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CONSFĂTUIREA
COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV

AL STATELOR PARTICIPANTE
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

Un palmares 
care 

prefigurează 
realizări și mai 

rodnice

Telegrame de felicitare
adresate tovarășilor
Nicolae Ceaușescu

și Ion Gheorghe Maurer
Gu prilejul realegerii sale în 

funcția de președinte al Con- 
stlluflut de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central 
ol Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit telegrame de fe
licitare ce i-au fost adresate 
de Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și 
Nikolai Podgornii, președintele 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.; 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al

R. P. Bulgaria, șl Glicorghi 
Traikov, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria; Hadyi Lleshi. preșe
dintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Albaniei J. 
Sambu, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a primit, de aseme
nea, o telegramă de felicitare 
din partea președintelui Pakis
tanului, Mohammad Ayub 
Khan.

Cu prilejul realegerii sale în

funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a primit 
telegrame de felicitare adresa
te de A. Kosîghln. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Oldrich Cernik, pre
ședintele Guvernului R. S. Ce
hoslovacei Mika Șpillak, pre
ședintele Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Jugoslavia; Jeno 
Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Munci torcsc-Țără- 
nesc Ungar; Jozef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone.

BUDAPESTA 17. — De la tri
mișii noștri speciali : In ziua 
de 17 martie. în clădirea Par
iam .-ntului din capitala R. P. 
Ungare s-au desfășurat lucră
rile Consfătuirii Comitetului Po
litic Consultativ al Statelor pâr
lit ipante la Tratatul de la Var
șovia.

La consfătuire au luat parte 
secretarii generali și primii se- 
ertMari ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor, șefii de guver
ne, miniștrii de. externe și mi
niștrii apărării din Republica 
Populară Bulgaria. Republica 
Socialistă Cehoslovacă. Repu
blica Democrată Germană, Re-

publica 
publica 
publica 
niunea 
Socialiste.

Din partea țării noastre au 
participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri. Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, gener-al-colonel 
Ion loniță, ministrul 
armate.

Populară Polonă, Re- 
Socialistă România, Re
populară Ungară și U- 
Rcpublicilor Sovietice

forțelor

Consfătuirea a fost deschisă 
de tovarășul Janos Kadar, prim- 
sccretar al G.G. al P.M.S.U., 
care a adresat delegațiilor un 
salut cordial din partea parti
dului și guvernului ungar. Lu
crările Consfătuirii au fost pre
zidate de tovarășul Alexander 
Dubcek, prim-secretar al G.G. 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.

Reprezentanții statelor parti
cipante au adoptat documente 
privind perfecționarea structu
rii și organelor de conducere 
ale organizației defensive a 
Tratatului de la Varșovia.

In cadrul consfătuirii a fost

adoptat și semnat apelul că
tre toate statele din Europa 
cu privire la pregătirea și ți
nerea unei conferințe europe
ne în problemele securității și 
colaborării pe continentul nos
tru. In numele Republicii So
cialiste România, apelul a fost 
semnat de 
Ceaușescu 
Maurer.

In seara 
al P.M.S.U. 
au oferit un dineu în onoarea 
delegațiilor participante la Con
sfătuire.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovără
șească.

tovarășii Nicolae 
și Ion Gheorglie

aceleiași zile, C.C. 
și guvernul ungar

al mi- 
un an 
conju-

I C A T U LCOMUN
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
La 17 martie 1969, la Buda

pesta a avut loc Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia de prie
tenie, colaborare și ajutor re
ciproc.

La Consfătuire au participat:
Din partea Republicii Popu

lar-? Bulgaria — Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, șeful dele
gației; Jivko Jivkov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri; Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe; Atanas 
mergiev, prim-locțiitor al 
nistrului apărării populare; 
sil Bogdanov, ambasadorul 
Bulgaria în R. P. Ungară;

Din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — Alexander 
Dubcek. prim-secretar al C.C. 
a! Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, șeful delegației; 
Ludvik Svoboda, președintele 
R S. Cehoslovace; Oldrich Cer
nik, președintele guvernului 
R S. Cehoslovace; Jan Marko, 
ministrul afacerilor externe; ge

Se- 
mi- 
Va- 
R.P.

neral-colonel Martin Dzur, mi
nistrul apărării naționale;

Din partea Republicii Demo
crate Germane — Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Socialist Unit Ger
man, președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., șeful delega
ției; Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.? 
Erich Honecker, membru al Bi
roului Politic al. C.C. al P.S.U.G., 
secretar al C.C.; Hermann A- 
xen, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., secretar 
al C.C.; Otto Winzer, ministrul 
aiacerilor externe; general-co
lonel Heinz Kessler, prim-loc- 
țiitor al ministrului apărării na
ționale;

Din partea Republicii Popu
lare Polone — Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unii 
Polonez, șeful delegației; Jozef 
Cvrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone; Zenon Kliszko, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P.; Stefan Jedryc- 
howski, ministrul afacerilor ex-

blindate Woj- 
ministrul a-

C.C. al Partidului

APELUL
statelor participante

la Tratatul de la Varșovia
7

către toate statele europene
Republica Populară Bulgaria. 

Republic-a Socialistă Cehoslova
ca. Republica Democrată Ger
mană. Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă Ro
mânia Republica Populară Un
gară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste — state 
membre aie Tratatului de la 
Varșovia — participante la 
Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ, exprimind nă
zuințele popoarelor • lor de a 
trăi in pace și bună vecină
tate cu celelalte popoare euro
pene și hotărârea lor Ier mă de 
a conlucra la statornicirea u- 
nui climat de securitate și co
operare pe continentul nostru, 
adresează tuturor statelor eu
ropene următorul apel pentru 
tatensificarea eforturilor în
dreptate spre întărirea păcii 
■4i securității în Europa.

Prezentul și viitorul popoare
lor Europei sint indisolubil le- 
date de menținerea și consoli
darea păcii pe continentul nos
tru. O securitate autentică și o 
țmce trainică pot fi asigurate 
3acă gindurile, faptele și ener
gie statelor europene vor fi 
îndreptate spre țelurile destin
derii, spre soluționarea proble
melor internaționale arzătoare, 
ținîndu-se seama de realități, 
spre organizarea colaborării 
ritul ti laterale pe plan genera) 
european.

Calea spre bună vecinăLalc-, 
încredere și înțelegere recipro-

că depinde de voința și efor
turile popoarelor și guvernelor 
tuturor țărilor europene. Euro
pa contemporană, așa cum a 
ieșit din cel de-al doilea răz
boi mondial. înseamnă mai bine 
de 3Q, de state, mari și mici, 
care se deosebesc prin orândui
rea lor socială, poziție geogra
fică, interese. Prin voința isto
riei le-a fost însă dat să tră
iască alături, iar acest fapt nu 
poate fi schimbat de nimeni.

