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Intr-un glas comun 

cu întreaga națiune, 

i Valea Jiului vă felicită î 
din inimă, iubite tovarășe 

> Nicolae Ceaușescu!
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TELEGRAMĂ 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, Președintele 
Republicii Socialiste România

Comuniștii, toți oamenii muncii și cetățenii 
Văii Jiului au primit cu profundă satisfacție 
propunerea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., privind instituirea funcției de Președin
te al Republicii Socialiste România, Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central și votul unanim 
al Marii Adunări Naționale pentru alegerea 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in această inaltă funcție.

Ne exprimăm acordul și adeziunea noastră 
plenară față de adeste măsuri, apreciindu-le 
oportunitatea și importanța, văzind in ele o 
recunoaștere a înaltelor merite, a capacității 
și puterii dumneavoastră de muncă, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ce le 
dovediți in conducerea activității partidului și 
a destinelor patriei noastre socialiste.

Alegerea dumneavoastră in funcția de Pre
ședinte al Republicii Socialiste România ne 
umple inimile de bucurie, de cele mai alese 
sentimente de mindrie patriotică, ințelegind 
cu toții că avem in fruntea partidului și a 
țării pe cel mai credincios și mai devotat fiu 
al poporului nostru, militant activ pentru 
pacea, progresul și binele întregii umanități.

Folosim și acest prilej pentru a exprima 
mulțumirile și întreaga noastră recunoștință 
față de grija și ajutorul ce le acordă perma
nent conducerea partidului și statului, dum
neavoastră personal iubite tovarășe Ceaușescu, 
minerilor si tuturor celor ce muncesc și tră
iesc in Valea Jiului. Vă raportăm totodată, că 
prețioasele indicații ce ni le-ați dat cu pri-

BUCUREȘTI
lejul dialogului viu ce l-ați purtat, cu minerii, 
oamenii muncii și cadrele de conducere din 
municipiu, măsurile adoptate cu sprijinul 
dumneavoastră in toamna anului trecut, prind 
viață, se materializează in tot mai multe tone 
de cărbune și alte bunuri materiale ce se 
realizează zilnic peste sarcinile planificate 
și angajamentele asumate in întrecerea so
cialistă. Concomitent, aceste indicații și mă
suri se reflectă in îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de viață ale tuturor 
celor ce muncesc și trăiesc in Valea Jiului, 
minerii, familiile lor mulțumindu-vă fierbinte 
pentru atenția și grija ce le-o purtați.

Sintem hotăriți să dovedim și pe mai de
parte prin fapte că vom fi la înălțimea apre
cierii făcute de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Secretar General și Președinte al 
Republicii, angajindu-ne ferm să ne respectăm 
cuvintul dat de a ne face pe deplin datoria 
și de a ocupa un loc de cinste in întrecerea 
pentru îndeplinirea înainte de termen a pla
nului cincinal, convinși fiind, că astfel vom 
cinsti cum se cuvine mărețele evenimente ale 
poporului și partidului nostru din acest an, 
vom aduce contribuția noastră la făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul drag al României.

COMITETUL MUNICIPAL PETROȘANI 
AL P.C.R.

COMITETUL EXECUTIV AL 
CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Bucurie deplină, adeziune unanimă, 

sentimente de adincă stimă și prețuire 
• Mesaje pline de căldură pe adresa Președintelui României

Dînd glas sentimentelor de 
bucurie nemărginită, de ade
ziune deplină, organele și or
ganizațiile de partid, colecti
vele de muncă din întreprin
derile și instituțiile Văii Jiului 
iși exprimă cu însuflețire, prin 
numeroase telegrame și scri
sori de felicitare adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
satisfacția unanimă a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii pentru alegerea celui 
mai iubit și stimat fiu al po
porului în inalta funcție dc- 
Președinte al Republicii So
cialiste România. Mesajele pli
ne de căldură dau glas min- 
driei patriotice de a avea in 
fruntea națiunii pe eminentul 
militant revoluționar, voinței 
unanime a celor ce trăiesc și 
muncesc in cel mai mare ba
zin carbonifer al țârii, de a 
lupta fără preget pentru în
făptuirea politicii partidului 
de edificare a socialismului 
și comunismului pe pămîntul 
scump al patriei, cauză spre 
care ne conduce cu înțelepciu
ne și dăruire pilduitoare con
ducătorul iubit și stimat al 
partidului și poporului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

..împreună cu întreg popo
rul român, oamenii muncii din 
unitățile Centralei cărbunelui 
Petroșani iși exprimă senti
mentele de sinceră bucurie și 
satisfacție pentru alegerea 

dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în 
inalta funcție de Președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia. se spune in telegrama 
Consiliului oamenilor muncii 
din Centrala cărbunelui. A- 
ceastă alegere corespunde în- 
trutotul gindurilor. voinței- și 
năzuințelor minerilor, care vâ 
simt aproape in inimile lor. 
vâ stimează și vâ iubesc. 
Sintem mindri că destinele po
porului nostru, se află in mîi- 
nile dumneavoastră care, prin 
înțelepciunea. devotamentul, 
fermitatea comunistă și mun
ca neobosită pe care o desfă- 
șurați pentru a ridica pe înal
te culmi prosperitatea patriei, 
ați creat un mare prestigiu 
României în întreaga lume.

Felicitîndu-vă din toată ini
ma și urindu-vă cel mai de
plin succes in îndeplinirea 
nobilei dumneavoastră misi
uni pentru îndeplinirea năzu
ințelor de bunăstare, fericire 
și pace ale poporului român, 
pentru făurirea viitorului co' 
munist al țării, pentru creș
terea măreției și strălucirii 
României, vă rugăm să pri
miți. r..ult iuoite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, încredința
rea câ minerii din întreaga 
industrie carboniferă iși vor 
face cu fermitate datoria, 
muncind cu hărnicia și abne
gația care-i caracterizează, a- 
dueîndu-și in felul acesta con

tribuția la înflorirea continuă 
a patriei noastre socialiste'1.

..Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la în
treprinderea de utilaj minier 
Petroșani a luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de hotări
rea Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. și votul unanim 
al Marii Adunări Naționale 
privind alegerea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in înalta 
funcție de Președinte al Re
publicii Socialiste România, 
se spune ,în telegrama comite
tului de partid și al comitetu
lui oamenilor muncii din în
treprinderea de utilaj minier 
Petroșani.

Noi. salariații acestei uzine 
făuritoare de utilaje si echipa
ment necesar exploatării bo
gățiilor subsolului patriei 
noastre socialiste, ne /expri
măm adeziunea totală alegerii 
conducătorului iubit al parti
dului. și poporului in cea mai 
inaltă funcție de. stat.

In semn de adincă prețui
re și respect a remarcabilei 
dumneavoastră personalități, 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, învestit de către 
întregul popor cu înalta func
ție de Președinte al Republi
cii Socialiste România, ne an-

(Continuare in pag. o 3-a)

Pentru țara 
noastră scumpă

Dacă azi trăim bine, într-o 
țară care urcă in continuu spre 
culmile civilizației, aceasta sc 
datorește tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Tn'toFce se înfăp
tuiește azi pe pămîntul stră
bun al patriei, noi vedem 
mina, capacitatea și energia 
deosebită a celui pe care
l-am  dorit și l-am ales 
Președinte al Republicii, 
cel ce a știut să ne 
unească eforturile, să ne mo
bilizeze spre mai mult și mai 
bine. Noi, minerii, îi urăm to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cu un asemenea istoric prilej, 
să trăiască ani mulți și fericiți, 
pentru această țară scumpă, 
să . ne conducă înainte dirz, 
cutezător, clarvăzător și iubi
tor de oameni...

Dumitru MILEA, 
miner șef de brigadă 

la E. M. Vulcan

Expresia dorinței 
întregului popor
M-a impresionat în mod 

deosebit jurămintul depus de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in fața întregii noastre nați
uni. Un act de devotament ne
mărginit față de cauza și in
teresele unui popor pe core-l 
iubește ca nimeni altul. Do
rința sa fierbinte de a face 
totul pentru țară, pentru lu
minosul destin al poporului 
său iși găsește întruchiparea 
in această alegere a sa ca 
Președinte al Republicii Soci
aliste România, o expresie a 
voinței noastre, a tuturor. A- 
vem deplină încredere că ju
rămintul va fi respectat în
tocmai, neabătut. Și sâ-i do
rim cu toții, celui mai iubit 
fiu ol acestui pămint româ
nesc, multă sănătate, putere 
de muncă, să ducă la bun 
sfirșit măreața operă ce se 
făurește azi in România, tot 
ceea ce dorește să facă pen
tru țară și popor.

Wiliam SZUDER, 
general maior in rezervă

Am trăit 
un moment istoric

Alături de întregul popor 
din România socialistă, îmi 
exprim cu emoția firească o 
trăirii unui act istoric măreț, 
cele mai vii sentimente de 
nobilă prețuire pentru mare
le OM core ne călăuzește cu 
nemărginit devotament și dă
ruire spre comunism, spre 
bunăstarea și fericireo noas
tră și a copiilor noștri. Prin 
învestitura secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in 
inalta funcție de Președinte al 
Republicii Socialiste România, 
s-o înfăptuit voința noastră — 
femei și bărbați, tineri și virst- 
nici — o tuturor oamenilor 
muncii de pe cuprinsul vetrei 
românești, constituind dovada 
cea moi puternică a dragostei 
și încrederii nemăsurate pe 
care i-o poartă poporul.

Prof. Maria STOICESCU, 
Școala generală nr. 1 

Petroșani

Vineri dimineața au fost re
luate lucrările celei de-a 
XI l-a sesiuni a Marii Adunări 
Naționale, sesiune care se în
scrie ca un moment istoric in 
viața țării și a întregului po
por prin actul învestiturii se
cretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. in 
înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat de deputați. la 
sosirea sa în sala de ședințe, 
cu vii și îndelungi aplauze. 
Ecoul zilei memorabile în care 
secretarul general al partidu
lui a fost proclamat președin
te al Republicii Socialiste

La Palatul Marii Adunări Naționale

Solemnitatea înminării unor înalte distincții
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia. a înmînat, vineri după- 
âmiază. în cadrul unei impre
sionante solemnități care a 
avut loc la Palatul Marii Adu
nări Naționale. înalte distinc
ții unor organizații județene 
de partid. consilii populare 
județene. întreprinderi și in
stitute de cercetare și proiec
tare pentru rezultatele deo
sebite obținute in anul 1973 
in îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor do plan și a anga
jamentelor asumate în între
cerea socialistă.

