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în avanpostul întrecerii 
pentru sporirea productivității

II
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Republicii Volta Superioară, 
generalul Sangoule Lamizana

Programul vizitei oficiale pe 
care o ■ face in țara noastră 
președintele Republicii Volta 
Superioară, general Sangoule 
Lamizana, a cuprins, joi di
mineața, o întîlnire cu colec
tivul Uzinei de autocamioane 
din Brașov, una din cele mai 
puternice unități ale industriei 
noastre constructoare de ma
șini. A fost un nou prilej pen
tru oaspeți de a cunoaște mo
mente din munca pentru fău
rirea unei industrii socialis
te moderne, a unei economii 
dinamice.

Președintele Sangoule La
mizana a fost însoțit în aceas
tă vizită de Constantin Dră- 
gan, președintele Consiliului

popular al județului Brașov, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Alexan
dru Lăzăreanu, ambasadorul 
României la Ouagadougou, 
precum și de persoanele ofici
ale volteze.

Salutați, ca și în ziua pre
cedentă, cu 
brașoveni, 
străvechiul 
du-se spre 
narea lor i 
tin Cîrțînă, primarul munici
piului, alte oficialități locale, 
reprezentanți ai conducerii 
întreprinderii, numeroși mun
citori.

i multă căldură de 
oaspeții străbat, 
oraș, îndreptin- 

uzină. In întîmpi- 
au venit Constan-

După ce iau cunoștință de 
principalele realizări, de preo
cupările actuale ale acestei 
întreprinderi reprezentative 
pentru industria noastră con
structoare de mașini, directo
rul general adjunct al uzinei, 
ing. Octav Căpitanu, ii invi
tă pe oaspeți să viziteze uzi
na unde anual se produc 
36 000 de autocamioane cu 
motoare clasice cu benzină 
sau Diesel, cu diferite capaci
tăți, într-o mare varietate da 
tipuri.

In secțiile vizitate se dau 
explicații în legătură cu orga-
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încheierea convorbirilor oficiale

cicluri în plus, la 
frontale;

• Patru cîmpuri pe zi și

abatajele

aripă, la

<*■

Joi după-amiază s-au înche
iat convorbirile oficiale între 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceăușescu, 
și președintele Republicii 
Volta Superioară, generalul 
Sangoule Lamizana.

Lă convorbiri au participat 
Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Angelo

Miculescu, ministrul agricul
turii, industriei alimentare și 
apelor, Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Consiliu
lui de Stat, Alexandru Lăză
reanu, ambasadorul României 
Ia Ouagadougou, precum 
consilieri și experți.

Din partea vol.teză au fos’ 
prezenți dr. Joseph Conombo, 
ministrul afacerilor externe, 
Tiemoko Marc Garango, minis
trul finanțelor și comerțului, 
Felix Tiemtaraboum, minis-

Și

trul tineretului și sportului, 
Piere Ilbondo, ambasadorul 
Voltei Superioare la Bucu
rești, Gregoire Nana, deputat 
în Adunarea 
Franțois Sekone, 
afacerilor politice in Ministe
rul Afacerilor Externe, precum 
și alte persoane oficiale.

Convorbirile dintre cei do*’ 
șefi de stat s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de stimă și res 
pect reciproc, de deplină în
țelegere și prietenie.

Națională, 
directorul

abatajele cameră;
• Peste 100 metri liniari la lucrări

de deschidere și pregătire.
Cu prilejul Zilei brigadierului,

au fost declarate

IOAN SĂLĂJEAN, de la mina Lupeni 
realizări: 38 ml avansare, 8,79 ione/post 
productivitate, în abataj frontal ;

Semnarea Declarației solemne comune
a Republicii Socialiste România
și Republicii Volta Superioară

ciștigătoare ale întrecerii, 
inmînindu-ii-se trofeul 
„LAMPA MINERULUI", 

brigăzile conduse de:

Angajarea

Pentru lunile

stabilit noi premii,

PETRU ROMAN, de la mina Aninoasa 
realizări : 185 
productivitate,

ml avansare, 6,65 tone/post 
în abataj cameră ;

CONSTANTIN

realizări : 105 
steril.

grădinaru,
de la mina Uricani 

ml avansare, la galeria în

Unul din harnicii zidari 
din echipa condusă de Du
mitru Postolache de la 
T.C.H. sectorul I.ivezeni es
te și Jon Telesa pe care 
l-am surprins pe schela u- 
nul' nou bloc de locuințe.

Foto : Ion LEONARD

Lă Palatul Consiliului de 
Stat; în după-amiaza 'zilei de 
14 iunie, a avut loc ceremo
nia semnării Declarației' so
lemne comune a Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Volta Superioară.

Declarația solepină •cg.rțțună 
a- fost semnată de președinte
le Consiliului, de Stat al Repu
blicii .Socialiste România, 
Nicolae Ceăușescu, și președin
tele Republicii Volta Superi-

’i ■' f

, oară, general Sangoule Lânii- 
zana. Documentul poartă, de 
asemenea, semnăturile miniș
trilor afacerilor externe ai ce
lor două țări — George Maco- 
vescu și. Joseph Conombo.

I.a ceremonie au fost de față 
tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Gheorghe

Cioară, Florian Dăhălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fa 
zskas, Petre Lupu, Leonti 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec. Miron Constautinescu 
Mihai Gere, Ion Ioniță, lor 

' Pățan, Ștefan Andrei, Con
stantin Stătescu, secretaru 
Consiliului de Stat, rnembr. 
ai guvernului și alte persoane

(Continuare in pag. a 4-a)

i

pe noi trepte ale
iunie, iulie și august s-au

pe genuri de lucrări, brigă-

zilor cu cele mai bune rezultate la : SS

avansare 
productivitatea muncii 
producție
disciplină

Oitiți în pagina a 2-a:
BRIGADIERUL — conducătorul nemijlocit al producției — primul animator al în

trecerii pentru tot mai mult cărbune ;
— Relatări despre dezbaterile de la Ziua brigadierului pe municipiu ;
— Reportaje despre doi dintre cîștigătorii întrecerii — loan Sălăjean și Con

stantin Grădinaru.
_________________________________________________J

Bilanț rodnic pe primele 
cinci luni din an la Șantierul 

T. C. M. M.
Economii de combustibil

reparații de calitate
suplimentare

Colectivele de constructori 
și monlori ai Șantierului 
„Valea Jiului" al T.C.M.M. 
manifestă și in aces' an. ca 
și în cei precedenți ai cin
cinalului, preocupări susți
nute penfru realizarea unor 
beneticij bănești cît mai 
mari. Ca urmare și bilanțul 
pc primele cinci luni ale a- 
nului in curs este pozitiv • 
beneficiul suplimentar obți 
nut in această perioadă în 
seainnă o economie la pre
țul de 
fiecare 
de 9,3

Cele

cost, calculat pentru 
1 000 lei producție, 

lei.
mai însemnate econo-

e- 
a- 
de 

amintită,

punct de lucru Valoarea 
conomiilor 
cest 
cost 
este

Se 
pect 
gregale locale pentru 
lucrarea pietrei 
necesară terasamentelor 
cale ferată drumuri 
ces și platforme Au 
losite in perioada 
din an 11 200 mc de 
te. economisindu-se astfel — 
Prin reducerea cheltuielilor 
de transport și prelucrarea 
cu utilaje proprii, la un preț 
mai scăzut decît cel din de
viz — 14 lei pe fiecare metru 
cub de piatră concasată.

înregistrate la 
capitol al prețului 
in perioada 

de 377 000 lei
remarcă sub acest as- 

inițiativa de a folosi a- 
pre- 

concasate 
de

ac-
fo-

de 
fost 
trecută 
aqrega-

măsura sîrguinței și 
priceperii întregului colec
tiv ai remizei de locomotive 
Petroșani, sarcinile de plan, 
angajamentele luate în în
trecere sînt. îndeplinite lună 
de lună. De exemplu, datori
tă grijii față de starea termo- 
t.ehnică a locomotivelor cu 
aburi și a exploatări; lor în 
condiții de maximă econo
micitate, în luna mai a.c. 
s-au economisit 224 lone 
combustibil convențional, co
respunzător remorcării unui 
număr de 74 perechi de tre
nuri pe distanta Petroșani — 
Simeria — Petroșani, activi
tate în care s-au evidential 
mecanicii Teodor Socaciu.

Ion Oprea I, Ton . Hîndea și 
fochiștij Ion Jitea, C. Baldo- 
vin și Axente Garuscă.

Ca urmare a climatului op
tim de muncă și disciplină, 
care caracterizează activita
tea atelierului de reparații 
al remizei, condus de maiștrii 
loan Crișan și Virgil Cete- 
raș. șefii de echipă Grigore 
Ci-ocîrlan și Nicolae Cazan, 
colectivul execută lucrări de 
calitate superioară, reușind 
astfel să elimine defectarea 
locomotivelor cu aburi in 
parcurs, reducînd timpul de 
imobilizare în reparație a a- 
cestora in luna mai cu 2,78 
la sută față de prevederile 
de plan.

Azi, la posturile noastre de radio 
și televiziune

Astăzi. în jurul orei 8,15 posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct de la Aeroportul Internați
onal Otopeni ceremonia plecării președintelui Republicii 
Volta Superioară, general Sangoule Lamizana. care la in
vitația președintelui Consiliului de Stat *1 Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceăușescu, a făcut o- vizită oficială 
în țara noastră.

Reluarea lucrărilor in plenul 
Marii Adunări Naționale

Biroul Marii Adunări Naționale a stabilit ca 
lucrările in ședințe plenare ale sesiunii Marii Adu
nări Naționale să fie reluate miercuri 20 iunie, ora 
10 dimineața.

■■

LA GROAPA SEACĂ

Oamenii adună puterea
apelor de munte
terminarea hidrocentralelor de Ia Bicaz și Argeș care au prilejuit a- 

unei bogate experiențe în construcțiile hidroenergetice, marile lucrări de 
a Lotrului marchează o etapă superioară prin amploarea proiectelor, o-

După 
cumularea 
amenajare 
rientarea consecventă spre eficiență economică. Merită să fie subliniat, ca o parti
cularitate a amenajărilor de pe Lotru, apariția unor viitoare mari stațiuni turistice 
la Voineasa și Puru, ale căror moderne hoteluri asigură. în primă fază, condiții ci
vilizate de trai pentru constructori. Una din captările secundare care au menirea 
să sporească debitul de apă al Lotrului o constituie Sliveiul, torentul năvalnic ce 
izvorește din căldările glaciare ale munților Paring. Lucrările de captare și reali
zare a noii albii subterane a Sliveiului, pină in bazinul rîului Lotru silit executate 
in perimetrul municipiului Petroșani de către loturile Trustului de construcții hidro
energetice București.

Incepînd cu acest articol ne propunem să înfățișăm aspecte din viața și 
munca acestor oameni car» desfășoară la Groapa Seacă o 
însemnătate socială.

activitate eroică de mare

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZÎ

$ Astăzi, clopoțelul va a- 
Ș nunța ultima oră de curs 
Ș din acest an școlar, iar miile 
% de elevi vor începe o bineme- 
s ritată perioadă de odihnă.
s Vacanța de vara, supranu-

mii s-au obținut prin folosi
rea rațională a materialelor 
la fiecare lot, fiecare

I 
I I
I
I
I 
I I

Pare neverosimil, dar s-a petrecut totuși in 
seara zilei de 11 iunie, in restaurantul „Car- 
pați". O tripletă „selectă'1, după ce a consu
mat fel de fel de specialități din care n-au 
lipsit bineînțeles nici mult solicitatele produse 
de distilerie, a avut o subită criză de pesi
mism. In urma acesteia au ajuns la savanta 
concluzie că achitarea notei de plată este un 
fapt banal, atit de banal incit poate fi chiar 
neglijat.

Și cum vinul de Odobești, mai ales atunci 
cînd e neplătit, are meritul de a ațîța aceste

Prin telegrama adresată 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist 

Român, tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, conferința organi
zației de partid T.C.H. Lotru, 
raporta ■ în decembrie 1972 cu 
27 de zile înainte de termen 
racordarea la sistemul energe
tic. național, a primului hidro- 
agregat de 170 MW, respec- 
tindu-se astfel angajamentul 
luat cu ocazia vizitei de lu
cru a secretarului general la 
hidrocentrală.

Rîndurile de mai sus semni
fică victoria obținută la capă
tul a 6 ani de muncă plină 
d? abnegație și sacrificiu, e- 
forturile constructorilor celui

mai mare șantier al țării, ele 
semnifică înalta conștiință 
muncitorească, hotărîrea fer
mă de a pune în funcțiune în 
1973-1974 și celelalte hidroa- 
gregste la termene devansate. 
La sfîrșitul acestei perioade, 
hidrocentrala va însuma o pu
tere instalată de 510 MW, deci 
mai mult, cu 60 MW decît pu
terea Bicazului și Argeșului 
la un loc.