Tot mai multe guverne, par
lamente, partide, personalități 
ale vieții politice 
capătă conștiința 
ce le revin în fața 
de azi și a celor 
ceea ce privește împiedicarea 
unui nou conflict militar în 
Europa. In Europa continuă în
să să acționeze forțe care pun 
la activul evoluției europene 
nu reglementarea litigiilor și 
acordurilor de pace, ci noi di
vizii și rachete, noi programe 
militare întocmite pentru -de
cenii. Mină în mină cu ei ac
ționează și cel care nu 
tras învățămintele cuvenite din 
rezultatele celui de-al doilea 
război mondial, in urma că
ruia au lost nimicite militaris
mul german și nazismul; unel
tirile lor constituie o sursă de 
încordare, creează complicații 
in relațiile internaționale.

terne; general de 
ciech Jaruzelski, 
parării naționale; Adam Krucz- 
kowski. adjunct al ministrului 
afacerilor externe; general-ma- 
ior Boleslaw Chocha, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
șeful Statului major general;

Din partea Republicii Socia
liste Ronfânia — Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 

Comunist
Român, președintele Consiliului 
de Stat, șeful delegației; Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri; Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe; 
general-colonel Ion loniță, mi
nistrul forțelor armate;

Din partea Republicii Popu
lare Ungare — Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar, șeful delegației; Jeno Fock, 
președintele quvernulul Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar; ZoTtan Komocsin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U.. secretar al C.C.; 
general-colonel Lajos Czlnege, 
ministrul apărării; Frigyes Puja, 
prlm-locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe;

Din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — 
L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, șe
ful delegației; A. N. Kosîghln, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.: K. F. Kalușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.; 
A. A. Gromîko. ministrul a- 
facerilor externe; mareșalul U- 
niunii Sovietice A. A. Greciko, 
ministrul apărării; K. Rusakov, 
șef de secție Ia C.C. al P.C.U.S.

La lucrările consfătuirii a 
luat, de asemenea, parte co
mandantul suprem al forțelor

armate unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, mareșalul Uniunii Sovie
tice, I. I. Takubovski.

Comitetul Politic Consultativ 
a ascultat raportul comandan
tului suprem al forțelor armate 
unite despre măsurile elabora
te de miniștrii apărării cu a- 
probarea guvernelor respective. 
Statele participante la consfă
tuire au examinat detaliat șl 
au adoptat în unanimitate sta
tutul comitetului miniștrilor a- 
părării ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, noul 
statut al forțelor armate unite 
și al comandamentului unit și 
alte documente avînd ca scop 
perfecționarea în continuare a 
structurii șl a organelor de 
conducere a organizației defen
sive a Tratatului d« la Var
șovia.

S-a. trasat comandantului su
prem al forțelor armate unite 
sarcina de a asigura conform 
procedurii stabilite traducerea 
în viată a hotărârilor adoptate.

Participanții la consfătuire 
și-au exprimat convingerea fer
mă că măsurile aprobate vor 
contribui la o și mai mare în
tărire a forței de apărare a 
statelor socialiste participante 
la Tratatul de Ia Varșovia. în 
Interesul cauzei socialismului, 
cauzei păcii șl securității în 
Europa și în înlreaqa lume.

Continuîndu-și eforturile în
dreptate spre destinderea încor
dării și consolidarea oăcii, sta
tele participante la Tratab’1 de 
la Varșovia au adoptat în u- 
nanimitate apelul către toate 
țările europene privind preqă- 
tirea și ținerea unei conferințe 
europene în problemele secu
rității și colaborării in Eifona.

Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ s-a desfășurat 
în spiritul prieteniei frățești si 
al colaborării tovărășești.

Pehlnu colectivul de mțincă 
nei Lupeni anul 1968 a fost 
bogat în realizări. Eforturile 
gate ale muncilorilor, inginerilor și 
tehnicienilor au condus la extrage
rea din abatajele minei a 67 500 tone 
de cărbune cocsificabll peste sarci
nile de plan, la sporirea productivi
tății muncii cu 105 kg 
nindu-se în același 
2 000 000 lei economii 
cost.

Paralel cu asigurarea 
ducțlei, conducerea minei a depus o 
aptivltate susținută pentru crearea 
noilor capaoități de producție care 
sfi corespundă dinamicii viitoare a 
exploatării. Cei 850 metri liniari de 
lucrări . pregătitoare, peste volumul 
planificat, aduc o dovadă grăitoare 
a. acestei preocupări.

La realizările obținute, un aport 
hotărî tor l-au adus modernizarea 
tehnologiei de extragere, mecaniza
rea din ce în ce mai intensă a com
plexului de operații din subteran și 
de la suprafață, organizarea superi
oară' a lucrului la fronturi, respec
tarea normelor exploatării raționale 
a zăcămîn tului și ale protecției 
muncii.

Din discuția purtată cu tovarășul 
inginer Vasile Ciriperu, șeful exploa
tării, a reieșit că factorii esențiali 
care au contribuit la îndeplinirea rit
mică, decadă cu decadă, lună de 
lună, a planului la toți indicatorii au 
constat in asigurarea condițiilor ma
teriale necesare desfășurării ciclice 
a producției la fiecare front, folosi
rea cit mai deplină a utilajelor și 
forței de muncă existente. Tăierea 
mecanică în abataje s-a extins în a- 

-nul trecut prin introducerea a 3 
combine și a plugului’ de cărbune, 
ceea ce a determinat extragerea 
mecanizată a 138 000 tone. Cum sar
cina de plan pe anul curent la a- 
ce'st indicator este de două ori și 
jumătate mai mare decît cea din 
1968, colectivul de organizare ști
ințifică . va trebui să găsească solu
ții adecvate în această direcție. In 
1969 esle planificat să se extragă 
din abatajele cu front lung, susți
nute metalic, 1 250 000 tone cărbune, 
adică aproape întreaga producție. 
Prin urmare, va continua acțiunea 
de; reducere a consumului de lemn, 
care în anul trecut a scăzut la 27 
mc pe 1 000 tone — cel mai mic 
consum • de lemn din întregul bazin.

La rodnicul bilamț cu care mina 
a încheiat activitatea pe anul 1968, 
o contribuție de seamă au adus-o 
sectoarele IV. V, VI. VII, VIII și IX 
și XII investiții.

Mobilizîndu-și forțele umane și ma
teriale de care dispun, brigăzile 
condusei dc Nicolae Ungureanu, Mi- 
hai-1 Sandu. Dionisie Pop, Iosif Len- 
ghel, Pompei Cristian, Constantin 
Petre, Vasile Caila, Gheorghe Jurj, 
Ion Onuț, Francisc Varga, Iulian 
Stuparu, Ion Taloș, Dumitru Tămîrș, 
Constantin Păvăluc, Sava Băcanu, Pa
vel Mihuț. Vasile Rusu și altele, 
prin realizările obținute, au contri
buit substanțial la bunele rezultate 
înscrise în palmaresul minei Lupeni 

-pe anul precedent.
Începutul acestui an este de bun 

augur. Pînă în prezent
Radu 
Traian

pe post, obți- 
timp peste 

la prețul de

rblmică a pro-

sporul de
SELEJAN 
MULLER

(Continuare în pag.

Punct alimentar 
in incinta minei

Noi unități meșteșugărești

și sociale 
răspunderii 
generațiilor 
viitoare în

au
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Ier), 17 martie a avut loc plenara Consiliu
lui județean al Frontului Unității Socialiste 
prezidată de tovarășul Ioachim Moga, prim- 
secretar al Comitetului județean Hunedoara 

județeanal P.C.R., președintele Consiliului 
al Frontului Unității Socialiste.

In cadrul plenarei, tov. Gheorghe 
cu, secretar al Consiliului județean 
tului Unității Socialiste, a prezentat 
rea cu privire la desfășurarea campaniei e- 
lectorale pentru alegerile de deputați in Ma
rea Adunare Națională și consiliile populare-

Călines- 
al Fron- 
informa-

Consiliul județean al Frontului Unității So
cialiste a aprobat în unanimitate propunerile 
biroului Comitetului județean de partid cu 
privire la componența comitetului executiv al 
Consiliului popular județean și a 
permanente.

In încheierea lucrărilor plenarei, 
Ioachim Moga a subliniat sarcinile 
în continuare consiliilor locale în lumina con
cluziilor Consiliului Național 
Unității Socialiste cu privire 
alegerilor de deputați de la 2 martie.

comisiilor

tovarășul 
ce revin

al Frontului 
la rezultatele

SESIUNEA CONSILIULUI POPULAR
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

desfășurat luni 
sesiuni a Con- 

al județului 
la 2 martie

la lucrările

La Deva, s-au 
lucrările primei 
siliului popular 
Hunedoara ales 
1969.