La această solemnitate con
sacrată cinstirii muncii harni
ce. au luat parte tovarășii : 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu. Maxim Berghianu, Elena 
Ceaușescu. Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănă-

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși,

Doresc să încep prin a adre
sa, in numele Comitetului Cen
tral al partidului, al guvernu
lui și al meu personal, cele 
mai calde felicitări tuturor or
ganizațiilor de partid, consi
liilor populare, întreprinderi
lor industriale, de transpor
turi. institutelor de cercetări 
științifice și tehnologice, celor
lalte unități economice care 
au fost distinse astăzi cu înalte 
ordine ale Republicii Socialis
te România și cu diplomele de 
onoare. (Aplauze puternice).

Adresind aceste felicitări ce
lor care au fost distinși astăzi, 
doresc să menționez că reali
zările lor sînt o contribuție 
însemnată la îndeplinirea pla
nului pe 1973. Fără îndoială 
că, dacă și celelalte județe și 
unități economice — care nu 
au realizat depășirile celor 
distinși astăzi — n-ar fi lu
crat intens și bine, n-am fi 
îndeplinit pianul. De aceea, 
doresc să adresez felicitări, in 
numele conducerii de partid 
și de stat și al meu Personal, 
tuturor organizațiilor județene, 
tuturor organizațiilor de partid, 
comuniștilor din întreaga 
țară, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalita
te. întregului popor. pentru 
felul cum s-a muncit în aceas
tă întrecere, pentru succesele 
obținute în realizarea planului 
pe 1973. (Aplauze îndelunga
te).

Desigur, întrecerea este în
trecere — ciștigă cel care a-

Bogat bilanț de succese la încheierea trimestrului
Minerii Văii Jiului raportează

40 000 tone de cărbune extrase peste plan
Colectivele de muncitori, 

’ ingineri și tehnicieni ale ex- 
I ploatărilor miniere din Valea I Jiului raportează un succes 
I deosebit : îndeplinirea cu 

două zile mai devreme a I planului la extracția de căr
bune, pe primul trimestru al 
anului, croind posibilitatea I depășirii sarcinilor de plan I cu peste 40 000 tone de căr- 

Ibune energetic și cocsifica- 
bil.

I Acest succes este o încu
nunare a preocupărilor depu
se cu perseverență de mi- 

Ineri, avînd in frunte organi
zațiile de partid pentru fina

România se regăsește din nou 
în atmosfera de mare entuzi
asm, în simțămintele de dra
goste și prețuire cu care a 
fost întîmpinat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de depu
tății și invitații la sesiunea 
Marii Adunări Naționale.

In lojiile oficiale au luat 
loc, de asemenea, tovarășii : 
Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu. Maxim Berghianu, 
Elena Ceaușescu Gheor
ghe Cioară. Lina Cioba
nii. Florian Dânâlache, Con
stantin Drăgan. Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre
I.upu.  Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu.

lache, Constantin Drăgan. E- 
mil Drăgănescu. Janos Faze
kas. Petre Lupu, Paul Nicu
lescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Râutu. 
Gheorghe Stoica. Virgil Tro
fin. Ilie Verdeț. Vasile Vîlcu. 
Ștefan Voitec. Iosif Banc. 
Constantin Bâbălău. Petre 
Blajovici. Cornel Burtică. 
Miron Constantinescu. Aurelia 
Dănilă. Miu Dobrescu. Mag
dalena Filipaș, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță. Vasile Pa- 
tilineț. Ion Pățan.-Ion Stănescu, 
Mihai Telescu. Iosif Uglar, 
Richard Winter, Ștefan An
drei.

In sală se aflau membri ai
C.C.  al P.C.R.. ai guvernului, 
deputății și invitații la cea 
de-a Xll-a sesiune a Marii 
Adunări Naționale.__

Acest moment cu profunde 
semnificații a prilejuit o nouă 

junge, ca să zic așa, cu o se
cundă mai devreme. Noi pre
țuim însă in aceeași măsură 
eforturile tuturor oamenilor 
muncii. Sintem convinși că și 
in anul 1974 ei vor munci cu 
aceeași abnegație și devota
ment. Avem un program des
tul de mobilizator, și pentru 
realizarea lui trebuie să unim 
toate eforturile, să lucrăm ți 
mai bine, să sporim eficiența 
economică, să realizăm perfec
ționarea rapidă a tehnologiilor 
și a organizării muncii. Să fa
cem ca, înfăptuind planul pe 
acest an. să se realizeze și sar
cinile calitative, hotăritoare, 
de altfel, fără de care nu se 
poate considera planul înde
plinit.

Așa cum ani menționat și 
in alte împrejurări, realizarea 
programului de dezvoltare in 
ritm intens a patriei noastre, 
creșterea productivității mun
cii și a eficienței economice 
presupun, nu o intensificare a 
muncii, ci o intensificare a in
teligenței, a gindirii creatoa
re, introducerea rapidă în pro
ducție, în toate domeniile de 
activitate, a cuceririlor știin
ței și a tehnologiilor moder
ne, buna organizare a muncii. 
Am obținut succese mari, dar 
mai avem multe de făcut în a- 
ceastă direcție. De aceea, do
resc ca și cu acest prilej să a- 
dresez tuturor organizațiilor 
de partid, ministerelor, insti
tutelor de cercetări, conduce
rilor întreprinderilor, tuturor 
oamenilor muncii chemarea de 
a intensifica eforturile pentru 
perfecționarea activității în 
toate domeniile de activitate.

lizarea măsurilor prevăzute 
in programul de perfecționa
re a activității unităților mi
niere, do organizare superi
oară a producției și a 
muncii, de extindere a teh
nologiilor de lucru avansate 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de lucru din subteran 

program elaborat la indi
cațiile conducerii superioar» 
de partid, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Angajarea plenară a mi
nerilor in întrecerea declan
șată in cinstea marilor eve
nimente istorice ale acestui 
an, se concretizează în de

Leon te Râutu, Gheorghe 
Stoica, Virgil Trofin. Ilie Ver- 
deț. Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec

Sînt de față membrii suple- 
anți ai comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și secretari 
ai C.C. al P.C.R.

La lucrări participă nume
roși invitați — membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători d? instituții centrale și 
organizații obștești, oameni ai 
muncii, personalități ale vie
ții științifico și culturale, zi
ariști români și corespondenți 
ai presei străine.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul Miron 
Constantinescu, președintele 

și emoționantă manifestare 
prin care toți cei prezenti 
și-au exprimat mîndria pa
triotică și deplina satisfacție 
pentru alegerea secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român ca președinte al 
Republicii Socialiste România, 
pentru faptul că în funcția de 
înaltă și de cea mai mare 
răspundere pentru destinele 
țării se află cel mai vrednic 
și iubit fiu al poporului ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Reprezentanții colectivelor 
distinse s-au făcut ecoul sen
timentelor de dragoste, pre
țuire și recunoștință pe care 
oamenii muncii din toată țara 
le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conducător 
cu strălucite calități, cu o ma
re capacitate de a uni și nto- 
"bniza energiile creatoare ale 
întregului popor în vederea 

pentru creșterea productivită
ții muncii și a eficienței eco
nomice. (Aplauze).

Vom sărbători anul acesta a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fas
cistă. Vom avea, de asemenea. 
Congresul partidului. Să facem 
totul pentru a realiza în cele 
mai bune condițiuni planul pe 
acest an, trecînd, în același 
timp, de pe acum, la pregăti
rea planului pe 1975 astfel in
cit să fie evitate defecțiunile 
manifestate la începutul aces
tui an ca urmare a faptului că 
nu s-a acordat atenția cuvenită 
pregătirii planului din cursul 
anului trecut. Trebuie să ac
ționăm cu fermitate pentru a 
asigura atit îndeplinirea pla
nului pe acest an, inclusiv la 
export, cit și pregătirea tutu
ror condițiilor necesare bunei 
desfășurări a activității econo
mice în anul 1975.

Primii secretari ai Comite
telor județene care se duc a- 
casă cu două sau trei decora
ții au motiv, intr-adevăr, să 
fie mindri și să promită că și 
in acest an vor face totul pen
tru a obține locul întîi. Eu nu 
pot decît să le doresc succes 
in această întrecere care, ca 
orice întrecere, este deschisă 
tuturor. Cred că și ceilalți 
primi-secretari, ceilalți condu
cători de întreprinderi Se vor 
lua la întrecere cu tovarășul 
Vîlcu. (Aplauze). In felul aces
ta vom putea trage cu toții 
foloase, și în primul rînd po
porul nostru, clasa muncitoa
re. Vom vedea la sfîrșitui anu
lui cine a știut să organizeze 
mai bine, să unească mai bi

pășirea indicatorului pro
ductivității muncii pe bazin 
cu peste 80 kg-post. ca și în 
ritmicitatea menținută în 
procesul de extracție. In a-, 
ceastă întrecere s-au eviden
țiat, in mod deosebit, colec
tivele minelor Vulcan, iniția
torul întrecerii, Uricani, A- 
ninoasa, Lupeni, Potrila și 
Dîlja, precum și sectoare din 
celelalte exploatări, care au 
contribuit prin sute și mii de 
tone de cărbune extrase pes
te plan la satisfacerea nece
sităților energetice, mereu 
crescinde, ale economiei na
ționale.

Naționale
Marii Adunări Naționale.

Tn conformitate cu ordinea 
de zi, Marea Adunare Națio
nală a continuat dezbaterile 
pe marginea unor importante 
proiecte de legi cu privire la 
perfecționarea activității in 
domenii de mare însemnătate 
pentru accelerarea progresu
lui economic și social al țării 
noastre, în vederea adoptării 
acestor acte normative.

Ca și în prima zi a sesiunii, 
dezbaterile s-au desfășurat 
sub semnul istoricului act al 
alegerii secretarului general 
al partidului în înalta funcție 
de președinte al Republicii

(Continuare in pag. a 4-a)

edificării socialismului și co
munismului pe pămîntul Ro
mâniei. Ei sînt pe deplin con- 
știenți că realizările pe care 
poporul român le-a obținut, 
toate marile înfăptuiri în zi
direa României socialiste sînt 
indisolubil legate de numele 
conducătorului partidului și 
statului nostru, care și-a în
chinat întreaga sa viață și pu
tere de muncă propășirii pa
triei. înfăptuirii luminosului 
ei destin.

