
finxeiAit bibi TOATE TARILE, UNIȚI-VA 1

încheierea vizitei președintelui 
Republicii Volta Superioară, 
general Sangoule Lamizana
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La mina Dîlja

De ia o zi la alta -
creșteri de producție

Zilnic, la mina Dîlja s-au 
înregistrat în ultimul timp 
creșteri de producție. Prin 
cele 370 tone extrase peste 
sarcina de plan la zi a lunii 
iunie, sectorul I al minej se 
situa în fruntea colective
lor miniere ale sectoarelor 
de producție, detașîndu-se 
prin rodnice realizări în a- 
bataj brigăzile conduse de 
Dumitru Bălășcău și loan Di
nu.

Celelalte două sectoare, 
'In perioada 12-14 iunie, au

Preocupări pentru creșterea 
vitezelor de avansare

in galeriile minei tivezeni
In sectorul Livezeni din ca

drul E.M. Aninoasa se fac pre
gătiri pentru punerea in func
țiune a unui nou utilaj de ma
re randament. Este vorba de o 
combină de săpat galerii PK-7 
care urmează să-și aducă con
tribuția la sporirea vitezelor 
de avansare în galerjj și la 
creșterea liniei de front pregă

„In cei 13 ani de cind lucrez, pe șantier ca macaragi u. am contribuit la construi
rea atîtor locuințe echivalente cu cîteva orașe" —- ne-a spus comunistul Ioan Constantin de 
la T.C.H. șantierul Petrila.

In instantaneul nostm l-am surprins in „exercițiul funcțiunii" la un nou bloc de 
locuințe din cartierul 8 Martie ce se extinde necontenit. Foto: Ion LICIIJ

CANTINE LE MINIERE IA IIIIEIE CINEI
Mai multe scrisori de la cititori, precum și anumite constatări ale redacției fă

cute cu prilejul unui raid anterior, ne-au determinat să vizităm din nou cantinele miniere 
din municipiu. De această dată, am ales masa de seară și chiar orele tirzii din noapte 
cind la cantine pregătirile pentru a doua zi sînt in toi. După cum se va vedea, multe de
ficiențe au fost înlăturate, dar unele, totuși, persistă.

lată, pe scurt constatările noastre.

Impresii, 
în general, 

plăcute
Avantajați de o clădire anu

me construită pentru a fi can
tină, dar mai ales datorită har
nicelor lucrătoare, cantina mi
nei Paroșeni strălucea de cu
rățenie la ora vizitei. In bucă
tărie totul era aranjat cu gri
jă. In sala de mese — o ambi
anță plăcută, familiară. Condi
ții iqienice, exemplare. Cit des
pre mîncare : „în general e bu
nă, plinea uneori e veche, us
cată, și. tot uneori, un meniu 
e mult mai bun dacît, celălalt, 
și se termină repede" ne-au 
spus tinerii Ion Huhu și Dumi
tru Burdea, angajați la secto
rul 1 al minei Paroșeni. In ziua 
de 14 iunie la prin/, pentru fe
lul doj fiqurau pe listă grătar și 
sos italian cu macaroane. Desi
gur primul fel a avut, succes 
mai mare. Preferința pentru

extras, fiecare — în crește
re progresivă de la o zi la 
alta — cantități suplimenta
re de cărbune fată de plan. 
La sectorul III sporul de căr
bune însumat pe cele trei 
zile a fost de 125 tone, iar 
la sectorul Il de 187 tone. 
Din cadrul sectorului II a- 
portul ce! mai consistant în 
redresarea activității de pro
ducție l-au adus brigăzile 
conduse de Petre Scrădeanu, 
Ioan Andreica și Remus Mi- 
clea.

tite in cadrul sectorului de pro
ducție.

Combina va începe să lucre
ze in curînd în galeria parale
lă în stratul 5, blocul VI, lu
crare executată de brigada mi
nerului CONSTANTIN PELO- 
IV, < re dispune de experien
ță in ceea ce privește mecani
zarea lucrărilor miniere.

grătar e cunoscută și ne scu
tește de prea multe argumen
tări.

Eram gata să conchidem că 
așa o cantină nu mai există In 
Vale, cind, interlocutorii noș
tri pronunță cuvintul... cuțit. 
Se pare că abonaților cantinei 
(salariat! ai minej Paroșeni) 
le-a intrat în obișnuință să con
sume... maj multe cuțite, obiș- 
nuiți după consumul sporit al 
multor materiale în subteran. 
Afirmăm aceasta pentru că, cu 
cîteva zile in urmă se cumpă
raseră din nou cuțite, iar în 
seara vizitei nu mai rămăsese
ră decît două. Ei bine, pe abo- 
natii cantinei nu-i impiedică 
nimeni să risipească cuțite, dar 
s-o facă pe cheltuiala lor, nu 
plătite de personalul cantinei. 
Administrația minei, sindicatul 
și organizația de tineret poate

Sesiune de comuni
cări științifice a 
tinerilor ingineri 

și tehnicieni
Luni, 18 iunie 1973 orei? 

17, în sala mică a Casei de 
cultură din Petroșani va a- 
vea loc sesiunea de comuni
cări științifice a tinerilor in
gineri Și tehnicieni din Va
lea Jiului, pe baza unor stu
dii economice, inovații, ra
ționalizări etc. Sesiunea va 
fi orqanizată' de comitetul 
municipal al U.T.C., în cola
borare cu c.onsiliul munici
pal al sindicatelor, în cadrul 
acțiunilor organizate în în- 
tîmpinarsa sărbătorii elibe
rării. Sesiunea se va desfă
șura pe două secții. — ex
ploatări miniere, în sala mi
că și electromecanică și pre
parare în sala bibliotecii. In 
cadrul secțiilor vor fi prezen
tate 15 comunicări științifi
ce.

Pentru cele mai bune lu
crări se vor acorda premii in 
obiect?.

Printre autorii lucrărilor 
amintim pe tov. irig. Dumi
tru Penciu — E.M. Uricani, 
ing. Iosif Drumuș și loan 
Crăcîunescu — C.C.S.M. Pe
troșani, ing. loan Marian — 
E.M. Lonea. ing. Elena Țibu- 
la — E.M. Petrila. ing. Virgil 
Cimpu — I.C.P.M.H., ing. Ni- 
colae Săracu — E.C.E. Paro- 
șeni, ing. Rodica Marhan — 
Preparatia Petrila, ing. Au
rel Meza — Preparatia Lu- 
peni, ing. Georgeta Păscu- 
lescu și Elena Zaporojan —
I.C.P.M.H.  și leh. Ioan Gheor- 
gheli — F.S.H. Vulcan, iar 
Wilhelm Dosa și Mircea 
Munteanu d? la I.U.M.P.

I. BARB,
secretar al Comitetului 

municipal al U.T.C. Petroșani

vor lua in serios „problema" 
și vor pune capăt „fenomenu
lui". Păcat de cuțit?, păcat că 
o mină consumă mai multe, ta- 
cîmuri decît... steluțe pentru 
transportoare I
, O ultimă constatare: și aici 
continuă criza de șervețele 
pentru că... „nu se găsesc". To
tuși: se zvonește că atunci .cind 
se anunță vreun control...

totuși, 
șervețelele 
sînt pentru 

musafiri
La cantina din Uricani cele 

două salariate aflate in schim

MESAJUL 
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului 
Comunist Român, adresat 

participantilor
la Festivalul Național 

de la Veneția al ziarului 
„r Unita"

Dragi tovarăși
Dragi prieteni,
Cu prilejul Festivalului de la Veneția al ziarului „L’Unita", 

îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al poporului român și al 
meu personal, un călduros salut și urările noastre de succes 
deplin acestei tradiționale sărbători a presei comuniste din Italia,

Amploarea manifestărilor pe care le prilejuiește întregul 
festival ilustrează forța organizatorică și popularitatea de care se 
bucură Partidul Comunist Italian, sentimentele de dragoste și 
prețuire cu care este înconjurat de masele largi ale poporului. 
Sărbătorirea ziarului „L’Unita" se înscrie astfel ca o puternică 
manifestare populară a adeziunii față de lupta și idealurile co
muniștilor italieni.

Doresc să exprim, la această sărbătoare a voastră, dragi 
tovarăși și prieteni, stima și solidaritatea comuniștilor români, ale 
întregului nostru popor față de Partidul Comunist Italian, față de 
prestigioasa sa activitate consacrată slujirii intereselor clasei 
muncitoare și poporului italian, cauzei păcii și progresului in 
lume.

Este un motiv de reală satisfacție pentru noi faptul că 
legăturile de solidaritate și colaborare tovărășească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist Italian s-au dezvoltat 
și s-au întărit continuu pe temelia trainică a marxism-Ieninismului 
și internaționalismului proletar, a respectului și încrederii reci
proce. Cu deosebită plăcere îmi amintesc de întilnirile și con. 
vorbirile avute in decursul ultimilor ani cu tovarășii Luigi Longo 
și Enrico Berlinguer, care au constituit prilejuri fericite de schim
buri de idei și experiență, de conlucrare fructuoasă pentru dez
voltarea raporturilor frățești dintre partidele noastre, in deplină 
concordanță atit cu interesele bilaterale, cit și ale cauzei gene
rale a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Desigur, un factor stimulator al acestor legături este faptul 
că ele înfloresc pe solul fertil ai tradiționalelor relații prietenești 
româno-italiene. Prietenia popoarelor este unul dintre cele mai 
nobile sentimente caracteristice societății umane, și putem con
stata cu bucurie că mileniile istoriei au conferit valori noi legă
turilor de origine, de limbă și cultură dintre popoarele noastre 
latine. Am convingerea că recenta vizită pe care am avut plă
cerea să o fac in Italia, convorbirile pe care le-am purtat cu 
președintele Republicii Italiene, cu membrii ai guvernului, docu
mentele semnate - in primul rind, Declarația solemnă comună 
și Acordul de colaborare economică pe termen lung -, întilni
rile emoționante cu oamenii muncii din cîteva orașe și mari 
intreprinderi italiene vor intări și mai mult aceste tradiționale 
legături, vor situa pe un plan superior relațiile de colaborare 
dintre România și italia, spre binele reciproc al celor două po
poare și pentru consolidarea păcii in lume.

In spiritul deplinei concordanțe intre principiile politicii 
sale interne și externe, Republica Socialistă România întărește 
continuu prietenia și colaborarea cu toate țările socialiste, pro
movează relații largi cu țările care au pășit pe calea dezvoltării 
independente, cu toate statele lumii, fără deosebire de sistem 
social, militînd activ pentru sprijinirea și întărirea cursului pozi. 
tiv, îndreptat spre înțelegere și conlucrare pașnică intre popoare, 
spre destindere și pace, ce se conturează astăzi in viața interna
țională. Situăm in mod ferm la baza relațiilor noastre cu cele
lalte state principiile deplinei egalități în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, convinși că numai pe această bază se pot 
clădi raporturi trainice între popoare, se poate edifica un climat 
de pace și conlucrare fructuoasă între toate națiunile lumii.

România a salutat cu satisfacție rezultatele lucrărilor pregă
titoare de la Helsinki și convocarea, la 3 iulie, a conferinței 
general-europene și este hotărită să facă și în viitor totul pentru 
reușita acestei conferințe, pentru instaurarea unor relații noi între 
toate statele de pe continent, care să ofere fiecărui popor garan
ția deplină că nu va fi victima vreunei agresiuni, că se va putea 
dezvolta liber și independent, potrivit propriilor sale interese și 
aspirații.

Dorind deplină reușită festivalului, îmi exprim speranța că 
participarea României la această frumoasă manifestare va con
tribui la adîncirea cunoașterii reciproce dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Italian și, in același timp, la continua 
întărire a prieteniei și colaborării româno-italiene, în folosul deplin 
al ambelor pcpoare, al cauzei generale a înțelegerii și colabo
rării rodnice intre națiuni, a securității și păcii în Europa și in 
intreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

bul III, Mana Bădrăgan și Ana 
Kelner ne-au convins, nu prin 
vorbe, ci prin fapte (prin fap
tul că nu aveau prea mult 
timp să stea de vorbă, fiind 
ocupate cu servirea abonaților 
și debarasarea meselor) că a- 
ceastă cantină nu e suficient 
ajutată, că personalul care o 
deservește e cam redus. Am 
căutat să nu le creăm și noi 
greutăți. Intr-un târziu, după 
ce sala s-a mai golit, s-au în
dreptat spre noi.

Cînd am intrat în sala de 
mese, șervețelele lipseau din 
fața abonaților. Dar nu din 
vina personalului. Acesta e, 
însă, doar un amănunt. Al 
doilea „amănunt" se afla în 
sala festivă a cantinei, frumos 
gătită, cu pahare curate, fru
mos ornate d.e conul alb al 
șervețelelor. Deci, tot musa
firii, săracii...

Adnotăm pe scurt cîteva 
constatări pentru a face mai 
mult loc la sfîrșit, unei între
bări esențiale.

Una din magaziile cantinei 
stă fără lumină de mai mult 
timp. Plinea nu e depozitată 
în rafturi ci sub masa de la 
ghișeu ; desigur, nu locul 
contează, dar contează cum e

(Continuare in pag. a 3-a)

[ OLIMPIADA 
TINERILOR MINERI

I Comitetul municipal al

I U.T.C., consiliul municipal I 
al sindicatelor și Csntrala |

I cărbunelui Petroșani organi
zează duminică, 17 iunie, o-

Irele 10. la clubul C.C.P., O- 
limpiada tinerilor mineri din 
Valea Jiului faza municipa-

I lă, la care participă 27 de I 
I concurenți. Ei reprezintă ce- | 
Île nouă echipaje în concurs. | 

fiecare echipaj fiind format | 
Idiri 3 tineri mineri câștigători . 

ai fazelor pe exploatările I

I miniere, care au ocupat lo- ' 
curile I. II și III, după cum I 
urmează : E.M. URICANI — •

I Mihai Cencă, Tudor Ștefan, I 
' Petru Balinț. Dumitru Brî- j 
Imoiu ; F.M. VULCAN — i 

Constantin Popa. Ilie Boghia- I 
Inu. Francisc Teu ; E.M. PA- > 

ROȘENJ — loan Grigprescu, |

I Dumitru Grosaru, Geza Ko- 
loman ; E.M. PETRILA —

I Marin Birsănescu, Ioan Bu- 
șa. Constantin Caragea ; E.M. 
LONEA — Caro] Rcpaș,

I Constantin Chițolu, Petru I 
« Klapa ; MINA DÎLJA Pe- I 
Itru Nimilceag, loan Andrei- I 

ca, Dumitru Ilinca, Ifrim Pe- | 
Itru, Vasile Asambei ; E.M.A- ■ 

NINOASA •— Andrei Pohoța, I 
Ioan Soplea. Petru Lăban și 1 

j E.M. LUPENI — Ioan Mon- I 
I doca, Ioan Budiiiceanu și I 
l Ionel Oprea. i

Vineri dimineața s-a înche
iat vizita oficială pe car» pre
ședintele Republicii Volta Su
perioară, generalul Sangoule 
Lamizana, a întreprins-o în ța
ra. noastră, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

întilnirile și convorbirile din
tre șeful statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintei? Sangoule Lami
zana, care au prilejuit Un dia
log fructuos, ale cărui rezulta
te își găsesc finalitatea . în De
clarația solemnă comună și al
te documente de o deosebită 
importantă, se înscriu ca un 
moment de mare însemnătate 
pentru relațiile dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Volta Superioară, pentru 
viitorul colaborării și priete
niei dintre cele două popoare.