Au participat
siunii, ca invitați, activiști de 
partid, conducători ai unor în
treprinderi și instituții de pe 
raza județului, prim-vicepreșe- 
dtnțl și vicepreședinții comite
telor executive ale consiliilor 
populare municipale și orășe
nești, președinții comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare comunale, directorii și șe
fii de servicii din aparatul 
consiliului popular județean, 
corespondenți ai presei centra
le și locale.

La deschiderea sesiunii, de
putatul Coman Suciu a anun
țat că, potrivit articolului 22 
din Legea de organizare și 
funcționare a consiliilor popu
lare, lucrările primei sesiuni ur
mează să fie prezidate — pînă 
la alegerea Comitetului execu
tiv — de către cel mai în vîrstă 
dintre depuitați, asistat de doi 
deputați desemnați la propune
rea sa de consiliul popular.

Deputatul Mihail Dumîtriu, 
pensionar, președintele de vîrs
tă, asistat de deputății Nicodim 
Munteanu și Nicolae Zamora, 
a condus prima parte a lucră
rilor sesiunii. După ce a mul
țumit pentru cinstea acordată, 
a propus sesiunii — în teme
iurile Legii nr. 57/1968 — să 
aleagă o comisie de validare 
formată din 9 deputați pentru 
a verifica legalitatea fiecărui 
deputat.

In unanimitate, în comisia 
de validare au fost aleși de
putății : Aurel Bulgărea, Eu- 
frosina Bufnea, Aurel 
Maria Gorcea, 
Andrei Soos, 
Gheorghe M. 
Vasiii.

La reluarea

nil, deputatul Gheorghe M. 
Toma a prezentat raportul co- - 
misiei de validare. Prin vot 
deschis, în unanimitate, sesiu
nea a validat mandatele celor 
209 deputați județeni aleși la 
2 martie.

Sesiunea a adoptat apoi în 
unanimitate următoarea ordine 
de zi:

1. Alegerea Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean;

2. Alegerea comisiilor perma
nente;

3. Alegerea președintelui și 
judecătorilor Tribunalului jude
țean, a judecătorilor pentru ju
decătoriile Deva, Hunedoara și 
Petroșani, precum și a procu
rorului șef al Procuraturii ju
dețene.

4. Numirea secretarului Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean, a inspec
torului șef al Inspectoratului 
Miliției județului Hunedoara și 
a conducătorilor organelor ju
dețene de specialitate ale ad
ministrației de stat.

5. Informarea cu privire la 
măsurile luate pentru buna des
fășurare a muncilor agricole 
de primăvară.

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
deputatul Mihail Dumîtriu a a- 
dus la cunoștința sesiunii că, în 
conformitate cu hotărârea Con
siliului do Miniștri nr. 300/1969, 
comitetul executiv al Consiliu
lui popular al județului Hune
doara urmează să fie alcătuit din 
25 membri, 
președinte, 
dinte și 4 
trivît Legii 
Comitetului
prin vot secret,

— Permiteți-mi să 
— a arătat vorbitorul 
scrierea în lista de candidați 
pentru Comitetul executiv în 
funcția de președinte al Comi
tetului executiv al Consiliului

comite-

mod in- 
pentru 

fost a- 
că-

Maria 
Iosif

Toma,

Beleau, 
Prodan, 
Szollan, 
Teodor

lucrărilor sesiii-

dintre care: un 
un prim-vicepreșe- 
vicepreședinți. Po- 

alegerea . 
se face 

buletine.
propun 

în-

nr. 57, 
executiv 

cu

popular județean a tovarășului 
deputat Ioachim Moga, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R. De
putății au aprobat in unani
mitate propunerea făcută.

S-a dat apoi cuvântul depu
tatului Ioachim Moga care a 
propus, în numele biroului Co
mitetului județean de partid 
și a Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, 
candidaturile primului vicepre
ședinte, celor 4 vicepreședinți 
și celor 19 membri ai 
tului executiv.

Prin vot deschis, in 
dividual, propunerile 
comitetul executiv au
probate în unanimitate d; 
tre sesiune.

In urma votului secret, toți 
candidate au fost- declarați a- 
leși în Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean.

S-a trecut, în continuare, la 
conducerea sesiunii de către 
comitetul executiv. Luînd cu- 
vîntul tovarășul Ioachim Moga 
a spus :

Stimați tovarăși deputați.
Vă rog sa-mi permiteți să vă 

adresez cele mai calde mulțu
miri pentru munca de încre
dere și înaltă răspundere ce 
mi-o încredințați, ca președin
te al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean.

Sînt conștient de faptul că în
crederea dumneavoastră trebuie 
dovedită prin strădanii șl mun
că neobosită pentru a trans
pune în viață sarcinile ce ne 
revin din programul multila
teral stabilit de Partidul Co- 

• munist Român.
Țin să vă asigur, stimați to

varăși, că împreună cu cei
lalți membri ai Comitetului e- 
xeculiv al consiliului popular 
ne vom strădui să fim la înăl
țimea învestiturii acordate. 0 
dată cu aceasta sînt convins

(Gontinuare în pag. a 4-a)

Lin nou punct 
fost înființat, de 
incinta 
onată cu un sortiment bogat 
de produse alimentare — me
zeluri, brânzeturi, conserve, 
dulciuri, produse lactate etc. — 
uni-tatea nr. 91 a O.C.L. Ali
mentara contribuie astfel la 
aprovizionarea salariațilof din 
cadrul minei, la satisfacerea 
cerințelor lor.

Petru GĂINĂ
corespondent

alimentar 
curând,

a 
în 

minei Dilja. Aprovizi-

Dacă pentru cooperatorii din 
Lupeni, diversificarea produc
ției a devenit o problemă la 
ordinea zilei, colegii 
Petroșani sînt la fel 
tivi la cerințele 
privind deschiderea c 
nități.

După cum sîntem 
între 15—20 martie a.c., in ca
drul Cooperativei „Jiul" Pe-

i lor din 
de recep- 
populației 
de noi u-

informați,

troșani 
toardle

vor lua ființă urmă- 
secții de deservire: o 
de proiectări pentru

INFORMAU
secție
locuințe proprietate personală 
și obiective industriale, o uni
tate de frizerie și coafură — 
în cartierul Aeroport, va fi in
trodusă activitatea de reparat 
umbrele în cadrul secției de 
mecanică fină din Piața Victo
riei Petroșani.

Curs 
de inițiere 
muzicală

municipal Petroșani al U.T.6., 
organizează, în ziua de 80 
martie, o excursie la Tg. Jiu, 
pentru vizitarea muzeului me
morial Ecaterina Teodoroiu, a 
parcului marelui sculptor Brân- 
cușl. Cu prilejul excursiei se 
vor desfășura diferite întreceri 
sportive (fotbal, volei)' între 
tinerii din Tg. Jiu și cei din 
Valea Jiului.

obiective industriale prilejuind 
astfel elevilor îmbogățirea cu
noștințelor despre trecutul șl 
prezentul țării noastre.

Trenurile de la 
miezul nopții

în întîmpinarea primăverii
In tot municipiul se lucrează 

din plin (primăvara e aproa
pe!) la curățirea, pregătirea și 
amenajarea zonelor verzi. In 
ultimele zile, lucrătorii de la 
I.G.C. pun în practică o ini
țiativă binevenită și frumoasă: 
plantarea arborilor ornamen
tali, pini și brazi de talie ma
re, de la 3 pînă la 5 metri

înălțime. Lucrările se 
șoară sub îndrumarea 
pravegherea tehnicianului flo- 
ricol Gheorghe Rusu. Pină a- 
cum, în Petroșani s-au plan
tai peste 90 de pini și brazi, 
la Lupeni peste 55, Li Lonea, 
declarat în anul caro a trecui 
drept sectorul cu cele mal 
frumoașp zone verzi din Va-

desfă- 
și su-

lea Jiului, peste 75, iar la Vul
can peste 40 de brazi.