Rezultatele obținute în în
trecerea socialistă pe anul 1973. 
cinstite astăzi prin înalte dis
tincții conferite prin Decret 
Prezidențial se înscriu în e- 
fortul general al clasei mun
citoare, țărănimii, intelectu
alității, al tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, care,.sub conduce-

(Continuare in pag. a 4-a)

ne efortul oamenilor muncii. 
Eu vă urez tuturor să lucrați 
cit mai bine. Fiecare să candi
dați la locul întîi. (Aplauze).

Cred că anul viitor va 
trebui să avem in vedere ca 
la acele județe, la acele uni
tăți economice și de cercetare 
care ciștigă de mai multe ori 
locul întîi să acordăm distincții 
și conducătorilor respectivi. 
Cred că trebuie să acordăm 
celor care obțin de cîteva ori lo
cul întîi, titlul de Erou al Mun
cii Socialiste. (Aplauze). Să a- 
vem in vedere de acum înain
te să fie distinși și acei oa
meni ai muncii din întreprin
derile economice și institutele 
de cercetări clasate pe primele 
locuri, acei activiști de partid 
care s-au dovedit buni organi
zatori, care au fost în prime
le rînduri pentru obținerea u- 
nor rezultate deosebite. In fe
lul acesta nu numai întreprin
derea, județul, dar și persoa
nele — muncitori, ingineri, 
conducători de județe sau de 
întreprinderi — vor fi distinși 
cu ordine și alte distincții ale 
Republicii Socialiste România. 
Cred că sîntețl de acord cu 
această propunere. (Aplauze).

Vom face acest lucru pen
tru anul trecut cu prilejul zi
lei de 1 Mai. Fruntașilor de 
anul trecut Ie vom acorda dis
tincții anul acesta la 1 Mai. 
(Aplauze).

Aș dori să închei urind tutu
ror organizațiilor de partid, 
tuturor oamenilor muncii suc
cese tot mai mari în întreaga 
lor activitate, multă sănătate 
și fericire! (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

Centrala cărbunelui 
a îndeplinit planul 

trimestrial
In cursul schimbului II al 

zilei de ieri a fost îndeplinit 
planul trimestrial la pro
ducția de cărbune a tuturor 
unităților miniere aparținînd 
de Centrala cărbunelui Pe
troșani urmind ca pînă la 
sfîrșitui zilei de astăzi să se 
producă, peste prevederi, 
100 000 tone de cărbune e- 
nergetic și cocsificabil.

Acest frumos succes al oa
menilor muncii din unități
le carbonifere din întreaga 
țară, a căror activitate este 
coordonată de către Centra
la cărbunelui Petroșani, es
te rodul activității bune, 
desfășurate în ritmurile înal
te ale întrecerii socialiste, 
mențiuni deosebite puțind fi 
acordate minerilor din bazi
nele Văii Jiului și Olteniei.
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La toate locurile de muncă din subteran

CLIMAT OPTIM, DE MAXIMĂ SECURITATE!

Toată atenția 
folosirii corecte a aparatelor 
de control al gazelor de inină

Exigență
ÎN CONTROLUL

DE AERAJ
INSTALAȚIILOR 
PARȚIAL!

Noutăți în literatura de specialitate 

„Metode de calcul 
uzuale în aerajul minelor"

Experiența industriei mini
ere din Întreaga Knne a de
monstrat locul deosebit de 
important pe care-1 ocupă ac- 
rajul parțial in securitatea mi
nieră (in special in minele cu 
emanații de gaze), pentru că 
majoritatea exploziilor de 
gaze și a intoxicărilor s-au pro
dus în lucrările în fund dc

Practica minieră a dovedit 
ră. în cazurile cînd la frontu
rile de înaintare nu este asi
gurat un grad de confort co
respunzător. productivitatea 
muncitorilor scade simțitor, 
scad vitezele de înaintare și 
întîrzie deschiderea și pregă
tirea cîmpurilor miniere pro- 
dueîndu-se perturbări grave 
in activitatea minei.

Conform normelor departa
mentale de protecție a muncii 
actualmente in vigoare și 
instrucțiunilor pentru aplica
rea acestor norme, comparti
mentele dc aeraj trebuie sâ 
?xcrcitc un control permanent 
al tuturor instalațiilor de ae
raj parțial incit sâ se asigure 
in fiecare loc de muncă dotat 
c i astfel de instalații debitul 
d ' aer stabilit prin proiectul 
do aeraj parțial.

Controlul ce trebuie exer
citat de către compartimentul 
de aeraj este de două feluri :

— controlul vizual pe care-1 
exercită personalul inferior al 
compartimentelor de aeraj ;

— controlul prin măsurători 
periodice de debit, pierderi 
de presiune etc.

Controlul vizual care se e- 
xercitâ de către măsurătorii 
de gaze se referă la funcțio
narea ventilatoarelor parțiale, 
la modul de montare a tubu
rilor d-' aerai, la eventuale 
neetanșei tați, dacă tuburile 
sînt continuu prelungite pînă 
la distanța prescrisă de locul 
de muncă etc.

Controlul prin măsurători 
se efectuează periodic, iar 
rezultatele se trec Intr-un ta
bel special din proiectul de 
aeraj parțial. Prin măsurăto
rile ce se efectuează se va sta
bili debitul emanațiilor de 
gaze, rezistența aerodinamică 
unitară a coloanelor de aerai, 
debitul de aer și coeficientul 
unitar al pierderilor prin ne- 
etanseități. In cazul cînd se 
constată deficiențe în acest 
sens se vor lua măsuri pentru 
etanșarea coloanelor de aeraj 
parțial, înlocuirea ventilatoa
relor de aeraj parțial, dacă a- 
eestea nu mai eorespund.

în timpul funcționarii insta
lațiilor de aeraj parțial, in 
lucrările miniere, intervin mai 
mulți factori care pot influen
ța negativ parametrii prevâ- 
zuți prin proiectul de aeraj. 
Din această cauză, se impune 
necesitatea efectuării controa
lelor periodice ale instalați
ilor de aeraj parțial din fieca
re lucrare minieră in fund de 
sac.

La controlul instalațiilor de 

Muncitori, maiștri, tehnicieni

Rețineți din N.D.P.M. :
0 La controlul calitativ și cantitativ al aerului (debit, 

compoziție chimică, temperatură etc.) N.D.P.M. - I.M. și 

instrucțiunile prevăd următoarele :

- ori de cite ori este cazul se va efectua controlul 
la locurile de muncă, unde aerajul a suferit modificări ;

- ventilatoarele principale, motoarele de acționare și 
apaiatura de control, vor fi verificate săptăminal de meca
nicul de sector și lunar de mecanicul șef ol exploatării ;

- Io interval de doi oni, instalațiile ventilatoarelor prin
cipale vor fi supuse unei revizii complete ;

• Lucrările miniere in fund de sac vor fi aerisite prin 
aeraj parțial aspirant, refulant sau combinat, după caz, co
respunzător condițiilor locale.

• Pentru combaterea prafului la perforarea găurilor 
de mină se vor folosi : perforaj umed normalizat, axial sau 
lateral ; dispozitive de captare uscată ; captare cu spumă.

ț In timpul perforării găurilor de mină, la locurile de 
muncă cu grad de prăfuire de categoria a ll-a, capătul 
coloanei de aeraj se va monta la 2 m de frontul de lucru.

Pentru combaterea prafului la încărcarea materia
lului derocat se va aplica stropirea cu apă ori de cite ori 
apare material neumezit, iar la punctele de încărcare, des
cărcare, transbordare se va aplica pulverizarea apei sub 
formă de perdele de ceață. De asemenea, se vor stropi pe
reții lucrării incinte de incepereo lucrului la toate procesele 
tehnologice generatoore de praf.

£ In scopul combaterii prafului rezultat la lucrările 
de pușcare, se va aplica burajul cu apă și perdele de ceață.

• Aerul impurificot extras din încăperi prin instalații 
mecanice de ventilație, trebuie să fie astfel evacuate in 
atmosferă incit să nu polueze zonele din care se captează 
aerul proaspăt.

0 La locurile de muncă unde, cu toate măsurile luate, 
conținutul de praf depășește limitele moxime admise, 
N.D.P.M. și instrucțiunile permit folosirea măștilor contra 
prafului cu respectarea strictă a măsurilor prevăzute.

Ing. Alexandru MOZEȘ, 
serviciul control protecția 

muncii — G.C.P.

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

aeraj parțial, privind eficaci
tatea lor, se impune :

1. Verificarea 
elementelor de bază 

ale Instalației
a) RESPECTAREA

Dl.ST ANȚEl.OR PREVĂZUTE 
PRIN N.D.P.M. — I.M. Șl A 
PROIECTUIA I DE AERAJ 

PARȚIAL

La minele grizutoase dc 
categoria I—IV, normele pre
văd următoarele distanțe ;

— la aerajul aspirant ma-
ximum 2 metri în cărbune și
4 metri la lucrările în steril ;

— la aerajul refulant. ma-
ximum 10 metri;

— la aerajul combinat ma-
ximum 10 metri.

Toate aceste distanțe se
consideră între capătul coloa
nei de aeraj și frontul de lu
cru, înainte dc pușcare.

La minele negrizutoase, dis
tanța între capătul coloanei 
dc aeraj și frontul de lucru 
este de 6 metri, verifieîndu-se 
dacă in acest spațiu nu sînt 
acumulări de gaze nocive. In 
caz că se constată acumulări 
de gaze, se micșorează distan
ța pină la evacuarea lor. Se 
vor lua următoarele măsuri :

— se va controla dacă ven
tilatoarele sînt montate cores
punzător proiectului și la 6 
metri de racordul galeriei în 
fund de sac în circuitul de 
aer de sub depresiunea gene
rală a minei ;

— se va controla dacă se 
respectă distanța de 10 metri 
între capetele tuburilor de a- 
eraj aspirant la sistemul de a- 
?raj combinat. De asemenea, 
distanța între capătul tubului 
de la coloana de aeraj aspirant 
>i frontul de lucru să nu de
pășească 40 metri.

b) CONTROLUL DEBITULUI 
DE AER GARE INTRA 

ÎN FRONTUL DE LUCRU

Cantitatea de aer ce intră 
in frontul de lucru trebuie 
să fie cea stabilită prin pro
iectul de aeraj parțial. Ea se 
determină prin măsurători 
cu ajutorul anemometrelor și 
a tuburilor Pitot. Măsurători
le pentru determinarea debi
telor de aer se fac atit pentru 
determinarea cantitativă a a- 
erului la locul de muncă res
pectiv, cit și pentru determi
narea coeficientului dc pier
deri prin nectanșeități.