Șantierul hidrocentralei de 
pe Lotru se întinde pe o su
prafață de 8 000 kmp, insu- 
mînd un volum de lucrări în 
valoare de aproape 3,5 miliar
de lei, din cars aproape 3 mi
liarde lei pentru constructii- 
montaj. Schema organizării

șantierului este simplă, logică, 
deși cobotînd în amănunte, te 
poți pierde intr-un adevărat 
microcosm, varietatea lucrări
lor surprinzînd la prima vede
re. La hidrocentrala propriu- 
zisă, „nucleul de preț" îl con
stituie uzina subterană dî la 

, Ciunget, uriașă matrice de lu
mină, castel situat la 140 m 
sub albia
bilat" cu
reșițeană.

rîuluî Latorița, „mo- 
turbine de fabricație 
de genul celor mai

Florea MOISE,Ing.
șeful ramurii de vest a 

șantierului „Lotru — baraj"

V. BUTULESCU 
student I.M.P.

Oamenii de la Groapa 
Seacă au o legătură direc
tă cu lumea — radioul.

(Continuare in pag. a 3-a)

Icurioase cugetări, cei trei s-au ridicat de la 
masă și au pornit spre casă, ferm convinși 
câ-și urmează destinul...

Dar chelnerița B. Maria a tratat cu nepri
cepere „filozofia" celor trei. A protestat. S-a 
repezit după ei în stradă cu nota de plată, 
insistând să fie achitată, chiar dacă trebuie 
să admitem că e un simplu fleac față de ma
rile probleme ale... vieții.

In această situație, unul din cei trei „în
țelepți" (probabil cel mai spiritual), polemist 
din fire, a ripostat intr-un mod original. Vrind 
să-și afirme mai... convingător „judecata" 
stranie prin citeva „argumente" suplimentare, 
a făcut apel și la palme. Apoi pe-aici ți-e 
drumul.

Acești indivizi au lăsat totuși în local, pe 
lingă o mulțime de urme materiale, atit sub 
masă cît și în jurul ei, și urme de altă natu
ră. Urme ale unei atitudini necuviincioase și 
reprobabile, împinsă pină la huliganism. 
Comportarea lor și a altora ca ei, primește o- 
probriul unanim al opiniei publice și va primi 
cu siguranță, și sancțiunea legilor. Așa e 
bine, așa e firesc !

ț mită și trimestrul al IV-lea, 
§ oferă, în acest an copiilor de 
I

§ din cadre didactice și alți fac- 
I 

( 

I

jj copiilor. Astfel, cunoscîndu-se 
numărul copiilor rămași vara 
în localități, în fiecare școală, 
pe baza unui program judici
os întocmit, care va fi adus la 
cunoștința copiilor prin cete 
mai diverse mijloace, cadrele 
didactice, comandanții in
structori de pionieri, directo
rii școlilor, vor veghea ca per
manent să se organizeze acti
vitățile cele mai solicitate de 
benificiarii direcți — copiii.

Și în acest an activitățile 
sportiv-turistice și de mișcare 
în aer liber vor ocupa cel mai 
mare spațiu al vacanței. De
venite tradiționale în Valea 
Jiului, taberele autofinanțate 
de la cabanele din împreju
rimi vor cuprinde circa 600 
de elevi. Peste 200 de pionieri 
și școlari vor fi antrenați în 
expedițiile ..Cutezătorii" din 
acest an, cu durata de 14 zile. 
Un număr foarte mare de co
pii va fi atras în acțiunea „La 
pas prin județ", cît și în nu
meroase drumeții.

Peste 350 de elevi își vor pe
st trece timpul liber în taberi

pe cuprinsul municipiului nos
tru condiții minunate de odih
nă și recreere, largi posibili
tăți pentru desfășurarea unor 
activități interesante și varia
te.

Pentru ca vacanța să nu se 
desfășoare la întîmplare 
pentru ca odihna elevilor 
se îmbine utilul și 
tul, și în această vară 
mandament municipal 
organizarea vacanței,

și 
să 

plăcu- 
un co- 
pentru 
format

trimestru
captivant

tori cu răspundere educativă, 
va dirija toate acțiunile ce se 
vor întreprinde.

In organizarea vacațiței pe 
plan local, adevărată piatră 
de încercare, se va valorifica 
bogata experiență acumulată 
de-a lungul anilor, posibili 
tățile de care dispunem, ți- 
nîndu-se seama în același timp 
de dorințele și preferințele

Prof. Victor IAȚENCO 
președintele Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor

(Continuare in pag. a 3-a)
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BRIGADIERUL
* conducătorul nemijlocit al producției
• primul animator al întrecerii pentru 

tot mai mult cărbune

lin om înconjurat 

pe merit 
de stima tuturor

Am intîrziat, mai mult de-- 
Cit era firesc, în fața fotogra
fiei de mai sus și am trăit o 
emoție puternică, neașteptată, 
în urma unui test cu totul 
intimplător. Fotografia a fost 
rind pe rînd văzută și de al
ții, iar subsemnatul am fost 
rînd pe rînd întrebat:

—- Cine e ? Un inginer ? 
Un proiectant ? Sau profesor?

— Da, le-am răspuns, cu 
temerea că nu voi fi înțeles, 
tînărul din fotografie e un 
fel de inginer, la locul de 
muncă pe care-1 conduce. E 
profesorul oamenilor cu care 
lucrează, dintre care mulți 
sînt tineri, de vîrsta lui.

Ieri i s-a înmînat o dis
tincție am mai adăugat, pu
țin emoționat, a cîștigat 
„LAMPA MINERULUI" pen
tru cele mai bune rezultate 
obținute în abataj frontal: 
38 metri liniari de avansare, 
Cu o depășire a productivi
tății muncii de 790 kg pe 
fiecare post de miner. Tînă
rul din fotografie conduce 
peste 70 de oameni.

Lăsăm, deocamdată, la o 
parte metaforele reporteri
cești, pentru a face prezen
tarea tînărului: se numește 
IOAN SĂLĂJEAN. E min&r, 
șeful unei brigăzi din cadrul 
sectorului IV al minei Lupeni. 
Pentru ca cititorii să-și facă 
o primă idee despre capaci
tatea iui profesională amin
tim următoarele :

A fost numit la conducerea 
brigăzii la începutul acestui 
an, cind brigada trecea prin 
momente grele. Era aproape 
de mijlocul lunii ianuarie iar 
planul părea compromis. Nu 

A

se știe ce-a făcut căci mai 
ales în decada a treia aba
tajul a mers fără nici o în
trerupere, ca pe roate.

L-am cunoscut pe loan Sa
lă jean tocmai atunci, după 
primul său succes, cind se 
bucura de elogioase apreci
eri din partea conducerii 
minei, care au atras atenția. 
L-am întrebat cîteva lucruri 
„fără importanță", iar din 
răspunsurile primite am ră
mas pentru multă vreme cu 
impresia unul om îngîndurat, 
care, la orice întrebare gă
sește un singur teren de 
discuție : OAMENII.

— Am căutat să mă iac 
înțeles de oamenii cu care 
lucrez, și cred că am reușit. 
De multe ori aud discuții pe 
această temă. Socotesc că 
secretul constă în a ști să-i 
apreciezi, să-i faci pe toți cit 
mai activi. Oamenii de la 
frontalul nostru își privesc 
cu multă răspundere sarcini
le, iar atunci cînd sînt apte- 
tciați, răspund fără a șovăi Id 
cerințele producției.

Recent, l-am ascultat luînd 
cuvîntul la Ziua brigadieru
lui. A vorbit în numele ace
lorași oameni și, după cum 
era firesc, s-a angajat la noi 
rezultate fot în numele oa
menilor.

Avea consimțămîntul lor, 
avea mandatul întregii 
brigăzi de a se angaja, de a 
fi purtătorul de cuvînt al 
minerilor pe care-i conduce, 
care-1 stimează pentru mul
tele calități dovedite încă 
din prima sa zi de brigadier.

M. IONESCU

)

ru un an de zile în urmă 
ne aflam în preajma 
unui eveniment de o 

covîrșitoare însemnătate, care a 
polarizat atenția a mii de co
lective muncitorești, o milioane 
de oameni ai muncii. Zilnic, zi
arele anunțau vești despre noi 
și noi fapte de eroism ale oame
nilor care acționau în virtutea 
dorinței de înfăptuire a unui
ideal suprem - progresul eco
nomic și social. Erau zilele de 
înălțătoare angajare politică, de 
dăruire plenară, premergătoare 
Conferinței Naționale o partidu
lui, cînd țara vibra la o înaltă 
tensiune a muncii creatoare, 
cînd fiecare colectiv a pornit o 
inițiativă nouă, o acțiune înfier- 
bîntată.

rA surprins, atunci, pe ci- 
\ neva, că și freamătul
* clocotitor al abatajelor 

a căpătat noi dimensiuni ? Că și 
aici, în Valea Jiului, s-au afir
mat Cu nemăsurată putere de e- 
xemplu fapte de eroism cotidi
an în fața cărora cuvintele ră- 
mîneau sărace cînd era vorba să 
le exprime esența bogată în 
semnificații ? Dimpotrivă I Cu
noscută fiind tradiția de muncă 
a minerilor, priceperea, angaja
rea și dăruirea de care sînt ca- 
păbili, cele trei inițiative repe
de încetățenite sub numele au
torilor lor - Petre Constantin, 
Petru Roman și Constantin Gră
dinara - Moșite" în acele zile 
din abataje în întîmpirtarea 
unor noi recorduri, nu au sur
prins. Ele au fost socotite ca 
ceva „în firea lucrurilor1’. Price
perea, curajul, ca și alte cali
tăți ce însoțesc numele de mi
ner, erau certificatul de garan
ție al mineritului nostru, certificat 
care garanta că și aici în Valea 
Jiului se vor naște inițiative de 
o nemăsurată valoare morală 
pentru a întîmpina Conferința 
așa cum era întîmpînată de în
treaga tară.»i < mw» -•* <-

ărturisesc, și pot mărtu
risi și alții, că la cîteva 

zile de cînd ziarele au
dat de veste despre chemărilp 
minerilor Petre Constantin, Pe
tru Roman și Constantin Grădi
nara ne-am înfățișat la Centra
la cărbunelui pentru a estima 
volumul de producție ce s-ar ex
trage în plus dacă inițiativele ar 
fi îmbrățișate de toate brigăzi
le. Ne-am înpotmolit, cu toa
te calculele făcute, în anumite 
particularități ce erau specifice 
fiecărui abataj. Nereușita calcu
lelor noastre nu i-a împiedicat, 
insă, pe mineri, să nu țină sea
ma de „particularitățile" de pe 
hîrtie, să transpună în practică, 
să dea viață inițiativelor. Soco
team, atunci cu adevărat, că 
ele nu pot fi adaptate în prea 
multe locuri de muncă, sau că 
nu se vor potrivi, așa cum au 
fost lansate, diferitelor condiții 
de zăcămînt. Dar, iată că după 
un an, la numele lui Petre Con
stantin se alătură numele a încă 

vreo 30 de brigadieri care i-au 
preluat inițiativa, care scot în 
fiecare lună cîte două cicluri în 
plus în abatajele frontalului. U- 
nul e tînărul loan Sălăjean, de 
la sectorul IV al minei Lupeni, 
care a obținut, prin aplicarea 
inițiativei o avansare de 38 ml 
în luna mai, realizînd o produc
tivitate o muncii de 8,79 tone 
pe post. Altul este llie Nicolae. 
de la mina Aninoasa, care a 
obținut și el o avansare de pes
te 33 metri liniari în frontal. Al
ții sînt loan Splomon (de la ace
lași sector al minei Lupeni, sec
torul IV, unde se extrage cărbune

Nemăsurata 

valoare a priceperii 

minerești
la un volum de plan echivalent 
cu al unor exploatări miniere), 
loan Demeter, Constantin Alexe, 
loan Miclea. Alături de numele 
lui Petru Roman — care s-a de
pășit pe sine, ca autor al iniția
tivei de a extrage patru cîmpun 
in plus pe zi și aripă în abata
je cameră, obținînd o avansare 
record de 185 metri liniari, cu 
o productivitate de 6,65 tone pe 
post — se înscriu incă vreo do
uăzeci de brigadieri. Troian 
Molnar de la mina Lonea a a- 
tinsăt, irt luna mai, 189 ml cu 

o productivitate de 6,39 to- 
ne/post îenffcă Năstase“’de ler- 
Uricani a impins săgeata gra
ficului pînă la 180 ml la avan
sare, și 6,88 tone/post la pro
ductivitate. Gheorghe Iordan, 
Voicu Ursică, Gheorghe Zaharia 
au raportat avansări cuprinse 
intre 121 - 178 ml, însoțite de 
randamente pe post între 5,10 
- 6,60 tone de cărbune. In sfîr- 
șit, alături de numele lui Con
stantin Grădinara se înscriu ia
răși vreo douăzeci de brigadieri 
care i-au preluat inițiativa de a 
realiza, în fiecare lună, peste 
I00 ml de avansare la lucrări 
de deschideri și pregătire. Ște
fan Nagy și Dumitru Sănăuțea- 
nu nu au ieșit anul acesta din
tre barierele lui — 102 și 109 ml 
avansare. Adolf Balint și Gheor
ghe Ardeleanu au raportat, și 
ei, peste 100 ml realizați. Și la 
aceste lucrări, autorul inițiati
vei s-a autodepășit. In condiții 
de lucru dificile, la săparea u- 
nei galerii în steril Constantin

Grădinara a realizat o avansare 
de 105 ml.