Sub semnul acestei dorințe

Declarația solemnă comună 

a Republicii Socialiste România 

și a Republicii Volta Superioară
Republica Socialistă Româ

nia și Republica Volta Superi
oară,

Luind in considerație rela
țiile întemeiate pe stimă reci
procă și prietenie statornicite 
intre poporul român și po
porul voltez,

Dorind să extindă în con
tinuare raporturile prietenești 
de înțelegere și colaborare re
ciprocă între cele două țări, 
pe baza dreptului internațio
nal și a justiției,

Hotărîte să sporească contri
buția celor două țări Ia cauza 
păcii, progresului și securită
ții internaționale, Ia dezvolta
rea cooperării dintre toate 
statele,

Reafirmînd atașamentul lor 
față de scopurile și principi
ile Cartei Națiunilor Unite, 
care proclamă dorința po
poarelor de a trăi în pace unul 
cu altui, intr-iun spirit de bună 
vecinătate și de a dezvolta re
lații amicale intre toate na
țiunile,

Conștiente de răspunderea 
care revine tuturor statelor, 
mici, mijlocii sau mari, pen
tru instaurarea unui climat 
de pace, securitate și coopera
re în iunie și pentru dezvolta
rea relațiilor prietenești între 
toate țările, indiferent dc sis
temul lor politic, economic și 
social sau de nivelul lor dc 
dezvoltare,

Reamintind că toate state
le, fără discriminare, au drep
tul și îndatorirea dc a parti
cipa activ Ia examinarea și 
soluționarea problemelor in
ternaționale de interes comun,

Reafirmînd deplina lor con
vingere că pacea și securita
tea internațională trebuie să 
se bazeze pe respectarea drep
tului sacru al fiecărui stat Ia 
existență, libertate, suverani
tate și independență naționa
la, la pace și securitate, a 
dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî liber 
soarta, fără nici un fel de 
amestec, constrîngere sau pre
siune din afară,

Hotărîte să acorde și în vi
itor sprijinul politic, material 
și moral necesar țărilor care 
au pășit pe calea independen
ței economice și dezvoltării, 
precum și mișcărilor de eli
berare națională ale popoare
lor aflate încă sub dominație 
străină.

Subliniind necesitatea apli
cării stricte a Declarației asu
pra acordării independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
adoptată de Adunarea Gene
rală a O.N.U. la 14 decem
brie 1960 (nr. 1514/XV) și con- 
damnînd cu hotărîre orice ac
țiune care s-ar opune transpu
nerii în viață a acestei Declar 
rații în ansamblul prevederilor 
sale,

Luind act cu satisfacție de 
recunoașterea de către Adu
narea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite, la cea de-a 
XXVII-a sesiune a sa. a miș
cărilor de eliberare națională 
din teritoriile aflate sub do
minația portugheză ca singu
rele reprezentante legitime ale 
popoarelor respective,

Afirmînd hotărîrea lor fer
mă de a-și aduce în continua
re contribuția la lupta împo
triva colonialismului și neo- 
colonialismului, sub orice for
mă s-ar manifesta, ca și împo
triva apartheidului și a dis
criminării rasiale,

Hotărîte să contribuie activ 
la eforturile generale pentru 
crearea «-onditiilor de pace și 
securitate in Europa, Africa 
și în întreaga lume.

Pentru
Republica Socialistă România 

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU 
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România

Pentru 
Republica Volta Superioară

General SANGOULE LAMIZANA 
Președintele 

Republicii Volta Superioară

Dr. JOSEPH CONOMBO 
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Volta Superioară

în pagina a 4-a:

COMUNICAI COMUN
cu privire la vizita oficială în Republica Socialistă

România a președintelui Republicii Volta
Superioară, general Sangoule Lamizana

reciproce de a promova și in
tensifica raporturi multiple in
tre cele două popoare a avut 
loc ceremonia plecării preșe
dintelui Sanqoule Lamizana.

De la reședința oficială, pre
ședintele Voltei Superioare a 
fost condus la aeroport de. pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

Pe aeroportul Otopeni au 
fost arborate, cu acest prilej, 
drapelele de stat al? României 
și Voltei Superioare, iar dea
supra salonului oficial se aflau 
portretele celor doi președinți ; 
pe mari pancarte erau Înscri
se urările „Să se dezvolte și 
să se întărească prietenia din
tre pojeoarele Republicii Socia
liste România și Republicii Voi- 
ta Superioară!", „Trăiască pa
cea și prietenia între popoa
re I".

Garda militară prezintă ono

Reafirmînd, ca țări în curs 
de dezvoltare, dreptul suveran 
al fiecărui stat la utilizarea 
resurselor și bogățiilor națio
nale în interesul său propriu 
și necesitatea sporirii efortu
rilor pe plan național și in
ternațional, pentru a se asigu
ra un progres mai rapid al 
economiilor tuturor țărilor în 
curs de dezvoltare, indiferent 
de orînduirea lor socială sau 
zona geografică din care fac 
parte, in scopul eliminării de
calajului dintre ele și țările 
dezvoltate,

Convinse de necesitatea de 
a se trece la măsuri efective 
de încetare a cursei înarmă
rilor și de dezarmare generală, 
inclusiv măsuri parțiale de 
dezangajare militară și dezar
mare în Europa și în alte părți 
ale lumii, cum sînt: retragerea 
trupelor de pe teritoriile stră
ine, desființarea bazelor mili
tare, crearea de zone denu- 
clearizate,

Afirmînd dreptul tuturor 
statelor la dezvoltare econo
mică, socială și culturală inde
pendentă, dreptul dc a parti
cipa Ia cooperarea internațio
nală și de a avea acces ne
stingherit la cuceririle științei 
și tehnicii moderne,

I. Proclamă voința lor co
mună :

de a Jărgi și adinei relațiile 
lor prietenești și de cooperare 
în domeniile politic, economic, 
științific, tehnologic, cultural- 
artistic, turistic și uman ;

de a dezvolta, pe baze re
ciproc avantajoase, colabora
rea economică în multiple do
menii și de a extinde schim
burile comerciale, perfecțîo- 
nînd metodele și instrumente
le desfășurării acestora ;

de a facilita dezvoltarea 
schimburilor și a perfecționa 
cooperarea în domeniile în- 
vățămîntului, științei, culturii, 
artelor și sportului.

II. Proclamă voința lor co
mună de a fundamenta rela
țiile dintre ele precum și cu 
toate celelalte state, pe urmă
toarele principii :

1. Dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și alege sis
temul său politic, economic 
și social, corespunzător voinței 
și intereselor proprii, în de
plină libertate și fără nici un 
amestec străin.

2. Dreptul sacru al fiecărui 
stat Ia independentă, libertate 
și suveranitate națională și 
obligația fiecărui stat de a trăi 
în pace și de a întreține relații 
de hună vecinătate cu celelal
te state.

3. Dreptul suveran al fiecă
rui stat de a dispune de re
sursele sale naturale conform 
intereselor naționale.

4. Deplina egalitate in drep
turi a tuturor statelor, indi
ferent de mărime, potențial, 
nivel de dezvoltare, de siste
mul lor politic, economic și 
social și respectarea dreptu
rilor inerente deplinei suve
ranități.

5. Dreptul inalienabil al fie
cărui stat de a participa Ia 
examinarea și rezolvarea pro
blemelor internaționale de in
teres comun.

6. Asigurarea avantajului 
reciproc în cooperarea dintre 
state în orice domeniu al re
lațiilor internaționale.

7. Dreptul și îndatorirea 
statelor de a coopera între 
ele, indiferent de sistemele 
lor social-politice. în diverse 
domenii ale relațiilor interna
ționale, în scopul menținerii 
păcii și securității internațio
nale, al promovării progresu

rul președinților Nicolae 
Ceaușescu și Sangoule Lamiza
na. Se intonează, apoi, imnurile 
de Stat ale Voltei Superioare și 
României, în timp ce sînt tra
se 21 da salve de artilerie. Cei 
doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare, după care 
președintele Sangoule. Lamiza
na își ia rămas bun de Ia șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și de 
Ia persoanei? oficiale române 
aflate pe aeroport.

Mii de bucureșteni fac o cal
dă manifestare șefilor celor do
uă state. Ei exprimă, in același 
timp, deplina aprobare pentru 
activitatea neobosită a condu
cătorului partidului și statului 
nostru, pusă/în slujba interese 
lor naționale, a păcii și înțele
gerii între popoare.

(Continuare în pag. a 4-a) 

lui economic și social al tu
turor națiunilor și dreptul ne
condiționat al tuturor statelor 
de a participa la cooperarea 
internațională și de a avea ac
ces nestingherit la cuceririle 
științei și tehnicii mondiale 
moderne.

8. Neamestecul in treburile 
interne sau externe ale altui 
stat, sub nici o formă și nici 
un motiv.

9. Respectarea inviolabilită
ții frontierelor și a integrită
ții teritoriale a statelor și, 
drept consecință, recunoaște
rea faptului că orice tentativă 
din partea unui stat îndreptată 
împotriva unității naționale 
sau integrității teritoriale a 
altui stat constituie un preju
diciu adus păcii și securității 
internaționale.

10. Obligația statelor de a 
se abține în relațiile lor in
ternaționale de la orice fel de 
constrîngere de ordin militar, 
politic, economic sau de altă 
natură, de Ia amenințarea cu 
forța sau folosirea forței îm
potriva altui stat, sub orice 
pretext, în orice împrejurare 
și sub orice formă.

11. Dreptul inerent al fiecă
rui stat la apărare individua
lă sau colectivă.

12. Reglementarea tuturor 
diferendelor dintre state nu
mai prin mijloace pașnice.

In interpretarea și aplicarea 
lor, aceste principii funda
mentale ale dreptului inter
național sînt legate între ele 
și fiecare principiu trebuie să 
fie interpretat în contextul ce
lorlalte principii. Ele trebuie 
să fie respectate riguros de 
către toate statele, în relațiile 
lor reciproce, și nici o violare 
a unuia dintre aceste principii 
nu ar putea fi justificată nicio
dată și in nici o împrejurare

HI. Proclamă voința lor 
comună :

de a dezvolta relații de 
prietenie și cooperare cu toa
te statele, pe baza principiilor 
enunțate ;

de a acționa în scopul adop> 
tării de măsuri efective în do. 
meniul dezarmării și pentrt 
promovarea destinderii, păcii 
înțelegerii și cooperării in Eu
ropa, in Africa și în intreaga 
lume ;

de a colabora între ele și cu 
celelalte state în vederea în
tăririi rolului Organizației 
Națiunilor Unite în apărarea 
independenței și sui eranitătii 
tuturor statelor și a dreptului 
inalienabil al fiecărui popor 
de a-și hotărî liber soarta. î11 
consolidarea păcii și securități 
internaționale și în stimularea 
cooperării dintre state, in con
formitate cu principiile și 
normele dreptului internațio
nal ;

de a participa activ la exa
minarea și rezolvarea proble
melor internaționale în inte
resul păcii și securității inter
naționale, al coonerării intre 
toate statele lumii.

IV. In vederea examinării 
problemelor ținind de aduce
rea la îndeplinire a dispoziți
ilor prezentei Declarații, Re
publica Socialistă România si 
Republica Volta Superioară 
vor dezvolta consultările din
tre ele la toate nivelurile, fo
losind întilnirile periodice ale 
miniștrilor afacerilor externe 
și ale reprezentanților lor. 
precum și căile diplomatice 
obișnuite.

întocmită la București la 14 
iunie 1973, in două exemplare, 
fiecare în limbile română și 
franceză, cele două texte avînd 
aceeași valabilitate.

Azi, la posturile 
noastre de radio 

și televiziune
Astăzi, in jurul orei 10,30, 

posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite 
direct din Piața Palatului Re
publicii Adunarea populară 
organizată cu prilejul aniver
sării a 125 de ani de la Re
voluția burghezo-democratică 
din 1848 și a unui sfert de 
veac de la naționalizarea 
principalelor mijloace de pro
ducție.
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SiMBATA, 16 IUNIE 1973

Exigentă la iatocmirea proiectelor de aeraj
pentru lucrările miniere in fund de sac,

corectitudine în aplicarea lor!
cu articolul 

ed. 1969, 
miniere în 
minele de 
aerajul tre- 
baza unui 
conducerea

de aeraj

explo

de a- 
după :

In conformitate 
179 din N.D.P.M. 
la toate lucrările 
fund de sac de la 
categoria a IV-a, 
buie realizat în 
proiect aprobat de 
unității respective.

Fiecare proiect
trebuie să cuprindă :

1. Datele inițiale necesare 
calculului:

(Secțiunea lucrării miniere» 
lungimea finală a lucrării, nu
mărul de oameni, numărul de 
locomotive Diesel, debitul ab
solut al degajărilor de gaze, 
debitul în circuitul de alimen
tare și consumul de 
ziv).

2. Calculul debitului 
sr în frontul jde lucru

— explozivi ;
- numărul de oameni plus 

numărul de locomotive cu 
combustie internă ;

— emanațiile de gaze ;
— viteza minimă a aerului 

admisă în frontul de lucru (de
bitul frontului de lucru se a- 
lege cel mai mare reieșit du- 
oă criteriile de mai sus).

3. Datele instalației de ae
raj parțial:

— secțiunea transveisală a 
de aeraj;
ventilatorului 
debitul necesar 
lucru),

montare

(în 
în

a

ca-
fi-
și

ventilatoa-

vantilato- 
verjficării, 
următoare

conductei
— tipul 

funcție de 
frontul de

4. Schema de 
ventilatoarelor :

(se indică lucrarea minieră 
respectivă și lucrările pe 
re intră și iese aerul, se 
qurează coloana de aeraj 
poziția ventilatoarelor).

5. Recepționarea 
relor :

(se indică tipul 
rului, seria, data 
scadența verificării
și se specifică numcie și pre
numele. funcția, semnătura ce
lui care a executat verifica
rea).

6. Parametrii realizați la 
frontul de lucru :

(în fiecare lună se indică lun
gimea coloanei da aeraj, debi
tul la aspirare, debitul la re
fulare, coeficientul de etanșa-

re și viteza aerului în lucra
rea minieră).

7. Reviziile periodice ale 
ventilatoarelor :

(aceleași date ca la pct. 5 
completate la revizii).

8. Mențiuni speciale :
(se trec date în legătură cu 

locul de muncă respectiv cu 
privire la schimbarea coloa
nei de aeraj sau ă ventilatoa
relor în funcție de lungimea 
lucrării, a profilului etc.).

Proiectele de aaraj concepu
te după modelul stabilit 
C.C.P., se întocmesc de 
de sectoare, se avizează 
șeful compartimentului 
tromecanic, de șeful comparti
mentului de aeraj și protec
ția muncii și se aprobă 
conducerea unității.

Odată stabilit și aprobat, 
proiectul de aeraj — pentru 
orice lucrare minieră în fund 
de sac — instalațiile de aeraj 
trebuie montate în strictă con
formitate cu prevederile pro
iectului.