Inițiativa este rodul adunării 
salariaților de la I.G.C. Petro
șani in care sectorul Lonea 
— Petrila a chemat celelalte 
sectoare să se. întreacă în a- 
monajarea celor mai ifrumoase 
zone verzi și plantarea arbo
rilor ornamentali.

Casa de cultură din Petro
șani a luat o inițiativă care, 
sigur, va satisface melomanii i 
inliintarea Cursurilor de iniție
re muzicală.Vor avea loc in 
fiecare luni, la ora 18, la Casa 
de cultură. Sînt prevăzute ex
puneri din istoria muzicii ro
mânești $i universale, precum 
și audiții din lucrările muzica
le ale unor compozitori renu
mit i.

• In perioada vacanței de 
primăvară, peste 30 de elevi 
ai Liceului din Lupeni vor par
ticipa la o excursie pentru cu
noașterea frumuseților patriei. 
Traseul excursiei (Lupeni — 
Deva — Brad — f 
Arad — Caransebeș 
cuprinde orașe cu 
trecut istoric și cu

Oradea — 
; — Hațeg) 

un bogat 
însemnate

Ga urmare a cererilor 
dreptățite ale cetățenilor, con
ducerea Direcției județene 
G.F.R. Deva a luat o măsură 
binevenită. Sîmbătă spre dumi
nică noaptea a fost reintrodus 
trenul personal nr. 2288 care 
pleacă din gara Petroșani spre 
Lupeni la ora 0,26. De aseme
nea, a fost pus in circulație 
un tren personal cu plecarea 
din Lupeni la ora 1,44 și sosi
rea în Petroșani la ora 2,25.

V R £ M E A

Excursii
aerului la 
între plus

Comisifl de turism pentru 
tineret din cadrul Comitetului

Ieri, temperatura 
Petroșani, a oscilat 
2 grade și plus 3 grade, iar la 
Paring între minus 3 grade și 
plus 2 grade.

URMĂTOARELE 24
Vremea se menține, 

mai mult a-

PENTRU 
DE ORE: 
instabilă, cu cer 
coperit. Vor cădea precipitații
slabe sub formă do lapoviță și 
ninsoare.
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PLAN TEMATIC DE INOVAȚII
pe anul 1969 pentru unitățile din cadrul 

Combinatului carbonifer Valea Jiului

Nr. 
crt. TEMA PROPUSĂ

Condiții tehnico-economice 
și avantajele pe care tre
buie să le aducă aplicarea

EXPLOATĂRI MINIERE

1.
I

Materiale indigene și procedeu pentru pro
tecția cablurilor mașinilor de extracție 
multicablu (din planul tematic al Ministe
rului Minelor).

Să suplinească materialele din import uti
lizate în acest scop.

2.
Materiale indigene de fricțiune pentru 
căptușirea șaibelor mașinilor de extracție 
multicablu (din planul tematic al Ministe
rului Minelor).

Să suplinească materialele din import uti
lizate în acest scop.

3.
Acceleratori de priză pentru susțineri cu 
beton torcretat (din planul tematic al Mini
sterului Minelor).

Să suplinească materialele din import uti
lizate în acest scop.

4.
Garnituri de perbunan și materiale plastice 
pentru instalațiile hidraulice ale echipa
mentului metalic de susținere (din planul 
tematic al Ministerului Minelor).

Să suplinească materialele din import uti
lizate în acest scop.

5.
Mecanizarea curățirii bazinelor de decan
tare și acumulare de la suprafață și din 
subteran. ,

Să asigure curățirea bazinului fără stînje- 
nirea procesului de evacuare a apei, redu- 
cînd posturile de regie.

6.
Dispozitiv de răpire a armăturilor din gale
rii acționat hidraulic de la distanță.

Ușurarea muncii la răpirea armăturilor, în 
condițiile respectării N.T.S.

7.
Dispozitiv de decuplare automată a lanțu
lui de transportoare din amonte în caz de 
aglomerare a cărbunelui pe capătul benzii.

Să realizeze decuplarea transportoarelor 
din amonte, pentru evitarea avariilor.

8.
Confecționarea cuțitelor pentru combină 
corespunzătoare stratelor cu intercalații 
sterile.

Modul de realizare să fie simplu și 
economic.

9.
Dispoztiv sau metodă de îmbinare rapidă 
a benzilor de cauciuc în subteran, în mediu 
exploziv, care să asigure rezistența îmbină
rii conform sarcinilor nominale ale benzii.

Să permită îmbinarea rapidă în subteran, 
respectîndu-se normele de tehnica securi
tății.

10.
Dispozitiv de captare a apei la perforajul 
umed în suitori.

Să nu îngreuneze operația de perforare și 
să asigure eficiența de captare satisfăcă
toare.

11.
Sistem de curățire în timpul funcționării 
a cărbunelui mărunt de sub transportorul 
TR-3, pentru evitarea blocării acestuia.

Să se mecanizeze operațiunea de curățire 
a cărbunelui mărunt în scopul reducerii 
posturilor neproductive.

12.
Mașină pentru curățarea galeriilor și a 
canalelor de scurgere a apelor din subteran.

Mașina, în construcție antigrizutoasă, să 
realizeze curățirea galeriilor în scopul re
ducerii posturilor neproductive.

13.
Adaptarea forezei SBM-3U pentru foraj 
umed la E.M. Petrila.

Adaptarea să se facă ușor. Scopul urmărit: 
îmbunătățirea condițiilor de lucru și creș
terea vitezei de forare.

Nr. 
crt. TEMA PROPUSĂ

Condiții tehnico-economice 
și avantajele pe care tre
buie să le aducă aplicarea

14.
Mecanizarea curățirii silozurilor de căr
bune brut.

Executarea mecanizată a curățirii în condi
țiile respectării N.T.S. pentru menținerea 
capacității silozurilor.

15.
Dispozitiv automat pentru reglarea vitezei 
cupelor în stațiile de încărcare și descărca
re a funicularului Aninoasa-sud-Coroești.

Să prezinte siguranță în funcționare și să 
se realizeze reducerea posturilor nepro
ductive.

16.
Mecanizarea operației de descărcare a ma
terialelor de masă din vagoane KAUSFF 
la Depozitul Lupeni.

Instalația să se poată deplasa ușor și să 
reducă timpul de descărcare și transport 
a materialelor.

PREPARATII

17. Instalație pentru dizolvarea sodei necesară 
la instalația de epurare a apelor reziduale.

Să asigure debitul necesar de soluție, 
îmbunătățind condițiile de muncă actuale.

18.
Dispozitiv de curățire a cupelor la eleva
toarele de bruți.

Să asigure capacitatea nominală de tran
sport a elevatoarelor fără să producă uzura 
instalației.

19.
îmbunătățirea calității supragranulației
prin diminuarea conținutului de cenușă din 
refuzul sitei de control.

Scăderea procentului de cenușă în vederea 
creșterii prețului mediu de vînzare a pro
duselor comercializate.

20. îmbunătățirea funcționării mașinii de zețaj 
pentru obținerea unui cărbune cu 18 % 
cenușă.

Scăderea cenușii normalului la 18 % și 
creșterea cenușii sterilului la 73 %.

21.
Sistem de frînare a vagoanelor C.F.N. pe 
podul bascul.

Eliminarea nericolului de accidentate a 
personalului și a avarierii utilajelor de 
transport.

