prin mijloacele moderne de 
comunicare care să se împle- 
teacă armonios cu cele tradi
ționale.

In comisia a treia, care se o- 
cupă de politica mijloacelor de 
cercetare a fenomenului cultu
ral, delegatul român Vasile 
Ileasa a subliniat necesitatea 
creșterii calității informațiilor și 
a statisticilor culturale, pentru 
elaborarea de studii comparati
ve privind realizările statelor în 
domeniul culturii.

Conferința a hotărît constitui
rea a două comisii de redacta
re a proiectelor de recomandări 
prezentate de delegațiile parti
cipante. România a fost aleasă 
și în aceste două organe da 
lucru.

VIETNAMUL DE SUD

Puternice atacuri întreprinse 
de forfeie patriotice

SAIGON 22 (Agerpres). — Uni
tăți ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud spri
jinite de tancuri au lansat joi un 
atac împotriva perimetrului de apă
rare al armatei saigoneze din zona 
Hue, traversînd rîul My Chanli. A- 
genția United Press International, 
care relatează această știre, infor
mează că patrioții își mențineau în 
seara aceleiași zile pozițiile ocupate

După atacurile lansate 
de Israel asupra zonelor de 

frontieră din sud-estul 
Libanului

TEI. AVIV 22 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a cerut reprezentan
tului permanent al Israelului la 
O.N.U., Joseph Tekoah, să trans
mită Consiliului de Securitate o notă 
de protest în legătură cu inciden
tele care au avut loc la 20 iunie, 
în apropiere de frontiera israeliano- 
libaneză, a anunțat postul de radio 
Tel Aviv, reluat de agenția France 
Presse. Potrivit postului de radio 
amintit, guvernul israelian a cerut 
autorităților libaneze să pună capăt 
unor asemenea acte, prin toate mij
loacele posibile.

*

NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager
pres). — Reprezentantul permanent 
al Libanului la O.N.U., Edouard 
Ghorra, a prezentat președintelui 
Consiliului de Securitate, la cererea 
guvernului Libanului, o plîngere în 
legătură cu atacurile lansate de 
Israel la 21 iunie în zonele din sud- 
estul Libanului, anunță agențiile 
Reuter și France Presse. Secretaria
tul O.N.U. a precizat că plîngerea 
nu a fost însoțită de o cerere pri
vind convocarea unei reuniuni a 
Consiliului de Securitate.

★

DAMASC 22 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al Siriei 
și Comandamentul Forțelor Armate

siriene au dat publicității declarații, 
transmise de postul de radio Da
masc și reluate de agențiile Reuter, 
France Presse, TASS și Associated 
Press, în care se arată că cinci ofi
țeri sirieni au fost capturați în tim
pul atacului lansat la 21 iunie de 
trupe terestre, aviația și artileria 
israeliană în zona localității Has- 
baya, din Liban. Potrivit comuni
catelor, cei cinci ofițeri sirieni se 
al Iau îqtr-o vizită oficială în Li
ban, în cadrul schimbului de dele
gații militare dintre cele două țări. 
Ei au fost capturați, se arată în co
municat, în timp ce inspectau uni
tăți ale armatei libaneze, amplasate 
la 70 km de frontiera libanezo- 
israeliană.

★

BEIRUT 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a avut o în
trevedere cu Sacb Salam, primul 
ministru al Libanului, informează a- 
genția France Presse. A fost exami
nată, cu această ocazie, situația 
creată de atacul lansat de aviația, 
artileria și forțele terestre israeliene 
asupra unor sate libaneze și a ba
zelor orgnizațiilor palestiniene de re
zistență, situate pe teritoriul liba
nez, menționează agenția France 
Presse.

in perimetrul armatei saigoneze, 
unde continuau să se desfășoare lup
te înverșunate, în pofida interven
ției masive a aviației de bombar
dament și asalt a Statelor Unite. A- 
ceeași agenție afirmă că acesta este 
unul din cele mai puternice atacuri 
ale patrioților din cursul actualei o- 
fensive. Agenția UPI precizează că 
atacul patrioților a fost declanșat 
concomitent cu începerea retragerii 
detașamentului saigonez care a par
ticipat la încercarea, eșuată, de re
cucerire a provinciei Quang Tri.