Un bilanț al întrecerii ne in
dică peste 80 de brigăzi care 
au preluat cele trei inițiative 
antrenîndu-se într-o acerbă în
trecere cu toate „particularită
țile" care nu le îngăduiau să 
le aplice „ca la carte". Astfel, 
practica vieții, timpul scurs în 
care inițiativele au dat rod, con
firmă valoarea lor deosebită, 
certifică nemăsurata capacitate 
de 'gîndire minerească din care 
au izvorît previziunile celor trei 
autori care au propus aceste 
chemări, și nu altele...

Dacă mai rostim o dată de
numirile celor trei ini
țiative, ne vor sugera o 

’ concluzie aparte. Să încercăm : 
„două cicluri în plus pe lună, 
in abataje frontale", „patru 
cîmpuri in fiecare zi și aripă, 
in abataje cameră", „peste 100 
ml avansare la pregătiri" ! Trei 
inițiative care conțin o expri. 
mare într-un limbaj tehnic ce 
nu poate fi propriu decît mine
rului cu o bogată cunoaștere 
teoretică și practică a meseriei 

(sale, cu trainică experiență, cu 
multă conciziune și putere de 
sinteză în gîndire, care, după 
multe căutări și stăruințe, a spus 
tocmai ceea ce trebuia să se 
facă, și ceea ce poate să se 
realizeze : două cicluri în plus 
pe lună, la frontale, patru 
cîmpuri în fiecare zi, pe fiecare 
aripă, la camere.

igur, sint particularități 
multe. Brigadierul pri- 
ceput își organizează 

însă lucrul în manieră, proprie, 
după condițiile pe care le are, 
dar cu nestrămutata hotărîre 
de a realiza două cicluri în plus, 
sau patra cîmpuri pe zi. Cele 
peste 80 de brigăzi care au răs
puns chemărilor la întrecere au 
preluat o inițiativă, pentru a că
rei aplicare nu au cerut să li 
se ofere și o metodă. Metoda 
au găsit-o singuri, astfel incit, 
în cele din urmă să poată ra
porta un singur rezultat : apli
carea cu cit mai multe rezultate 
bune a inițiativelor propuse de 
ortacii lor.

Avem de-a face, în aceas
tă situație, cu un nemă
surat cumul de price

pere minerească. Brigoderii au 
invins greutățile zilnice, au lup
tat cu roca dură, cu apa, sau 
cu presiunea din abataje. S-au 
preocupat de oameni, de califi
carea lor. Au rezolvat, într-un 
cuvînt, totul. De la organizarea 
lucrului („N-avem oameni ? Vom 
lucra cîți sîntem, dar vom scoate 
cîmpul 1") pînă la aproviziona
rea locului de muncă, de la apli
carea unei noi metode de ex
ploatare, pînă la introducerea 
unui nou utilaj, ei au fost tot- 
factumul abatajelor. Cineva 
spunea, mai în glumă, mai în 
serios, că brigadierul este ingi
nerul abatajului, că el este ta
tăl și fratele (mai mare) al or
tacilor săi. Modul în care gîn- 
dește astăzi majoritatea covîrși
toare a minerilor șefi de briga
dă, dar mai ales activitatea pe 
care o desfășoară în abataje de 
mare capacitate și cu o complexi
tate de probleme, ne determină 
să dăm crezare, să întărim chiar a- 
firmația de mai sus. Dacă ingine
rul este factorul coordonator al 
sectorului, maistrul este coordona
torul revirului, brigadierul este cel 
care, prin priceperea de care dă 
dovadă, poate suplini oricînd o 
lacună de aprovizionare sau de 
efectiv. Unii se lamentează în 
fața greutăților. Adevăratul bri
gadier nu se împotmolește din 
lipsa unei lopeți, sau a unui cui, 
nu Iasă brigada, sectorul, mina 
la cheremul unei conjuncturi 
nefavorabile. Aici își are locul 
calitatea aît de des cerută șe
fului de brigadă, de a decide 
măsuri, care anihilează lipsurile, 
calitatea ce poartă numele de 
pricepere minerească.

Din abataje, din subteran, 
au pornit la suprafață 
trei inițiative. Valoarea 

lor este inestimabilă prin am
ploarea dată întrecerii; prin in
teresul larg stîrnit între mineri, 
prin ecourile faptelor de muncă, 
tot mai rodnice, ce se fac auzite 
din zeci de alte abataje. Lucru
rile nu se opresc însă aici. în
trecerea este proprie minerilor. 
De cînd există două abataje 
intr-un sector, două sectoare 
într-o exploatare minieră sau 
două exploatări într-un bazin, 
acestea se află într-o neconteni
tă întrecere, care declanșează 
in conștiința oamenilor ambiția 
de a urca pe podiumul cîștigă- 
torilor, de a se autodepăși, de 
a-și afirma personalitatea prin 
fapte de muncă ce se numesc 
„tone de cărbune extrase în plus" 
- așa cum le stă în fire minerilor, 
așa cum au înscris în marea 
Carte de aur a mineritului fapte 
de muncă și eroism zeci, sute, 
mii de înaintași de la care ge
nerația de astăzi a învățat me
seria armării, deodată cu cea a 
curajului și a bărbăției, devenind 
purtătoarea gloriei minerești.

Ion MUSTAȚA

Secretul succeselor:
Ani de-a rîndul, sectorul 

II al minei Uricani a ligural 
ia un loc de frunte in între
cerea dintre sectoare, a con
tat drept o capacitate de 
producție capabilă să contri
buie la asigurarea Nimicită- 
ții producției minei,

Rezultatele bune obținute 
în cadrul sectorului, faptul 
că aici linia de front de aba
taj nu a constituit niciodată 
o problemă, se datoresc în 
mare parte brigăzii lui CON
STANTIN GRĂDINARU. Lu
nă de lună, cu realizări ce 

ORGANIZAREA
se situau în mod constant 
la nivelul avansărilor de 
100 de metri, această briga
dă și-a croit drum spre stra
iele de cărbune, a creat un 
labirint subteran deosebit de 
complex.

In anumite perioade, cînd 
volumul de lucrări de pregă
tire Creștea considerabil, u- 
nele brigăzi erau trecute de 
la abataj la pregătiri pentru 
a se putea asigura intrarea 
urgentă în funcțiune a noilor 
abataje Aceasta se întîmplă 
însă ocazional,- permanența 
în cadrul sectorului o asigu
ra, din punct de vedere al 
lucrărilor de pregătire, grupa 
lui Constantin Grădinaru. 
Prezența ei într-o lucrare a 
constituit întotdeauna GA
RANȚIA realizării în termen, 
a unei calități deosebite, vă
dind o temeinică cunoaștere 
a meseriei de miner și o e- 
xigență deosebită față de fe
lul în care trebuie ea prac
ticată.

Numele lui Grădinaru este 
legal de rețeaua de galerii 
colectoare ale sectorului pe 
care le-a executat aproape 
în întregime și de aceea la 
dispecerul exploatării se 
vorbește de exemplu de goa
lele ce vor fi trimise în blo
cul II nord, Ia buncărul mic 
sau la Grădinaru, definind 
prin această denumire sim
bolică o vastă zonă de ex-

„LAMPA MINERULUI"
O lampă de miner, o u- 

nealtă de lucru a cărei fla
cără luminează de peste un 
secol, fără întrerupere, calea 
omului spre stratele bogate 
în cărbune, a devenit sim
bol. Simbol al întrecerii 
pentru tot mai mult cărbu
ne, pentru dezvoltarea unei 
însemnate ramuri a econo
miei naționale și prin aceas
ta pentru bunăstare, progres 
și civilizație.

De nenumărate ori, aseme
nea imagini ca cea din stînga 
își găsesc un meritat Ioc în 

ploatare. Cine esle acest 
CONSTANTIN GRĂDINARU? 
Un miner obișnuit al Văii 
Jiului, un om robust cu tră
sături sculpturale, un om a 
cărui TĂRIE DE CARACTER 
și TENACITATE au împrumu
tat ceva din duritatea pietrei 
pe care o biruie zilnic. Are ■ 
41 de ani, 17 ani de minerit 
la Uricani, din care 12 ca 
mlTTer calificat : o evoluție 
normală urmată de atîția al
ții care și-au legat destinul 
de munca din adincuri. Ceea 
ce este mai puțin firesc este 

deosebita sa CAPACITATE 
ORGANIZATORICĂ, spiri
tul de BUN GOSPODAR pe 
care l-a dovedit întotdeauna 
și pe care s-a străduit să-l 
impună și tovarășilor de 
muncă. Realizările sale bune 
au oferit tuturor tovarășilor 
de muncă din cadrul minei 
și din bazin, un convingător 
eitemplu, îndemnul la aulode- 
pașire, la învingerea greută
ților de moment

In urmă cu un an, bazat pe 
rezultatele anterioare obți
nute, pe capacitatea de mun
că a tuturor membrilor bri
găzii a lansat o îndrăzneață 
chemare Ia întrecere tuturor 
brigăzilor din Valea Jiului 
care lucrează în condiții si
milare : să generalizăm obți
nerea unor viteze medii de 
avansare lunară de 100 de 
metri în galerii. A lansat 
chemarea la întrecere și s-a 
angrenat cu convingere în 
această competiție a muncii. 
Acum este tot în fruntea 
clasamentului hărniciei gru
pelor de deschideri și pregă
tiri și recenta decernare a 
lămpii de miner fruntaș va 
constitui un imbold spre 
continuarea succeselor.

CONSTANTIN GRADINA. 
RU — un miner ca atîția al
ții din Valea Jiului...

Bujor BOGDAN

prima pagină a ziarului nos
tru. De fiecare dată clișeul 
fotografic semnifică mai 
mult decît o simplă eviden
țiere a rezultatelor unui 
schimb sau ale unei brigăzi. 
Mai semnifică în mod sim
bolic aprecierile de care se 
bucură din partea oameni
lor, stima ce și-au cîștigat-o 
și de care sînt înconjurați în 
societatea noastră.

In clișeu, unul din schim
burile brigăzii conduse de 
Traian Molnar, de la mina 
Bonea.

M1HAI BACOS, ȘEF DE BRIGADĂ LA E. M. LU
PENI : Ne place să executăm întotdeauna lucrări fru
moase. Pentru aceasta, solicităm furnizorului local de 
echipament de susținere, ca armăturile T.H. să fie co
rect dimensionate, pentru a nu ne crea greutăți. De a- 
semenea, solicităm o mai bună aprovizionare' cu mate
riale. Lucrăm cU mulți tineri, și ne înțelegem bine în
tre noi, dar sînt totuși unii care au mari lacune în e- 
ducația primită. în familie sau școală.

Dezbateri rodnice, orientate spre eficiență
— Din cuvîntul participanților —

VASILE OGHERLACI, DIRECTOR GENERAL AD
JUNCT AI C.C.P. Brigadierul este pionul principal 
care determină îndeplinirea exemplară a planului, este 
organizatorul locului de muncă, este factorul de nă
dejde al unității, aflat în cele dintîi rînduri ale pro
ducției. Pentru acest fapt i se poartă o neasemuită sti
mă. Brigadierul este primul chemat să lupte pentru 
afirmarea cinstei și onoarei de miner.

AUREL CRISTEA, ȘEF DE BRIGADA LA E.M. A- 
NINOA-SA: S-au luat multe măsuri bune în sprijinul 
nostru, printre care și includerea mecanicilor în briga
dă. E foarle bine, e o măsură stimulativă, dar rău e 
că nu-i avem pe acești mecanici. La trej abataje fron- 
taîe, pe toate cele patru schimburi dispunem de un 
singur mecanic calificat.

Rolul brigadierului este deosebit de mare. Trebuie 
să știe în fiecare oră cum merge abatajul.

NICOLAE TANĂSACHE, ȘEF DE BRIGADA LA
E.M.  LUPENI: Intîmpinăm greutăți și din pricina arti
ficierilor. La noi, artificierul vine tîrziu, iar atunci cînd 
vine are 3-4 grupe care așteaptă după el. Solicităm ur
gentarea examinării artificierilor care sînt. în prezent, 
la cursul de calificare, pentru a fi dați producției. 
S-au spus multe lucruri bune aici, cu competență. Dar 
nu s-a spus, despre brigăzile codașe, cum au fost aju
tate de conducerile sectoarelor și exploatărilor să iasă 
din impas ?