22. Reducerea pierderilor de cărbune special la 
hidrocicloane.

Creșterea recuperării de cărbune special 
pentru cocs.

UZINA DE REPARAT UTILAJ MINIER

23.
Dispozitiv de izolare a barelor și bobinelor 
rotorice și statorice.

Să asigure o izolare de calitate corespun
zătoare în condițiile creșterii productivi
tății muncii și ușurării execuției.

24.
Dispozitiv pentru confecționarea inelelor 
pentru țevi flanșate prin presare la cald, 
care să elimine complet strunjirea.

Reducerea prețului de cost al țevilor flan
șate și a timpului de execuție.

25.
Matrițe pentru executarea găurilor la flan- 
șe pentru tuburi de rambleu ușoare prin 
poansonare la presa cu excentric, dintr-o 
singură presare.

Să se reducă timpul de execuție actual și 
să se obțină o precizie mai mare a prelu
crării.

26.
Dispozitiv pentru poansonarea găurilor la 
placa suport pentru vagoneți de mină și 
cărucioare de transportat lemn.

Reducerea timpului de execuție actual și 
a prețului de cost.

Uzina de reparat utilaj minier
Petroșani

ANGAJEAZĂ
prin concurs

UN MAISTRU CONSTRUCT» 

CIVILE SI INDUSTRIALE

Salariu tarifar 1 200 — 1 725 lei.

Informații suplimentare se pot lua zilnic intre orele 7,30— 

15,30 de la biroul de personal al uzinei din sir. Republicii 

nr. 1. Telefon 1867.

(IRCUIMI NUMAI tU (ARUtIORUt DE SERVICIU

angajează :

INGINERI Șl TEHNICIENI 
TOPOMETRI 

pentru atelierul de proiectări — Deva
Informații suplimentare la I.R.E.H. Deva, serviciul 

personal, telefon 3050.
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APELUL
statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia 
către toate statele europene

(Urmare din pag. 1)

Statele participante la consfătuire 
consideră do datoria lor să facă și 
în viitor tot ce depinde de ele pen
tru a feri Europa de pericolul unor 
noi conflicte militare, pentru a des
chide perspectivele dezvoltării cola
borării intre toate țările europene, 
Indiferent de sistemul lor social, pe 
baza principiilor coexistentei pașnice.

Oricît de dificile ar li problemele 
rămase încă in suspensie, soluționa
rea lor trebuie să se realizeze prin 
mijloace pașnice, pe calea tratative
lor. iar nu pe calea folosirii forței 
sau a amenințărilor cu folosire a for- 
lei.

AnaJâzind situația din Europa, sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia consideră că există posibi
litatea reală ca. prin eforturi comu
ne. să se înfăptuiască securitatea eu
ropeană. tinîndu-se seama de intere
sele tuturor statelor și popoarelor 
Europei.

Cu aproape trei ani în urmă sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia au formulat la București 
propunerea de a se convoca o con
ferință europeană pentru examinarea 
problemelor securității europene și 
colaborării pașnice. Contactele care 
au avut loc de atunci au arătat că 
nici un guvern european nu s-a pro
nunțat împotriva ideii conferinței eu
ropene și că există reale posibilități 
pentru tinerea ei.

După cel de-al doilea război mon
dial statele Europei nu s-au întrunit 
încă niciodată laolaltă, deși există 
o multitudine de probleme care aș
teaptă să fie examinate la masa tra
tativelor. Dacă se pornește de la in
teresele consolidării păcii atunci nu 
există nici un fel de motive serioa
se pentru amînarea convocării con
ferinței europene.

O asemenea conferință ar cores^ 
pânde intereselor tuturor statelor 
europene. Ea ar oferi posibilitatea 
de a se găsi împreună căile și mij
loacele. care ar duce la lichidarea 
divizării Europei în gruoări milita
re și la asigurarea colaborării paș
nice intre statele și popoarele eu
ropene.

In lume există însă forte care, 
țintind să păstreze divizarea conti
nentului nostru pTomovind o politi
că de intensificare a încordării, re- 
fuzind să organizeze colaborarea 
pașnică între state si popoare, se 
pronunță împotriva convocării unei 
asemenea conferințe și împotriva al
tor măsuri de consolidare a securită
ții europene.

Statele participante la consfătuire 
sin’ convinse că dezvoltarea cola
borării europene a fost și rămîne 
unica alternativă reală la confrun
tarea militară periculoasă, la cursa 
înarmărilor și la neînțelegerile pe 
care se străduiesc să le impună și 
în viitor Europei forțele agresive ca
re urmăresc să submineze rezulta
tele celui de-al doilea război mon
dial și să modifice harta Europei.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia reafirmă propunerile lor 
Îndreptate împotriva divizării lumii 
în blocuri militare, a cursei înar
mărilor și amenințărilor rezultînd 
(3in aceasta pentru cauza păcii și se
curității popoarelor, precum și alte 

A păsuri și prevederi conținute în de
clarația cu privire la consolidarea 
0ăcii șl securității în Europa, adop
tată la București în 1966.

O cerință vitală pentru popoarele 
europene constă în preintîmpinarea 
onor noi conflicte militare, în întă
rirea legăturilor politice, economice 
și culturale între toate statele, pe 
baza egalității in drepturi, respec
tării independentei și suveranității 
Statelor. Un sistem trainic de secu
ritate europeană creează posibilitatea 
Obiectivă și necesitatea realizării prin 
eforturi comune a unor mari pro
iecte in domeniul energeticii, trans
porturilor, mediului acvatic și ae
rian. ocrotirii sănătății, care privesc 
în mod direct bunăstarea populației 
întregului continent. Tocmai aceste 
clemente comune pot și trebuie să 
devină fundamentul cooperării euro
pene.

Dna din premisele înfăptuirii se
curității europene o constituie intan- 
gibilitatea frontierelor existente în 
Europa, inclusiv a frontierei pe Oder- 
Neisse, precum și a frontierei între 
Republica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei, recu
noașterea faptului existentei Repu
blicii Democrate Germane și a Re
publicii Federale a Germaniei, renun
țarea Republicii Federale a Germa
niei la pretențiile de a reprezenta 
întregul popor german, de a obține 
sub orice formă acces la arma nu
cleară.

Berlinul occidental are un statut 
Special și nu aparține Republicii Fe
derale a Germaniei.

Un pas practic în direcția conso
lidării securității europene l-ar con
stitui reunirea în cel mai scurt timp 
a reprezentanților tuturor statelor 
europene interesate, în vederea sta
bilirii de comun acord, atil a pro
cedurii de convocare a conferinței, 
cit și a definirii punctelor de pe or

dinea de zi. Sintem gata să exami
năm totodată orice altă propunere 
asupra modului de pregătire și de 
"convocare a acestei conferințe.

Statele participante la Consfătui
rea Comitetului Politic Consultativ 
adresează tuturor țărilor Europei a- 
pelul de a conlucra in vederea con
vocării Conferinței europene și a 
creării climatului necesar pentru ca 
această conferință să se bucure de 
succes și să îndreptățească speran
țele pe oare popoarele și le pun 
în ea.

Pentru realizarea acestei importan
te acțiuni, ce ar marca un moment 
istoric în viata continentului, facem 
un apel solemn către toate statele 
europene să întărească climatul de 
încredere și. în acest sens, să se 
abțină de la orice acțiuni care ar 
putea să învenineze atmosfera în 
relațiile dintre state. Ele fac, de a- 
semenea, un apel de a se trece de 
la declarații de intenții despre pace 
la acțiuni și măsuri concrete de 
destindere și de dezarmare, pentru 
dezvoltarea colaborării și păcii intre 
popoare. Ele se adresează tuturor 
guvernelor europene cu apelul de 
a-și uni eforturile pentru a face ca 
Europa să devină un continent al 
cooperării fructuoase între națiuni 
egale în drepturi, un factor de sta
bilitate, pace și înțelegere în lumea 
întreagă.