In fiecare lună, așa după 
cum s-a arătat la punctul 6, 
se stabilesc parametrii reali
zați la frontul de lucru și în 
cazul cînd parametrii sînt 
inferiori celor stabiliți se o- 
presc lucrările respective pî
nă la lichidarea operativă a 
deficientelor.

De modul cum sînt întocmi
te proiectele de aeraj răspund 
șefii de sectoare și toți acei 
oare au vizat și aprobat pro
iectele respective. Urmărirea 
realizării parametrilor stabi
liți în proiecte trebuie să o e- 
fectueze conducerea sectoare
lor, în baza măsurătorilor e- 
fectuate de compartimentul de 
aeraj și protecția muncii și 
de șeful acestui compartiment.

Conform art. 251 din 
N.D.P.M., una din sarcinile 
maistrului minier este și veri
ficarea aerajului locului de 
muncă, acestuia revenindu-i 
sarcina să urmărească dacă 
instalațiile sînt montate con
form proiectului și să ia mă
suri de remediere a deficien
țelor.

Verificarea montării instala
țiilor de aeraj în locurile de

de 
șefii 

de 
elec-

de

/

a-
prooesului tehnologic 
în ansamblu la mine- 
Jiului s-a acordat o 
primordială perfecțio-

~.V-.

Excepții!
In ultimii ani, alături de lampa de miner, de casca 

protecție, masca individuală de aulosalvare își ocupă priori
tar- locul în instrumentarul obiectelor cu care se echipează 
obligatoriu cel care coboară în minele din Valea Jiului — 
DETECTORUL DE GAZE.

La mina Lupeni, personalul dotat cu aparate de detectare 
și măsurare a gazelor de mină acordă întreaga atenfie-acestor 
accesorii vital necesare în subteran, le poartă asupra lor, le 
folosesc corect și ie îngrijesc. Nu numai la mineri, artificieri, 
maiștri și alte cadre miniere se vădește această atitudine 
conformă cu preceptele disciplinei muncii în subteran, ci și 
la personalul electromecanic. Cu toarte mici excepfii (căci 
mai sînt și din acestea, după cum vom vedea) șefii echipelor 
de electrolăcătuși, maiștri mecanici și energetici din sectoare 
consemnează în rapoartele ce le întocmesc la încheierea 
schimburilor rezultatele detectării metanului la locurile de 
muncă unde s-au efectuat lucrările la utilajele miniere. Și e 
blne. a?a' ,e in intei'esul securității muncii, al apărării integri
tății și vieții tuturor celor care coboară în subteran să. par
ticipe la scoaterea cărbunelui. Dar mai sînt și excepfii. ,Se 
mai găsește cite unul în rîndul personalului electromecanic 
să intre in mină fără a-și lua cu el detectorul de gaze, ignorîn- 
du-i rostul. Astfel de cazuri au fost depistate la un control 
efectuat la mina Lupeni, in perioada )-8 iunie, de serviciul 
de proteefia muncii al Centralei cărbunelui. Au fost găsifi 
in subteran fără detector de gaze (nu se osteniseră să-1 ri
dice de la lămpărie I) șefii de echipă electrolăcătuși Alexan
dru Gali și Liviu Radu de la sectorul VII, ca și maistrul e- 
lectromecanic Ion Gavrilă de la sectorul VI.

Asemenea acte de încălcare a normelor de securitate mi
nieră, a disciplinei — rfesigur nu pot fi tolerate. Pentru ex
cepția făcută de la regulă, cei trei au simfit asprimea sanc
țiunilor administrative (retragerea unei trepte de salarizare 

de salarizare pe 
mina... Detecto-

BRADEANU ’

pe timp de o lună, respectiv a unei gradații 
o lună). Să mai „încerce" și al fii, dacă le dă 
rul avertizează I

— Ce-i s-a intim platce
..încărcat?

ortace
De te văd atît de...

— Cînd. ca tine-așa „lejer” eu am umblat 
De-o amendă-n lei fui ..ușurat” !
Fă la fel pin’ nu pățești vreo... gafă 
Ca să te trezești „lejer" la... leafă !

muncă revine întregului per
sonal (măsurători de gaze, 
maiștri de aeraj, ingineri) din 
compartimentul aeraj și pro
tecția muncii din cadrul uni
tății respective și conducerii 
sectoarelor.

Cu toate că la toate minele 
din Valea . Jiului realizarea a- 
erajului în lucrările miniere 
în fund de sac se efectuează 
în baza proiectelor, mai apar 
deficiențe. Ne vom referi la 
cîteva :

La E.M. Lonea s-a constatat 
(în luna mai a.c.) că nu s-au 
completat parametrii realizați 
la fronturile de lucru, în pro
iectele da aeraj. Tot în luna 
mai a.c„ la E.M. Uricani s-a 
constatat că în galeria de ba
ză din stratul 15 blocul IV de
bitul realizat era de numai 56 
rnc/minut în loc de 124 mc/mi- 
nut, fapt care a condus' la o- 
prirea locului de muncă. Se 
mai găsesc cazuri cînd, cu toa
te că instalațiile de aeraj sînt 
montate corect și se realizea
ză parametrii stabiliți totuși, 
datorită necunoștinței unor an
gajați, se opresc instalațiile. 
Un astfel de caz a fost întîl- 
nit la E.M. Paroșeni în gale
ria de bază de la stratul 15, 
orizontul 575, unde, în porți
unea de fund de sac, vagone
tarul Vasile Pîrvulescu a o- 
prit ventilatorul. Intrequl per
sonal tehnic ingineresc, în 
special muncitorii de la fron
turile de lucru,’Trebuie să ur
mărească ca instalațiile de ae
raj parțial să funcționeze în 
condiții normale (coloanele să 
fie etanșe, să nu fie deforma
te, să fie la distanța prescrisă 
de norme față de frontul de 
lucru) fără vreo abatere de la 
parametrii de funcționare pre- 
văzuți, .oprirea ventilatoarelor 
fiind permisă numai în cazuri 
excepționale pentru executa
rea de reparații și numai cu 
aprobarea maistrului minier.

Funcționarea instalațiilor de 
aeraj în conformitate cu pro
iectele de aeraj (corect calcu
late) asigură un aeraj fără 
concentrații da gaze periculoa
se, desfășurarea ritmică a fa
zelor de lucru care implicit 
duc la realizarea unor indici 
superiori la extracția de căr
bune și în final la depășirea 
sarcinilor de plan.

Pe linia îmbunătățirilor 
duse 
minier 
le Văii 
atenție 
nării operațiilor cu mare con
sum de muncă din abataje. In 
domeniul susținerii, rezultate
le cele mai remarcabile s-au 
obținut la susținerea cu stîlpi 
hidraulici jnidividuali 
grinzi articulate, introdusă 
nițial în stratele subțiri 
mai tîrziu în abatajele 
front lung din stratul 3.

Incepind cu anul 1970. în ri
nele straie subțiri cu condiții 
geologice și miniere .favorabi
le se utilizează echipamente 
de susținere mecanizată, iar 
în acest an se vor face primii 
pași în direcția mecanizării 
susținerii în abatajele frontale 
d'in stratul 3.

Prin aplicarea ambelor sis
teme de .susținere s-a asigurat 
un progres evident atît' sub 
aspectul sporirii productivității 
muncii la extracția de 
ne cît și în privința 
gradului de securitate 
cii.

Asigurarea unor 
corespunzătoare de securitate 
în abatajele cu front lung în 
care susținerea se face cu stîlpi 
hidraulici individuali și grinzi 
articulate, este condiționată 
de o sumă de factori care pot 
fi încadrați în trei

1) întocmirea 
susținerii în raport 
țiile specifice ale 
și respectarea întocmai a pres
cripțiilor monografiilor de ar
mare.

Ing. Ioan AVRAMESCU, 
serviciul control protecția 

muncii — C.C.P.

și
i-
Și

cu

cărbu- 
creșterii 
a mun

condiții

grupe : 
proiectului 
cu condi- 
abatajului

Exploatarea echipamentelor
de susținere din abataje în

condiții de securitate
2) Asigurarea bunei funcțio

nări a echipamentului de sus
ținere, printr-o exploatare și 
susținere competentă.

3) Furnizarea unui material 
de susținere do calitate, sigur 
rn exploatare.

Ordinea de prezentare nu 
este și ordinea importanței, ci 
din contră, toți factorii con
cură în egală măsură Ia asi
gurarea condițiilor 
tate a muncii.

Din prima grupă 
cîțiva factori cu 
deosebită :

© asigurarea densității co
respunzătoare a susținerii, 
care, conform măsurătorilor e- 
fectuate și experienței dobîn- 
dite, să nu fie mai mică de 1 
stîlp/mp. f

@ alegerea partanței stîlpi- 
lor corelată cu înălțimea aba
tajului și cu rezistența 
lor din tavan și vatră, 
cest sens, în urma unor 
efectuate de I.C.P.M.H..
elaborat recomandări care tre
buie luate în considerare ;

© dimensionarea suprafe
ței tălpii stîlpilor funcție de

de securi-

enumerăm 
importanță

roci- 
In a-. 
studii 

s-au

portantă și rezistența la pene
trare a vetrei ;

© corelarea distanței intre 
rîndiirile de grinzi, cu rezis
tența rocilor din acoperiș, 
respectiv cu rezistența ecra
nului de plasă, în stratul 3;

© utilizarea unor stîlpi cu 
aceeași portanță în abataje;
• prevederea de mijloace e- 

ficiente de prindere a frontu
lui și montarea acestora după 
un timp minim de la pușcare. 
Sînt de preferat grinzile abă
tute la 90 grade care pot fi 
montate înainte de evacuarea 
cărbunelui din noul cîmp;
• scurtarea Ia minim a pe

rioadei în care grinzile ar
ticulate sînt montate în dublă 
consolă. Tavanul în această 
fază nu poate fi considerat 
susținut, avînd în vedere sar
cinile mici 
de grinzile 
Pentru a 
stîlpi) din
trebuie să fie montați după un 
interval scurt și cît se poate 
de aproape de front".

Tot în cadrul acestei grupe 
de factori se încadrează și

ce pot fi preluate 
astfel montate, 

stăpîni coperișul, 
primul șir ' (rînd)

aplasarea optimă cu efective 
abatajului, pentru a asigura 
desfășurarea într-un timp mai 
scurt a lucrărilor din cadrul 
unui ciclu. Se recomandă ca 
durata unui ciclu să nu depă
șească 24 de ore.

Factorii cuprinși în a doua 
grupă condiționează asigura
rea caracteristicilor inițiale ale 
echipamentului de susținere 
pe parcursul exploatării.

Sînt numeroase cazurile 
cînd, datorită unei cunoașteri 
insuficiente a construcției 
stîlpiloy hidraulici; din cauza 
unui instructaj incomplet și 
din indisciplină se provoacă 
stricăciuni,, de multe ori ire
mediabile, și se aduc în gene 
ral prejudicii bunei 
nări și implicit 
condițiilor de 
bataj.

Accentuăm 
aspecte mai 
care trebuie

— lichidul

funcțio-
diminuarea 

securitate din a-

INI Elinii;III • INIEROICIII
© Nu opriți ventilatoarele, oprirea duce 

la acumulări de metan în concentrații pericu
loase I

© Ventilatoarele și coloanele de aeraj tre
buie montate conform proiectelor de aeraj.

© Proiectele de aeraj se întocmesc înainte 
de începerea lucrării miniere.

© Schimbarea poziției ventilatoarelor ș< 
coloanelor de aeraj se face în baza unui pro
gram aprobat de conducerea unității și a 
unui nou proiect de aeraj.

© Un singur tub de aeraj deformat din 
coloană duce la pierderi mari de debit.

0 La aerajul aspirant distanțele maxime 
admise între coloană și frontul de lucru tre
buie să fie de maximum 
cărbune și de maximum 
steril.

© La aerajul refulant 
ța maximă între coloană 
trebuie să fie maximum de 10 m.

© NU UITAȚI I Coloanele de aeraj se 
montează cu garnituri de etanșare și cu toate 
șuruburile prevăzute.

V _________________

2 m la lucrările in
4 m la lucrările în

și combinat, distan- 
și frontul de lucru

M

• Nu montați ventilatoare care nu au ve
rificarea efectuată I
• Montarea ventilatoarelor să se efectue

ze numai în baterie.
• Lichidarea găurilor state se face prin 

perforarea paralelă a unei găuri la distan
ța maximă de 30 cm și împușcarea ei.
• La împușcarea electrică rateurile par

țiale (găurile state) vor fi lichidate prin lega
rea în serie a unui număr redus de găuri, 
pină se stabilesc găurile state, și apoi se li
chidează prin găuri de ajutor forate la 30 cm.
• NU UITAȚI ! La toate lucrările in căr

bune trebuie perforate cel puțin două găuri 
de probă de 3 m.
• La toate lucrările în steril care se apro

pie de un strat de cărbune, de falii cunoscute 
sau de lucrări vechi, incepind de la distanțe 
de 10 m, trebuie perforate cel puțin două 
găuri de probă de 3 m.
• In toate abatajele se vor perfora cite 

o gaură de 3 m. la fiecare 6 mp suprafață de 
front, incepind de la distanța de 10 m de o 
falie cunoscută sau lucrări vechi necontrola
bile.

Ce trebuie știut despre:

«u

aici asupra unor 
importante de 

ținut seama : 
hidraulic trebuie

să fie o emulsie de apă pota
bilă și ulei emulsionabil cu 
concentrația permanentă de 
3-5 la sută ulei ;

— utilizarea apei fără adaus 
de ulei sau nerespectarea ra
portului prescris, pentru fle
cara ti.p de stîlpi, conduce la 
corodarea prematură a unor 
piese și se soldează cu etan- 
șări necorespunzătoare în 
til și în cilindru și uzura 
niturilor ;

— este necesar ca la
cărcarea stîlpilor ou lichid hi
draulic, să se evite .introduce
rea de impurități'în stîlpi, de
oarece în caz contrar se a- 
junge inevitabil la avarierea 
garniturilor și la etanșeitate 
necorespunzătoare.

— la răpire, este important 
să se utilizeze doar scula des
tinată special descărcării stîl
pilor de presiune. Folosirea de 
diverse scule, uneori ascuțite.

ven-
gar-

în-

conduce Ia avarierea ventilu- 
lui și dereglarea portanței ;

— de la montare trebuie să 
se asigure poziția perpendicu
lară a stîlpilor pe grinzi, pen
tru a nu genera sarcini excen
trice deosebit de dăunătoa
re. Se mai observă de aseme
nea, la împingerea transpor
torului sau la prinderea fron
tului, că se aplică sarcini la
terale pe stîlpi, care pot con
duce la deformații remanente.

La contactul între grindă și 
capul stîlpului colții acestuia 
sînt uneori rupți, sub acțiunea 
unor sarcini excentrice, ceea 
ce poate conduce la aluneca
rea stîlpilor de sub grindă și 
lovirea muncitorilor. Este in
terzisă utilizarea stîlpilor cu 
colții rupți ’

înălțimea stîlpilor trebuie să 
fie corelată cu înălțimea aba
tajului, pentru a asigura o re
zervă suficientă de sursă hi
draulică astfel ca răpirea să 
se poată desfășura fără difi
cultăți. Este necesar să se ac
centueze de asemenea asupra 
întreținerii permanente a stîl
pilor, înlocuirea pieselor de
fecte și programarea unor re
vizii periodice.