Măsurătorile de debit se 
efectuează astfel :

— la sistemul de aeraj as
pirant și refulant, atît la aspi- 
rare cit și la refulare ;

— la sistemul de aeraj 
combinat se fac măsurători 
la fiecare coloană de aeraj, 

atit la aspirare cît și la re
fulare.

Din măsurătorile efectuate 
rezultă, pentru fiecare coloa
nă, două debite. Răcind dife
rența intre valoarea debitului 
celui mai mare și a celui mai 
mic. a celor două măsurători 
efectuate, se obține valoarea 
cantitativă a pierderilor prin 
nectanșeități.

La sistemul de aeraj com
binat se va verifica dacă 
coloana de aeraj aspirant rea
lizează cu 25—30 la sută mai 
mult decît coloana de aeraj 
refulant. fâcîndu-se raportul 
intre debitul de aer dc la ca
pătul coloanei aspirante și 
debitul de aer aspirat dc co
loana de aeraj in sistem re
fulant.

In cazul cînd clin măsurăto
rile efectuate rezultă că de
bitul de aer la locul de muncă 
nu este satisfăcător, este ab
solut necesar să se facă ve
rificările următoare ;
• dacă coloana dc aeraj 

are lungimea și secțiunea co
respunzătoare etapei. prevă
zută prin proiectul de aeraj 
pentru debitul și ventilatorul 
stabilit ;

@ se determină debitul ab
solut al degajărilor do gaze 
din lucrarea minieră, întrucît 
pe parcursul săpării lucrării 
degajările de gaze nu sînt uni
forme și ca atare concentrați
ile pol să crească nemaiputînd 
fi diluate prin debitul de aer 
trimis în front. In ambele ca
zuri. cînd instalația de aeraj 
(ventilator, lungimea coloanei 
și secțiunea ei) nu corespund 
lungimii lucrării miniere și 
respectiv debitul absolut al 
degajărilor de gaze a crescut, 
se impune redimensionarea 
întregii instalații în funcție 
de elementele determinate ;

@ pentru cazurile cînd in
stalația de aeraj (ventilator, 
lungimea coloanei și secțiu
nea ei) corespunde lungimii 
lucrării miniere și de aseme
nea debitul absolut al dega
jărilor. de . gaze nu a suferit 
•modificări față de cel luat in 
calcul prin proiect, se vor e- 
fectua măsurători pentru a 
stabili cauza pierderii de debit. 

Pentru aceasta se sta
bilesc pe coloană tron
soane și la fiecare tronson 
se fac măsurători in două sta
ții. la capetele acestuia. Apa
ratura necesară acestor măsu
rători va fi : micromelrul cti 
braț înclinat ; tubul Pitot ; ter- 
momentrul : barometrul ane
roid ; psihometrul.

La stabilirea stațiilor de 
măsurare, se va ține seama ca 
numerotarea lor să se facă in 
sensul de scurgere a aerului.

La fiecare tronson se va de
termina : coeficientul unitar

L.a începutul acestui an, la mina Aninoasa, s-a dat în funcțiune noua stație de 
ventilatoare de la Piscu, instalație care contribuie la îmbunătățirea aerajului în sub
teran. In clișeu; casa ventilatoarelor. 
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CE TREBUIE ȘTIUT ? CUM TREBUIE PROCEDAT ?

Pentru evitarea pierderilor de aer in lucrările miniere
Scopul principal al aeraju

lui minier este de a asigura 
puritatea atmosferei din mi
nă. în vederea creării condi
țiilor de lucru optime in sub
teran și prevenirii acciden
telor care pot avea loc in 
urina exploziilor din cauza a- 
cumulărilor de gaze sau praf 
exploziv.

O particularitate a aeraju
lui in exploatările miniere sint 
pierderile mari de aer pe tra
seu, de la gura galeriei sau a 
puțului piuă la locurile dc 
muncă, datorate avansării con
tinue a abatajelor pe măsu
ra extragerii cărbunelui, for
mării unor goluri în spațiile 
exploatate cit și datorită ne- 
etanșeității conductelor de ae
raj.

Ce inconveniente aduc pier
derile de aer. ce deranjamen
te produc ele in circuitul d< 
aeraj. in procesul muncii din 
subteran ?

Pierderile de aer limitează 
producția, creează condi
ții dc lucru nesatisfăcă
toare. determină formarea u- 
nor aoumulăvi periculoase dc 

al pierderilor prin neetanșei- 
tâți ; debitul dc aer pierdut 
prin nectanșeități : diferența 
dc presiune medic între co
loana de aeraj și galerie ; re
zistența aerodinamică a co
loanelor de aeraj.
■ Pentru determinarea para
metrilor de mai sus se folo
sesc diferite formule din lite
ratura de specialitate.

c) CONTROLUL VITEZEI 
AERULUI IN LUCRAREA 

MINIERA

Normele departamentale de 
protecție a muncii prevăd obli
gația realizării în fronturile 
dc lucru a unei viteze a aeru
lui de minimum 0.2 m/șcc. 
La verificarea realizării vite
zei se pot ivi cazuri cînd în 
secțiunea lucrării miniere nu 
se pot face măsurători de vi
teză. din cauza profilului mare 
al acestora. în acest caz de
terminarea vitezei se face 
prin raportarea debitului dc 
aer măsurat la instalația de 
aeraj parțial, la secțiunea li
beră a lucrării miniere.

2. Interpretarea 
rezultatelor obținute

După efectuarea calculelor 
privind coeficientul dc pier
deri și rezistența aerodinami
că. se procedează la compa
rarea valorilor obținute cu 
cele stabilite, cuprinse în 
NDPM — IM, pentru același 
tip de coloană dc aeraj. Dacă 
din compararea celor două 
valori rezultă că valoarea mă
surată este mai mare decît 
cea stabilită pentru tipul 
respectiv, rezultă că starea co
loanei nu este corespunzătoa
re, fapt ce se reflectă prin :

— realizarea defectuoasă a 
îmbinării tuburilor (lipsă gar,- 
nituri, garnituri introduse în 
tub etc.1) ;

— existența unor orificii 
prin tuburi, datorită degradă
rii acestora ; .

— reducerea secțiunii trans
versale a tuburilor, din cauza 
pătrunderii in tub a unor ma
teriale sau roci ;

— deficiențe tehnici' con
structive neluate în conside
rare la montarea coloanelor.

Pentru înlăturarea neajun
surilor dc aeraj cauzate de 
cele de mai sus. se impune 
înlocuirea, recondiționarea, e- 
tanșarea sau curățirea coloa
nelor după caz.

Ing. Ioan TARCEA, 
șef serviciu 

control protecția muncii 
Centrala cărbunelui Petroșani

gaze explozive, lungesc dura
ta aerisirii Jocurilor de mun
că după pușcarea găurilor dc 
mină. In afară de aceste in
conveniente, pici defile dc aer, 
circulația acestuia prin spațiu) 
exploatat și prin masivul de 
cărbune — determină autoin- 
călzirea și autoaprinderea căr
bunelui.

Din motivele arătate, lupta 
împotriva pierderilor de aer 
este una din cele mai impor
tante și eficace măsuri meni
te să reducă posibilitățile dc 
acumulări de gaze periculoase 
și numărul focurilor de zăcâ- 
rnint datorate autoîncălzirii 

î rbunelui.
Una din problemele princi

pale legate de aspectul de se
curitate a căilor dc aeraj o 
constituie pierderile prin eon- 
struoțiilc de aeraj, crosinguri, 
diguri dc aeraj, uși de aeraj 
etc.

UȘILE DE AERAJ. Pentru 
etanșarea corectă a unei uși se 
cere; ușa să fie fixată in lu
crarea minieră in niște scobi
turi (șlițuri) făcute în pereții 
galeriei? să aibă 2 pereți din

Sub îngrijirea Oficiului de 
documentare și publicații teh
nice ale Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei, in luna 
ianuarie 1974 a apărut lucra
rea „Metode de calcul uzuale 
in aerajul minelor*1. In cuprin
sul lucrării sint tratate proble
me privind aerajul general și 
probleme de aeraj parțial.

Aerajul minier este unul din 
capitolele importante ale cu
noștințelor pe care trebuie să 
le posede un inginer de mine.

Calculul aerajului este o sar
cină nu numai a proiectanți- 
lor, ci a oricărui inginer din 
producție, intrucit mina, fiind 
in continuă mișcare, circuitele, 
debitele și depresiunile nece
sare se schimbă de la lună la 
lună și de la an la an, in 
funcție de evoluția producției 
și de modificarea neprevăzută 
a unor factori naturali (dega
jări de gaze, temperaturi etc).

Pentru calculul și realizarea 
aerajului general și parțial e- 
xistă numeroase teorii și for
mule, mai mult sau mai puțin 
științifice, insă toate conținind 
și o anumită doză de empi
rism, rezultat din observații și 
experiențe îndelungate și in
serat in formule sub forma u- 
nor coeficienți care adesea di
feră de la un autor la altul.

In lucrare se urmărește sin
tetizarea materialelor și regu-

Controlul respectării prescripțiilor 
tehnologice, a legislației muncii — 

domeniu cu mari răspunderi 
pentru maiștrii mineri

In țara noastră grija față 
de om este o problemă care 
stă permanent in atenția or
ganelor centrale și locale de 
partid și de stal. Preocuparea 
continuă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă este ma
terializată printr-o legislație 
adecvată, precum și o serie 
de hotărîri și măsuri in de
plină concordanță cu aceste 
deziderate, protecția muncii 
făcind parte integrantă din 
procesul productiv și avînd ca 
scop asigurarea celor mai 
bune condiții de lucru, pre
venirea accidentelor și a îm
bolnăvirilor profesionale.

scinduri cu o umplutură între 
ele cu cauciuc sau carton as
faltat: in partea inferioară a 
ușii să existe o bucată de cau
ciuc și amenajat un prag; la 
închidere, ușa să se lipească 
etanș de cadrul care o susți
ne; in punctele cu mare dife
rența de presiune trebuie in
stalate două sau chiar trei 
uși.