Din partea Republicii Populare Bul
garia

Todor Jivkov,

prim-secretar al G.G. al Partidului 
Comunist Bulgar,
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii PopulaTe Bulgaria

Din partea Republicii Socialiste Ce
hoslovace

Ludvik Svoboda,

președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace,

Alexander Dubcek,

prim-secretar al G.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia,

Oldrich Cernik,

președintele guvernului federal al 
Republicii Socialiste Cehoslovace

Din partea Republicii Democrate 
Germane

Walter Ulbricht,

prim-secretar al G.G. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane,

Willi Stoph,

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Din partea Republicii Populare Po
lone

Wladyslaw Gomulka,

prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez,

Jozef Cyranklewicz,

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

Din partea Republicii Socialiste 
România

Nicolae Ceaușescu,

secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

Ion Gheorghe Maurer,

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Din partea Republicii Populare Un
gare

Janos Kadar,

prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar,

Jeno Fock,

președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc UngaT

Din partea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste

Leonid Brejnev,

secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice

Alexei Kosîghin,

președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Budapesta, 17 martie 1969.

Sesiunea Consiliului popular 
al jndeliiliii Hunedoara

(Urmate din pag. 1)

că exprim hotărirea tuturor deputa- 
Iilor de a munci cu întreaga forță 
șl cu entuziasm pentru realizarea 
cerințelor și propunerilor făcute de 
alegători și, pe această cale, să ridi
căm continuu potențialul economic 
al județului Hunedoara, să gospodă
rim chibzuit toate orașele și satele 
județului nostru, să înfăptuim toate 
sarcinile ce ne revin pe linia dez
voltării invățămintului și culturii.

Prin vot deschis, sesiunea a ales 
următoarele comisii permanente: co- 
misla pentru probleme de planifica
re și financiarei comisia pentru in
dustria locală,• comisia pentru desco
perirea și valorificarea resurselor 
locale; comisia pentru gospodărie co
munală și drumuri; comisia pentru 
arhitectură, sistematizare și construc
ții; comisia pentru agricultură și sil
vicultură; comisia pentru comerț șl 
cooperație; comisia pentru probleme 
de invățăminl, cultură și artă; comi
sia pentru probleme sanitare; comisia 
pentru probleme de muncă și ocro
tiri sociale.

Sesiunea a ales apoi, în confor
mitate cu Legea de organizare și 
funcționare a consiliilor populare și 
Legea nr. 58/1968 privind organizarea 
judecătorească și cu asentimentul 
Ministerului Justiției președintele și 
judecătorii Tribunalului județean, 
precum și judecătorii de la jude
cătoriile Deva, Hunedoara și Petro
șani. Ca președinte al Tribunalului 
județean a fost ales tovarășul Nicolae 
Stînea.

De asemenea, sesiunea și-a însușit 
propunerea procurorului general al 
Republicii Socialiste România ca to
varășul Victor Dumitru să fie ales 
procuror șef al Procuraturii județene.

Trecind la punctul 4 pe de ordinea 
do zi, deputatul Vie bonte Bălan, 
prim-viceproșbdl'nle al Comitetului e- 
xecutlv al Consiliului popular jude
țean. a prezentat proiectul de hotă- 
rîre privind numirea secretarului 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean a inspectorului șef 
al Inspectoratului maliției județului 
Hunedoara, precum și a conducăto
rilor organelor județene de specia
litate ale administrației do stat. Se
siunea a aprobat individual, prin vot 
deschis, numirea tovarășului VI < tor 
Coca ca secretar al Consiliului popu
lar al județului Hunedoara, a tovară
șului Sabin Popa in funcția do in
spector șef el Inspectoratului mili
ției județului Hunerlo-v i. precum și 
a conducătorilor organelor județene 
de specialitate alo administrației de 
stat.

Numirea inspectorului șef al In
spectoratului milițigi. a conducători
lor organelor județene de speciali
tate de administrație de stat s-a fă
cut cu acordul ministerelor și a ce
lorlalte organe centrale de speciali
tate ale administrației de stat.

In continuare, sesiunea a ascultat 
informarea prezentată de deputatul 
Aurel Nistor, vicepreședinte al Co
mitetului executiv, cu privire la mă
surile ce necesită a fi luate pentru 
buna desfășurare a muncilor agri
cole de primăvară.

A luat apoi cuvintul. în încheie
rea lucrărilor! sesiunii, tovarășul loa- 
ch'vm Moga, președintele Comitetu
lui executiv ial . Consiliului popular 
al județului ^iHunc^oara.

In aplauzele prehinqiite ale asis
tenței, sesiunea a .adoptat o telegra
mă adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Un palmares care prefigurează 
realizări și mai rodnice

(Urmare din pag. 1)

cărbune cumulat pe exploatare, de
pășește 10 000 tone.

Cuprinși de suflul creator al în
trecerii socialiste, harnicii mineri ai 
Lupeniului se străduiesc să dove
dească faptul că realizările frumoase 
din anul trecut sînt doar un moment 
al activității lor însuflețite pentru a 
da patriei cit mai mult cărbune.

Astăzi, mina Lupeni trăiește emo
țiile unui eyeniment deosebit. Ca 
o încununare a muncii pline de ab
negație depusă în 1968, pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan, colectivului Exploatării miniere 
Lupeni — fruntaș; pe ramură — i se 
decernează, intr-un cadru sărbătoresc, 
steagul și diploma de onoare a U- 
niunii sindicatelor din . ramura mi
nieră și energie electrică.

MARȚI 18 MARTIE

17,30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi. Consultații la ma

tematică (cl. XII).
18,05 Limba engleză lecția 50.

18.30 Pentru copii : Telebotanicus.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Tele-universitatea. Ciclul ..Cu

noașterea Universului" (I). De 
la astrologie la astronomie.

19,55 Cronică muzicală de Grigore 
Constantinescu.

20,20 Secretul camerei de mijloc.: 
film realizat de televiziunea po
loneză.

20,45 Artă plastică. Expoziția tineri
lor artiști din. Bacău.

21,00 Campionatul mondial de hochei 
pe gheață : U.R.S.S. — Canada. 
In pauz^ : Mița panteră și prie
tenii ei —- 4ilm documentar. 
Telejurnalul de noapte.

23.30 închiderea emisiunii.