Calitatea echipamentului 
de susținere are o importanță 
mare în asigurarea condițiilor 
corespunzătoare de securitate 
la frontul abataielor. Deficien
te mai sînt încă în acest do
meniu, atît privind stîlpii hi
draulici fabricați în prezent 
exclusiv Ia Vulcan, cît și în 
ce privește grinzile articulate 
la I.U.M Petroșani. Se 
mandă atît uzinei,. prin 
traiul tehnic de calitate, 
exploatărilor miniere, 
controlul exercitat la recepție, 
să fie foarte exigenți, pentru 
ca echipamentul de susținere 
livrat să corespundă întruto- 
tul prevederilor caietelor de 
sarcini, de aceasta depinzînd 
asigurarea unor condiții cores- 
■punzătoare de securitate în a- 
bațajele frontale dotate cu e- 
chipament de susținere hidra
ulică Dar, în același scop se 
mai cere responsabilitate ma
ximă în rezolvarea probleme
lor de exploatare corectă a u- 
tilajului la nivelul sectorului 
minier, și a brigăzii, ca și în 
ateliere în 
treținere a

reco- 
con- 

cît și 
prin

problemele de în- 
echipamentului.

Ing. Friederich SILL

Pagină realizată la cererea
Centralei cărbunelui Petroșani

Găurile state, pericolul ce il prezintă și tehnica lichidării lor
Reușita lucrărilor de pușca

re și securitatea personalului 
care execută astfel de lucrări 
se asigură printr-o detonare 
fără rateuri a încărcăturii de 
exploziv. Un rateu în frontul 
de lucru duce la pierderea de 
timp și la întîrzierea tuturor 
operațiilor, deoarece lucrul
trebuie oprit pînă la lichida 
rea rateului, iar ruperea neu
niformă a frontului duce 
complicarea 
rioare.

Prin rateu 
în care, din 
încărcăturile 
au putut fi explodate (un de
ranjament de neînlăturat al 
circuitului de explozie). Rateul 
poate să fie total sau parțial, 
după cum întreaga încărcătu
ră a unei găuri sau numai o 
parte din ea nu a făcut explo- 

.zie.
Rateul total se datorește de 

facțiunilor materialelor auxi
liare ca : legătură greșită, cap
se defecte, scurtcircuit, defect 
de explozor ; el se poate evi
ta printr-un control minuțios 
al tuturor mijloacelor de a- 
prindere; rar se produce un 
rateu total datorat alterării 
explozivului, acest lucru pu- 
tînd fi ușor observat cînd se 
deschide cartușul pentru in-
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operațiilor uite

se înțelege cazul 
motive tehnice, 
de exploziv nu

gaura 
explo- 

cînd

traducerea capsei.
La rateurile parțiale, defec

țiunile se datoresc mai puțin 
materialelor de aprindere (in
suficiența capsei) și mai mult 
pătrunderii prafului de rocă 
între cartușe în timpul încăr
cării, scoaterii din gaură a u- 
nei părți din încărcătură da
torită exploziei de la 
învecinată, timezirea 
zivilor etc. Sînt cazuri
explozivii ard, produeîndu-se 
așa numitele rateuri prin de- 
flagrar£. Acestea se datoresc 
în general insuficienței cap
selor ca : brizanță, desprinde
rea amorsei de capsa-electri- 
că, degradarea explozivilor 
etc. Astfel de rateuri sînt pe
riculoase din cauza gazelor, 
toxice sau fierbinți care se e- 
mană. De asemenea, se poate 
întîm.pla ca deflagrația să se 
transforme în detonație după 
un timp oarecare, prin apari
ția presiunii gazelor produse 
de explozia deflagrată.

Cauzele care provoacă rate
urile sînt : folosirea capselor 
cu rezistențe diferite ; capse 
eu defecte de fabricație; le
garea defectuoasă a reoforilor 
găurilor : deteriorarea reofo
rilor : explozorul defect : puș
carea mai multor găuri decît 
capacitatea explozorului.

Lichidarea încărcăturilor de 
explozivi neexplodate

In cazul cînd se constată că 
după pușcare s-au produs ra
teuri, personalul care răspun
de de explodarea încărcături
lor (artificierul și minerul șef ■ 
de schimb) trebuie să aștepte 
15 minute înainte de a intra 
la locul de muncă. Odată ra
teurile constatate, se trece la 
lichidarea lor sau se iau mă
suri speciale în cazul în care 
nu este posibilă lichidarea.

Dacă la un loc de 
practică explodări 
seriile următoare de 
se vor încărca pînă

muncă se 
succesive, 
găuri nu 
cînd nu

se lichidează eventualele ra
teuri de la explodarea prece
dentă.

In tot timpul cit durează o- 
perația de constatare și lichi
dare a rateurilor sînt interzi
se încercările de a scoate bu- 
rajul, capsele sau explozivul 
din găuri, indiferent dacă gă
urile au fost sau nu aprinse. 
Este interzisă tăierea, trage
rea sau smulgerea reoforilor 
din găuri, precum și refolosi- 
rea sau adîncirea 1 găurilor sau 
fundurilor de gaură rămase 
după împușcare.

In cazul rateurilor, artifi-

cierul va desface conducta de 
pușcare de la bornele sursei 
de curent, legînd în scurtcir
cuit' capetele conductei din
spre sursa de curent. . După 
trecerea unui interval de 5 mi
nute va verifica conducta, iar 
după înlăturarea defectelor 
constatate va repeta pușcarea

Rateurile parțiale sau tota
le vor fi lichidate prin legare 
în serie a unui număr redus 
de găuri pînă se stabilesc gă
urile state

In cazul găurilor neexplo
date, lichidarea se face prin 
pușcarea unei găuri de ajutor 
forată paralel cu cea stată, cu 
aceeași lungime și amplasată 
Ia cel puțin 30 cm depărtare ; 
direcția găurii se dă cu bura- 
torul în care scop se poate 
scoate circa 10 cm de buraj 
din gaura stată

Din studiul pușcării de si
guranță, cercetătorii au făcut 
experimentări de verificarea 
explozivului, ajungînd — prin
tre altele — Ia concluzia că 
pentru lichidarea unui rateu, în 
cazul amorsării cartușului în 
fundul găurii de mină la puș
carea cu fhilsecundă, se con
sideră că forarea unei noi gă
uri Ia 30 cm de cealaltă, poa
te fi o operație periculoasă, 
întrucît există posibilitatea ca 
sfredelul să lovească capsa 
din fundul găurii.

Se poate ca prin operația de 
lichidare, . vechea încărcătură 
să nu explodeze ci să fie nu
mai aruncată afară. In acest 
caz, este necesar să se cerce
teze materialul aruncat de 
explozie cu deosebită grijă, 
pentru a găsi restul de ex
plozivi și amorse din încărcă
tura inițială. La aceste ope
rații se interzice folosirea cio
canului de abataj, a perforato
rului, a ciocanului de mină, 
rangă etc. In cazul cînd lichi
darea găurilor state nu s-a 
terminat pînă Ia ^sfîrșitul 
schimbului, găurile state vor 
fi predate 
tor verbal, 
schimb și 
nătură de

T-a fronturile de lucru a că

schimbului urmă- 
de către șeful de 

sub luare de sem- 
către artificier.

rar plasare nu este continuă, 
dacă lichidarea găurilor nu s-a 
putut face pînă la sfîrșitul 
schimbului, artificierul și mai
strul minier vor consemna 
în registrul de găuri state 
a,cest lucru, urmînd ca opera
ția de lichidare să se facă în 
schimbul nou plasat ; pînă la 
lichidarea găurilor state se vor 
monta semne (cruci, pentru 
interzicerea accesului la locul 
de muncă respectiv).

Orice operație privind li
chidarea găurilor state va fi 
consemnată în registrul pen
tru lichidarea găurilor state.

Dacă după efectuarea lu
crărilor de pușcare sînt găuri 
state si se constată metan se

va proceda în felul următor :
♦ în cazul în care găurile 

state au fost încărcate cu ex
plozivi antigrizutoși și cu a- 
morse electrice instantanee, 
se iau măsuri de intensifica
rea aerajului, iar după scăde
rea concentrațiilor sub limite
le admise, se lichidează gău
rile state 
paralele, 
încărcate

♦ cînd 
fost încărcate cu explozivi or
dinari sau amorsarea a fost 
făcută cu capse electrice cu 
intîrziere (indiferent de felul 
explozivului) se oprește lu
crul Ia front și se anunță 
conducerea sectorului.

cu găuri 
la 30 cm 
în același 
găurile

ajutătoare 
distanță, 

fel;
state au

Prin nerespectarea norme
lor de protecție a muncii la 
lucrările cu materiale explo
zive, și în mod special In ca
zul rateurilor, se deschide ca
lea accidentelor din cele mai 
grave Se poate aminti în acest 
sens accidentul produs la mi
na Dîl.ja, cu doi ani în urmă, 
cînd în timp ce minerul în
drepta peretele suitorului rt 
ciocanul de abataj, a atins 
cu piconul rn»’’ "••tidul li
nei găuri în care se găsea ex
ploziv rămas neexplodat și 
care, datorită șocului mecanic 
de lovire, a explodat, acciden- 
tîndu-1 foarte grav pe miner, 
nemaiputînri fi salvat Anche
ta cauz ’lo; are au c ndus 
la producerea accidentului a 
stabilit că după executarea o- 
perațiilor de pușcare, artifi
cierul. minerul șef de brigadă 
și minerul șef de schimb nu 
au controlat frontul de lucru 
în vederea depistării și lichi
dării unor eventuale 
state sau resturi de exploziv 
rămas neexplodat: s-a efec
tuat îndreptarea frontului cu 
ciocanul de abataj, în apro
pierea unui fund de gaură în 
care se găsea încărcătură ex
plozivă. deși în timoul efec
tuării acestei operații s-a con
statat prezenta exolozivului în 
fundul căuri' respective Cu 
toate că s-a’ constatat pre
zenta materialului exploziv 
în fundul unei găuri de mină, 
nu s-a 
pentru 
Maistru! 
locul de 
care s-a 
nici în ziua următoare

MINERI, ARTIFICIERI 
MAIȘTRI — atenție deci ! 
Numai respectînd riguros toa
te măsurile impuse de N D.P M 
Ia executarea lucrărilor cu a- 
jutorul explozivilor, se va asi
gura evitarea oricăror perico
le și accidente, iar procesul 
de producție în subteran va 
decurge normal.

găuri

artificierul 
acesteia, 
ontrotai 

lf 
s:

anunțat 
lichidarea 
minier nu

muncă la data 
împușcat frontul

n

ȘI

Ing. Mihail BUZDUGAN 
serviciul control protecția 

muncii — C.C.P.
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descom-

(Urmare din pag. 1)

tre-

Expunere

Ziua sectorului
■ ■■

Licee, ne specialitate

programul de activitate

CU

Lu- 
dis-

DIN PETROȘANI, comisia numărul 22 (mixtă), 
predare română. Se vor prezenta candidații de 
Petroșani (cursul de zi, fără frecvență și res-

ghișeu, 
meselor

pe 
să 

iotul

Rachieru.
III).
să sesizăm 
exprimăm

■ a ••

Petroșani (seral și restanțieri). Președinte : 
șef lucrări, Institutul de mine Petroșani.
DIN URICANI, comisia numărul 25 (reală), 

predare română Se vor prezenta candidații de 
Uricani (cursul de zi, seral și restanțieri). Pre-

înzâ

Și 
re

DIN LUPENI, comisia numărul 18 (reală), 
predare română. Se vor prezenta candidații de 
Lupeni (cursul de zi, seral, fără frecvență și

aici, 
cantinei 

Eleonora

una din menirile 
a rezolva, ei, 
ceea ce trebuie 
o cantină.

tilnite la bucătărie 
pletar.ea plăcuțelor de faianță 
și altele dar ne oprim 
Lășăm conducerea 
(administratoare
Takacs), comitetul oamenilor 
muncii, sindicatul și ceilalți 
factori responsabili de la mina 
Aninoasa să inventarieze defi
ciențele (mai sînt și altele în 
afară de cele constatate de 
noi) și să acționeze pentru
grabnica lor eliminare.

depozitată. Spălatul veselei 
și al fețelor de masă nu e re
zolvat nici de cantină, nici de 
gospodarii minei, ci de sala
riatele cantinei „pe cale parti
culară", cu sprijinul unei fe
mei neangajate. Lipsește cîn- 
tarul automat pentru tranșa
rea porțiilor. Rațiile schimbu
lui I sînt preluate, fără a fi 
cîntărite, de cei care le tran
șează etc.

Și acum, problema proble
melor. Clădirea în care func
ționează cantina minei Uri
cani mai adăpostește un că
min, și, pe aceeași scară cu 
căminul, restaurantul Păltiniș. 
Cu timp în urmă, spațiile ocu
pate de cantină și restaurant 
erau cu totul altfel repartiza
te : restaurantul se afla la 
etaj și cantina la parter. Ce 
s-a întîmplat, ce nu s-a în- 
tîmplat, ce răsturnări de va
lori sociale s-or fi petrecut, 
nu știm. Cert e că, între timp, 
acestea și-au schimbat locul. 
Cantina e la- etaj Suferind 
mult la aprovizionare cu 
transportul alimentelor pe 
scări. Abonatului i-ar fi mai la 
îndemînă o cantină pe aceeași 
scară cu căminul. In prezent, 
după ce coboară scările cămi- ■ 
nului, are, mai la îndemînă, 
localul de alimentație publi
că...

Iată o problemă care reflec
tă aprecierea dată unuia și al
tuia din cele două localuri — 
cantina minerilor și unitatea 
de alimentație publică.

fost înconjurați de numeroși 
abonați, ce se grăbeau care 
mai de care să ne pună în 
cunoștință de cauză cu cît mai 
multe dintre problemele can
tinei. De ce probleme ? Pentru 
că -------- -
le 
ca

la această cantină treburi- 
merg încă tot așa de slab 
și în urmă cu cîteva luni 
cînd am mai vizitat aceas- 
cantină — abonații fiind, 
continuare. nemulțumiți 
felul în care li se asigură 

zil- 
supli- 

Dar, 
din- 
stat

tă 
în 
de 
(contra sumei de 17 lei 
nic) cele trei mese și 
mentul pentru serviciu, 
să dăm cuvîntul cîtorva 
tre abonații cu care am 
de vorbă :

— Ciorbele, deși sînt 
cute sub diferite denumiri pe 
lista de meniuri — „ciorbă â 
la grec", „ă la Cluj" — toate 
sînt „o apă și-un... orez" ; mai 
bine le-ar boteza „â Ia Lonea". 
Iar cele 2 400 de calorii care 
ar trebui să le aibe sînt de 
fapt tot atîtea... boabe de 
orez sau steluțe ele fidea. (Ma
rian Tntipa, vagonetar, secto
rul III).