DIGURI. Digurile simple din 
scindură se prelucrează etanș 
cu aplicare de lut. Digurile 
mai etanșe Se construiesc din 
două rinduri de scindură iar 
spațiul dintre ele se umple cu 
lut. nisip, praf inert.

Digurile din cărămidă, pia
tră sau beton în stare bună, 
lencuite sint considerate in 
mod practic impermeabile. A- 
cestea trebuie însă să fie con
struite In roci compacte, îp 
caz contrar prin crăpături va 
circula aer la o depresiune 
mare inregistrindu-so pierderi 
importante sau dacă această 
circulație se face prin pereții 
de cărbune vor apare uneori 
(ocare de auloincâlzire.

Iilor de la care se pornește in 
calculul aerajului in țara noas
tră, reguli care să fie unitare 
in întregul minerit. Din nume
roasele metode de calcul exis
tente se tratează numai cele 
legalizate prin normele și in
strucțiunile in vigoare care sint 
insoțite de explicații logice 
suplimentare și cu unele exem
ple de calcul care ușurează 
munca celor din producție și 
proiectare. De asemenea, sint 
tratate unele mijloace practi
ce de realizare și de control 
a aerajului in subteran care 
vin să completeze cunoștințe
le teoretice.

In partea a doua a lucrării 
sint toate problemele privind 
aerăjul parțial al lucrărilor mi
niere in fund de sac.

Este subliniat faptul că ae
rajul parțial este tot atit de 
important ca și cel general 
deoarece s-a dovedit că majo
ritatea catastrofelor miniere 
s-au datorat tocmai unor de
ficiențe ale aerajului parțial, 
lucrările in fund de sac fiind 
punctele de unde au pornit 
explozii de mare amploare.

Lucrarea se adresează ingi
nerilor și tehnicienilor minieri, 
studenților de la Institutul de 
mine, cadrelor didactice de 
specialitate și elevilor din li
ceele industriale miniere.

Abaterile de la legislație 
sînt însă, din păcate, încă des
tul de frecvente la exploatări
le miniere din Vaiea Jiulyi și 
ne vom referi la citcva con
statări culese în acest sens la 
mina Uricani în ultima perioa
dă și care vizează îndeosebi 
activitatea pe care o desfășoa
ră maistrul miner.

In baza experienței, a stu
diilor. precum și a prescripți
ilor tehnologice pentru fiecare 
loa de muncă, conducerea sec
torului adoptă o metodologie 
de lucru pentru fiecare lucrare 
minieră care trebuie să asigu
re executarea tuturor opera
țiilor (tăiere, încărcare, trans
port. susținere etc.) în condi
țiile existenței unei securități 
depline. Controlul respectării 
tehnologiei de lucru, după în
sușirea deplină a acesteia, re
vine colectivelor de maiștri. 
Alături de cei care înțeleg 
sensul, importanța prevederi
lor care vizează protecția 
muncii și se străduiesc să le 
respecte cu strictețe există și 
maiștri care neglijează să le 
acorde atenția cuvenită. Ast
fel la galeria ax 1/1, programul 
de lucru întocmit nu putea fi 
respectat în întregime, deoare
ce instalația de perforat tip 
BU-1 nu avea reazimele la
terale, lucru ce a favorizat 
producerea unui accident su
ferit de vagonetarul Gheorghe 
Voicu, vinovat fiind dc nere
gulile manifestate și maistrul 
miner loan Vasîi. ,

Un alt aspect. Pentru pre
venirea pneumoconiozclor a 
fost dotată exploatarea cu per
foratoare cu jet de apă, măști 
contra prafului, pulverizatoa- 
re de aer sub presiune cu apă 
în scopul, evident, de a fi fo-

Măsuri de combatere 
a pierderilor locale
Reducerea pierderilor de 

aer prin construcții se asigu
ră prin calitatea execuției. 
Din acest punct de .vedere se 
recomandă ca asupra stării 
construcțiilor do aeraj ale 
minei sâ se efectueze un con
trol permanent. Conductele de 
aeraj trebuie montate cit mai 
îngrijit (la îmbinarea cu flan- 
șe trebuie să se folosească gar
nituri elastice, iar șuruburi
le trebuie strînse cit mai bi
ne. la curbe să se folosească 
tronsoane speciale de tuburi 
și nu improvizații).

Evitarea 
scurtcircuitărilor

Existența pierderilor de aer 
in mină, denotă <-ă în afara 
căilor principale de circulație

,Atmosfera minelor este per
manent viciată cu diverse 
g izr toxice, asfixiante sau ex
plozive, provenite din substan
ța minerală utilă, din rocile 
înconjurătoare zăcâmin tulul 
sau ca urmare a activității 
omului în subteran.

Unele din aceste gaze sint 
sesizate de om. ca urmare a 
efectului acestora asupra or
ganismului uman, dar pentru 
detectarea precisă și la timp 
a principalelor gaze din at
mosfera de mină au fost rea
lizate o scrie de aparate de 
control.

Evacuarea și diluarea ga
zelor din mină face perle in
tegrantă din programul ge
neral do exploatare și consti
tuie o activitate de protecție 
a muncii. Această activitate 
trebuie să pornească de la 
convingerea că accidentele 
sint evitabile, dar fiecare om 
din subteran trebuie să pâr
tie.pe, pe măsura posibilități
lor sale, la prevenirea lor. 
Activitatea de control a me
tanului trebuie sâ acopere 
toate locurile dc muncă și a- 
numc : lucrările de pregătire, 
abatajele, diferiții curenți de 
aer viciat și punctele din sub
teran considerate deosebite.

Modul dc executare 
a controlului metanului :
1. în lucrările de pregătire, 

în locurile de muncă izolate, 
nesupuse controlului automat, 
controlul trebuie să se facă 
cu aparate cu funcționare 
continuă (SȘ-2). Detectorul 
urmează a fi preluat de șeful 
de brigadă (schimb), după ce 
a fost executat controlul func
ționării în fiecare schimb.

Indicarea conținutului de 
metan în permanență, prezen 
ța unui semnal optic și acus
tic la atingerea valorii la care 
este reglat aparatul, asigură 
protecția retragerii oportune 
a personalului și luarea mă
surilor de diminuare a con
centrației de gaze devenită 
periculoasă. ■

2. Gontrolul niecanului în 

losite. Totuși la galeria ax 1/1 
s-a găsit executîndu-se încăr
carea sterilului fără ca mate
rialul derocat prin lucrările 
de pușcare să fie stropit cu a- 
pă.

Susținerea locului de mun
că, modul de aplicare a mono
grafiei de armare, eventualele 
adaptări ale monografiei de 
armare, schimbările de condi
ții intervenite la frontul de 
lucru constituie sarcini bine 
precizate de legislație. In 
condițiile unei tectonici com
plexe. a unor roci cu o durita
te mică, susținerea ■ spațiului 
exploatat este de primă impor
tanță. In această direcție 
maistrul, cu experiența sa 
practică, -este chemat să-și 
spună în mod deosebit cuvin- 
tul. Cu toate că au fost elimi
nate accidentele prin prinde
rea muncitorilor în surpări la 
această mină, totuși mai sînt 
cazuri ca cel al maistrului 
miner Petre Olteanu care du
pă un control în subteran sem
nalează „totul în ordine**, dar 
în urma lui inginerul loan 
Pompiliu este nevoit să o- 
prească lucrul din cauza unei 
susțineri necorespunzătoare, in 
blocul IV, la două abataje.

Pentru instruirea muncitori
lor seiduce o muncă susținută, 
efectuindu-se instructajul la 
angajare, instructajul la 
schimbarea locului de munca, 
instructajul periodic din 6 în 
6 luni, o instruire sumară îna
intea începerii fiecărei zile de 
lucru pentru ca fiecare mun
citor să cunoască felul în ca
re trebuie să-și desfășoare 
munca, felul in care trebuie 
să-și păzească sănătatea și in
tegritatea corporală. Se con
stată însă și sub acest aspect 

a acrului. în mină, există și 
alte căi, paralele cu primele, 
pe care circulă niște curenți 
de aer pe care în general ii 
numim curenți de scurtcircuit. 
La deschiderea ușilor care 
leagă stațiile subterane de ale 
puțurilor prin care intră și 
prin care iese aerul, dc exem
plu, se formează tin scurtcir
cuit între stațiile subterane. 
De asemenea, la deschiderea 
ușilor, se obturează gura pu
țului de aeraj sau a unui su 
itor de aeraj și se formează 
un scurtcircuit direct intre 
ventilator șt atmosferă.

Scurtcircuitările au o influ
ență extrem de dăunătoare a- 
supra aerajului minelor; canti
tatea de aer carc intră in re
țeaua de aeraj a minei scade 
brusc, cu toate consecințele cc 
decurg din aceasta; in al doi
lea rind. debitul ventilatorului 
crește simțitor și, ca urmare, 
poate sâ ardă motorul de ac
ționare.

Lupta pentru înlăturarea 
scurtcircuitelor de‘aer, con
stă in stabilirea și menținerea 

locurile considerate deosebite, 
asupra cărora conducerea mi
nei trebuie să posede infor
mații permanente, s-j se rea
lizeze prin instalație automa
tă, cu controlul locului respec
tiv și transmiterea la distan
ță a conținutului de metan. 
Această instalație îndeplineș
te toate condițiile de siguran
ță și continuitate a informației 
(stație telegrizumetrlcâ).

3. Controlul metanului de 
către organele de control să 
se facă cu aparate portative 
cu funcționare discontinuă 
(metanometre AUER și inter- 
ferometre).

Efortul stalului nostru soci
alist de a dota personalul din 
subteran cu aparate pentru 
controlul metanului este o 
consecință a grijii față de om, 
a necesității creșterii neconte
nite a gradului de securitate 
în subteran. Stă in puterea și 
obligația tuturor persoanelor 
desemnate a purta detectorul 
de gaze, de a sesiza la timp 
modificările periculoase ale 
concentrației de metan și de 
a organiza operativ aplicarea 
celor mai eficiente măsuri 
pentru evitarea accidentelor 
tehnice și umane.

Condiția esențială care 
definește scopul aparatu
rii dc control a meta
nului este folosirea corectă 
a lor. din punctul de vedere 
al poziției și locului de luare 
a probei și al manipulării în 
timpul transportului și al e- 
perațiilor de măsurare.