FILARET UNGUREANU, ȘEF DE BRIGADA LA 
E.M. URICANI: In sectorul nostru și chiar pe întreaga 
mină s-a luat o măsură bună : nu se aprobă nici un 
fel de învoiri sau motivări fără consimțămîntul șefu
lui de brigadă , fără consultarea lui. E o măsură bună 
care va conduce nemijlocit la întărirea disciplinei. In 
ce privește producția, cerem dotarea minei cu recom- 
primatoare pentru a asiguda energia pneumatică nece
sară fronturilor noastre de lucru.

ILIE NICOLAE, ȘEF DE BRIGADĂ LA E.M. ANI
NOASA : Cît privește rolul brigadierului, în abatajul 
pe care-I conduc fac în așa fel incit zilnic să stau 
de vorbă cu schimburile I, II și IV. și cel puțin de trei 
ori pe săptămină să mă intîinesc cu schimbul III, Ți
nem o permanentă legătură cu oamenii, iar datoria 
noastră, așa cum spunea tovarășul Cristea Aurel, e 
să știm tot ce se petrece în abataj, la fiecare oră din 
zi și din noapte. Brigada noastră s-a angajat la 300 
tone peste plan pe lună. Pînă in prezent am extras 
2 600 tone in plus, șî nu ne vom opri aici.

GHEORGHE NICHITA, ȘEF DE BRIGADĂ LA E.M. 
URICANI: Nu este văzut întotdeauna efectul edu
cativ al penalizărilor pentru nemotivate, mai ales la 
personalul de regie, și mai ales pentru noii angajați, 
care, uneori, ne creează greutăți cu absențele. Solici
tăm să fim mai bine aprovizionați cu materiale, să 
fie ajutate t<»ate brigăzile, pe toate schimburile, așa 
incit fiecare schimb să-și facă datoria.

Consider, de asemena, că rezultatele în produc
ție ar putea fi mai bune dacă am schimba mai pu- 
ție pe cei care conduc, fie că e vorba de șef de bri
gadă sau șef de sector.

IOAN SĂLĂJEAN, ȘEF DE BRIGADA LA E.M. LU
PENI : De ce nu primim suficiente ventile pentru stilpi, 
pentru a le monta acolo, in abataj ? Trebuie să scoa
tem stîlpul afară, să-l ducem la ventil, in loc să a- 
ducem ventilul la stîlp.

In ce privește munca, ne angajăm ca și pe viitor 
să raportăm rezultate tot mai bune, să nu dăm îna
poi in fața greutăților.

GAVRILA DAVID, PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
MUNICIPAL AL SINDICATELOR : Sînt numeroși bri
gadierii care au raportat, în primele 5 luni din acest 
an, îndeplinirea planului de producție și în același 
timp faptul că în brigada lor nu s-a înregistrat nici o 
absență, deci au avut o stare disciplinară exemplară. 
Este rodul muncii educative, pline de răspundere, a 
brigadierului, care și-a înțeles astfel menirea, a înțe
les că de el depinde nu numai producția, dar și omul 
pe care trebuie să-l formeze pentru societatea noas
tră.

GHEORGHE FEIER, SECRETAR AL COMITETU
LUI MUNICIPAL DE PARTID : Minerii se bucură de 
o deosebită grijă din partea conducerii superioare de 
partid și de stat. Acestei griji trebuie să i se răs
pundă printr-o mobilizare plenară la îndeplinirea pla
nului, printr-o participare activă, zi de zi, la sporfrea 
continuă a producției de cărbune. Rezultatele din pri
mele 5 luni confirmă hotărîrea brigadierilor noștri de 
a-și respecta întotdeauna cuvîntul de miner.
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Pe urmele 
semnalelor

critice
ale ziarului

Utile
măsuri 

gospodărești
In urma publicării artico

lului „Să-mi fie somnul lin 
pe întinsele ape"... în nu
mărul 7317 al ziarului nos
tru, Consiliul popular al o- 
rașului Lupeni n? răspunde, 
printre altele, următoarele t 
„In zilele respective datori
tă ploilor abundente, Ia i- 
nițiativa organului local a 
fost convocată de urgență 
comisia orășenească de pre
venire a inundațiilor. Au 
fost luate măsuri pentru 
dezafectarea unor străzi, i- 
mobile, curți și grădini. E- 
ciiipe constituite din partea 
E.G.L. și E.G.C. au acționat 
Ia dirijarea apelor, suprave
ghind punctele periculoase".

Nenumărate alte acțiuni 
din anii trecuți precum și 
cele prezente și propuse în 
viitor (ca executarea cana
lizării pluviale în străzile 
Paroșeni, Dealul Roșu și T. 
Vladimirescu, curățirea pî- 
rîului central și repararea 
poderțelor pe valea Mierle- 
sei, prelungirea colectorului 
nr. 10 de 800 mm diametru 
care va prelua apele pluvia
le din zona Braia I etc.), do
vedesc faptul că preveni
rea inundațiilor a fost me
reu și este în atenția comi
tetului executiv. Rămîne în
să ca și cetățenii să dea o 
mină de ajutor (să curețe 
canalele în fața casei 
lor) pe vreme bună, 
nu numaj cînd nu au 
încotro, să fi? deci ală
turi de orqanul local în ac
țiunea de prevenire a inun
dațiilor, acțiune d? larg in
teres obștesc.

Lanțul 
neglijențe* 
lor s*a... 
sfărîmat

Referitor la articolul „Cînd 
neglijențele se țin lanț11, a- 
părut în Steagul roșu nr. 
7320 din 17 mai a.c., E.M. 
Lupeni ne aduce la cunoș
tință că ,.s-a făcut o anali
ză amănunțită și s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării zilnice a can
tinei cu pline proaspătă. 
Zilnic se emit comenzi con
form numărului de abonați, 
iar serviciul administrativ 
asigură tot zilnic transpor
tul".

De asemenea, pentru de
ficiențele constatate în mod 
repetat cu ocazia verifică
rii gestiunii și a gospodă
ririi alimentelor, conduce
rea exploatării a hotărît 
schimbarea din funcție a 
magazionerei Maria Bălăs- 
cău.

Deci, după ce s-au luat 
masuri, neglijențele au fost 
eliminate, iar activitatea 
cantinei s-a îmbunătățit sub
stanțial. Pînă la proba con
trarie, Lotul este în ordine.

j în cinstea Zilei pionierului

IZiua pionierului, care este sărbătorită duminică, prile
juiește cluburilor din Valea Jiului organizarea unor activi-

Ități artistice adecvate, care omagiază organizația pionierilor 
și rodnica ei activitate de educare a generațiilor succesive

Ide copii în spiritul patriotismului socialist și internaționa
lismului, al muncii și dragostei față de partid. Duminică,

Ila ora 10. în sala clubului din Petrila, formațiile artiștilor 
amatori și ale școlilor generale nr. 1 și 5 susțin un program

I artistic dedicat evenimentului. Un spectacol similar prezintă 
și elevii Școlii generale din Aninoasa în sala clubului mîlne, 
la ora 17, după care va avea Ioc carnavalul pionierilor și 

r școlarilor devenit tradițional la începutul vacanței de vară.

VACANTA
(Urmare din pag 1)

turistice iar circa 1000 vor 
merge în taberele republicane 
de la Năvodari, Vața, Săliștea 
Sibiului și cele din județele 
Argeș, Galați și Arad.

Consiliul municipal al pio
nierilor, prin casele pionie
rilor. importante centre de or
ganizare a vacanței, va iniția 
competițiile dotate cu trofe
ele „Aurul verde11 la orientarea 
turistică, „Cutezătorii11 la fot
bal, „Pionierul țintaș", „Del
fin ’73“ la înot, expediții ci
cloturistice și altele.

Peste 300 de pionieri vor fi 
antrenați în excursiile tema
tice „Oameni, locuri, fapte11, 
„Eroismul cotidian11, „Vestigii 
hunedorene11 etc.

Activităților cultural-artis- 
tice li se preconizează, de ase
menea un spațiu bogat. Con
cursurile de desene pe asfalt, 
expozițiile de artă plastică și

Oamenii adună puterea 
apelor

(Urmare din pag t)

mari, cu un debit de 5,5 
mc/sec.

Lacul de acumulare Vidra, 
o adevărată mare alpestră, si
tuat la peste 1 300 m față de 
nivelul mărilor „obișnuite11, a- 
r? o capacitate de oca. 340 
milioane mc. A luat ființă prin 
construirea barajului princi
pal în calea apelor rîului Lo
tru, după un proiect diferit 
de cele de la Argeș și Bicaz, 
în speță, nemaifolosind milioa
ne de metri cub! de betoane, 
ci depuneri de anrocamente și 
argilă sortate și tasate. In pre
alabil, însă, au fost dîviate a- 
pele Lotrului printr-un scurt 
tunel de ocolire și, apoi, în 
albia rîului s-a încastrat te
melia barajului, care, în final, 
va avea o înălțime de 122 m 
pe o bază cu lățimea de 
420 m. și o lungime Ia corona
ment de aproape 1/2 km. 
Pentru „zidirea" lui au fost 
necesare 3,8 milioane mc de 
umpluturi, din care 600 000 
mc d? argilă. Constructorii au 
mîndria că prin puterile lor, 
omenești, au ridicat un munte 
cu nimic mai prejos față de 
cei înconjurători rezultați din 
trecute frămîntări geologice.

Barajul este prima lucrare 
de acest gen din țară, situîn- 
du-se în categoria marilor ba
raje construite cu material 
local. Malul lacului, întregin- 
du-se, a dat posibilitatea înce
perii acumulării apei în larga 
vale a cursului superior al 
Lotrului, prin închiderea qurii 
galeriei de deviere cu o„poar- 
tă-șuber" de o construcție 
specială ce se poate folosi ca 
o supapă de preaplin.

In zona fostei albii, foștii a- 
fluenți se varsă firesc în Iac, 
dar nu aduc suficientă apă. 
De aceea, proiectul prevede 
oa toate celelalte ape din a- 
val și amonte do baraj, apele 
de pe versanții opuși, chiar 
dacă au o direcție contrară de 
scurgere, precum și râurile din 
alte masiv?, să fie invitate 
să-și aducă puterea în albin 
marelui Iac. Pentru această 
fastuoasă adunare s-au des
chis drumuri de strălucitor ar
gint in întunericul milenar al 
pietrei : o aducțiune principa
lă cu diametrul de 5 m pe o 
lungime de 13,5 km, o gale
rie forată de aproape 1 300 m 
cu diametrul de 4 m, blinda

metaloplastie, carnavalurile, 
focurile de tabără, concursu
rile sau spectacolele artistice 
vor completa evantaiul acțiu
nilor preconizate.

Activitățile social-utile, de 
curățenie a școlilor și sălilor 
de clasă, repararea materia
lului didactic, strîngerea fruc
telor de pădure și plantelor 
medicinale, vor diversifica 
vacanța. Acestea sînt în linii 
mari intențiile. Nu mai încape 
îndoială că alături de copii 
vor trebui să fie permanent 
oamenii școlii. De aceea 
se impune ca în fiecare școală 
să se facă o planificare judi
cioasă a cadrelor didactice care 
vor activa în vacanță, să se a- 
sigure toate condițiile pentru 
ca programul stabilit să se 
respecte întocmai.

Numai așa se poate asigura 
tuturor pionierilor și școlari
lor din municipiul nostru, o 
vacanță activă, reconfortantă.

tă pe toată lungimea (în ea 
căderea brută a apelor va a- 
tinge valoarea de peste 800 
milioane mc), un castel de e- 
ch-ilibru înalt de 140 m cu pu
țul avînd un diametru de 7 m, 
o galerie de fugă lungă de 
6 500 m etc. Pe aceste „cărări" 
vor veni la Vidra un număr 
de 87 de afluenți. Captarea a- 
cestor ape interceptate în mai 
multe bazine, pe ambii ver- 
sanți ai Carpaților, necesită o 
lungime totală de galerii de 
aducțiune de peste 135 km (a- 
proape distanța Rm. Vîlcea — 
București) constituind 5 ra
muri principale ale șantieru
lui hidrocentralei cu un nu
măr de 79 captări. Dintre a- 
cestea, ramura aducțiunitor 
de vest, are ca obiectiv exe
cuția lucrărilor de excavații 
și betonare în galerii pe o 
lungime de 9 000 m cu dife
rite secțiuni, 3500 m canal de 
coastă pentru aducțiunea u- 
nor ape mici ca pîrîul Șarpe
lui. Seaca II și III, precum și 
alte 7 captări. Pentru capta
rea Slivaiului se va construi 
un alt baraj. Galeria de de- 
bușare (aproape terminată) a 
fost începută ca lucrare inde
pendentă (pentru a nu se în
târzia celelalte lucrări) la O- 
birșia Lotrului, în marginea 
lacului de acumulare. O mare 
parte din lucrările șantierului 
captărilor de vest se execută 
pe teritoriul județului Hune
doara. respectiv în estul mu
nicipiului Petroșani și orașu
lui Petrila. Din acest motiv, 
tot în această zonă au fost sta
bilite sediul lotului și colonia 
de locuințe de 1» Groapa Sea
că.