— Ghiveciul așa-zis 
găresc" care ni se 
foarte des este un 
de orez cu tomate, 
fără nici un gust și

SI 
probleme,

La ora cinei în cantina E.M. 
Vulcan era liniște, ordine. In 
sala de mesa. Dar, în bucătărie, 
deși curățenie, te întîmpină o 
oarecare notă de dezordine. La 
un raid anterior, în această 
cantină se preciza că ordinea 
în bucătărie „e susceptibilă de 
îmbunătățire". Acum, la fal. E- 
caterina Milcu, șefa de schimb 
ne dă amănunte privind meni
ul. Zilnic se pregătesc două 
meniuri pentru prînz, aprovi
zionarea este corespunzătoare, 
mîncarea variată și consisten
tă.

Dintr-un grup de abonați 
Ion Constantinescu, angajat la 
mina Vulcan, sectorul III, răs
punde la întrebarea noastră re
feritoare la calitatea meniuri
lor și a servili,,.(țfă..as.șța.pe. 
ginduri; „E foarte hună..mîn
carea". Cu pîinea vjj-fșînț pro
bleme. Cel puțin la vizita noas
tră piinea era proaspătă.

Despre calitatea servirii încă 
ceva. La această cantină este 
introdusă autoservirea. Foarte 
bine. Dar n-ar fi rău ca la ghi
șeu să mai exista pentru a-i 
„îmbia" pe abonați la maniere 
cît mai elegante și o cutie cu 

așervetele. (Ăsta și pentru 
crufa fetele de masă).

In qeneral nu sînt probleme 
aici. Dar, în... special, mai sînt 
cîteva mărunțișuri lesne da în
lăturat.

Ciorbe 
„a la Lonea" 
și un carusel 
al deficiențe
lor organiza

torice
...Orele 21. In cantina E. M. 

Lonea, la cîteva mese — une
le nedebarasate de tăvi și res
turi de mîncare — cîțiva tineri 
serveau masa de scară. In fața 
ghișeuluf de la bucătărie, trei 
abonați așteptau să fie ser
viți. Din bucătărie se auzeau 
glasuri și un torent de rîsete. 
Am pătruns în interiorul aces
teia, surprinzîndu-i la o șuetă 
pe bucătăreasa Elisabeta 
Kovacs și soțul acesteia, pe 
responsabilul unui bufet din 
apropiere și alte trei lucrătoare 
din bucătărie. In timpul aces
ta sala de mese „sta să zboa
re" după cum se exprima un 
abonat.

Din clipa în care s-a aflat 
care este scopul vizitei noas
tre Ia cantină, pe dată am

„călu- 
servește 

amalgam 
aproape 

.. nici con
sistență. Pîinea, salamul pen
tru supliment sînt tăiate în 
porții prea devreme, iar pînă 
seara se usucă. Verdețurile nu 
prea sînt văzute prin mîncă- 
ruri... (Gheorghe 
miner IV. sectorul

— Cînd mergem 
cîte ceva, să ne 
vreo nemulțumire în legătură 
cu calitatea mîncărurilor, res
ponsabila cantinei, tovarășa 
Ioana Merca ne repede: „ce 
faci atîta gălăgie ? La d-ta a- 
casă ai mîncat mai bine" ? 
Pe foarte mulți străini, neabo- 
nați, îi vedem intrînd în bu
cătărie și servind masa : vîn- 
zătorii de la aDrozar și de la 
pîine, personalul terasei de 
vizavi ș. a. Oare aceștia plă
tesc ceea ce consumă ? (Toa- 
der Elisei, muncitor).

— Fac parte din comitetul 
de cantină, dar niciodată res- 
oonsabila nu ne-a consultat la 
întocmirea meniurilor, sau să 
ne îngăduie vreodată să asis
tăm la scoaterea alimentelor 
din magazie. Desert în aceas
tă săptămînă am primit o 
singură dată, și atunci o „Eu
genie" de 65 de bani... Igiena 
Iasă mult de dorit... (Alexan
dru Teleman, miner, sectorul 
II).

Ora 1,10 noaptea, după ter
minarea schimbului III. La 
această oră, cum se prezintă 
oare porțiile oferite abonați
lor ?

■ ' Cîteodată.''‘cîrtd’ mîncarea 
e mai gustoasă porțiile sînt 
foarte mici. Ca să nu mai vor
bim de faptul că, de regulă, 
sînt reci. Cîteodată pompăm 
noi motorină pentru injectoa- 
re ca să ne poată încălzi mîn
carea... Foarte mulți tineri 
pleacă de la mină numai din 
cauza cantinei. Oricîte recla- 
mații am făcut la responsabila 
cantinei, la comitetul sindi
catului, nu s-a luat nici o mă
sură... (Dumitru Stroe. Dumi
tru Nohai. vagonetari, sectorul 
II. Vasile Pătrașcu, vagone
tar. sectorul TIT).

Deci, iată opiniile cîtorva 
abonați în legătură cu canti
na la care servesc ei 
Comentariile ar fi de 
dună cele constatate de noi și 
cele relatate de interlocutori. 
Se vede că lucrurile au bătut 
pasul pe loc de la vizitele 
noastre anterioare. Oare nu 
poate fi schimbată odată pen
tru totdeauna această 
la cantina F. 
impune ca în 
timp conducerea 
și comitetul sindicatului să a- 
nalizeze amănunțit activitatea 
de la cantină, să ia măsuri de 
redresare a situației existente 
în momentul de față aici.

foarte înalte ? De ce proble
me minore (de curățenie sau 
aprovizionare) sînt puse 
masa unora care trebuie 
rezolve cu totul și cu
alte lucruri ? Lăsăm gospoda
rul minei Lupeni și adminis
tratorul cantinei să răspundă 
singuri la aceste întrebări, so
cotind că vor înțelege, în pri
mul rînd, 
lor : de 
nu alții, 
zolvat la

Pe tema cantinei minei 
peni s-au purtat multe 
cuții. Unele au ajuns chiar la 
organul orășenesc de partid. 
Desigur, în multe privințe a- 
cest organ a acordat tot spri
jinul minei, cantinei acesteia. 
Dar, învățîndu-se astfel, unii 
au înțeles că și celelalte ne
ajunsuri să fie ’..transferate" 
spre rezolvare acestui organ, 
gospodarul și administratorul 
schimbîndu-și, puțin cîte pu
țin, atribuțiunile, limitîndu-se 
doar la comunicarea neajunsu
rilor...

Spuneam că pe tema canti
nei de la Lupeni s-au purtat 
discuții multe. Se pare că lu
crurile se îndreaptă, Tovarășa 
Ana Trifan, responsabila can
tinei, ne-a explicat că în ul
timul timp nu mai sînt recla- 
mații. In fine...

Și acum cîteva constatări : 
pe coridorul cantinei, chiuve
ta destinată abonaților e per
manent înfundată. Intr-una 
din magazii, la o oră tîrzie 
(după ce suplimentul a fost 
împărțit) se mai aflau patru 
porții pentru supliment (gră
tare nepreparate) despre care 
responsabila ne-a dat o justi
ficare, iar salariatele de la 
bucătărie, altă justificare. Nu 
am insistat prea mult să aflăm 
ce e cu grătarele, dar am ră
mas cu convingerea că la a- 
ceastă cantină nu se exercită 
un control suficient de rigu
ros asupra tranșării porțiilor.

Cantina se află în preajma 
mutării într-un local nou. 
Urăm abonaților, așa cum se 
obișnuiește, masă bună în casă 
nouă !

Expansi
unea...

macaroa 
nelor

Se înserase cînd am trecut 
pragul 'cantinei miniere din 
Aninoasa. Sala de mese se 
popula încet, încet cu abonați, 
unii dintre ei urmînd să intre 
în schimbul de noapte. In ge
neral cantina se prezenta ac
ceptabil sub aspectul curățe
niei, dar am întîlnit probleme 
(și nu puține) la alte capitole 
ale activității. Despre acestea 
s-au grăbit să ne vorbească 
mai mulți dintre cei care 
veau cina, de îndată 
ne-au observat prezența.

Tînărul Aurel Șamotă,
gonetar în brigada cunoscutu
lui miner Vasile Mereuță, ur
mînd să intre în schimbul IV, 
se arăta nemulțumit de masa 

o
Și

sase aproape jumătate necon
sumat — n.n.). Adevărul e, că 
ne îndoapă pur și simplu cu 
paste făinoase : într-o seară 
macaroane cu brînză, în cea
laltă tăieței tot cu brînză care 
de cele mai multe ori e acră. 
Și nici suplimentul nu e cine 
știe ce de capul lui ; ni se pu
ne în pachet o bucată de slă
nină, brînză, salam dar nicio
dată însoțită de o ceapă ver
de, o ridichie — mă rog ceva 
care să dea gust de verdețuri 
că doar se găsesc din belșug 
acuma vara. De fapt eu am și 
renunțat la supliment, îmi 
procur ce-mi convine de la 
alimentară și de la piață.

Aceleași aspecte, ale lipsei 
de preocupare din partea ad
ministrației cantinei pentru ri
dicarea consistenței calorice a 
mîncării servite, a diversifică
rii meniurilor, variației mîncă
rurilor prin introducerea ace
lor de sezon, a verdețurilor și 
legumelor în cazan și în fine 
îmbogățirea meselor cu salate, 
ne-au fost dezvăluite și de 
alți abonați ca Nicolae Liciu 
de Ia sectorul I, Dumitru U- 
drescu de la sectorul IV, Con
stantin Mircea de la sectorul 
III și alții.

Dacă majoritatea s-au decla
rat mulțumiți de orarul la care 
sînt servite mesele („Noaptea, 
la ieșirea din schimbul trei, 
chiar de întîrzii ceva peste 
program, găsești mîncare pînă 
la ora 2,30“ — Gh. Bota), în 
schimb au ridicat multe obi
ecții cu privire la alcătuirea 
meniurilor pentru mesele de 
prînz — sărace în legume și 
lipsite de verdețuri, neînsoțite 
de garnituri și salate după 
cum am mai arătat. De 
asemenea s-a obiectat 
asupra cantităților de ali
mente și calității lor, din care 
sînt alcătuite suplimentele 
pentru știt, reproșîndu-i-se ad
ministrației și comitetului de 
cantină că nu aduce la cu
noștința abonaților — prin 
cîntărire — gramajul salamu
lui, șuncii, brînzei din supli
ment.

La bucătărie, în timp ce 
abonații ne „întrețineau" cu 
problemele lor, personalul ac
ționa precipitat cu mături și 
furtunul cu apă pentru a pune 
la punct ce se mai putea... 
De curat era să zicem, fără 
a apela la indulgență, curat. 
Dar am întîlnit aspecte care 
nu erau străine de nemulțumi
rea abonaților care se auto
servesc cu mîncarea la 
de lipsa de variație a 
sențjțe,..

— Pentru a Acoperi

masa. 
prisos

stare,
M. Lonea ? Se 
cel mai scurt 

exploatării

Lucrurile se 
îndreaptă, 

dar nu 
lipsesc 

problemele
De ce unele probleme devin 

atît de dificile, îneît de exem
plu, pentru dotarea unei can
tine cu căni de apă se apelea
ză la sprijinul unor foruri

ser-
ce

va-

servea
tăieței

cu meniul
noapte

de seară pe care 
(ciorbă de cartofi 
cu brînză).

— Nu mă împac
de la cină ; eu unul la 
lucrez cu stîlpi de fier în a- 
bataj și, vedeți, ceea ce am 
în farfurie... (Intr-adevăr, din 
porția de tăieței cu brînză lă-

Cînd omul 
de serviciu 

este și 
magazioner 
și bucâtar

La Petrila, sala cantinei 
unde servesc masa ‘aproape 200 
de abonați și 10—15 flotanți, 
în majoritate salariați ai mi
nei, oferea în seara zilei de 14 
iunie, mese cu fețe din plastic 
curate, căni și pahare pentru 
apă, tacîmuri acceptabile, șer
vețele, solnițe cu scobitori, 
chiuvetă cu săpun și prosop 
curat și... fum. Puteai să-l tai 
cu cuțitul. Un aparat de ra
dio, bun, dar scos din priză, 
postură în care a rămas toa
tă seara. In bucătărie era, de 
asemenea, ordine și curățenie, 
fapt ce spunea ceva despre 
munca schimbului format din 
lucrat jarele Olga Zgîmbău, 
Susana Bendea și Ileana 
Nagyi, apreciate pe merit de 
numeroși, abonați. Dar și aici 
ni s-a „servit" o excepție e- 
sențială. La geamul bucătă
riei se aflau 6 „rude" de salam, 
întregi. Nici o felie tăiată din 
vreuna, nici o felie adăugată. 
Acolo și-au făcut „stagiul" de 
la ora 16 pînă la ora 23, cînd 
au .părăsit cantina. Așa stau 
în mod obișnuit salamul, un
tul, slănina, costița, uneori și 
carnea la cantina minei Petri
la. De azi de la orele 16-17, 
cînd sînt scoase din magazie, 
inclusiv din frigider, pînă 
mîine. orele 4-8,30, ore între 
care se servește dejunul. De 
ce ? Pentru că noua magazio
neră, Ionescu. este bolnavă, 
deci, nu-i prezentă la nost, 
iar omul de serviciu, Mihai 
Arsenoiu. care îndeplinește și 
funcția de magazioner are 
program de lucru numai de 
dimineața. Așa că... mai face 
omul o oră, două în plus, dar 
mai mult nu poate. Tot dum
nealui, Mihai Arsenoiu, omul 
de serviciu, magazionerul era 
așteptat, în jurul orei 22, să 
transforme salamul în porții, 
pentru dejun. N-a mai venit, 
a aflat el ceva, operația ur
mînd s-o facă femeile din 
schimbul sosit la ora 22. După 
ochi, căci cîntarul era încuiat 
de Arsenoiu. Și așa tăiat, sa
lamul și-a continuat „stagiul" 
în căldura de la bucătăria

poate fj, ycce.pta.ta o asemenea
W.iyele 31efc

urmările ei posibile sînt ușor 
de înțeles.

Cinci membri ai comitetu
lui de cantină și numeroși alți 
abonați cu care am discutat 
timp îndelungat și-au expri
mat deschis nemulțumirea 
față de consistența meselor. 
Mai ales de la venirea noului 
responsabil, Dionisie Caiman, 
se servește un singur meniu, 
mîncarea nu este gustoasă, 
ciorbele, după ora 15,30, sînt 
apă chioară, laptele cu cacao 

jse prepară și acum din lapte 
praf, la supliment s-a renun
țat, pîinea, ca și în seara vi
zitei, este de multe ori ne
coaptă, crudă ori foarte veche 
Iată în sinteză o parte din 
„bilanțul" de aspecte pe care 
ni l-a înfățișat cantina din 
Petrila și abonații ei în seara 
zilei de joi, 14 iunie a.c.

Asupra mărturiilor necesare, 
ce urmează a se aplica aici 
invităm să-și spună cuvîntul 
factorii competenți din cadrul 
minei Petrila.