Ridicarea de la stația de 
metanometre a detectoarelor 
trebuie să devină o obișnuin
ță a fiecărui purtător. Șefii 
de brigadă (schimb), șefii de 
echipă electro-lăcâtuși. maiștrii 
și organele de control trebuie 
să se obișnuiască să vadi^.,de
tectorul de metan ca un mij
loc sigur și eficient în lupta 
împotriva pericolelor ce le 
prezintă metanul în subteran.

Ing. Coriolan NICOARA, 
inspector de stat 

pentru protecția muncii

carențe, deoarece, la începutul 
schimbului, unii maiștri se 
mulțumesc să-i spună munci
torului doar CE are de făcut, 
fără a-i mai adăuga și CUM 
trebuie să lucreze, lăsînd totul 
pe seama experienței indivi
duale. Abaterile de la această 
prevedere sint uneori deose
bit de grave. Un caz constatat 
de curînd ni se pare semnifi
cativ pentru a fi relevat: 
maistrul miner Eug&n Căpes- 
cu a pus pe muncitorul Vasi e 
Firtescu să semneze fișa de 
instructaj în alb. Pe lingă 
faptul că în acest caz un mun
citor nu este instruit, mai a- 
pare și Un efect indirect — 
gestul maistrului creează mun
citorului impresia că nu e ex
pus pericolelor. îl îndeamnă să 
trateze cu superficialitate mă
surile foarte severe pe care 
cei de bună credință, fie teh
nicieni, fie muncitori colegi 
de muncă le iau pentru pre
venirea accidentelor sau ava
riilor tehnice. Ceea ce a făcut 
maistrul E. Căpescu este un 
gest prin care se transmite 
muncitorului atitudinea nesă
nătoasă, iresponsabilă fața de 
cerințele și exigențele proce
sului de producție.

Legile țării trebuie respec
tate întocmai, de către noi 
toți, fără excepție, pentru că 
numai atunci vom reuși sâ 
diminuăm numărul accidente
lor de muncă și îmbolnăvirilor 
profesionale, in acest sens, e- 
vident, maiștrii mineri au un 
rol hotărîtor și le revin răs
punderi din cele mai mari.

Ing. Corneliu CAPRIȚESCU, 
inspector de stat 

pentru protecția muncii

unei discipline stricte a aera
jului.

O necesitate perma
nentă : reducerea la mi
nimum a rezistențelor 
în aeraj, de pe căile de 
transport și acces la lo
curile de muncă !
Rezistențele locale intimpi- 

nate de curenții de aer se da- 
toresc în general îngustării 
secțiunilor lucrărilor miniere, 
sau schimbării direcției de 
scurgere a aerului. Pentru re
ducerea la minim a acestor 
rezistențe, se impune, printre 
alte măsuri, evitarea blocării 
galeriițpr cu vagonetc. căru
cioare cu materiale sau utila
je; în căile de Hcces la abata
je să sc evite obturarea aces
tora cu vagonetc. materiale, 
utilaje, elemente de susținere 
etc.

Inc. Mihail BUZDUGAN, 
serviciul control 

protecția muncii — C.C.P.
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Președintele
Republicii Socialiste România 

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România și a ,,Diplomei de Onoare" 
unor organizații județene de partid, consilii pop ulare județene, întreprinderi și institute de 
cercetare și proiectare

Președintele Republicii So
cialiste România decret cază :

ART 1. Pentru rezultatele 
deosebite obținute In anul 
1973 in îndeplinirea si depăși
rea sarcinilor dc plan $j u an
gajamentelor asumate, pentru 
ocuparea locurilor 1. 11 si 111 
în întrecerea dintre organiza
țiile județene de partid in in
dustrie, invcstiții-construcții, 
transporturi $1 circulația măr
furilor și pentru contribuția a- 
dușâ la dezvoltarea economi
ei in ansamblu, se conferă

— Ordinul ..Steaua Republi
cii Socialiste România - clasa | 
Organizației de partid a mu
nicipiului București, pentru 
locui J. .Ordinul Muncii" cla
sa l Organizației dc partid a 
județului Constanța. pentru 
1 '<■'•! I ..Ordinul Muncii" cla
sa a ll-a Organizației dc partid 
a idețului Galați, pentru lo
cul II: Ordinul Muncii" cla
sa a lll-a Organizației de 
partid a județului Suceava, 
pentru locul JJI.

ART. 2. Pentru rezultatele 
deosebite obținute in anul 
1973 in îndeplinirea si depă
șirea sarcinilor de plan la 
principalii indicatori din a- 
griculturâ, pentru ocuparea 
locurilor i. n și 111 in între
cerea dintre organizațiile ju
dețene de partid în acest do
me :i'u. se conferă :

..Ordinul Muncii- clasa I 
Organizației de partid a jude
țului Tulcea. pentru locul I; 
Ordinul -Meritul Agricol" cla
sa I Organizației de partid a 
județului Constanța. pentru 
locul [: Ordinul ..Meritul \- 
gricol" clasa a ll-a Organiza
ții ? partid a județului Satu 
Mâ.c. pentru locul 11; Ordinul 
..Meritul Xgricol" clasa a IlI-a 
Organizației dc partid a ju
dețului Bihor, pentru locul 
III

ART. 3. Pentru rezultatele 
d osebite obținute in anul 
1973 in îndeplinirea sarcinilor 
de plan și depășirea angaja
mentelor asumate in sectorul 
econom:-.-: locale. pentru ocu
parea locurilor I. II și IU in 
întrecerea dintre consiliile 
p. pularc județene, se conferă: 
-Ordinul Muncii" clasa I 
Consiliului popular al județu
lui Maramureș, pentru locul 1; 
-Ordinul Muncii" clasa a II-a 
Consiliului popular al județu
lui Vile: a. pentru locul U: 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a 
Consiliului popular al județu
lui Galați, pentru locui 111.

ART. 4. Pentru rezultatele 
deosebire obținute in anul 
1973. pentru ocuparea locuri
lor I. II șj m in întrecerea 
dintre intrcprinderilc indus
triale. de‘construcții, din agri
cultura de stat și silvicultură, 
transporturi și telecom uni câ
ți:. circulația mărfurilor, gos^ 
podăria comunala și institute
le de cercetare și proiectare. 
Se conferă ordine după cum 
urmează :

A. Industrie — „Ordinul

ÎN AVANS
FAȚĂ DE GRAFIC Universității serale de partid

Colectivul Șantierului nr. 1 
Petroșani din cadrul Grupului 
2 al T.C.H. și-a îndeplinit sar
cinile de plan pe primul tri
mestru. Printre obiective
le al căror stadiu de exe
cuție se află în avans față de 
grafic pe acest șantier. se 
numără blocul H-l-3 cu 20 dc 

.Muncii clasa 1. pentru locul 
I întreprinderii ..tloctrocen- 
tralv Porțile dc Fier, județul 
Mehedinți: Combinatului căr
bunelui Ploiești; Combinatului 
siderurgic Galați; Combinatu
lui siderurgic Hunedoara; în
treprinderii mecanice Timișoa
ra; Întreprinderii „Electroapa- 

rata.i ■ București; Combinatului 
d. fin sintetice lași; între
prinderii forestiere de exploa
tare și transport Suceava; în
treprinderii de piele și încăl
țăminte ..Dîmbovița- Bucu- 

..Ordinul Muncii" clasa 
a ll-a. pentru locul II : între
prinderii de rețele electrice 
Timișoara; Schelei de foraj 
Rimnicu. județul Alba; Com
binatului petrochimic Brazi, 
județul Prahova; Combinatului 
pentru lianți și azbociment Bi- 
caz. județul Neamț: întreprin
derii de tricotaje „I Iunie" Ti
mișoara: Întreprinderii meca
nice di' material rulant ,,Gri- 
vița Roșie" București; Fabri
ci' d. țigarete București. .Or
dinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul lil: Întreprinderii 
miniere Baia de Arieș, ju
dețul Alba: Întreprinderii „23 
August" București: întreprin
derii ..Electromotor" Timi
șoara; întreprinderii pentru 
protecții anticorozive și utila
je speciale București; Combi
natului dc prelucrare a lem
nului Oradea; întreprinderii 
textile „U.T.A." Arad: Între
prinderii județene de industri
alizarea cărnii Mehedinți: în
treprinderii poligrafice Cluj;

I i
dustrie locală Brăila.

B. Construcții — ..Ordinul 
Muncii" clasa I Trustului de 
instalații și automatizări 
Bucuri ști, pentru locul I; ..Or
dinul Muncii clasa a Il-a, 
pentru locul II: Trustului de 
construcții industriale Con
stanța: Centralei de construc- 
ții-inontaj București. „Ordinul 
.Muncii" clasa a lll-a, pentru 
locul III. Trustului „Energo- 
construcția" București; Trustu
lui de construcții pentru eco
nomia forestieră și materiale 
de construcții Brașov.

C. Agricultură și Silvicultu
ră — ..Ordinul Muncii" cla
sa I întreprinderii agricole de 
stat Ograda, județul Ialomița, 
pentru locul I: „Ordinul Mun
cii" clasa a II-a, pentru locul 
II: întreprinderii de selecțio
narea. creșterea și îngrășarea 
porcilor — I.S.C.I.P. — Bereg- 
său Mare, județul Timiș; Sta
țiunii de mașini agricole Ca- 
stolu. județul Constanța: Ins
pectoratului silvic județean

.Ordinul Muncii" 
clasa a III-a, pentru locul III: 
Întreprinderii agricole de stat 
Niculițel. județul Tulcea; Sta
țiunii agricole experimentale 
Lovrin. județul Timiș.

D. Transporturi și telecomu
nicații — „Ordinul Muncii" 
clasa I Direcției de telecomu
nicații București, pentru locul 
1. „Ordinul Muncii" clasa a 

apartamente, complet termi
nat inclusiv finisajul exteri
or. fabrica de răcoritoare de 
la Livezeni. creșa-grădiniță 
din cartierul Aeroport unde 
în aceste zile se execută parte
rul. Totodată, au fost demara
te lucrările la noua școală cu 
16 săli de clasă din același 
cartier Aeroport.

II- a Depoului C F R Adiud. 
județul Vrancca, pentru locul 
II „Ordinul Muncii" clasa a
III- a Întreprinderii de trans
porturi auto Piatra Neamț, 
pentru locul 111.