Caracteristica g?nerală a lu
crărilor șantierului hidrocen
tralei de pe Lotru este faptul 
c:ă sînt situate în locuri izola
te, la mari altitudini (1 200 — 
1 400 m) majoritatea cu căi 
de acces extrem de dificile, 
prezentînd în același timp și 
un grad mare de dispersare, 
impunând astfel construirea de 
drumuri pe o lungime totală 
de 270 km, apropierea rețele
lor de joasă și înaltă tensiu
ne.

Grija partidului și statului 
nostru față de viața celor ce. 
muncesc, continua preocupare 
pentru ridicarea nivelului de 
traî se manifestă pregnant și, 
poate, mai vizibil — ținând 
cont de condiții — în modul

Unul în plop 
și altul... 
„In pom“

GHEORGHE PANAINTE 
și VASILE ARDELEANU 
din Crividia — Vulcan, ve
cini fiind, într-o bună zi 
s-au certat pentru o pricină 

I oarecare. Și cearta lor a e- 
voluat așa de mult, in
cit a degenerat într-o bă
taie sadea. V.A., ca să scape 
de urmăritor, s-a suit in
tr-un plop, avînd Ia el o „re
zervă" de pietre pe care Ie 
arunca în G.P. Ce și-o fi zis 
V.A. aflat în vârful copacu
lui -. „mă mai prinde el cînd 
o face plopul pere“... Citin- 
du-i parcă gîndurile. înciu
dat. P.G. a exclamat: „Dar 
mult am să te mai iert eu ?!“ 
Și nici una. nici două, s-a 
suit de pe un coteț în pom 
înarmat fiind cu un cuțit, 
cu care i-a produs o plagă 
la un picior megieșuhii său. 
rană de pe urma căreia nici 
astăzi V.A. nu este restabilit, 
cu toate îngrijirile medicale 
primite.

Pentru infracțiunea de 
vătămare corporală gravă, 
G. Panainte se află acum 
«I......în pom“ pentru un an
și șase luni...

IOANA ILIE, intîlnindu- 
se prin luna noiembrie 1972 
cu STANCA BRAN din Petri

de existență al oamenilor din 
așezările noastre. Numai în 
colonia Groapa Seacă viețu
iesc peste 300 de suflete. încă 
150 de oameni locuiesc în cea
laltă colonie la Obîrșia Lotru
lui. Intrarea în execuție a ma
jorității lucrărilor prevăzute 
pentru Șantierul captărilor de 
vest va impun? extinderea co
loniei de la Jieț prin mărirea 
numărului locuitorilor pînă la 
700 (în t<jt cuprinsul șantieru
lui hidrocentralei, trăiesc, în
vață și muncesc cCa. 20 000 de 
oameni). La Groapa Seacă se 
va construi un hotel turistic 
cu 140 de locuri, cu parcare 
pentru autoturisme.

Locuințele noastre sînt do
tate confortabil, în spiritul 
modern al utilității și frumo
sului avînd toate atributele 
civilizației — apă caldă. în
călzire Chntraîă, radio și tele
viziune. Avem cluburi, dispen
sare Și școli pentru fiii și fi
icele noastre. La început a 
fost mai greu în privința ali
mentației și aprovizionării, da
torită distanțelor mari și dru
murilor impracticabile în anu
mite perioade. In prezent, la 
Groapa Seacă s-a rezolvat și 
această problemă cu sprijinul 
organelor de partid și de stat 
a’- municipiului Petroșani și 
aie celor județene. Cum și a- 
cest ținut al Văii Jiului este 
de esență minieră, ținem să 
aducem ortacilor de aici, sa
lutul minerilor noștri: NO
ROC BUNI

Copii — gospodari
In această primăvară s-a 

făcut simțit un efort susținut 
pentru extinderea zonelor 
verzi și plantarea de aTbuști 
ornamentali, cu alte cuvinte 
o mai serioasă preocupare 
pentru asigurarea unui as
pect îngrijit și civilizat ur
bei noastre și-n speță carti
erului Aeroport.

Ceea ce vreau să remarc 
în acest context este contri
buția efectivă a copiilor la 
crearea și păstrarea acestor 
bunuri.

In această primăvară, mai 
mult ca oricând, copiii carti
erului Aeroport, după pute
rile lor, au contribuit la cre- 

la, îi povestește acesteia cum 
că are un mare necaz cu 
concubinul ei, care este im
plicat intr-un proces și nu 
știe ce să facă pentru ca 
acesta să-I cîștige. S.B. îi 
zice că ii va face ea niște 
vrăji ca bărbatul să iasă 
basma curată, dar pentru a- 
ceasta va avea nevoie de o

găină neagră, luminări, ter
mometre etc. (toate în va
loare de 515 iei). Credulă. 
I. Ioana ii procură cele ceru
te, dar peste vreo cîteva 
săptămîni S.B. îi cere aceste
ia din nou bani, și anume 
1216 lei, zicind că o vecină 
i-ar fi furat din casă această 
sumă. De data aceasta, in
trând la bănuieli, I.I. se inte
resează dacă furtul este a- 
devărat, ocazie cu care află 
că de fapt a fost doar un ter
tip de a o mai păcăli o dată 
și că a fost înșelată încă de 
Ia bun început.

De la executarea a 5 luni 
de detențiune pentru înșelă
ciune în dauna avutului par
ticular, pe așa-zisa „vrăji
toare" nu au mai putut-o

Siluete
Foto: Virgil IORDACHESCU 

area și păstrarea zonelor 
verzi și a plantațiilor. Copiii 
din imobilul nostru — 12 B 
— de pe str. Independenței 
și-au constituit un comitet 
de bloc care-și desfășoară 
activitatea după un ghid cu 
sarcini concrete. Cu contri
buția acestuia și, bineînțeles, 
a membrilor comitetului 
da locatari, spațiul verde din 
jurul blocului se menține in
tact, arborii neatinși, iar hîr- 
tiile,-. împrăștiate altădată în 
jurul blocului, astăzi consti
tuie o raritate.

Adrian G. MÂNU, 
președintele comitetului de 
bloc — 12/B — Aeroport 

scăpa nici propriile vrăji, 
darmi-te să-î mai „ajute" și 
pe alții. (De altfel și concu
binul lui I.I. a pierdut pro
cesul ce-1 avea în instanță cu 
toate „farmecele" prezumti
ve făcute de S.B.).

A tras 
lozul... 

necîștiqător
SUSANA CISMAȘ din Vul

can a fost pînă deunăzi vîn- 
zătoare de „Loz în plic" la 
unitatea Loto-Pronosport din 
Vulcan. La un inventar fă
cut în ianuarie a.c. î s-a gă
sit un minus de 1517 Iei în 
gestiune. Justificarea ? A des
făcut lozuri fără să le plă
tească, cu gîndul că va tra
ge „lozul cel mare". In 15 
ianuarie a.c. a falsificat un 
libret C.E.C. pe care avea 
trecută suma de 775 Iei (în 
realitate erau depuși doar 
75 Iei) și a reușit chiar să 
scoată 500 Iei. Dar cînd a 
vrut să ridice de pe alt car
net C.E.C., tot falsificat, în 
14 martie a.c., suma de 1800 
lei din soldul de 2 200 (cel 
real era de 200), a fost des
coperit falsul.

Așa că, umblînd după „lo
zul cel mare", S. Cismaș a 
tras lozul... necîștigător. Pen
tru înșelăciune, fals și uz de 
fals a fost condamnată Ia un 
an închisoare.

Liceul industrial minier 
Petroșani 
anunță

CONCURS DE ADMITERE PENTRU ANUL 1, 
la următoarele specialități:

— exploatări miniere — 72 locuri
— electromecanică minieră —108 locuri
— instalații și automatizări — 36 locuri

înscrierile se fac la secretariatul școlii pînă în 
data de 22 iunie 1973 pe baza următoarelor acte:

— cererea de înscriere tip
— certificat de naștere în original și copie
— adeverință de promovare a clasei a VIII-a
— fișa medicală de sănătate

Relații suplimentare se pot lua de la secretaria
tul liceului, telefon 1736.

Mica 
publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu eliberată de E.G.C. 
Petroșani pe numele Borota 
Silviu. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Gheor- 
ghe Gherlan. O declar nulă.

VIND casă cu două came
re, bucătărie, cămară, baie, 
antreu. Petroșani, Tudor 
Vladimirescu 11.

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Gheor- 
ghe Fărcău eliberată de 
Preparația Lupeni. O de
clar nulă.

AD1NC ÎNDURERAȚI, 
prof. Marin Niculina, îm
preună cu fiii Marcel și 
Laurențiu. anunță că în 
14 iunie s-a împlinit un 
an de cînd i-a părăsit cel 
mai ideal, bun și devotat 
soț și tată, INGINER'MA
RIN GHEORGHE. Sufletul 
Iui nobil, drept și cinstit, ne 
va călăuzi toată viața.

Examene de admitere 
pentru cursurile 

de calificare C.F.R.
Regionala de căi 
îerate Timișoara

ORGANIZEAZĂ EXAMENE DE ADMITERE PENTRU ȘCO
LILE DE GRADUL I MIȘCARE (ACARI — FRINARI — MA- 
NEVRANȚI) cu durata de 3 luni, în fiecare sîmbălă în 
cursul anului 1973 la Grupul școlar de calificare C.F.R. Ti
mișoara șl Ia stațiile C.F.R. Arad, Caransebeș, Reșița nord, 
Simeria și Petroșani unde se fac și înscrierile.

Se primesc absolvenți a 4 — 8 — 10 clase școala gene-, 
raia, vîrsta 18-43 ani, cu domiciliul în centrele de mai sus 
și pînă Ia 60 km în jur.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII: certificatul de naștere 
original și copie ; certificatul școlar original și copie ; ade 
verință de sănătate eliberată de circumscripția medicală de 
care aparțin ; rezultatul examinării medico-psihologice efec
tuată la policlinica C.F.R. : certificatul de cazier JudiS-ir.

Pe timpul școlarizării elevii primesc anumite drepturi și 
avantaje despre care se pot cere informații la Grupul școlar 
C.F.R. Timișoara, str. C. Radulescu nr. 1, telefon 213 01 sau 
1 49 50 interior 779 sau 305 sau la orice stație C.F.R.

Regionala căi ferate 
Timișoara

ȘCOALA PROfESIONALĂ LIIPENI
anunță

Concurs de admitere pentru anul I 
la următoarele tipuri de școli:

— ȘCOALA PROFESIONALĂ — CURS 
DE ZI:

— mecanizatori minieri

— electricieni mină

— lăcătuși de mină pentru absolvenți cu 
8 clase

— lăcătuși de mină pentru absolvenți cu 
10 clase

— mecanici utilaje de construcții și te- 
rasamente

ȘCOALA PROFESIONALA CURS SERAL:

— lăcătuși construcții metalice

— preparatori cărbune

LICEUL INDUSTRIAL MINIER — CURS
DE ZI:

— exploatări miniere

— electromecanici minieri

LICEUL INDUSTRIAL MINIER — CURS 
SERAL PENTRU MUNCITORII DIN PRO
DUCȚIE i

•— electromecanică minieră

înscrierile se iac zilnic, intre orele 8-18, 
la secretariatul școlii până Ia data de 21 
iunie 1973 pe baza următoarelor acte :

— cerere de Înscriere

— adeverință de absolvire a 8 clase sau 
certificat de absolvire a 10 clase

— certificat de naștere — copie legali
zată

— fișa medicală

Lămuriri suplimentare — zilnic Ia secre
tariatul școlii profesionale din lupeni.