TELEGRAME EXTERNE
A

încheierea vizitei delegației
guvernamentale române

în Noua Zeelandă

Biroul Executiv
al Prezidiului

C. I.

MIERCURI 19 MARTIE

L001 J
PROGRAMUL J :

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—9,30 Muzică și actua
lități; 9,80 Matineu literar,- 10,00 
Cintece pentru copii; 10,10 Curs de 
limba germană; 10,30 Soliști și for
mații artistice de amatori; 11,05 Din 
cele mai frumoase madrigale; 11,25 
Cintece de Aurel Glroveanu,- 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Revista cîn- 
tecelor,- 12,20 Cronica muzicală; 12,30 
Intîlnire ou melodia populară și in
terpretul preferat; 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară; 14,10 File de 
legendă,- 14,35 Concertul zilei; 15,15 
Studioul de poezie; 15,35 Ointecul 
patriotic; 16,00 Radiojurnal. Sport; 
16,10 Muzică ușoară; 16,30 Antena 
tineretului; 16,55 Radio publicitate; 
17,00 Formația The Rollingstones,- 
17,15 Mici piese instrumentale; 17,30 
Valsuri celebre; 17,45 Radioslmpo- 
zion,- 18,05 Cintece și jocuri popu-< 
lare,- 18,30 Gazeta radio; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 19,20 
Sport; 19,30 Nestemate folclorice,- 
19,50 Formația Coral; 20,05 Dansuri 
din operete; 21,05 Știință, tehnică, 
fantezie; 21,30 Prime audiții de o- 
peră: „Tyresias" de Francis Poulenc,- 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,20 Muzică populară; 
22,40 Moment poetic; 22,45 Actuali
tatea muzicală,- 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă.

operetele lui.nKalman; 9,10 Curs de 
limba german#; 9$0 Muzică ușoară,- 
10,05 Recital .Sofia^Cosma. 10,30 An
tena tineretului; 1,1,40 Scene din o- 
peretele compozitorilor noștri; 12,05 
Avanpremieră cotidiană- 12,15 Con
cert de prînz; 13,00 Melodii popu
lare dobrogene; 13,15 Noi înregistrări 
de operă; 13,30 Unda veselă; 14,00 
De la fluier la marile ansambluri 
folclorice; 14,30 Moment științific,- 
14,35 Muzică de estradă; 15,40 Radio 
publicitate; 16,00 Piese corale de Ni
colae Oancea; 16,15 Consultație ju
ridică; 16,25. Mu?jcă ușoară; 17,00 
Radiojurnal. - Sport; 17,10 Muzică 
populară,- 17,30 Aste frumoase,- 17,45 
Eteromorfie de ..Stefan Niculescu; 
18,05 Pagini, antologice din creația 
lui Emil Isac,- 18-,25 Muzică ușoară,- 
19,05 Luminile jnampei; 19,30 Curs de 
limba germană1; 19,50 Noapte bună, 
copii; 19,551 Discografie Hugo Wolf; 
20,30 Ora specialistului; 20,50 Teatru 
radiofonic; - 21,30 Muzică ușoară; 
22.05 Suita sa III-a de Ion Dumitres
cu; 22,30 Cronica muzicală; 22,40 
Muzică ușoară; 23,07 Pagini din o- 
pera „Luna" de Carl Orff; 23.45 Mu
zică ușoară;

©BULETINE DE ȘTIRI : Progra
mul I : 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 

9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00;
<£> 24,00; 1,00; 2,00; 1,00. Progra-
0 mul II : 6,05; 7,30; 10.00; 12.00; 

14,00; 18.00; 19,00; 23,00; 0,55.

PROGRAMUL II:

G,10 Zori de zi cu melodii,- 6,45, 
Itinerar folcloric muzical; 7,10 Rit
muri de fanfară; 7.37 Două melodii 
cu lordanka Hristova,- 7.45 Prelucrări 
de folclor; 8,10 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 8,25 Muzică din

MIERCURI 19 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Fra
tele dr. Homer; Republica: Anna 
Karenina, seria I și II; PETR1LA : 
Pantera neagră,- LONEA — Minerul: 
Heroina; VULCAN: Studii; despre fe
mei; LUPENI — Cultural : Valea,- 
Muncitoresc: Fiul lui Tar/an,- PARO- 
ȘENI : Inima nebună, nebună de le
gat,- UR1CANJ : Prizonier j din Can
ea z.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. TeL 1662, 269 (C.C.V.J.).

WELLINGTON 17 (Agerpres). — 
După ce în cursul zilei de 15 martie 
a vizitat unele obiective industriale 
și agricole și a avut convorbiri cu 
oameni de afaceri, industriași și 
mari fermieri, delegația guvernamen
tală română, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, și-a 'înche
iat ia 16 martie vizita oficială pe 
care a făcut-o in Noua Zeelandă la 
invitația guvernului acestei țări.

La plecarea dc pe aeroportul din 
Auckland, delegația a fost condusa 
de membri ai guvernului neozeelan
dez și de reprezentanți ai autorități
lor locale.

Opinia publică din Noua Zeelandă 
a urmărit cu interes vizita delega
ției române, apreciind că prin natu
ra exporturilor, economiile celor 
două țări sînt complimentare, situa
ție ce ^deschide reale posibilități dc 
dezvoltare a schimburilor comerciale.

Inserate pe prima pagină a marilor 
cotidiene, comentariile asupra sem
nificației vizitei sînt unanime în a 
aprecia că ea a adus o contribuție 
reală la punerea bazelor pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale româno- 
neozeelandeze. Se menționează în a- 
cest context îndeosebi încheierea a- 
cordului comercial și hotărîrea păr
ților de a stabili relații diplomatice.

Subliniind că aceasta este prima 
viziftă pe care o delegație guverna
mentală română o face în Noua 
Zeelandă, presa citează pasajele din 
comunicatul comun asupra vizitei în

care se salută încheierea acordului 
comercial. Presa, radioul și televiziu
nea au Informat pe larg asupra de
clarațiilor făcute de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu la conferințele de 
presă și interviurile acordate ziariș
tilor în această țară.

Zburînd deasupra Australiei, avio
nul în care se nfla delegația română 
a făcut o scurtă escală la Sydney. 
Pe aeroportul din acest oraș a fost 
intimpinată de Jan Sinclair, ministrul 
navigației și transporturilor al Aus
traliei, și de alte

S. U. A

— •

Vietnamul <le su<l

Poziții fortificate 
americano-saigoneze 
atacate de patrioți
SAIGON 17 (Agerpres). — Aproxi

mativ 30 dc poziții fortificate ale 
trupelor americano-saigoneze au fost 
țintele atacurilor lansate în cursul 
nopții de duminică spre luni de for
țele Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Luni diminea
ța patrioții au atacat 2 tabere mili
tare americane ale forțelor S.U.A. 
amplasate la 48 kilometri de Saigon. 
Instalațiile militare deținute de o 
companie americană la 38 kilometri 
nord-est 
au fost 
atac de

Lupte 
F.N.E. < 
semnalate și în apropiere de Loc An.

t de capitala sud-vietnameză 
supuse, de asemenea, > unui 

; către forțele patriotice.
grele între detașamente ale 

și trupele inamice au fost

oficialități.

Interes
relațiilor

BELGRAD 17 (Agerpres). — Ia 
Belgrad a avut loc ședința Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. In cadrul ședinței a fost ales Bi
roul Executiv al Prezidiului U.C.I. 
Din Biroul Executiv fac parte to
varășii Ioslp Broz Tllo, președintele 
U.C.I., dr. Vladimir Bakarlcl, Krslc 
Țrvenkovski, Nlaz Dlzdarevlci. Slane 
Dolanț, Stevan Doronski, Kiro GII- 
gorov, Fadll Hodja, Edvard Kard *li, 
Țvletin Mlatovlcl, dr. Miroslav Pe- 
ciuillcl, Budlslav Șoșkici, Mialko To- 
dorovici, Mlka Tripalo, Veliko Vla- 
hovici.

crescind pentru dezvoltarea 
comerciale cu țările socia’iste

NEW YORK 17 
curile economice 
festă un interes crescind pentru dez
voltarea relațiilor comerdale cu ță- 

a declarat la New 
director

(Agerpres). — Ccr- 
americane mani-

rile socialiste,
York, J. Mishell George, 
adjunct al Departamentului Biroului 
pentru comerț internațional al S.U.A. 
El a arătat că în ultimele 30 de luni 
numărul firmelor americare care fac 
comerț cu țările socialiste s-a du
blat. Astfel, conform unei statistici 
efectuate acum doi ani 600 de fir-

me americane întrețineau relații co
merciale cu țările socialiste. După un 
an, numărul acestor firme s-a ridi
cat la 800, ajungînd la sfîrșitul ci
nului trecut la peste 1 100. Interesul 
crescind față de promovarea unor 
relații comerciale intense cu țările 
socialiste se reflectă și prin organi
zarea unor manifestări și semiDarii 
tot mai numeroase ale cercurilor de 
afaceri americane consacrate perspec
tivelor comerțului Est-Vesl.

acțiuni ale O.N.U. împotriva practicării sclaviei
NEW YORK 17 (Agerpres). — Organizația Națiunilor 

Unite a hotărît să întreprindă noi acțiuni împotriva prac
ticării sclaviei care continuă încă în ciuda eforturilor inter
naționale pentru eradicarea ei, s-a anunțat la sediul Națiu
nilor Unite. Comisia O.N.U. pentru drepturile omului a ho- 
lărît la sesiunea din cursul acestei luni de la Geneva să 
numească pe Mohammed Awad, specialist egiptean in pro
blemele sclaviei, în fruntea unui grup de lucru însărcinat să 
întocmească un studiu asupra sclaviei și comerțului cu sclavi.