E Circulația Mărfurilor — 
„Ordinul Muncii" clasa I 
pentru locul I: întreprinderii 
de comerț exterior „Metal- 
imporlexport": I.C.S. Produse 
industn; le l’i.itra Neamț „Or
dinul Muncii" clasa a ll-a O- 
ficiului Național dc Turism 
„Carpați" — Brașov.pentru lo
cul 11. „Ordinul Muncii" cla
sa a lll-a. pentru locul 111; 
I.C.S. Alimentara Tirgoviște; 
întreprinderii economice ju
dețene a cooperației de con
sum Olt.

F. Gospodăria comunală — 
„Ordinul Muncii" clasa a II-a 
Întreprinderii de transport și 
construcții vagoane de tram
vaie Timișoara, pentru locul 
II „Ordinul Muncii" clasa a 
III-a Grupului întreprinderilor 
de gospodărie comunală și lo- 
cativă Iași, pentru locul ill.

G. Institute de cercetare — 
Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I 
Institutului de cercetări chimi
ce — ICECHIM — București, 
pentru locul I. Ordinul „Meri
tul Științific" clasa a II-a 
Institutului de cercetări și pro
iectări electrotehnice — 
I.C.P.E. — București, pentru 
locul II Ordinul „Meritul Ști
ințific" clasa a III-a Institu
tului de cercetări în construcții 
și economia construcțiilor — 
I.N.C.E.R.C. — București, 
pentru locul III.

II. Institute de cercetare și 
proiectare tehnologică — Or
dinul „Meritul Științific** cla
sa I Institutului de cercetări 
pentru industria lemnului — 
I.C.P.I.L. — București, pentru 
locul 1. Ordinul „Meritul Ști
ințific" clasa a II-a Institutu- 
tului de cercetări și proiectări 
pentru echipamente termoe- 
I rgetice — I C.P.E.T. — 
București, pentru locul II. 
Ordinul ...Meritul Științific" cla
sa a III-a Institutului de cer
cetări și proiectări pentru ex
tragerea de țiței și gaze — 
LC.P.I.E.T.G. — Cimpina. ju
dețul Prahova, pentru locul 
1(1.

I. Institute de proiectare — 
„Ordinul Muncii" clasa I insti
tutului de proiectări tehnoîu- 
gice pentru laminoare — 
1 ” , i > ; \ m
pi n ru locul I „Ordinul Mun 
cii“ clasa a II-a Institutului 
de proiectări pentru transpor
turi auto, navale și aeriene — 
I.P.T.A.N.A. — București, pen
tru locul îl. „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a Institutului de 
studii și proiectări pentru îm

Președintele
Republicii Socialiste România 

NICOLAE CEAUȘESCU

PROGRAMUL

pentru zilele de 1
SECȚIA ECONOMIE, anul 

I și II în ziua de luni, 1 apri
lie. ora 17, la cabinetul de 
partid ;

SECȚIA PRINCIPII ȘI ME
TODE ALE MUNCII DE 
PARTID, anul II, în ziua de 
marți, 2 aprilie, ora 17, la ca
binetul de partid; 

bunătățiri funciare — I.S.P.T.F. 
— București, pentru locul III.

I Institute dc proiectare lo
cale — ..Ordinul Muncii" cla
sa I Institutului „Proiect** 
București, pentru locul I. „Or
dinul Mundi" clasa a ll-a 
Institutului județean de pro
iectări Deva, pentru locul II. 
„Ordinul Muncii" (Insa a III-a 
Institutului județean de pro
iectări Timiș, pentru locul 111.

AHT. 5. Pentru rezultatele 
deosebite obținute in anul 
i973 in îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate, pen
tru ocuparea locurilor IV. V 
si VI in întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid 
in industrie. investiții-con- 
strucții, transporturi și circu
lația mărfurilor și pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea 
economiei in ansamblu, sg a- 
cordâ „Diploma dc onoare", 
după cum urmează:

Organizației de partid a ju
dețului lași, pentru locul IV; 
Organizației de partid a ju
dețului Maramureș și Organi
zației de partid a județului 
Bacău, pentru locul V; Orga
nizației de partid a județului 
Covasna și Organizației de 
partid a județului Hunedoara, 
pentru locul VI.

ART. 6. Pentru rezultate 
di osebite obținute în anul 
1973 în îndeplinirea și depăși
ri a sarcinilor de plan la prin
cipalii indicatori din agricul
tură. pentru ocuparea locuri
lor IV, V și Vi în întrecerea 
dintre organizațiile județene 
de partid in acest domeniu, se 
acordă „Diploma de onoare", 
după cum urmează :

Organizației de partid a ju
dețului Brăila și Organizației 
de partid a județului Ialomi
ța. pentru locul IV: Organiza
ției de partid a județului Dolj 
și Organizației de partid a ju
dețului Prahova, pentru locul 
V; Organizației dc partid a 
județului Galați pentru locul 
VI.

ART. 7. Pentru rezultatele 
deosebite obținute in anul 
1973 irt îndeplinirea sarcinilor 
de plap și depășirea angaja
mentelor asumate în sectorul 
economiei locale, pentru ocu
parea locurilor IV, V și VI. in 
întrecerea dintre consiliile 
populare județene, se acordă 
„Diploma de onoare". după 
cum urmează :

Consiliului popular al jude
țului Suceava și Consiliului 
Popular al județului Ilfov, 
pentru locul IV: Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești și Consiliului popular al 
județului Timiș, pentru locul 
V; Consiliului popular al ju
dețului Mureș, pentru locul 
VI.

și 2 aprilie 1974
SECȚIA SOCIOLOGIE—RE

LIGIE, anul I. în ziua de mar
ți. 2 aprilie ora 18, la cabi
netul de partid :

SECȚIA PRINCIPII ȘI ME
TODE ALE ACTIVITĂȚII 
SINDICALE anul 1. în ziua 
de luni, 1 aprilie, ora 17. la 
Casa dc cultură din Petroșani.

Bucurie deplină, adeziune unanimă
(Urmare din pag. 1)

gajâm cu fermitate să nu pre
cupețim nici o picătură dc e- 
furt creator in transpunerea 
in viață a hotârlrjlor partidu
lui, in realizarea planului cin
cinal in patru ani și jumătate, 
in obținerea unor rezultate re
marcabile in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și a celui de-al XI-lca 
Congres al P.C.R.".

„Am primit c<> deosebită sa
tisfacție și mindrie patriotică 
alegerea dumneavoastră in 
înalta funcții dc Președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia. se menționează in telegra
ma cadrelor didactice și stu
denților Institutului de mine 
din Petroșani.

1 Întărirea luată de Marea 
Adunare Națională constituie 
o deosebită bucurie pentru 
noi, ca și pentru întregul po
por, că această înaltă funcție 
este îndeplinită de dumnea
voastră. personalitatea cea 
mai remarcabilă a patriei 
noastre, de numele căreia este 
legat cursul politicii revoluțio
nare a partidului nostru, rea
lizările obținute inclusiv pe 
tărimul învățămîntului dc toa
te gradele, prestigiul de care 
se bucură România pe plan 
internațional.

Cu acest prilej, cadrele di
dactice și studenții Institutului 
de mine din Petroșani vă a- 
sigură incă o dată că nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
traducerea în viață a prețioa
selor dumneavoastră indicații 
și a sarcinilor care ne revin 
in direcția perfecționării în- 
vățâmintului superior minier, 
pentru continua înflorire a 
scumpei noastre patrii**.

„Tineretul Văii .Jiului a pri
mit cu deosebită satisfacție a- 
legerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în înalta 
funcție de Președinte al Repu

1
4 
(
I
4
4 
I
I
4 
) 
ț
I 
I
4
4 
ț
I
I 
I
4
I 
I 
i
I
I1
4 
I l 
I
4
I
4 
I
4 
î
4
4

Va trebui, 
totuși, 

să mai trec 
pe la uzină...

încerc un sentiment de regret 
acum, cind ultimele zile ale 
lunii martie ne-au adus des
părțirea de unul dintre cei mai 
apreciați tehnicieni din între
prinderea de utilaj minier Pe
troșani, șeful atelierului de scu- 
lârie, maistrul losif Czibula... 
Do, a venit ziua pensionarii de 
virstâ a lui „loșka-baci" cum 
ii spuneam noi, cei din uzină. 
A venit această zi, pe care 
vroiam s-o aminăm cit mai mult 
și poate și el la fel. Această 
nostalgie care ne cuprinde, ar 
fi de neînțeles pentru cei care 
nu-l cunosc pe loșka-baci, cu 
preocupările sale cotidiene și 
felul său de a fi...

Tovarășul losif Czibula, a ve
nit in uzina noastră in urmă cu 
vreo 30 de ani. O viață de om. 
încă din primele zile a reușit 
să atragă asupra sa atenția 
celor din jur, să-și ciștige sti
ma și simpatia lor. Meseriaș 

blicii Socialiste România.
Alaiuri de întregul tinerel 

nl patriei, ne exprimăm tota
la adeziune față de această 
hotărîre care consfințește una
nim aprecierea, dragostea și 
suma deosebită de care va 
bucurați pentru meritele ex
cepționale in conducerea 
partidului și statului, se scrie 
in leii grama Comitetului mu
nicipal Petroșani al U.T.C.

Ne exprimăm cu acest prilej 
mulțumirea deplină pentru a- 
tenția și grija permanentă pe 
care o purtați formării și edu
cării tinerei generații, pentru 
toate condițiile create partici
pării active a tineretului la 
viața economică și social-po- 
liticâ a țării și vă asigurăm că 
vom milita cu fermitate pentru 
îmbunătățirea întregii activi
tăți a organelor și organizați
ilor U.T.C. din Valea .Jiului.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
întregul tineret din municipiul 
Petroșani — muncitori, elevi, 
țărani, studenți și intelectuali 
— este hotărît să acționeze cu 
fermitate pentru întărirea spi
ritului revoluționar, cultivarea 
in rindul tinerei generații a a- 
litudinii înaintate față de 
muncă și asigurarea participă
rii efective și responsabile a 
tineretului la eforturile crea
toare ale întregului nostru po
por.

Exemplul dumneavoastră 
personal, mult stimate condu
cător. de neîntrecut patriot și 
internaționalist, constituie 
pentru noi cel mai puternic 
imbold in munca pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului".