DUMINICĂ, 17 IUNIE
8,00 Bună dimineața ;
8,30 Cravatele roșii. Emi

siune festivă cu ocazia 
Zilei pionierilor din 
Republica Socialistă 
România ;

9,25 Film serial Daktari ;
9,50 Viața satului ;

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară ;

12.30 De strajă patriei ; 
13,00 Album duminical ;
17,00 Fotbal: U.T.A. — Uni

versitatea Craiova (re
priza a 2-a) -,

18.10 Film serial pentru ti
neret : Tunelul timpu
lui ;
Episodul XI „Marco 
Polo" ;

18,55 Vetre folclorice. Un 
„leagăn al doinei bă
nățene" Valea Almăju- 
lui ;

19,15 Publicitate ;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Săptămâna 

politică internă și in
ternațională în ima
gini î

20.10 Reportajul săptămânii. 
Verticale în Bărăgan ;

20.30 Fetele cu ochi albaștri. 
Selecțiuni din specta
colul cu public orqa- 
nizat de Televiziunea 
Română' în cinstea 
fruntașilor în produc
ție de la Fabrica de 
confecții și tricotaje 
— București;

21,40 Pagini de umor : Aven
turi în epota de pia
tră ;

22,05 Interpretul preferat i 
Angela Buciu ;

22.30 Telejurnal;
22,40 Duminica sportivă ;

LUNI. 18 IUNIE
17.30 Curs de limbă franceză 

(lecția a 59-a — relua
re) ;

18,00 Telex;
18,05 La ordinea zilei. Azi, 

județul Brașov;
18.20 Căminul la Galați j 
19,00 Scena. Emisiune de

actualitate și critică 
teatrală ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărâtor) '

20,00 Avanpremieră ;
20,05 Cântecul săptămânii. 

Minerul și cerul de V. 
Veselovschi -,

20,10 Ancheta TV. In căuta
rea timpului pierdut >

20,50 Revista literar-artistică 
TV. Anul revoluționar 
1848 ;

21.30 Roman foileton. Noile 
aventuri ale mușche

tarilor, ecranizarea ro
manului ..După 20 de 
ani11 de AL Dumas E- 
pisodul II: „Conspira
ția11 ;

22.20 24 de ore -,
22,40 Luminile rampsi. Pa

gini din operele iui 
Puccini interpretate 
de soprana Virginia 
Zeani;
MARȚI, 19 IUNIE

9,00 Teleșcoală ;
10,00 Telex ;
10,05 Itinerar românesc. Mo

numente istorice -,
10.15 Teleenciclopedia (re

luare) ;
11,00 Telecinemateca pentru 

tineret (reluare); 
O clasă neobișnuită ;

12.30 Muzică populară (relua- 
rc);

12.45 52 de inițiative în 52 
de săptămâni (reluare);

13,00 Telejurnal;
17.30 Curs de limbă rusă. 

Lecția a 58-a (reluare);
18,00 Telex ;
18.05 Timp și anotimp în a- 

gricultură;
18.20 Ansambluri folclorice. 

Cîntece și jocuri popu
lare interpretate de an
samblul Casei de cul
tură a municipiului 
Satu Mare ;

18,40 Panoramic științific ;
19.20 1001 de seri ■,
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărîtor ;

20,00 Reflector ;
20.15 Teatru liric TV. O ca

podoperă a operei 
bufe : ..Bărbierul din
Sevilla11 de Rossini 
— In pauze : Actualita
tea muzicală. Telejur
nal ;

MIERCURI, 20 IUNIE
9,00 Curs de limbă engleză. 

Lecția a 57-a ;
9.30 De la Alfa la Omega. 

Enciclopedia pentru e- 
Hvi ;

10,00 Telex ;
10,05 Clepsidra desen ani- 

»mat de Ion Popescu — 
Gopo ;

10,15 Prim plan (reluare).
Ion Dumitrescu ;

10.45 Film serial. Orașul
negru. Ecranizare după 
romanul iui Mikszath 
Kalman Episodul III: 

„Două cetăți vecine11 ;
11.45 La ordinea zilei. Azi, 

județul Brașov ;
12,00 Revista literar artisti

că TV. (reluare);
12,40 Luminile rampei;
13.00 Telejurnal;

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

, 17,30 Fotbal (ultima etapă 
a Campionatului na
țional — divizia A)
Transmisiuni alterna
tive ;

19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărîtor -, 

20,00 Cîntecul săptămânii. 
„Minerul și cerul11 de 
V. Veselovschi

20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Melodii populare cu 

surorile Fircea ;

20,35 Drumuri în istorie. Di- 
mitrie Cantemir ;

20,50 Telecinemateca. Ciclul 
Zbigniew Cybulski 
„Zbyszek". medalion 
închinat marelui actor 
polonez Premieră pe 
țară ;

22,15 24 de ore România în 
lume ;

JOI. 21 IUNIE
9,00 Curs de limbă france

ză. Lecția a 59-a ;
9,30 Prietenii lui Așchiuță ;

10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră ;
10,10 Selecțiuni din opera 

„Pescuitorii de perle" 
de Bizet (reluare);

11,00 Bucureștiul nocturn 
(reluare);

11.20 Telecinemateca. Ciclul 
Zbigniew Cybulsky. 
Zbyszek (reluare);

12,40 Teleobiectiv ;

13,00 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoală;
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
18.30 Telex;
18,35 Publicitate ;
18.40 Omul și muzica lui. G.

F. Handel ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămânii. 
Minerul și cerul de V. 
Veselovschi;

20,05 Seară pentru tineret;
22,00 24 de ore. Din țările 

socialiste;
22.30 Aplauze pentru români;

VINERI, 22 IUNIE
9.00 Curs de limbă rusă.

Lecția a 59-a;
9,30 O viață pentru o idee

(reluare) Dr. Ignaz
Semmelweis (I) -, 

10,00 Telex ;
10,05 Selecțiuni din ’misiu

nea „Seară pentru ti- 
. neret11;

11,00 Istoria filmului sonor 
(reluare) Film și isto
rie ;

12.30 Moment folcloric ;
12.40 Municipalitatea răs

punde bucureșteanului 
(reluare);

13,00 Telejurnal ;
16,00-17.00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limbă engleză. 

Lecția a 58-a (reluare);
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto;
18,15 Atenție la... neatenție. 

Jurnal de protecția 
muncii;

18.35 La volan — Emisiune 
pentru conducătorii 
auto ;

18,50 Teleconferință de pre
să. Turismul — activi
tate economică ;

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Minerul și cerul de 
V. Veselovschi;

20,05 Prim-plan. Nicolae Blîn- 
du. Erou al Muncii So
cialiste, președintele
G.A.P.  din comuna 
Bosanci, județul Sucea
va ;

20.30 Steaua fără nume. 
Floarea din grădină ;

21,25 Arc peste timp. Unde 
apele se întrec cu fo
cul ;

21,45 Teleglob. De la Koln 
la Hamburg ;

22.10 24 de ore-
22.35 Recital de muzică u- 

șoară — Etena Neagu ;

SIMBĂTĂ. 23 IUNIE
9,00 Curs de limbă germa

nă. Lecția a 59-a ;
9,30 A fost odată ca nicio

dată... Floarea de pia- 
tră(TI);

10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră ;
10.10 Ansambluri folclorice 

(reluare);
Ansamblul „Rapsodia 
Bucegilor11 al Gasei de 
cultură din Sinaia -,

10,40 De vorbă cu gospodine
le ;

11,00 Liră lingă stema țării;

11.10 Arc peste timp (relua
re);

11.30 Intermezzo coregrafic 
cu Ileana Iliescu și 
Marinei Ștefănescu ;

11,45 Roman foileton. Fe
meia în alb (reluarea 
episodului V) ;

12,35 Gărți și idei (reluare); 
13,00 Telejurnal;
16,00 Telex ;
16,05 Gunoșteți legile?
16.20 Barzi și rapsozi. An- 

ghelina Savu din <?o- 
muna Bilca, județul 
Suceava;

16.30 Emisiune în limba ger
mană ;

18.15 Ritm, tinerețe, dans. 
Spectacol la Tg, Mureș

19,00 Medalion. Ștefan Rad
wig Roth;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Gincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărâtor;

20,00 Cîntecul săptămânii. 
Minerul și cern! de 
Vasile Veselovschi;

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni, Sontul 
colector de economii 
al grupei sindicale. 
Transmisiune directă 
de Ia Uzina de radia
toare — Brașov;

20.15 Teleenciclopedia ;
20,55 Publicitate ;
21,00 Film serial: Mannix ;
21.50 Parda vedetelor;
22.10 Telejurnal;
22.20 Galeidoscopul operetei;
22.50 Fotbal i U.R.S.S. — 

Brazilia (înregistrare 
de la Moscova).
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Vizita președintelui 
Republicii Volta Superioară, 

generalul Sangouie Lamizana
(Urmare din pag. 1)

nizarea procesului de produc
ție. Se subliniază faptul că 
parcul de mașini și instalații 
din dotarea uzinei a fost în
locuit an de an, corespunză
tor necesităților producției ; 
multe dintre agregate au fost 
realizate în această unitate. 
In hala de montaj general 
oaspeții - urmăresc fluxul con
tinuu al procesului de ansam
blu, organizat după cele mai 
moderne metode de lucru.

Președintelui Lamizana, ce
lorlalți oaspeți le sînt prezen 
tate apoi diferite tipuri de 
autocamioane din fabricația 
curentă.

La încheierea vizitei, șeful 
statului voltez a felicitat căl
duros colectivul întreprinderii 
pentru realizările sale și a 
■«mnat în cartea de onoare.

„Această uzină, ca și altele 
pe care le-am vizitat, consti
tuie o mîndrie pentru Româ
nia — a spus președintele 
Sangouie Lamizana. Ducem 
cu noi în Volta Superioară o 
excelentă impresie a realizări
lor industriei românești".

Reîntors în Capitală, pre
ședintele Republicii Volta Su
perioară, general Sangouie 
Lamizana, a vizitat în cursul 
după-amiezii de joi Muzeul 
de istorie al Republicii Socia
liste România.

Prof. dr. Constantin Iones- 
cu, secretar general al Aca
demiei de științe sociale și po
litice, și prof. dr. Florian 
Georgescu, directorul muzeu
lui, întîmpină pe președintele 
Lamizana și-l conduc în săli
le impunătorului edificiu care 
adăpostește piese de o nease
muită valoare istorică. Sînt

prezentâte numeroase vestigii 
ale trecutului îndepărtat al 
poporului nostru, multe unice 
nu numai ca valoare științi
fică, dar și artistică, printre 
câre acea vestită „Pieta a neo
liticului", celebrele statuete 
„Gînditorul" și „Femeie lu- 
crînd", expuse adesea și în 
marile muzee ale lumii.

Sînt parcurse, în continuare, 
sălile în care sînt prezentate 
mărturii din perioada puterni
cului stat geto-dac, ale formă
rii și continuității poporului 
român pe teritoriul țării noas
tre.

înaltul oaspete are, de ase
menea, prilejul să cunoască, 
prin intermediul exponatelor, 
momente ale luptei poporului 
român pentru apărarea ființei 
sale naționale, pentru liberta
te, unitate și independență, 
pentru făurirea unei societăți 
în care cei ce muncesc să fie

stăpîni asupra propriilor des
tine intr-o patrie înfloritoare. 
Se vizitează în muzeu expozi
ția omagială, consacrată ani
versării a 125 de ani de la 
Revoluția de la 1848, precum 
și tezaurul istoric care conți
ne numeroase obiecte și pie
tre prețioase, inestimabile ca 
valoare științifică și artistică.

Președintele Republicii Vol
ta Superioară și-a exprimat 
profundele sale sentimente de 
stimă, respect și apreciere față 
de gloriosul trecut al Româ
niei, de prezentul său lumi
nos. La plecare, a notat în 
cartea de onoare a muzeului: 
„România poate fi mîndră de 
istoria sa. Revoluția oferă bi
nefaceri poporului, ea conferă 
astăzi o nouă imagine țării 
care a suferit atît".

(Agerpres),

Semnarea declarației solemne comune 
a Republicii Socialiste România și 

Republicii Volta Superioară
(Urmare din pag. 1)

oficiale, precum și Alexan
dru Lăzăreanu, ambasadorul 
țării noastre în Republica 
Volta Superioară.

Au fost prezenți Tiemoko 
Marc Garango, ministrul fi

nanțelor și comerțului, Felix 
Tiemtaraboum, ministrul ti
neretului și sportului, Pierre
Ilboudo, ambasadorul Repu
blicii Volta Superioară la 
București, Gregoire Nana, de
putat în Adunarea Națională, 
Franțois Sekone, directorul

afacerilor politice în Ministe
rul Afacerilor Externe, precum 
și celelalte persoane oficiale 
care l-au însoțit pe președin
tele Republicii Volta Superi
oară în vizita sa în România.

După semnarea Declarației 
solemne comune, în aplauzele 
celor prezenți, președintele

Nicolae Ceaușescu și președin
tele Sangouie Lamizana își 
string mîinile îndelung, cu 
căldură, se îmbrățișează.

In încheierea ceremoniei, 
cei doi șefi de stat au rostit 
alocuțiuni.

(Agerpres).

Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte, 
Domnilor, 
Tovarăși,
Doresc să exprim satisfac

ția Consiliului de Stat, a gu
vernului, a mea personal, pre
cum și a întregului popor ro
mân pentru semnarea de că
tre dumneavoastră și de către 
mine, ca reprezentanți ai po
poarelor noastre, a Declarației 
solemne.