_ Pe de altă parte, agenția Asso
ciated Press relatează că, potrivit 
Comandamentului american din Sai
gon, alți șase militari' americani au 
fost uciși in ultimele zile în zona 
An Loc, unde de mai multe săptă- 
mîni sînt blocate importante unități 
saigoneze ce intenționaseră inițial să 
recucerească orașul și să deschidă 
șoseaua nr. 13 care leagă An Loc-til 
de Saigon. Se știe că ambele încer
cări au eșuat. De asemenea, con
tinuă să aibă loc lupte în zona Pla- 
tourilor Centrale, unde, de mai mult 
timp, trupele saigoneze încearcă în 
zadar să recapete controlul asupra 
șoselei nr. 14 care leagă orașele 
Kontum și Plliku.

--------0--------

Vizita 
lui Fidel Castra 
în Cehoslovacia
PRAGA 22 (Agerpres). — La 22 

iunie, Gustav Husak, secretar ge
neral al C.G. al P.G. din Ceho
slovacia, și Lubomir Strotigal, pre
ședintele guvernului cehoslovac, au 
avut o întrevedere cu Fidel Castro, 
prim-secretar al C.G. al P.G. din 
Cuba, președintele Guvernului Re
voluționar.

In aceeași zi, înaltului oaspete din 
Cuba i-a fost conferit Ordinul 
„Leul Alb“ clasa I și i s-a decer
nat titlul de doctor Honoris Causa 
al Universității Garoline din Praga.
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Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior, a avut, în cadrul 
vizitei pe care o efectuează în R.F. 
a Germaniei, convorbiri cu Otto 
Wolf von Amerongcn, președintele 
Uniunii Federale a Camerelor de 
Comerț și Industrie din R.F.G., cu 
dr. F. Neef, vicepreședinte al U- 
niunii Federale a Industriașilor vest- 
germani, și cu Bertold Beitz, pre
ședintele concernului Krupp.

Comandantul șef al forțelor 
armate ale Republicii Burundi, 
Thomas Ndabemeye, a declarat că 
pe întreg teritoriul tării a fost

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste, 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

NORODOM SIANUK 
Șeful Statului Cambodgia, 

Președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

restabilit calmul, după tentativa e- 
șuată de lovitură de stat a elemen
telor regaliste. Ndabemeye a adre
sat concetățenilor săi chemarea de 
a apăra unitatea națională.

După cum s-a anunțat oficial, nu
mărul victimelor recentelor tulburări 
din Burundi s-a' ridicat la aproxi
mativ 50 000, relatează agenția 
Trance Presse.

& Forțele aeriene militare ameri
cane au interzis, pentru a șaptea 
oară, zborul controversatului bom
bardier de vînătoare „F-lll". Potri
vit declarației unui purtător de cu- 
vînt oficial al „Air Force", hotărî- 
rca de interzicere generală a zbo
rului a fost luată după ce, duminică, 
s-a înregistrat cel de-al 22-lea caz 
de prăbușire a unui „F-lll".

0 Agenția TASS anunță că la 
21 iunie a avut loc, la sediul C.C. 
al P.C.U.S., o întllnire între dele

gațiile P.G.U.S. și P.G. din India, 
conduse de Leonid Brejnev, secre
tar general al C.G. al P.C.U.S., și 
S. A. Dange, președintele Consiliu
lui Național al P.C.I. Delegațiile au 
făcut un schimb de păreri privind 
activitatea celor două partide, pro
blemele mișcării comuniste interna
ționale și ale mișcării naționale de 
eliberare, precum și chestiuni de in
teres reciproc.