CARNET

Mîine, la ora 18, în 
mică a Casei de cultură din 
Vricani va fi susținută ex
punerea : „Rolul gazetei 
„Poporul suveran" in desfă
șurarea revolufiei de la 1848 
în Țările Române. Importan
ta ei în literatură" susținută 
de prof. Elena Danciu. A- 
ceastă acțiune prin care se 
evocă rolul istoric complex 
îndeplinit de gazeta revolu
ționară „Poporul suveran" 
face parte din manifestările 
diverse care marchează îm
plinirea a 125 de ani de la 
memorabilul an 1848, an cu 
semnificații atît de bogate 
pentru istoria tării noastre.

Astăzi, la ora 19, comite
tul sindical de la E.M. Lu
peni împreună cu clubul 
muncitoresc din oraș și-au 
propus să organizeze ziua sec
torului V al minei. Tematica 
acestei acțiuni complexe - 
care, urmînd altora de ace
eași orientare, este o consfă
tuire și un util schimb de ex
periență - reflectă interesul 
pentru condițiile de muncă ale 
minerului, dar și pentru via
ța social-culturală : „Preocu
parea conducerii sectorului 
pentru asigurarea unui climat 
optim de muncă și pentru 
nivelul de viață al familiilor 
minerilor". Ziua sectorului V 
se încheie cu un program ar
tistic pentru mineri susținut de 
artiști amatori din formațiile 
clubului și cu o seară 
tractivă.
« > tli ,U V u ■

Medalion 
muzical

Centrele de bacalaureat 
și președinții Comisiilor 
din municipiul Petroșani

Lit:im de cultură generală
LICEUL 

cu limba de 
la liceul din ______ _
restanțieri). Președinte : Wolfran Fux, lector univ.,' Univer
sitatea Timișoara.

LICEUL DIN PETRILA, comisia numărul 20 (mixtă), 
cu limba de predare română. Se vor prezenta candidații de 
la liceul din Petrila (cursul de zi, seral și restanțieri). Pre
ședinte : Iovan Florian, lector univ., Instituitul de mine Pe
troșani.

LICEUL DIN PETROȘANI, comisia numărul 21 (reală), 
cu limba de predare română-maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la liceul din Petroșani (cursul de zi și restan
țieri). Președinte: Toro Edith, lector univ., Universitatea 
Timișoara.

LICEUL
cu limba de 
la liceul din 
tanțieri). Președinte: Simionescu Aurelian, conf, univ) dr., 
Institutul de mine Petroșani.

LICEUL DIN PETROȘANI, comisia numărul 23 (reală), 
cu limba de predare română. Se vor prezenta candidații de 
la liceul din ’ .......................... ~
Stoica Ligia,

LICEUL
cu limba de 
la liceu] din 
ședințe : Schlett Zeno, șef lucrări, Universitatea Timișoara.

LICEUL DIN VULCAN, comisia numărul 26 (mixtă), 
cu limba de predare roipână. Se vor prezenta candidații 
de la liceul din Vulcan (cursul de zi, seral și restanțieri). 
Președinte: Suciu Aurel, lector univ.. Institutul de mine 
Petroșani.

LICEUL INDUSTRIAL MINIER Petroșani, comisia nu
mărul 123. Se vor prezenta candidații de ia liceul indus
trial minier Petroșani, specialitățile exploatări miniere, elec
tromecanică minieră (cursuri de zi, seral șl restanțieri). 
Președinte : Marian Ion, prof. univ. dr., Institutul de mine 
Petroșani.

In
al clubului muncitoresc din 
Petrila se află și preocupări 
constante menite să con
tribuie la desăvirșirea edu
cației muzicale a celor in
teresați. Iată pentru ce ieri 
după masă, în sala biblio
tecii pentru cercul meloma-| 
nilor s-a programat o audi- i 
tie muzicală, gen medalion, | 
consacrată personalității ar- . 
tistice a uneia dintre cele 
mai semnificative și auten- 
tice talente interpretative 
a muzicii populare româ
nești — Maria Tănase.

0* ■ ■ ■Si unu repertoriului.

să facă gospodarii

Acțiune de munca

ori afumată, 
adăuga pe 
gospodărești

1)
Uzată

care-1 
nici 
mic 

ne 
mai

muncitoresc 
propus să susți- 

după-masă, două 
de muzică popu- 
i locuitorii din

risăului ca mîncarea să 
ori nefiartă 
mai putea 
deficiențelor

din

monar

necesa. 
rul de alimente, ne mai pu- 
nînd Ia socoteală legumele și 
verdețurile, pentru pregătirea 
mîncării la cei o sută de abo
nați magazia e neîncăpătoare 
— ni se destăinuie bucătă
reasa de serviciu Ana Albescu. 
Frigiderul „Fram" pe
avem, și nu funcționează 
așa cum trebuie, e prea 
pentru a ne permite să 
aprovizionăm cu cantități
mari de alimente ; ne e frică 
să nu se strice și așa că procu
răm alimente care să le gătim 
d.e pe o zi pe alta. Ni s-a pro
mis un frigider mare, dar...

Mai aflăm că soba de la 
bucătărie e stricată de o săp
tămînă și că de mai multe zile 
gătitul mîncării se face „în 
rate" pe un reșou (? I) cu două 
ochidri, și cu... implicațiile 

iasă 
Am 

lista 
în-

in concluzie, ce trebuie 
cantinelor ? în primul rînd, să se preocupe 
mai mult pentru diversificarea meniurilor ce 
le .oferă abonaților lor, să aibă în atenție îm
bunătățirea calității mîncării, și fiindcă ne 
aflăm in sezonul verdețurilor și zarzavaturi
lor, acestea să fie prezente mai consistent în 
cazonele bucătăriilor. Va trebui, de aseme
nea, ca în această perioadă, a verii, să fie 
rezolvate - acolo unde e cazul - toate pro
blemele gospodărești legate de cantine și 
bucătării. în al doilea rînd, să-și îndrăgească 
abonații, să se preocupe de primirea lor și 
servirea meselor în așa fel, îneît aceștia să

Artiștii amatori 
din Lonea 

în deplasare
Clubul l 

Lonea și-a 
nă, mîine i 

spectacole i 
Iară pentru 
Cimpa șl Jief. In acest fel 
se verifică și pregătirea or
chestrei de muzică populară 
și a soliștilor, buna concep
ție in întocmirea și îmbogă
țirea

DEZBATERE

Despre „Poziția femeii în societate'*
Din inițiativa grupei sindi

cale și a comisiei de femei la 
Școala generală nr. 5 din 
Vulcan a avut loc de curînd 
o dezbatere pe tema : „Poziția 
femeii în societate". Au parti
cipat toate cadrele didactice 
—i profesori, învățători și e- 
ducatoare. Acțiunea a fost or
ganizară și condusă de tova 
rășele Elisabeta Sălagea, res
ponsabila comisiei de femei Și 
Mariana Purece.

Printre numeroasele femei 
care au luat cuvîntul contri
buind la eficienta dezbaterii 
s-au aflat și tovarășele Floa
rea Pardos și Maria Văduva 
care au adus în dezbatere 
idei prețioase.

Acțiunea s-a închaiat cu e 
discuție utilă pe teme gospo
dărești, și anume modul de 
pregătire și aranjare a unei 
mese festive.

Mica publicitate
VIND I.M.S. Petrila. Cartier 8 Martie bl. 25/8.

se simtă ca „acasă", înconjurați de atenție 
și solicitudine. Iar comitetele de cantine să-și 
impună punctul lor de vedere mai curajos, 
să nu mai fie doar o formalitate scriptică, să 
urmărească îndeaproape respectarea întoc
mai a rețetelor de preparare a meniurilor și 
să informeze operativ conducerea exploatării, 
comitetul sindicatului de orice abateri pe 
care le constată.

Și abonații au la rîndul lor o mare datorie : 
să respecte cantina, bunurile ce le sînt puse 
la dispoziție, oamenii care-i servesc.

Acolo unde sînt necesare măsuri, să fie 
luate, să nu se mai tergiverseze la infinit eli
minarea deficiențelor I

Dimineață 
de basme

Pentru cei mici, la biblio
teca clubului din Lup’ni 
este programată mîine, la 
ora 10, o dimineață de bas
me. Lectura se încheie prin 
vizitarea în grup a unui loc 
care constituie o permanen
tă lecție de educație patrio
tică, revoluționară pentru 
tineret — monumentul mi
nerilor „Lupani '29“.

Hunedoara-Deva
Anunță

Din activitatea organizațiilorU. T. C
indicația 
activități 

tinerii uteciștj care pleacă să-și facă datoria față de 
Relatăm doar cîteva din

Comitetul U.T.C. de la preparația Lupeni, la 
organelor superioare ale U.T.C., a inițiat cîteva 
pentru 
patrie. acestea :

Cine știe preparare, 
cîștigă

70 de tineri au par
ia concursul ..Cine

Con-
cu-

Peste 
ticipat 
știe preparare, cîștigă". 
cursul a avut ca temă 
noașterea fluxului tehnolo
gic de preparare a cărbune
lui și a normelor departa
mentale de protecție a mun
cii. La faza pe exploatare 
s-au prezentat trei echipaje, 
reprezentînd organizațiile 
U.T.C. nr. 1, 2 și 3. In urma 
concursului (examinator ing. 
Aurel Meza), echipajele s-au 
clasat astfel: locul I — or
ganizația nr. 3 ; locul II — 
organizația nr. 2 ; locul III 
— organizația nr. 1. De re
marcat pregătirea bună a e- 
chipajului de la organizația

In cadrul Școlii profesionale materiale <le construcții 
Deva — va funcționa. începînd cu anul școlar 1973-1974, 
o clasă care pregătește PERSONAI SILVIC 
DE PĂDURAR

ÎN ””NCȚIA

Durata școlarizării este de doi ani.

nr. 3 din care au făcut par
te tinerii Ioan Ciora, loan 
Pascu și Viorica Pastor. Câș
tigătorilor le-au fost oferite 
premii în obiecte.

rășul loan Polgar, 
rul comitetului U.T.C. 
preparației Lupeni, finer 
recruți au fost rugați să 
întoarcă după 
stagiului militar la aceleași 
locuri de muncă, deoarece 
colectivul în care au învățat 
și au muncit are nevoie de 
tineri multilateral pregătiți.

secreta-
al 
•ii 
se 

satisfacerea

EXAMENELE DE ADMITERE VOR AVEA
R1OADA 1 - 15 IULIE 1973.

tOC IN PE-

Intîlnire
distractivă...

Peste 100 de tineri 
tinere și-au dat întîlnire 
locul de agrement „Puțul 
sud" de la Lupeni. Aici, 
ritmurile melodiilor 
pretate de formația de tine
ret a preparației. tinerii au 
dansat, s-au recreat. Nu au 
lipsit jocurile distractive și 
glumele, urările de mult suc
ces adresate celor care plea
că pentru a-și satisface sta
giul militar. In cadrul în
demnului rostit aici de tova-

...și alta sportivă

Și 
la
V 
în 

inter-

O întîlnire sportivă deose
bit de disputată a prilejuit-o 
meciul de fotbal între două 
„selecționate" de tineri de 
la preparație. De o parte a 
terenului s-au înființat tine
rii recruți, iar de 
tinerii car.e și-au 
stagiul militar.

Intîlnirea a fost 
de interesantă din 
ce a avut și... spectatori. Ti
nerii viitori militari au reu
șit să țină piept „bătrînilor" 
și să încheie partida cu sco
rul de 8—8.

cealaltă 
satisfăcut

dsosebit 
moment

patriotică
Ultima activitate la 

au participat tinerii recruți, 
înainte de a pleca; a fost o 
amplă acțiune de muncă vo
luntară pentru colectarea 
fierului vechi. Peste 30 de 
tineri s-au unit într-o după- 
amiază prin elanul ce-i ca
racterizează și au colectat 
din secțiile și incinta prepa- 
rației aproape 40 de tone de 
fier vechi. Acesta se adau
gă la cele 220 de tone fiSr 
vechi colectate pînă 'în pre
zent de tinerii preparatori 
din Lupeni și Ia cei peste 
47 000 lei realizați. Pe lîngă 
tinerii recruți au 
la această acțiune
tii loan Medrea, 
ra, Mihai Varga, loan 
man și alții.

participat 
și uteciș- 
Ioan Cio-

Candidații trebuie să aibă stagiul militar
virsta de pînă la 35

Pentru înscriere

satisfăcut $1
de ani.
sînt necesare următoarele acte:
absolvire a școlii generale, copieCertificat de 

și originalul ;
Copie legalizată a livretului militar;
Avizul favorabil al organului de miliție că nu 

ferit condamnări (nu are cazier) ;

4) 
ciliază

Recomandarea Ocolului silvic in raza căruia

Certiiicat medical eliberat de circumscripție;

lega-

a su-

domi-

Buletin de analiza singelui și examen radiologie pul- 
efectuat cu cel mult trei luni înainte de concurs.

Examenul va consta din probe scrise și orale la:
— MATEMATICĂ
— BOTANICĂ

Orice relații se vor cefe de la Inspectoratul silvic De
va, telefon 13299 — 14032 sau Ocolul silvic apropiat.
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Primiri !a tovarășul COMUNICAT COMUN
mt)LH CEAUȘESCU

Mc Kinley A. Deshield, secretar 
general al partidului „The True 

Whig Party“ din Liberia

cu privire la vizita oficială in Republica Socialistă România a președintelui
Republicii Volta Superioară, general Sangoule Lamizana

Vineri, 15 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
qeneral al Partidului Comunist 
Român, a primit pe McKinley 
A. Deshield, secretar general 
al partidului „The True Whig 
Party" din Liberia, care face o 
vizită prietenească în Republi
ca Socialistă România, Ia invi
tația C.C. al P.C.R.

Au fost de fată tovarășii E- 
mil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, reprezentan
tul partidului „The True Whig 
Party" a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj 
din partea președintelui parti
dului „The True Wihg Party", 
W. R. Tolbert Jr. — președinte 
al Republicii Liberia. In mesaj, 
președintele Tolbert dă expre
sie sentimentelor sale de prie
tenie și bunăvoință și transmite 
salutările sale călduroase, cor
diale secretarului general al 
P.C.R., poporului român și 
Partidului Comunist Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, în nume
le său personal, al conducerii 
P.C.R., un cald și prietenesc 
mesaj de salut președintelui 
partidului „The True Whig 
Party", șeful statului liberian 
— W. R. Tolbert Jr., iar popo
rului liberian, succes în dezvol- 
taraa economică și socială pe 
calea progresului și bunăstării.

împărtășind impresiile din 
timpul vizitei sale în România, 
oaspetele a dat o înaltă prețui
re realizărilor obținute de po
porul român, sub conducerea 
P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în opera de edifica
re a unei vieți noi, în ridicarea 
standardului, de viată al oame

Delegația de ziariști din 
R. F. Germania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit, vineri după-amiază, 
delegația oficială de ziariști 
din Republica Federală Ger
mania, care face o vizită de 
documentare în țara noastră.