Apreciez semnarea acestui 
important document ca un 
moment de o importanță deo
sebită pentru relațiile dintre 
țările și popoarele noastre. In 
această declarație sînt înscri
se principiile de bază care vor 
călăuzi țările și popoarele 
noastre în colaborarea lor, an
gajamentul solemn de a acțio
na în spiritul deplinei egalități 
in drepturi, al respectului in
dependenței și suveranității

naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantaju
lui reciproc.

Luîndu-ne angajamentul de 
a acționa în relațiile dintre 
noi în spiritul acestor princi
pii. afirmăm, totodată, dorin
ța popoarelor noastre de a 
milita ca și în relațiile cu al
te state, precum și în relațiile 
dintre toate popoarele lumii 
aceste principii să se afirme 
și să devină baza unei colabo
rări trainice.

Sîntem convinși că discuțiile 
pe care le-am avut, Declarația 
solemnă pe care am semnat-o 
în seara aceasta, celelalte do
cumente care vor fi semnate, 
acordul realizat cu privire la 
extinderea colaborării econo
mice, tehnico-științifice și cul
turale -între' popoarele noastre 
vor- influența în mod poziții 
relațiile viitoare dintre po

poarele noastre. Puteți fi sigur 
că guvernul român, România 
vor face totul pentru a înfăp
tui în cele mai bune condiți- 
uni tot ceea ce am convenit.

Dorim în mod sincer ca 
colaborarea noastră să con
tribuie la dezvoltarea econo
mică, socială a ambelor po
poare. Sîntem bucuroși să îm
părtășim din experiența pe 
care am obținut-o în dezvol
tarea unei economii indepen
dente, așa cum dorim să cu
noaștem experiența dumnea
voastră.

Țările noastre sînt angajate 
pe un drum greu, care cere o 
munc| încordată, dar care 
deschide o perspectivă minu
nată pentru ridicarea lor eco
nomică, pentru bunăstarea 
popoarelor noastre. Sîntem 
convinși că colaborarea noas
tră va contribui Ia realizarea

acestor obiective, așa cum 
sper că ea va contribui la so
luționarea multor probleme 
care privesc țările în curs de 
dezvoltare, progresul lor eco
nomic independent, Ia cauza 
păcii și colaborării în întrea
ga lume.

In acest spirit, exprimînd 
încă o dată bucuria de a vă 
avea ca oaspeți în România, 
aș dori să urez poporului Vol
tei Superioare succese tot mai 
mari pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale independen
te, bunăstare și fericire.

Dumneavoastră, domnule 
președinte, vă doresc cele mai 
mari succese în întreaga acti
vitate pentru atingerea acestor 
obiective și sper că relațiile 
noastre viitoare se vor dez
volta, vor servi cauzei po
poarelor noastre. (Aplauze).

Cuvîntul președintelui Sangouie Lamizana
Domnule președinte,
Excelențe,
Domnilor,
Aș dori să folosesc acest 

prilej pentru a vă mulțumi 
încă o dată pentru primirea 
atît di frățească, atît de cal
dă pe care ne-ați rezervat-o 
de la sosirea noastră în Româ
nia. Am parcurs o parte din 
țara dumneavoastră ; am vă
zut unele din realizările dum
neavoastră industriale, am fost

ineîntați de calitatea muncii
din aceste uzine, din aceste
cooperative ; am fost ineîn
tați, de asemenea, de starea
de disciplină, de coeziune și 
aș dori ca aici, în numele de
legației, să vă adresez feli
citările mele.

Am semnat o serie de docu
mente. Cred că ele vor deveni 
de acum înainte baza noastră 
de plecare pentru dezvoltarea 
colaborării și cooperării între 
România și Volta Superioară.

Sînt convins că relațiile noas
tre, că această cooperare vor 
fi fructuoase în beneficiul ce
lor două popoare. Așa cum 
am spus și in cadrul convor
birilor, Volta Superioară este 
un stat tînăr, un stat care și-a 
cucerit independența politică 
și care acum, bineînțeles, va 
face tot ce poate pentru a-și 
dobîndi și independența eco
nomică. Am venit aici pentru 
a beneficia de o experiență; 
de cînd sînteți în fruntea a-

cestei țări, economia româ
nească depășește cu mult orice 
previziune.

Aș dori ca în numele dele
gației mele, încă o dată, să 
vă mulțumesc și să vă spun 
că populația volteză va fi de
osebit de fericită să vă pri
mească pe teritoriul său, ceea 
ce ne va permite să consoli
dăm mai mult relațiile pe care 
le dorim rodnice.

Vă mulțumesc mult, domnu
le președinte ! (Aplauze).

Dineu oficial
4

Președintele Republicii Vol
ta Superioară, general San
gouie Lamizana. a oferit joi 
un dineu oficial in onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

La dineu au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin. Ilie 
V?rdeț, Maxim Berghianu. 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgă-

nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Constantin Băbălău, 
Miron Constantinescu, Mihai, 
Gere, Ion loniță, .Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Constantin Stă- 
tescu, secretarul . Consiliului 
de Stal, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat, 
ai guvernului, ambasadorul ță
rii noastre in Republica Volta 
Superioară, conducători ai u- 
nor instituții centrale, generali.

Au participat, de asemenea, 
Joseph Conombo, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Volta Superioară, Tiemoko 
Marc Garango, ministrul finan
țelor și comerțului, Felix Tiem
taraboum, ministrul tineretu
lui și sportului, Pierre Ilbou
do, ambasadorul Republicii 
Volta Superioară la București, 
Gregoire Nana, deputat în A- 
dunarea Națională, pr.ecum și 
celelalte persoane oficiale ca- 
re-1 însoțesc pe șeful statului

voltez în vizita sa în Româ
nia.

Au fost intonate. imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Volta 
Superioară.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele San
gouie Lamizana și președinte
le Nicolae Ceaușescu au rostit 
scurte toasturi.

(Agerpres)

Toastul președintelui

Sangouie
Domnule președinte.
Excelențe,
Domnilor,
Am ajuns la încheierea vi

zitei noastre în cursul căreia 
am avut întîlniri fructuoase 
cu dumneavoastră, cu colabo
ratorii dumneavoastră și am 
ajuns la rezultate rodnice, 
foarte încurajatoare. Contac
te, de asemenea, fructuoase au 
avut ioc și între miniștrii și 
exoerlii noștri.

încă o dată țin ca, in nu
mele delegației mele, să vă 
adresez din nou mulțumirile 
noastre pentru primirea plină 
de cordialitate, de fraternitate. 
Am avut ocazia să relev că, 
parcurgînd frumoasa dumnea
voastră tară, am admirat nu 
numai natura, ci toate realiză
rile care demonstrează voința 
pop ului român de a merge 
înainte, mereu înainte.

Ducem cu noi o amintire 
d< neuitat. Ducem cu noi, de 
asemenea. învățăminte foarte 
bogate pe care le-am tras din 
această vizită și cred că-vom 
putea să beneficiem nu nu
mai de experiența dumnea-

P r o t

I amizana
voastră, ci și de maniera dum
neavoastră de a conduce tre
burile, de coeziunea poporului 
român.

Dumneavoastră, domnule 
președinte, v-'ați referit la aju
torul acordat populației sinis
trate din nordul țării noastre 
unde bîntuie seceta. In nu
mele întregului popor voltez 
și. în special, în numele aces
tei populații care suferă, vă 
adresez mulțumiri și vă rog să 
transmiteți întreaga noastră 
recunoștință guvernului dum
neavoastră, partidului, po
porului român.

Așteptînd să vă revăd in 
Volta Superioară, in această 
savană care are și ea farme
cul său, care-si are oamenii ei 
ce sînt la fel de curajoși ca 
și poporul român, așteptînd 
deci să veniți, să . vedeți po
porul nostru, ridic paharul

— în sănătatea dumnea- 
' oastră :

— pentru prosperitatea po
porului român ;

— pentru cooperarea dintre 
tara dumneavoastră si țara 
mea ! (Aplauze).

ocol

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

ȘTIRI Ultimele știri

Conferința generaTeuropeană — un pas 
important spre edificarea concretă 

a securității continentului
® Hotărîrea R. D. Germane de a participa la Conferința general-europeană

BERLIN 14 — Coresponden
tul Agerpres, C. Varvara, 
transmite : Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane a a- 
nalizat rezultatele reuniunii 
de la Helsinki pentru pregă
tirea conferinței asupra secu
rității și cooperării în Euro
pa.

După ce a ascultat un ra
port în această problemă, pre
zentat de ministrul afacerilor 
externe Otto Winzer, Consi
liul de Miniștri și-a exprimat 
satisfacția că reuniunea mul
tilaterală s-a încheiat cu suc
ces și că prima fază a Con
ferinței general-europene va 
începe la 3 iulie.

Conținutul recomandărilor 
finale de Ia Helsinki, a apre-

ciat Consiliul d.e Miniștri al 
R.D.G., oferă garanția că a- 
ceastă conferință va constitui 
un eveniment important în is
toria europeană, care va da 
un impuls esențial pentru con
solidarea securității continen
tului nostru, precum și pen
tru cooperarea general-euro
peană în cele mai diferite do
menii ale vieții.

Consiliul de Miniștri s-a de
clarat de acord cu recoman-

dările finale, a însărcinat pe 
ministrul afacerilor externe 
să aducă la cunoștința guver
nului Finlandei hotărîrea ofi
cială a R. D. Germane de a 
participa Ia Conferința gene
ral-europeană și a afirmat do
rința R.D.G. ca, în același mod 
constructiv în care a acționat 
la elaborarea recomandărilor 
finale, să contribuie și la des
fășurarea cu succes a confe
rinței.

Fn Consiliul de Securitate

♦

încheierea 
sesiunii A. LE. A

VIENA 14 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite: In capitala Aus
triei s-au încheiat, joi, lucră
rile sesiunii de vară a Consi
liului Guvernatorilor al A- 
genției Internaționale pentru 
Energia Atomică, la care -Ro
mânia a fost reprezentată de 
o delegație condusă de prof, 
univ. loan Ursu, președintele 
Comitetului de Stat pentru E- 
nergia Nucleară, vicepreședin
te al Consiliului Guvernatori
lor. Consiliul a hotărît în una
nimitate alegerea, pentru a 
treia oară consecutiv, pe o pe
rioadă de 4 ani, a savantului 
suedez Sigvard Eklund în 
funcția de director general al 
Agenției.

Dezbaterile pe marginea situației 
din Orientul Apropiat

NAȚIUNILE UNITE 14 (A- 
gerpres). — La New York 
continuă sesiunea Consiliului 
de Securitate consacrată exa
minării situației din 
Apropiat

Reprezentantul 
Louis de Guiringaud, 
nunțat în . favoarea relansării 
misiunii Iui Gunnar Jarring 
pentru ca, în baza rezoluției 
din 22 noiembrie 1967, „să se 
favorizeze un acord și să se 
secondeze eforturile tinzînd 
la realizarea unei reglemen
tări pașnice și acceptabile". El 
a cerut, totodată, membrilor 
Consiliului „să se pronunțe de 
o manieră clară asupra mij
loacelor necesare pentru a se 
pune capăt conflictului". 
„Continuarea ocupării de că
tre Israel a unor importante 
suprafețe din teritoriul apar- 
ținînd celor trei țări arabe 
vecine constituie, evident, a 
adăugat reprezentantul fran
cez, o violare a principiilor re

Orientai

Franței, 
s-a pro

cunoscute de comunitatea na
țiunilor, îndeosebi a celui pri
vind inadmisibilitatea dobîti- 
dirii de teritorii prin forță". 
Dialogul Intre părțile în con
flict trebuie să se angajeze pe 
planul egalității și nu pe acela 
al raportului de forțe — a de
clarat delegatul Franței.

In cuvîntul său, reprezen
tantul Libanului, Edouard 
Ghorra, a subliniat preocupa
rea guvernului țării sale 
pentru soluționarea pașnică a 
conflictului, făcînd referire 
interesele popoarelor din 
ceastă regiune de a trăi 
pace și cooperare.

ia 
a- 
în

Prezente 
românești 
BRAZZAVILLE 14 (Ager— 

preș). — La Palatul culturii 
Bancongo, din capitala Re
publicii Populare Congo, 
s-an desfășurat manifestări
le prilejuite de „Ziua Ro
mâniei". organizată ca o 
expresie a prieteniei față de 
țara noastră. în preajma vi
zitei președintelui Marien 
N’Gouabi in România. Cu a- 
cest prilej, a fost deschisă 
o expoziție documentară de 
fotografii, ilustrind momen
te ale dezvoltării României 
socialiste. Programul a cu
prins prezentarea unor fil
me de scurt metraj și un 
spectacol de cîntece și dan
suri interpretate de formații 
folclorice din capitala con
goleză.