& Celebra „Picta" a lui Michel
angelo, deteriorată la 21 mai a. c. 
cu lovituri de ciocan de un alienat 
mintal, va putea fi restaurată com
plet pînă la sfîrșitul acestui an, a 
declarat directorul Muzeului din 
Vatican, Prof, de Campos. El a in
format, cu acest prilej, că experții 
fotografiază în prezent părțile dis
truse ale sculpturii și selecționează 
materialul necesar restaurării. Ini
țial, directorul muzeului apreciase că 
lucrările ar putea dura mai mulți 
ani.

a îs

DUMINICA 25 IUNIE

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11,10 Să înțelegem muzica — ciclu 

de educație muzicală prezen
tat de Leonard Berstein : Igor 
Stravinski.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară.
14,00 Telesport.
15.25 Postmeridian.
16.55 Potcoava de piatră (V).
17.25 Vetre folclorice t Țara Chioa- 

rului.
17.50 Publicitate.
17.55 Fotbal i Transmisiuni directe 

alternative din ultima etapă 
a Campionatului Național — 
Divizia A.

19.50 1001 de seri.
^0,00 Telejurnal.
•20,30 Reportajul săptămînii.
20.55 Film artistic: „Jandarmul se 

însoară". O coproducție fran- 
co-italiana cu: Louis de Fu
nes, Jean Lefebvre.

22.30 Telejurnal.
22,40 Duminica sportivă.

LUNI 26 IUNIE

17.30 Curs de limba rusă. Lecția a 
20-a — reluare.

18,00 Căminul.
[18,40 Scena. Emisiune de actualitate 

și critică teatrală.
'19,00 Săptămîna în imagini.
19,20 1001 de seri.

19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Conferinței 

Naționale a Partidului Comu
nist Român și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii. 
Țara întreagă în întrecere.

20.20 Film serial: Salut Germain.
20,55 Avanpremieră.
21,00 Prim plan : George Macoves- 

cu — emisiune de Alex. 
Starck.

21.30 Steaua fără nume — emisiu
ne pentru tinerii interpreți de 
muzică ușoară.

22.30 „24 de ore".
22,45 Contraste în lumea capitalu

lui.

MARȚI 27 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Teleșcoală. In ajutorul candi- 
daților la examenul de admi
tere.

10,00 Curs de limba rusă. Lecția a 
21-a.

10.30 Muzică populară cu Polina 
Manoilă, Ana Toma, lacob 
Lăceanu, Ion Miu, Gheorghe 
Udilă și formația instrumen
tală condusă de naistul Radu 
Simion.

10,50 Prim plan : George Macoves- 
cu (reluare').

11.20 Vedete ale muzicii ușoarei 
Connie Francis, Amalia Ro- 
driguez, Anca Agemolu, Salo- 
mee, Ursula Szipinka, Adamo 
și Frankie Avalone.

11,40 Film serial: Patru tanchiști 
și un cîine — XIX (reluare).

12,35 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de clu- 

pă-amiază. Curs de limba 
franceză. Lecția a 21-a — 
reluare.

18,00 Slavă patriei și partidului.
18,10 Cum vorbim.
18.30 Intermezzo muzical cu for

mația „Stereo".
18,45 Publicitate.
18,50 întrebări și răspunsuri.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Conferinței 

Naționale a Partidului Comu
nist Român și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii 
Țara întreagă în întrecere.

20.20 Teatru liric TV. Premiera 
Pană Lesnea Rusalim — o- 
perăt de Paul Constantinescu.

2J,55 Teleglob. Aden.
22,15 Vedete ale muzicii ușoare i 

Marie Laforet.
22.30 „24 de orc".

MIERCURI 28 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Teleglob: Aden (reluare).
9,25 O viață pentru o idee: Pa

racelsus (III — reluare).
10,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 22-a.
10.30 Muzică populară cu Ștefania 

Rareș, Ileana Sfetcu, Aurel 
Ioniță, Ionel Dinicu șl Pop

Sloenescu.
10,50 Telecinemateca pentru copii și 

tineret i „Jack și fasolea fer
mecată" (reluare).

12.20 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de dy- 

pă-amiază. Curs de limba en
gleză. Lecția a 21-a — re
luare.

18,00 Zii bade cu fluiera. j
18.20 Publicitate.
18.30 In întrecere cu timpul.

PROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

ÎS,50 Reflector.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Conferinței 

Naționale a Partidului Co
munist Român și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii. 
Țara întreagă • în întrecere.

20.20 Telecinemateca: „La nord 
prin nord-vest". O producție 
a studiourilor americane în 
regla lui Alfred Flitchcock.

Cu Cary Grant, Eva Marie 
Saint, James Mason.

22,30 „24 de ore".
Iff - T

fOl 29 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 România în lume (reluare).
9,35 Prietenii lui Așchiuță — e- 
| misiune pentru preșcolari.

16,00 Curs de limba engleză. Lecția

a 21-a.
10.30 Ex-Terra ’72.
11,00 Telecinemateca: „La nord 

prin nord-vest" (reluare).
13,10 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală. In ajutorul 

candidaților la examenul de 
admitere.

17.30 Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiază. Emisiune în limba 
maghiară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.50 Sensul acțiunii: perfecționa
rea. Pentru condiții noi — 
o optică nouă. Stilul de mun
că al organelor colective de 
conducere din economie.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Conferinței 

Naționale a Partidului Comu
nist Român și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii, 
Țara întreagă în întrecere.

20.20 Ținerii despre ei înșiși.
21,00 Pagini de umori Retrospec

tivă Walt Disney.
21.50 Balet în premieră: „Vis de 

dragoste".
22.15 Lumea de mîine : Galaxia Fa

raday.
2'2,35 „24 de ore".

VINERI 30 IUNIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Lumea de mîine. Galaxia Fa
raday (reluare).

9,25 Cîntece și jocuri bănățene.
9,35 Bucureștiul necunoscut. Sta

tuile orașului (reluare).
9,55 Publicitate.

10,00 Curs de limba germană. Lec
ția a 22-a.

10.30 Desen animat.
10,45 Sensul acțiunii : Perfecționa

rea (reluare).
11.15 Retrospectivă Walt Disney 

(reluare).
12,05 Film serial pentru copii: „Aii 

și cămila" (reluare),

12.20 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază. Curs de limba ger
mană. Lecția a 21-a (reluare).

18,00 Instrumente și virtuoși.
18.10 Satul contemporan.
18,40 Tragerea Loto.
18.50 Revista literară TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Conferinței 

Naționale a Partidului Comu
nist Român și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii. 
Țara întreagă în întrecere.

20.20 Ancheta TV. Rentabilitatea 
gîndirii.

21,00 Film artistic': „îngerii negri" 
— o producție a studiourilor 
bulgare.

22.30 „24 de ore".
22,45 Din țările socialiste.

SlMBATA 1 IULIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Biblioteca pentru toți. Barbu 
Delavrancea.

9,45 „Vis de dragoste" — balet 
pe muzică de Franz Liszt (re
luare).

10.10 De vorbă cu gospodinele.
10,25 Teleenciclopedia (reluare).
11.10 Instrumente și virtuoși (re

luare).
11.20 Revista literară TV (reluare).
11.50 Emisiune de divertisment (re

luare).

12.30 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază. Emisiune în limba 
germană. In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a parti
dului.

18.15 Ritm, tinerețe, dans
19,00 Tragerea de amortizare ADAS.
19,10 Arta plastică. Prin expoziții.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In întîmpinarea Conferinței 

Naționale a Partidului Comu
nist Român și a celei de a 
25-a aniversări a Republicii, 
Țara întreagă în întrecere.

20.15 Țeleenciclopedia
21,00 Film serial i „Schtilmeister". 

Episodul IV i In țara apei li
niștite.

21,55 „Uf! Căldurile l" Telediver- 
tisment cu / Stela Popescu, 
Coca Andronescu, Mihai Fo- 
tino, Vali Voiculescu-Pepino, 
Paul Sava, Roclica Mandache 
Aurel Giurumia, Dumitru Ru- 
căreanu, Dan Damian, Mihai 
Stoenescti, Eugen Racoți, Guță 
Ștefan, Mircea Grigore, Mag
da Popovici, Gabriel Drăgan, 
Ileana Popovici, Dana Dumi- 
trache, artiști ai Circului Ma
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