La întrevedere au fost de 
față Cornel Burtică, membru 
supleant al Comițetului Exe
cutiv, secretar al C. C. ' âl 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin 
Mitea, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, Ion 
Mărgineanu, director general 
al Agenției Române de Presă.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut cordial cu ziariștii : Heinz 
Schewe, corespondent la Vie
na. al ziarului ,.Die Welt“, Pe
ter O. Ebel, șeful secției ex
terne a revistei ..Stern", Sieg- 
mar Schelling, șeful secției 
politice a revistei ..Welt am 
Sonntag", Cristian M. Schone, 
adjunct al șefului secției poli
tice a Ziarului „Frankfurter 
Rundschau", Lothar Labusch, 
redactor responsabil al ziaru
lui „Kolner Stadt-Anzeiger", 
Thomas Metz, redactor pen
tru problem? economice 
internaționale la revista

Ziariștii Karl Neuman și Cristian 
Schmidt Hauer din Republica 

Federală Germania
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar qeneral al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, vineri dimineața, pe ziariș
tii Karl Neuman, șeful biroului 
din Viena al Televiziunii I 
(A.R.D.), și Cristian Schmidt 
Hauer, corespondent la Viena 
al Radiodifuziunii din R.F. Ger
mania.

La primire au fost de față to
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PETROȘANI — 7 Noiem 
brie: Alfred cel mare; Re
publica ; Am încălcat legea; 
LONEA — Minerul: Bariera; 
ANINOASA : Copiii mării ; 
VULCAN : Domnului profe
sor cu dragoste ; LUPENI'— 
Cultural : Veronica ; LUPENI 
— Muncitoresc : 19 fete și 
un marinar; URICANI : 
Martin in al 9-lea cer.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii in zori de zi ; 5,20
Drag nri-e cîntecul și jocul ;
5,40 Jurnal agrar ; 5,50 Mu
zică ușoară ; 6,00-8,08 Radio- 
programul dimineții ; 8,08
Matineu muzical ; 8,25 Mo

nilor muncii, a formulat apre
cieri călduroase cu privire la 
activitatea intensă desfășurată 
de România pe arena internați
onală pentru pace, înțelegere 
și cooperare între națiuni, pen
tru respectarea dreptului fie
cărui popor de a fi stăpinul 
destinelor sale.

In acest context, McKinley 
A. Deshield a transmis popo
rului român felicitări călduroa
se cu ocazia sărbătoririi celei 
de-a 25-a aniversări a naționa
lizării principalelor mijloace, 
de producție industrială în Ro
mânia.

In cursul întrevederii, s-a ex
primat dorința comună de a 
continua și dezvolta contactele 
la diferite niveluri, de a -extin
de și accelera colaborarea re
ciproc avantajoasă dintre Ro
mânia și Liberia pe plan poli
tic, economic, tehnico-știintific 
cultural și în alte domenii, pe 
baza principiilor egalității în 
drepturi, respectării indepen
dentei și suveranității naționa
le, a neamestecului în treburi
le interne.

S-a subliniat necesitatea u- 
nei strînse colaborări între ce
le două state în viata internați
onală pentru lichidarea defini
tivă a colonialismului și rasis
mului, pentru depășirea decala
jelor care separă țările în curs 
de dezvoltare de cele avansate 
din punct de vedere economic, 
pentru stingerea focarelor de 
încordare, pentru, promovarea 
unei politici noi și înlăturarea 
vechii politici imperialiste de 
forță, dictat și .agresiune, pen
tru făurirea unei lumi mai 
drept?, mai bune.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o ambiantă cordială, prie
tenească.

„Wirtschaftswoche", Nicolaus 
Prede, redactor de politică ex
ternă la Agenția D.P.A., Dirk 
Reinartz, fotoreporter la re
vista „Stern", Bruno Szobczak, 
corespondent al Agenției 
D.P.A. acreditat la București.

Răspunzînd întrebărilor ce 
i-au fost adresate de oaspeți, 
președintele Consiliului de 
Stat a relevat unele aspecte 
ale dezvoltării economice și 
sociale a României, a expus 
poziția țării noastre într-o se
rie de' probleme ale vieții iti- 

’ternâționăle, îndeosebi ale 
securității și cooperării pe 
continentul european.

In cursul întrevederii, șeful 
statului român a subliniat e- 
voluția pozitivă a relațiilor de 
colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Federală Germania. In a- 
cest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că așteaptă 
cu plăcere vizita în R. F. Ger
mania. exprimîndu-și convin
gerea că ea va marca un mo
ment important în dezvoltarea 
raporturilor româno—vest-ger- 
mane, va contribui la extinde
rea conlucrării multilateral® 
dintre cele două țări și po 
poare, va servi, totodată, cau
zei păcii, destinderii. înțelege 
rii și cooperării în Europa și 
în întreaga lume.

varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Mitea, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
interviuri pentru Televiziunea 
I (A.R.D.) și posturile de radio 
„Westdeutscher Rundfunk" din 
R.F. Germania.

ment poetic ; 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 9,00 
Buletin de știri; 9,30 Mio
rița ; 9,50 Muzică ușoară ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Orchestra de muzică popu
lară „Vîlceanca" ; 10,20 Piese 
instrumentale ; 10,30 Emisiu
ne muzicală de la Moscova : 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Muzică ușoară ; 11,15 Turism; 
11,35 Răsunetul patriei ; 12,00 
Discul zilei — Mihaela Mi
hai ; 12,30 lntîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,30 Radiorecor- 
d'ing ; 15,00 Buletin de știri ; 
16,00 Radiojurnal ; 17,00 Ști
ință, tehnică, fantezia; 17,25 
Album de prelucrări corale;
17,40 „Steaua fără nume — 
floarea din grădină ; 18,00
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate; 20,45 Con
semnări ; 20,50 La hanul me
lodiilor ; 21,25 Moment
poetic ; 21,30 Revista șlagă
relor ; 22,00 Radiojurnal;
22,30 Dans non-stop ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03-6,00
Estrada nocturnă ;

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Volta Superi
oară, general Sangoule Lami- 
zana, a făcut o vizită oficială 
în România între 11 și 15 iu
nie 1973.

Președintele Republicii Vol
ta Superioară și personalită
țile care l-au însoțit au vi
zitat, în timpul șederii lor 
în România, obiective indus
triale, agricole și social-cul- 
turale din București, Pitești 
și Brașov.

Pe întreg parcursul vizitei, 
oaspeții voltezi s-au bucurat 
de o primire călduroasă, pli
nă de afecțiune și ospitali
tate, expresie a sentimentelor 
de stimă și prietenie care 
animă reciproc cele două țări 
și popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a avut convorbiri oficiale cu 
președintele Republicii Volta 
Superioară, general Sangoule 
Lamizana, la care au partici
pat :

din partea română : Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Angelo Mi- 
culescu, ministrul agricultu
rii, industriei alimentare și 
apelor, Vasile Pungan, con
silier al președintelui Consi
liului de Stat, Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul Româ
niei în Volta Superioară, 
Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior. Lucian Petrescu, di
rector în Ministerul Afaceri
lor Externe, Nicolae Moldo- 
vanu, director în Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geo
logiei,

din partea volteză: dr. Jo
seph Conombo, ministrul afa
cerilor externe, Tiemoko Marc 
Garango, ministrul finanțelor 
și comerțului, Felix Tiemta- 
raboum, ministrul tineretu
lui și sportului, Pierre llbou- 
do, ambasadorul Voltei Supe
rioare în România, Gregoire 
Nana, deputat în Adunarea 
Națională, Francois Sekone, 
directorul afacerilor politice 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne. Philippe Oudraogo, di
rectorul geologiei și minelor, 
Sogbe Simon Some, consilier 
tehnic, în Ministerul Plșn.ulpi, 
Jan Baptiste Ilbondo. consi
lier îii Ministerul Afaceri
lor Externe.

In cadrul, convorbirilor, ca
re s-au desfășurat într-o at
mosferă de sinceră prietenie 
și deplină înțelegere, cei doi 
președinți s-au informat re
ciproc asupra procesului de 
dezvoltare economică și so
cială din cele două țări, au 
analizat stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale și au făcut 
un schimb de păreri cu privi
re la problemele internațio
nale de interes comun.

Partea română a exprimat 
întreaga sa considerație pen
tru realizările dobîndite de 
Republica Volta Superioară 
în lupta sa pentru apărarea 
și consolidarea independenței 
politice și economice, pentru 
lichidarea sechelelor colonialis
mului și subdezvoltării, pentru 
valorificarea deplină a bogă-

Ceremonia plecării din Capitală
(Urmare din pag. 1)

Cei doj președinți răspund 
cu cordialitate acestor mani
festări de simpatie.

La scara avionului, președin
tele Sangoule Lamizana și per
soanele oficiale care l-au înso
țit în vizita în România își iau 
rămas bun de la Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui d? Miniștri, Emil Drăgănes

9,00 Curs de limba germa
nă — Lecția a 58-a ;

9,30 A fost odată ca nicio
dată... Floarea de pia
tră (partea I) ;

10,00 Telex ;
10,05 Ansambluri folclorice i 

Țarina de la Alba Iu- 
lia (reluare);

In jurul orei 10,30. Trans
misiune directă din 
Piața Palatului Repu
blicii de la Adunarea 
populară organizată cu 
prilejul aniversării a 
125 de ani de la Revo
luția burghezo-demo- 
cratică din 1848, și a 
unui sfert de veac de 
Ia naționalizarea prin
cipalelor mijloace de 
producți? ;

12,00 Muzică populară româ
nească ;

12,30 Cărți și idei; 

țiilor sale naționale. pentru 
îmbunătățirea condițiilor eco
nomice, culturale și sociale 
ale poporului voltez.

Partea volteză a dat o înal
tă apreciere succeselor re
marcabile obținute de po
porul român în opera de e- 
dificare a societății socialiste, 
de creare a unei economii a- 
vansate și a unei culturi mo
derne, de ridicare a nivelului 
de viață. Ea a acordat, de 
asemenea, o înaltă apreciere 
politicii externe a României, 
solidarității și sprijinului 
consecvent acordat mișcărilor 
de eliberare națională și ti
nerelor state africane în lup
ta lor dreaptă pentru inde
pendență și progresul lor e- 
conomic și social.

Animați de dorința de a 
răspunde aspirațiilor de pace 
și înțelegere ale popoarelor 
român și voltez și de a dez
volta. în continuare, raportu
rile dintre cele două state, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Republicii 
Volta • Superioară, general 
Sangoule Lamizana, au sem
nat o Declarație solemnă co
mună privind principiile ce 
trebuie să guverneze relațiile 
bilaterale, precum și relați
ile cu toate celelalte state.

Ei au exprimat convingerea 
că pentru realizarea destin
derii și asigurarea păcii în 
lume este imperios necesar 
ca toate statele să respecte 
principiile proclamate în a- 
ceastă Declarație.

Analizînd relațiile româno- 
volteze, cele două părți au 
constatat cu satisfacție că a- 
cestea, deși se află la înce
puturile lor, au posibilitatea 
să se dezvolte continuu, în 
folosul reciproc al celor două 
țări și popoare, al păcii și în
țelegerii internaționale.

Cele două părți și-au ex
primat hotărîrea lor fermă de 
a acționa pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale, a 
cooperării economice, tehni
ce, culturale și științifice, pe 
baze reciproc avantajoase.

Totodată, ele au convenit 
să intensifice contactele la 
toate nivelurile, să facă 
schimb de delegații și ex- 
perți în diverse domenii pen
tru concretizarea a noi posi
bilități de cooperare.

Pentru dezvoltarea schim
burilor economice bilaterale 
s-a convenit ca părțile să ac
ționeze pentru aplicarea pre
vederilor Acordului comer
cial semnat în anul 1970. S-a 
convenit, de asemenea, întru
nirea Comisiei mixte, prevă
zută de acest acord, și să in
tensifice schimburile de dele
gații pentru o mai bună cu
noaștere a posibilităților re
ciproce și să faciliteze parti
ciparea la tîrgurile interna
ționale care se organizează în 
cele două țări.

In scopul diversificării re
lațiilor economice bilaterale 
s-a căzut de acord să se 
dezvolte cooperarea economi
că pe termen lung în dome
niile minier, transporturilor, 
agricol, industrial și alte do
menii.

Cele convenite cu privire 
la dezvoltarea schimburilor 
comerciale și a cooperării e- 
conomice au fost consemnate 
într-un Protocol semnat in 
timpul vizitei.

Pentru dezvoltarea relați

cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bu
jor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, A- 
lexandru Lăzăreanu, ambasado
rul României la Ouagadougou.

Luîndu-și la revedere de la 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
generalul Sangoule Lamizana

13,00 Telejurnal;
16,00 Telex ;
16,05 In actualitate — școala, 

„Cum formăm un spe
cialist modern ;

16.20 Barzi Și rapsozi;
16.30 Emisiune în limba ger

mană ;
18.15 Ritm, tinerețe, dans ; 

Teletop ‘73 ;
Transmisiune directă 
de la Galați ;

19,00 Biruit-au gîndjil. „In 
cîntece-nalte, cîntare" 
Omul de cultură — 
Dosoftei Mitropolitul:

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărîtor ;

20.15 Spectacol dedicat ani
versării a 125 de ani de 
la Revoluția burghezo- 
democratică din 1848 și 
a unui sfert de veac de 
la naționalizarea prin
cipalelor mijloace de 
producție. înregistrare 
de la Stadionul Repu
blicii ; 

ilor cultural-științifice și faci
litarea schimburilor de dele
gații, în timpul vizitei a fost 
semnat un Acord de colabo
rare culturală și științifică și 
s-a manifestat intenția comu
nă de a negocia încheierea ți
nui Acord pentru desființa
rea vizelor.

Procedînd la un schimb de 
păreri asupra situației inter
naționale, cei doi președinți 
au apreciat importanța deo
sebită pe care o are în lumea 
contemporană creșterea rolu- 
lului și influenței forțelor pă
cii, democrației și progresului 
social, subliniind necesitatea 
de a se acționa perseverent 
în direcția întăririi unității 
frontului antiimperialist care 
reprezintă un factor esențial 
pentru triumful luptei împo
triva politicii imperialiste de 
dominație și dictat, de ames
tec în treburile interne ale 
statelor, împotriva colonialis
mului, neocolcnialismului și 
rasismului, pentru asigurarea 
respectării dreptului popoare
lor de a decide de sine stă
tător asupra căii de dezvolta
re economică și socială.

Cele două părți au consta
tat cu satisfacție că în rela
țiile internaționale se mani
festă tot mai evident voința 
popoarelor, a tuturor țărilor, 
indiferent de mărimea și po
tențialul lor, de a participa 
activ, nemijlocit, Ia examina
rea și soluționarea probleme
lor care privesc soarta păcii 
și civilizației umane. Ele au 
subliniat rolul și contribuția 
pe care țările mici și mijlo
cii o aduc la instaurarea unui 
climat de pace și securitate 
în lume, la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colabo
rare între toate națiunile.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele San- 
qoule Lamizana au reliefat ne
cesitatea instaurării unor rela
ții noi între stat?, bazate pe 
respectarea și aplicarea stric
tă a principiilor universal va
labile ale dreptului internațio
nal : independența și suverani
tatea națională, egalitatea în 
drepturi și avantajul reciproc, 
neamestecul in treburile inter
ne ale altor state, n?recurgerea 
la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței, integritatea te
ritorială și inviolabilitatea fron
tierelor, reglementarea proble
melor litigioase dintre state, 
exclusiv prin mijloace pașnice. 
Cei doi președinți și-au expri
mat hotărîrea ,de„ a. acționa, în 
mod consecvent pentru a se a- 
sigura respectarea' in relațiile 
internaționale a dreptului sacru 
al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, de a-și decide li
ber calea dezvoltării, fără nici 
un amestec din afară.