BONN 14. — Corespon
dentul Agerpres, N. Ș. Stă- 
nescu, transmite : La Aca
demia de științe din Bava
ria a avut loc. joi, o mani
festare consacrată împlini
rii a 300 de ani de la naș
terea lui Dimitrie Cantemir. 
Despre viața spera ma
relui om de cultură român 
a vorbit prof. univ. Șerban 
Cioculescu.

La această manifestare, 
organizată de Societatea de 
studii sud-est-curopene și 
de Institutul sud-est-euro- 
pean, au asisitat oficialități 
ale orașului Munchen, ca
dre didactice universitare, 
oameni de știință și cultură, 
un numeros public.

Deschiderea lucrărilor Adunării 
de stat a R.P. Ungare

PE SCUR1r

• Cabinetul vest-german a 
aprobat, miercuri, textul pro
iectului de tratat privind nor
malizarea relațiilor între R.FșG. 
$i Cehoslovacia —- a anunțai, 
la Bonn, purtătorul de cuvîfct 
guvernamental, Armin Grue- 
newald.

9 Școala românească 
un 
la 
de 

cele mai 
de acest

de 
nou 

con- 
la

canto a înregistrat 
succes de prestigiu 
cursul internațional 
Montreal, una dintre 
exigente manifestări 
gen din lume. Cu acest prilej, 
basul român Gheorghe Emil 
Crăsnaru a primit Marele pre
miu al concursului.

• Consiliul de tutelă al 
O.N.U. procedează în prezent 
la examinarea situației din 
Micronesia — arhipelag de a- 
proximativ 2 000 insule,, situ
at in partea de vest a Ocea
nului Pacific și administrat du
pă al doilea război mondial 
de Statele Unite.

O Nava sovietică de pasa
geri „Mihail Lermontov" a a- 
costat la începutul săptămînii 
in rada portului New York, 
venind de la Leningrad) re- 
d’schizînd astfel, după 25 de 
ani de întfl&rupere, prima linie 
maritimă de pasageri între U- 
niunea Sovietică și Statele U- 
nite ale Americii.

9 Comandamentul forțelor 
S.U.A. din zona Oceanului 
Pacific a anunțat că aparate 
ale aviației tactice și strate
gice americane, inclusiv bom
bardiere de tip „B-52“, au 
continuat, miercuri, pentru a 
99-a zi consecutiv, raidurile

Joi după-amiază, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, și Tiemoko 
Marc Garanqo, ministrul fi
nanțelor și comerțului al Re-

publici! Volta .Superioară, au 
semnat un protocol cu privi
re la dezvoltarea schimburilor 
comerciale și a relațiilor ds 
cooperare economică.

(Agerpres).

Domnule președinte,
Domnilor,
Tovarăși,
Aș dori să încep prin a 

mulțumi pentru seara plăcută 
pe care ne-ați oferit-o, care 
din păcate este și ultima sea
ră pe care o petreceți in Ro
mânia.

Vizita dumneavoastră — de
și scurtă — s-a bucurat, după 
cum ați putut constata, de a- 
tenția și simpatia întregului 
nostru popor. Aceasta arată fe
lul in care poporul român știe 
să-și primească prietenii, sen
timentele sale de amiciție față 
de poporul dumneavoastră, do
rința de a dezvolta relații de 
colaborare in toate domeniile 
de activitate.

Intr-adevăr, in cadrul con
vorbirilor care au avut loc 
în aceste zile și al discuțiilor 
dintre miniștrii și specialiștii 
țărilor noastre s-a ajuns la o 

' serie de înțelegeri cu privire 
la dezvoltarea colaborării eco
nomice. tehnico-științifice și 
culturale. Sînt convins că a- 
ceste înțelegeri vor asigura o 
dezvoltare intensă a relațiilor 
noastre viitoare. De asemenea, 
am semnat împreună Declara
ția solemnă cu privire Ia prin
cipiile relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările 
noastre. Se poate spune, deci, 
că vizita dumneavoastră, deși 
scurtă, se încheie cu rezultate 
hune. Aceste rezultate vor a- 
vea o influență pozitivă asu

pra relațiilor dintre popoare
le noastre, vor contribui la o 
bună conlucrare, atît in dome
niile economice, cit și in ac
tivitatea pe plan internațional, 
>n lupta împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru o politică nouă, de co
laborare și de pace, pe prin
cipiile deplinei egalități și res
pectului reciproc între toate 
națiunile lumii.

Vă mulțumesc pentru invi
tația ce mi-ați adresat, de a 
vizita țara dumneavoastră. A- 
șa cum v-am mai spus, ar fi 
o mare plăcere pentru mine 
să pot cunoaște nemijlocit ac
tivitatea, preocupările și rea
lizările poporului dumneavoas
tră care acționează pentru a-și 
făuri o viață independentă, li
beră, fericită,

V-aș ruga să duceți acasă 
cele mai bune sentimente din 
partea poporului român, să 
transmiteți poporului dumnea
voastră urările noastre de noi 

și noi succese pe drumul dez
voltării economice și sociale, 
de prosperitate și fericire.

Cu aceste ginduri și senti
mente, propun să ridicăm un 
pahar in sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte, 
a celorlalți colaboratori ai 
dumneavoastră, pentru, pros
peritatea și bunăstarea popo
rului Voltei Superioare I

Pentru colaborarea între po
poarele noastre I

Pentru pace în întreaga lu
me 1 (Aplauze).

ReU tin $i administrația tiarului s Petroșani, strada Republicii, nr. 90. telefon : 1662.

asupra teritoriului cambodgi
an.

9 Confederația Int-ernatiO‘ 
nală a Sindicatelor Libere 
(C.I.S.L.) a lansat un apel- tu
turor organizațiilor membre 
pentru o acțiune pe plan mon
dial, în semn de protest fată 
de intențiile Franței de a con
tinua experiențele nucleare in 
zona Oceanului Pacific.

0 In cadrul unei reuniuni 
a Federației naționale a mi
nerilor și metalurgiștilor din 
Peru, participanții au cerut 
guvernului să naționalizeze 
industria minieră. Ei au soli
citat, totodată, autorităților a- 
doptarea de măsuri energice 
împotriva proprietarilor de 
mine și întreprinderilor me
talurgice sau a administrați
ilor acestora care încalcă le
gislația muncii.

Descoperirea unor vesti
gii din 
Hung

epoca regilor

HANOl
Echipe de

14 (Agerpres). — 
arheologi din 

R.D. Vietnam au descoperit, 
in zona Lang Vao, la apro
ximativ 300 de kilometri sud 
de Hanoi, noi vestigii din în
depărtata dpocă a regilor 
Hung — relatează agenția 
V.NjA.

Arheologii au avut prile
jul să examineze, între alte
le, confinutul unui număr de 
aproape 100 de morminte, 
vechi de aproximativ 25 de 
veacuri, dintre care o mare 
parte erau căptușite cu pia- ii

BUDAPESTA 14 — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite : Joi, s-au deschis 
lucrările Adunării de stat a 
R. P. Ungare, Ia care participă 
Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial, Ja
nos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Jeno Fock, 
președintele Consiliului 
Miniștri.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de Antal Apro, pre
ședintele Adunării de Stat. La 
primul punct al ordinei de zi, 
Lajos Faluvegi, ministrul fi-

de

nanțelor, a prezentat Proiec
tul de lege privind executarea 
bugetului de stat al R. P. Un
gare pe anul 1972.

Vorbitorul a subliniat că, in 
1972, economia națională a 
R. P. Ungare s-a dezvolt?.1: 
mai echilibrat decît în primii 
doi ani ai acestui cincinal. 
Venitul național a crescut cu 
5 la sută, producția' industri
ală cu 6,3 la sută, în agricul
tură creșterea fiind de 4,5 la 
sută, iar în comerț — de 5 Ia 
sută.

Consultări în rîndul țărilor membre ale O.S.A. 
pentru normalizarea

CARACAS 14 (Agerpres). —
Venezuela a început consul-

relațiilor cu Cuba
Venezuela a 
țări, în rîndul țărilor membre 
ale Organizației Statelor A- 
mericane — O.S.A., pentru 
normalizarea relațiilor bilate
rale ale respectivelor state cu 
Cuba, a declarat ministrul de 
externe ad-interim, Jose Al
berto Zambrano. I'n actuala 
atmosferă internațională — a 
spus cu prilejul unei conferin
țe de presă ministrul vene-

zuelean — țara mea este ‘n- 
teresată în adoptarea unei 
hotărîri privind restabilirea 
legăturilor bilaterale ale țări
lor membre ale O.S.A. cu 
Cuba, pentru a contribui la 
găsirea acelor soluții propice 
unității și armoniei continen
tale a țărilor latino-america- 
ne.

Venezuela a întrerupt rela- 
---- C— _a Cuba înțiile diplomatice cu 

1963.

■ tră sau cu plăci de cerami
că. Unele dintre sicriele des
coperite s-au dovedit a ii tă-

Faptul divers 
glob

late din trunchiuri masive de 
arbori.

Proiect de restabilire și 
menținere a echilibrului 
natural al Mării de A- 
zov

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
— Specialiștii sovietici au

elaborat un proiect 
bilire și menținere 
brului natural al Mării de A- 
zov, a cărei salinitate a cres
cut necontenit în ultimul 
timp.

Proiectul prevede închide
rea completă a strîmtorii 
Kerci printr-un baraj de be
ton, prevăzut cu deschideri 
speciale pentru dirijarea 
schimbului de apă cu Marea 
Neagră. Acest baraj și o se
rie de amenajări hidrotehni
ce care urmează a ii reali
zate pe rîurile ce se varsă 
în Marea de Azov vor per
mite obținerea în acest bazin 
acvatic a salinitălii dorite 
cu o precizie me.rgîhd pînă 
la o zecime de procent.

de resta- 
a echili-

VINERI, 15 IUNIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Alfred cel mare; Re
publica: Am, încălcat legea; 
PETRILA: Lupul negru ;
LONEA — Minerul : Bariera; 
ANINOASA : Copiii mării ; 
VULCAN : , Domnului profe
sor cu dragost?; LLIPENI — 
Cultural : Veronica ; Munci
toresc: 19 fete și un mari
nar ; URICANI : Martin în 
al 9-lea cer.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Melodii în zori de zi; 5,20 
Drag mi-e cîntecul și jocul ; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00 — 
8,08 Radioprogramul dimine
ții ; 8,08 Matineu muzical ;

8.30 La microfon, melodia
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Memoria pămin- 
tului românesc; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Muzică popu
lară din Mehedinți ; 10,30
Mrlodii de Temistocle Popa 
și Ștefan Kardoș ; 11,00 Bu
letin de știri; 11,15 Litera 
și spiritul legii ; 11,30 Te
cîntăm, frumoasă Românie; 
12,00 Discul zilei; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal; 13,27 Concert 
de prînz ; 14,00 Compozito
rul săptămînii ; 14,40 Muzică 
<le promenadă ; 15,00 Bule
tin <ie știri ; 15,05 Radioan- 
chetă economică ; 15,20 Mu
zică de estradă; 16,00 Radio
jurnal ; 16,15 Melodii popu
lare ; 16,35 Formații artistic? 
școlare ; 17,00 Pentru patrie ;
17.30 Interpreti ai muzicii 
populare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Zece melodii preferate;
20,45 Consemnări; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,20 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Concert de seară; 
24,00 Buletin d? știri; 0,03 
— 3,00 Estrada nocturnă.

In jurul orei 8.15 Trans
misie directă de la a- 
eroportul Otopenî: 
Ceremonia plecării 
președintelui Republi
cii Volta Superioară, 
Sangouie Lamizana ca
re, la invitația pre
ședintelui Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, a 
ef.’ctuat o vizită ofici
ală în tara noastră ;

9,00 Curs de limbă rusă — 
Lecția a 58-a ;

9,30 O viață pentru o idee 
(reluare) ;

Dr. Ștefan Nicolau : 
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate :
10.10 Concursul „Cîntare pa

triei" (aspecte);
11.10 Portativ ‘73 (reluare);
11,50 Selectiunj ’din emisi

unea „Seară pentru ti
neret" ;

12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
lui;

13,00 Telejurnal;

16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limbă engle

ză - Lecția a 57-a (re
luare) :

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Cum vorbim :
18.35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto ;

18.50 Teleconferințâ de pre
să Documentarea
tehnică la nivelul ce
rut de dezvoltarea e- 
conomiei, Măsuri și 
direcții de acțiune ;

19.20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărltor ;

20,00 Cîntecul săptămînii : 
20,05 Avanpremieră ;
20.10 Studioul de poezie. La 

steaua... — emisiune 
de versuri eminescie
ne și cîntece ;

20.35 „Timpuri noi" — re
portaj ;

20.50 Mugurel de cintec ro
mânesc ;

21.20 Comici vestiți ai ecra
nului... Harry Lang
don, Neal Burns ;

22.10 24 de ore :
22,40 Teleglob. „Noua fată a 

Fluviului Galben" ;
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