După condamnarea lui James Ray
17 (Agerpres). — PercyMEMPHIS

Foreman, avocatul lui James Ray, 
condamnat la 99 de ani închisoare 
în urma recunoașterii că este auto
rul asasinatului de la Memphis, a 
declarat la posturile de televiziune 
americane că judecarea precipitată 
a lui Ray s-ar fi făcut „in interesul 
public". El a menționat, că dacă 
procesul ar fi durat mai mult timp

este convins că s-ar ii produs „de
zordine pe străzi". In legătură cu 
afirma/iile, potrivit cărora Martin 
Luther Kjng ar ii (ost victima unui 
complot, Foreman a afirmat că , 
o altă persoană, organizație 
grup, in afară de Ray, nu a fost 
plicată in acest asasinat0.

Pe de altă parte, procurorul 
declarat.

,nict 
sau 
im-

din

A

înrăutățirea situației 
în Pakistan

GARAC1 17 (Agerpres).) — Func
ționarii de la serviciile poștale și de 
telecomunicații din Pakistanul de 
vest și-au reînceput lucrul luni di
mineața, după o grevă de 13 zile, 
declarată în sprijinul cererii lor de 
sporire a salariilor.

Pe plan politic, disensiunile din
tre diversele organizații de opoziție 
se adâncesc, nodul gordian al dis
cuțiilor constituindu-1 autonomia 
Pakistanului oriental sau mai exact 
spus poziția adoptată de diferite gru
pări politice față de această cerere 
formulată de partidele din regiunea 
estică a țării. Aceste divergențe, 
menționează agențiile de presă, au

luat o asemenea amploare, îneît 
ajuns ca rivalitățile politice să 
exprime și să se rezolve în stradă, 
în cadrul ciocnirilor dintre adepțil 
părților opuse.

întreaga. regiune estică a țării, 
scrie șgenția United Press Interna
tional, este, zguduită de un adevărat 
val de violențe, iar tulburările so
ciale le dublează pe cele politice.

înrăutățirea situației în general, 
precum și repercusiunile pe care a- 
cest fapt le are asupra economiei, 
par să fi contribuit la creșterea no
durilor partizanilor președintelui 
Ayub Khan, scrie agenția Associa
ted Press.

Zborul stațiilor automate „Venus-5“ 
și „Venus-6“ continuă cu succes

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Un comunicat al agenției TASS 
anunță că stațiile automate 
interplanetare sovietice „Ve- 
nus-5" și „Venus-6", lansate 
la 5 și 10 ianuarie a. c., își 
continuă zborul comun spre 
planeta Venus, unde urmează 
să ajungă respectiv la 16 și 
17 mai.

Pentru ca stațiile să poată a- 
junge in regiunea 
netei Venus, în 
cu programul de 
lele de 14 și 16 
au fost efectuate 
traiectoriilor lor.

In prealabil, la comenzi trans
mise prin radio de pe Pămînt, 
în sistemele de bord de diri
jare a stafiilor au fost intro
duse programe speciale pentru 
efectuarea corecției traiecto
riilor dc zbor.

Corecțiile traiectoriilor 
zbor ale color două stații 
tomate au fost începute la 
menzi transmise de pe 
mint. Celelalte procese — 
rientarea stațiilor după Soare 
și după steaua Sirius, conec
tarea și deconectarea instala-

fixată a pla- 
conformitalc 
zbor, în zi- 
martie a. c.
corecții ale

de 
au- 
co- 
Pă- 

o-

fiilor motoare de corecție — 
au fost efectuate automat du
pă comenzi transmise de in
stalațiile electronice de pro
gramare aflate la bord.

După cum a demonstrat a- 
naliza informațiilor telcmetrice 
și măsurătorilor de traiectorie, 
manevrele de corectare au 
fost efectuate cu succes și sta
fiile au fost trecute pe traiec
torii de zbor care asigură a- 
jungerea lor pe planeta Vențis.

In timpul efectuării corecți
ilor, „Venus-5" și „Venus-6'' 
s-au aflai la distanțe de res
pectiv 15.5 și 15,7 milioane km 
de Pămînt.

Cu cele două stafii se men
țin? în permanență legătura 
prin radio.

Potrivit informațiilor teleme
trie?, aparatajul științific și sis
temele de bord ale stafiilor 
funcționează normal. Presiunea 
și temperatura în interiorul 
stațiilor se află în limitele fi
xate.

Programul dc zbor al stați
ilor automate „Venus-5" și „Ve
nus-6" continuă cu succes.

s-a
se

Memphis, Phil Canale, a 
de asemenea, la posturile de tele
viziune că avocatul Percy Foreman 
i-ar fi spus că Ray speră să fie e- 
liberat în intervalul de zece ani de 
la condamnare.

• STOCKHOLM. — In localitatea 
Aaistorp din sudul Suediei a avut 
loc duminică o nuntă deosebită • 
s-au căsătorit cele trei surori geme
ne Louise, Lena și Lisa Bengtsson, 
în vîrstă de 21 de ani. Două dintre 
ele vor purta și pe viilor același nu
me de familie — Joenason, deoarece 
s-au căsătorit cu doi tineri - care, 
fără a fi frați sau rude, au un nume 
comun.

înființarea grupului 
„Acțiunea internațională 

Biafra"
LONDRA. — La Londra 

ființat grupul „Acțiunea 
nală Biafra". alcătuit din 
tanți ai 11 țări vest-europene și Sta
telor Unite. Sarcina noului grup este 
să exploreze posibilitățile de a se 
pune capăt războiului din Nigeria. 
Peter Cadogan, președintele Confe
rinței internaționale asupra Biafrei, 
care a avut loc la Londra, 
a hotărît instituirea grupului, 
nun țat 
valori 
pentru 
asupra

a fost în- 
internațio- 
reprezen-

și care 
a a- 

că o nouă comisie de obser- 
urmează să plece în Nigeria 
a se informa la fața locului 
situației existente.

Trupele federale 
iși continuă 
înaintarea 

în regiunea Owerri
LAGOS 17 (Agerpres). — In ur

ma unor lupte îndirjite cu trupele 
biafreze, forțele federale nigeriene 
au ocupat localitatea Ohudioka, si
tuată pe drumul ce duce spre U- 
muahia, ultima fortăreață importan
tă ce se mai află sub control biafrez 
— relatează ziarul „Nigerian Obser
ver". Totodată, un atac inițial de 
trupele lui Odumegwu Ojukwu in 
localitatea Itwu din sectorul Okiwi 
a fost respins de forțele federale ni- 
gerieno. Potrivit ziarului ..Nigerian 
Observer", trupele federale iși con
tinuă înaintări a in regiunea Owerri.
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