Cei doi șefi de stat au apreci
at că lichidarea definitivă a co
lonialismului și neocolonialis- 
raului constituie una din sarci
nile cele mai importante și ur
gente ale lumii contemporane. 
Ei au subliniat necesitatea a- 
plicării neîntirziate a prevede
rilor Declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independen

tei țărilor și popoarelor coloni
ale și a rezoluțiilor referitoa
re la decolonizare, apartheid și 
discriminare rasială și, în a- 
cest sens, au exprimat hotări- 
rea lor fermă de a acorda, in 
continuare, sprijin material, po
litic și diplomatic mișcărilor 
de eliberare din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau și

a mulțumit cu căldură pentru 
prietenia cu care a fost încon
jurat., a exprimat dorința de a 
reîntîlni pe pămîntul tării sale 
pe șeful statului român.

. Adresind oaspetelui urarea 
de drum bun, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a asigurat că aș
teaptă cu multă plăcere să vi
ziteze Republica Volta Superi
oară.

21,15 Film serial : „Mannix";

21,55 Teleenciclopedia ;

22,40 Telejurnal ;
In incheierea programului : 

Fotbal : R.F. Germania 
- Brazilia. înregistra

re.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zii ai de 
ieri :

Maximele : Petroșani 20 
grade; Paring 13 grade;

Minimele : Petroșani : 12
grade ; Paring 9 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme instabilă 
cu cer variabil. Pe alocuri vor 
cădea precipitații slabe sub 
formă de averse de ploaie. 
Vint slab pină la potrivit din 
sectorul nordic.

Insulele Capului Verde, Nami
bia și din alte, teritorii depen
dente și au condamnat politi
ca de apartheid și discriminare 
rasială promovată de regimuri
le minoritare din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia. Cei 
doi președinți au apreciat ca 
deosebit da pozitiv faptul că 
Ia sesiunea sa din anul 1972 A- 
dunarea Generală a O.N.U. a 
recunoscut mișcările de elibe
rare națională din teritoriile a- 
flate sub dominație portuqhe- 
ză, drept singurele reprezentan
te legitime al? popoarelor res
pective. reafirinînd dreptul i- 
nalienabil al acestora, cît și al 
tuturor celorlalte popoare afla
te sub dominație colonială la 
autoapărare și independență.

Cele două părți au reafirmat 
sprijinul și solidaritatea lor cu 
lupta statelor și popoarelor din 
Africa și alte regiuni ale lumii 
pentru apărarea și consolidarea 
independentei lor economice și 
sociale, pentru înfăptuirea nă
zuințelor lor vitale. Ele au e- 
videntiat rolul tot mai impor
tant al statelor africane în a- 
bordarea și solutionarea pro
blemelor majore ale contempo
raneității, în lupta împotriva 
politicii de dominație imperia
listă, colonialistă și neoco.loni- 
alistă și au sublinit importan
ta consolidării unității de acți
une a țărilor africane pentru 
înfăptuirea aspirațiilor funda
mentale ale popoarelor conti
nentului, evocând, în acest 
sens, și contribuția importantă 
a Organizației Unității Africa
ne.

Cei doi șefi de stat au rele
vat că Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Volta Su
perioară, ca țări în curs de dez
voltare, consideră că reduce
rea și lichidarea decalajelor 
care separă țările în curs de 
dezvoltare de cele economic a- 
vansate constituie o problemă 
de importantă majoră, a cărei 
rezolvare corespunzătoare este 
de interes fundamental pentru 
întărirea păcii și securității in
ternaționale, pentru asigurarea 
progresului întregii omeniri. Ei 
au exprimat convingerea că, 
pentru lichidarea fenomenului 
subdezvoltării economice, sînt 
necesare eforturi susținute din 
partea fiecărei țări spre a pu
ne în valoare — conform voin
ței și intereselor sale vitale — 
bogățiile naturale și resursei? 
umane de care dispune, asigu
rarea sprijinului material al 
țărilor dezvoltate, precum și 
realizarea unei largi cooperări 
internaționale, prin înlăturarea 
oricăror baridtfe și alte obstaco
le discriminatorii din relațiile 
economic? interstatale, care a- 
fectează in special economia 
țărilor în curs de dezvoltare. 
Ei au subliniat necesitatea res
pectării neabătute a dreptului 
suveran al fiecărui stat de a 
dispune în mod liber de bogă
țiile naturale și de toate cele
lalte resurse, de a avea acces 
nestinqherit la cuceririle ști
inței și tehnologiei mondiale 
moderne, de a participa, în con
diții de egalitate, la examina
rea și regl?mentarea probleme
lor economice și monetare in
ternaționale.

Părțile au subliniat necesita
tea creșterii rolului O.N.U. in 
aplicarea programelor prevă
zute in cadrul strategiei inter
naționale a celui de-al doilea 
deceniu pentru dezvoltare, lăr- 
qirea și diversificarea progra
melor de cooperare tehnică și 
a altor programe de asistentă

Telegrame externe
Consiliul de Securitate și-a 

încheiat prima etapă a lucrărilor 
consacrate situației din 

Orientul Apropiat
NAȚIUNILE UNITE 15 (A- 

gerpres). — După zece zile de 
dezbateri, în cadrul cărora 
au luat cuvîntul 30 de vorbi
tori, Consiliul de Securitate 
și-a încheiat, la 14 iunie, pri
ma etapă a lucrărilor consa
crate examinării situației din 
Orientul Apropiat.

4------

NEW YORK 15 (Agrepres). 
— Observatorul permanent al 
Republicii Federale Germa
nia la Națiunile Unite, Wal
ter Gehlhoff, i-a remis, vi
neri, secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, cere
rea ca țara sa să fie primită 
în Organizația Națiunilor U- 
nite ca membru cu drepturi 
egale. După cum s-a mai a- 
nunțat anterior observatorul 
permanent al Republicii De
mocrate Germane la O.N.U. 
a adresat o cerere similară.

Conform procedurii în vi
goare, cererile celor două 
state germane sînt supuse 
spre examinare Consiliului 
de Securitate. După ce acest 
for își va da recomandarea, 
Adunarea Generală, a ..O.N.U. 
va putea adopta 6 hot'ărîre 
definitivă. 

tehnică, precum și intensifica
rea sprijinului acordat tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare, 
indiferent de orînduirea lor so
cială sau zona geografică din 
care fac parte.

In legătură cu evoluția situ
ației din s.ud-estul Asiei, părți
le au salutat cu satislactie în
cheierea acordului de încetare 
a războiului și restabilire a pă
cii în Vietnam, precum și sem
narea acordului privind resta
bilirea păcii și realizarea înțe
legerii naționale în Laos și au 
exprimat speranța că aceste a- 
corduri vor crea condiții pentru 
instaurarea unei păci durabile 
în această regiune, care să per
mită, popoarelor din Indochina 
să-și hotărască libere calea 
dezvoltării lor politice, econo
mice și sociale, conlorm aspi
rațiilor lor legitime, fără nici 
un amestec din afară. Ele con
sideră că este nîcesar să se pu
nă capăt bombardamentelor i- 
numane împotriva Cambodqiei.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și președintele Republi
cii Volta Superioară și-au ex
primat. profunda îngrijorare fa
ță de perpetuarea situației de 
încordară din Orientul Apropi
at, care reprezintă o amenința
re la adresa păcii și securității 
internaționale. Ei s-au pronun
țat ferm pentru solutionarea 
grabnică a conflictului din a- 
ceastă zonă în spiritul și pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967, care prevede retragerea 
trupelor israeliene din teritori
ile arabe ocupate, asigurarea 
dreptului Ia existentă, integri
tate și suveranitate al fiecărui 
stat din această regiune și re
zolvarea problemei populației 
palestiniene, conform interese
lor sale naționale.

Cei doi șefi de stat au avut 
un schimb de vederi în legătu
ră cu situația actuală din Eu
ropa și convocarea conferinței 
gcneral-europene pentru secu
ritate și cooperare. Apreciind 
pozitiv rezultatele obținute în 
cadrul consultărilor multilate
rale de la Helsinki, ei și-au ex
primat satisfacția pentru con
vocarea conferinței qeneral-eu- 
ropene, care să așeze relațiile 
dintre statele continentului pe 
principii noi, astfel îneît să se 
asigure fiecărui popor, fiecă
rui stat, posibilitatea de a-și 
concentra eforturile . spre dez
voltarea economico-socială de 
sine stătătoare în concordantă 
cu năzuințele sale. Ei au fost 
de acord.-.c'ă'.realizaBea securită
ții și consolidarea păcii și secu
rității în lume vor contribui Ia 
promovarea colaborării inter
naționale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele San- 
qoule Lamizana au apreciat că 
este imperios necesar să se in
tensifice negocierile pentru 
dezarmare cu participarea tu
turor statelor interesate și să 
se întreprindă acțiuni concrete 
pentru realizarea dezarmării 
generale și, în primul rind, a 
celei nucleare. Avînd în vede
re consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor, 
ei au subliniat, totodată, avan
tajele pe care le-ar reprezenta 
pentru întreaga omenire dirija
rea in scopuri pașnice a resur
selor folosite astăzi în lume în 
domeniul militar.

In acest sens, cele două părți 
au'reafirmat hotărîrea lor de 
a acționa, împreună cu celelal

La propunerea Angliei, 
Franței și Austriei, membrii 
Consiliului au convenit să în
trerupă dezbaterile pe această 
temă pînă la jumătatea lunii 
iulie, urmînd ca pauza in lu
crări să fie utilizată „pentru 
evaluarea rezultatelor discu
țiilor" și „pentru consultări 
neoficiale în vederea deter
minării pașilor ce vor fi in- 
treprinși în continuare".

In ultima ședință a consi
liului, au luat cuvîntul re
prezentanții Austriei. Austra
liei, Bahreinului, R.P. Chi
neze, Indiei, Indoneziei, Pa- 
namei. Perului, Quatarului, 
S.U.A., Israelului și Egiptului.

Senatul S.U.A. a aprobat un amendament 
care Interzice toate operațiunile militare 

aie forțelor armate în Indochina
WASHINGTON 15 (Ager- 

pres). — Senatul S.U.A. a apro
bat cu 67 de voturi pentru și 
15 contra un amendament care 
interzice toate operațiunile mi
litare ale forțelor armate ame
ricane în Indochina. Amenda
mentul, inserat la proiectul de 
lege privind alocarea fonduri
lor destinate Departamentului 
de Stat, precizează că este in
terzisă finanțarea „oricăror ac
țiuni ostile in teritoriul, deasu
pra sau în largul coastelor 
Vietnamului de nord, Vietna
mului de sud, Laosului și Cam- 

te țări ale lumii, pentru oprirea! 
cursei înarmărilor, înghețarea 
și reducerea bugetelor milita
re, pe baza unui program con
cret, încetarea producției de 
armament și îndeosebi a arme
lor nucleare și a celorlalte mij
loace de exterminare în masă, 
trecerea la distrugerea lor trep
tată. De asemenea, părțile au 
reafirmat sprijinul țărilor lor; 
pentru adoptarea unor măsuri 
concrete vizînd dezangajarea 
militară, lichidarea bazelor mi
litar? și retragerea trupelor de 
pe teritorii străine, crearea de 
zone denuclearizate, întreprin
derea de acțiuni împotriva pro
pagandei de război.

Părțile consideră că au o de
osebită importantă, în acest 
proces, recunoașterea și res
pectarea Africii ca zonă denu- 
clearizată și transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii și 
bunei înțelegeri, lipsită de ar
me nucleare.

Cei doi șefi de stat au subli
niat importanta pe care Repu
blica Socialistă România și Re
publica Volta Superioară o a- 
cordă creșterii rolului O.N.U. 
în rezolvarea problemelor in
ternaționale, în interesul po
poarelor, apărarea principiilor 
dreptului international, crearea 
unui climat de deplină securi
tate în lume. Ei au declarat că 
este în interesul profund al tu
turor popoarelor ca O.N.U., ce
lelalte organizații și organisme 
internaționale, să acționeze cu 
mai multă eficacitate pentru 
promovarea colaborării și în
țelegerii între națiuni, împotri
va oricăror acte de încălcare 
a dreptului international, de 
ingerințe și imixtiuni în trebu
rile altor popoare, pentru înlă
turarea surselor de conflicte și 
războaie din lume. Cele două 
părți și-au exprimat hotărîrea 
d? a acționa, unindu-și efortu
rile cu cele ale altor state, în 
vederea creșterii rolului Orga
nizației Națiunilor Unite, așj 
cum preconizează rezoluția ini
țiată de România și adoptată la 
ultima sesiune a Adunării ge
nerale a O.N.U.

Părțile au apreciat că vizita 
oficială în Republica Socialistă 
România a președintelui Re
publicii Volta Superioară și 
convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej constituie o con
tribuție importantă la dezvolta
rea relațiilor de prietenie ro- 
mâno-volteze, la cauza păcii șl 
înțelegerii între popoare.

Reliefând utilitatea acestor 
contact? și întîlnirile dintre 
conducătorii; și oficialitățile ce
lor, două. țări, cele două părți 
și-au exprimat dorința de a 
continua schimbul de vizite la 
diferite niveluri, în scopul în
tăririi colaborării dintre țările 
și popoarele lor.

Președintele Sangoule Lami
zana a exprimat viile sale mul
țumiri Excelentei Sale Nicolaa 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, guvernului și 
poporului român pentru căl
duroasa și foarte cordiala pri
mire care i-a fost rezervată, 
precum și membrilor delegației 
sale.

Preș?dintele Sangoule Lami
zana a invitat pe Excelenta Sa 
președintele Consiliului de St** 
al Republicii Socialiste Româ
nia și doamna Ceaușescu să fa
că o vizită oficială în Volta Su
perioară. Invitația a fost accep
tată cu plăcere. Data acestei 
vizite va fi fixată ulterior pe 
cale diplomatică.

Indira Gandhi 
a sosit 

la Belgrad
BELGRAD 15 (Agerpres). 

— Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a sosit vineri 
la Belgrad într-o vizită ofi
cială, la invitația președinte
lui Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, 
Gemal Biedici.

In aceeași zi. au început 
convorbirile dintre Indira 
Gandhi și președintele 
R.S.F.I., Iosip Broz Tito. A- 
genda convorbirilor a cuprins 
aspecte ale relațiilor bilate
rale, precum și probleme in
ternaționale actuale. Tot vi
neri, primul ministru al In
diei a avut un schimb de opi
nii cu președintele Consiliu
lui Executiv Federal al 
R.S.F.I.

bodgiei".
Agenția France Presse pred» 

zează că amendamentul a fost 
adoptat în ciuda intervenției 
personale a consilierului prezi
dențial pentru problemele se
curității naționale al S.U.A. 
Henry Kissinger, care a pledat 
in favoarea continuării bom
bardamentelor americane in 
Cambodgia. Votul a survenit, 
remarcă agenția Asociated 
Press, după ce liderul minorită
ții republicane în senat, Huqh 
Scott, a declarat că se va opu
ne, după data de 1 iulie, orică
rei implicări a Statelor Unit* 
în Indochina.
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