„Cu ■ multă satisfacție și 
mindrie. iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu — se 
spune in telegrama adresată 
de Exploatarea minieră Lu- 
peni —, colectivul celei mai 
mari mine de cărbune cocsifi- 
cabil din țară a urmărit alege
rea dumneavoastră in înalta

cu înaltă calificare, născut 
parcă pentru tehnică, nimic 
nu-i ocolește ochii sau urechile 
mai ales cind e vorba de cei 
de a căror muncă răspunde. 
Pentru fiecare are un oftat, o 
glumă, dar și o dojană bine 
plasată, dacă e cazul... Toți ii 
spun simplu, cu căldură in 
glas „loșka-baci", căci văd in 
el un părinte, un prieten sau 
un sfătuitor, gata să explice 
clar, simplu chiar și executarea 
celor mai dificile operații la 
strung, la freză sau la bancul 
de lucru.

Parcă-I văd cu buzunarele 
veșnic încărcate, din care nu 
lipsește compasul, creionul, 
creta, carnetul de însemnări, 
diverse hirtiuțe cu schițe, șu
ruburi și mai știu eu cite... Te 
miri ce mai poate scoate din 
buzunare la momentul opor
tun...

îl revăd in biroul său aple
cat peste vreun desen, cu 

funcție de Președinte al Re
publicii Socialiste România. 
Ne exprimăm și cu ac st pu
ici deplina adeziune față dc 
întreaga politică a partidului 
și statului nostm. Vă raportăm 
că. pinâ la această dată, am 
extras din abataje 10(100 to
nt' cărbune peste sarcinile dc 
plan, noi minerii. inginerii, 
tehnicienii minei fiind animați 
de dorința dc a contribui tot 
mai mult, prin faptele noastre 
de muncă, la realizarea exem
plară a sarcinilor ce le avem, 
in îndeplinirea cărora dum
neavoastră ne călăuziți cu 
multă clarviziune".

..Am primit cu adîncâ emo
ție și bucurie patriotică înal
ta învestitură de Președinte al 
Republicii Socialiste România, 
scriu oamenii muncii dc la
E.M.  Vulcan, mină care și-a 
realizat angajamentul in în
trecerea socialistă în două luni 
și jumătate. Tovarășe pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, co
lectivul nostru vă felicită din 
inimă cu ocaziei alegerii in 
înalta funcție de stat, fiind 
convins că in unea neobosită, 
talentul de conducător și clar
viziunea politică vor duce pe 
noi culmi scumpa noastră pa
trie".

„Inimile comuniștilor. ale 
tuturor oamenilor muncii din 
orașul Lupcni vibrează de olan 
patriotic, cu dragoste și ade

ziune, pentru alegerea dumnea
voastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. fiu credincios și 
devotat poporului, ca Pre
ședinte al Republicii Socialis
te România, act al voinței 
noastre, al națiunii socialiste 
— se spune în telegrama Co
mitetului orășenesc de partid 
Lupeni. Pasiunea și înflăcă
rată dumneavoastră energie 
sînt imbolduri vii exemplare 
pentru întregul popor în 
munca destinată ridicării Ro
mâniei pe noi trepte ale pro
gresului și civilizației !

„ticul" de a-și sălta basca în 
timp ae pune mina Io. ceafă, 
in permenentă căutare de so
luții. II interesează totul, răs
foiește cu atenție orice revistă 
tehnică, prospecte, cărți de 
specialitate și dacă e cazul își 
amintește in ce lucrare a întil- 
nit tratarea unei probleme. Ce 
argument poate fi mai convin
gător decit faptul că losif 
Czibula are la activul său 99 
de inovații, la majoritatea fiind 
singurul autor ?

începind din anul 1967 cind 
s-au executat primii stilpî hi
draulici la I.U.M.P., și-a adus 
o contribuție importantă la fa
bricația lor in serie, in cadrul 
acestei acțiuni fiind trimis in 
schimb de experiență și in 
străinătate...

Gindul mă duce la o- 
rele și zilele pline de 
frămîntări, cind uneori, 
poate, gind la gind, găseam 
in final rezolvarea problemei,

Plenara Comitetului 
municipal U.T.C.

Ieri după-amiazâ, la clubul 
C.C.Î’.. s-au desfășurat lucră
rile Plenarei Comitetului mu
nicipal U.T.C. In afara mem
brilor șl a membrilor su- 
plcanțl ai Comitetului muni
cipal U.T.C. la lucrările plena
rei au participat secretarii co
mitetelor U.T.C. din marile în
treprinderi, șantiere șl unități
le de invățâmînt din Valea 
Jiului, precum și cadre de 
conducere ale unor organizații 
de masă și obștești, organe de 
stal, conducători de întreprin
deri și instituții, unități de în- 
vățâmint.

Au fost prezenți de aseme
nea tovarășul Clement N.gruț, 
pr^i-secretar al Comitetului 
municipal dc partid, tovarășii 
Vasile Oros, secretar al comi
tetului municipal do partid, 
Nicolae Ivanov instructor al 
C.C. al U.T.C., Cornel Călăra
șii și Elena Drozd, secretari ai 
Comitetului județean U.T.C.

Plenara a dezbătut măsuri
le necesare pentru îmbunătă
țirea activității organizației 
municipale U.T.C. in lumina 
concluziilor și indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
la întîlnirea cu biroul C.C. al 
U.T.C. și biroul Comitetului 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. In lumina 
indicațiilor prețioase ale secre
tarului general al partidului, 
participants la plenară au 
dezbătut in spirit analitic, e- 
xigent sarcinile ce revin orga
nizațiilor U.T.C. din toate 
sectoarele de activitate privind 
intensificarea educării tinere
tului in spiritul cultului mun
cii. pentru pregătirea sa mul
tilaterală. In vederea îmbună
tățirii activității organizațiilor 
U.T.C. și a asociației studenți
lor comuniști de la I.M.P., 
plenara a adoptat măsuri co
respunzătoare.

In încheierea plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Clement 
Negruț.

după ce am făcut fel și fel de 
schițe... Se concentra, apoi in 
final exclama satisfăcut : asta 
e !

Veșnica bună dispoziție, ma
nifestată adeseori in momente 
de tensiune a vreunuia din jur, 
te face să apreciezi și moi 
mult tinerețea spirituală a a- 
cestui om care nu stă o clipă 
locului.

Mai deunăzi, cu regretul 
unui colaborator apropiat, am 
încercat să-i „prelungesc" me
trul de lemn din care tăia cite 
un centimetru zilnic, cu un cu- 
țitaș special, făcind „numără
toarea inversă" pină la data 
de 30 martie, zi pe care cred 
că totuși n-o aștepta...

- Haide, spune-mi drept, 
nu-ți pare rău de noi, de uzi
nă ? Chior te retragi in pen
sie, în anonimat ? Nu crezi că 
acum cind uzina se dezvoltă 
va fi nevoie și mai mare de 
oameni de nădejde ?
- Ei, las-o naibii, că vă des

curcați și fără mine ! Ș-apoi, 
îți mai spun ceva, dar numai 
ție. îți închipui cumva că n-o 
să mai dau pe la uzină ? Doar 
atît că n-am să mă mai scol 
așa de dimineață...

Mă gindesc că poate, intr-o 
dimineață, fără să vreau, voi 
forma la telefon interiorul 140 
și la celălalt capăt al firului 
nu mi se va mai răspunde la
conic și, totuși, melodios.

— Czibula !„.
Va răspunde altă voce, moi 

tînq.ră, a unui om care cred că 
va face totul ca să poată fi 
un demn urmaș al dascălului 
său, iubitul nostru loșka-baci, 
pe care-l vom primi oricind cu 
plăcere în mijlocul nostru. îl 
vom aștepta cu toții...

Ing. Ioan HERMAN
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Vă informăm despre :

(OKCWKSKL DE ADMITERE ÎN INSTITUȚIILE MILITARE DE ÎNVÂTĂMÎNT
Pină la data de 15 aprilie 1974, Ministerul Apărării Na

ționale. primește înscrieri la concursul de admitere m insti
tuțiile militare de învâțăminl. Tinerii care doresc să îmbră
țișeze cariera militară pot candida ia examenele de admite
re in următoarele instituții de invățâmînt, aparținind acestui 
minister :

— ACADEMIA MILITARĂ
— București. Facultățile teh
nice de ingineri și subingineri:

— CURSUL DE PREGĂTIRE 
MEDICO-MILITARA. din ca
drul Institutului de Medicina 
și Farmacie București ;
_ ȘCOLILE MILITARE DE 

OFIȚERI ACTIVI : Școala mi
litară dc Ofițeri activi -Nicolae 
Bălec-scu" Sibiu ; Școala mili- 
ură de ofițeri activi de trans
misiuni — Sibiu ; Școala mili
tară de ofițeri activi dc tancuri 
și auto -Mihai Viteazul" — Pi
tești : Școala militară de ofi
țeri activi de artilerie antiaeri
ană și radiolocație „Leontin 
Sălăjân” — Brașov : Școala mi
litară de ofițeri activi aviație 
„Aurel Vlaicu" Boboc;
_ ȘCOLILE MILITARI DE 

MAIȘTRI MILITARI ȘI SUB
OFIȚERI : Școala militară de 
maiștri militari și subofițeri 
„Gheorghe Lazăr" Sibiu : Școa
la militară de maiștri militari 
șj subofițeri Nr. 2 Pitești ; 
Școala militară dc mai
ștri militari și subofițeri dc 
artilerie antiaeriană și radiolo
cație Brașov ; Școala militară 
de maiștri militari și subofi
țeri de geniu și construcții 
București ; Școala militară de 
maiștri de aviațu* ..Traian \ ti
ja* Mediaș și Școala militară 
de subofițeri auto ;

— LICEE MILITARE: Lice
ul militar „Dimitric Cantemir" 
Breaza ; Liceul militar de ma
rină ..Alexandru Ioan Cuza" 
Constanța.

Candidați! care participă la 
concursul de admitere în insti
tuțiile militare de învățămînt, 
sînt selecționați de Ministerul 
Apărării Naționale prin Cen
trul militar municipal Petro
șani.

Condițiile ce trebuie să le 
îndeplinească tinerii pentru a 
putea participa la concursul 
de admitere sînt :

a) Pentru Academia Milita
ră — Fatuitatea tehnică :

Tineri în virstâ de 18“-22 
ani, care îndeplinesc condițiile 
pentru admitere în instituțiile 
de invățâmînt superior tehnic. 
Pentru candidații proveniți 
din rindul muncitorilor cali
ficați. care au un stagiu de cel 
puțin un an în producție, vîrs- 
ta maximă este de 24 de ani.

bj Pentru Institutul de Medi
cină și Farmacie București, 
cursul de pregătire medico-mi- 
litarâ :

Tineri în virstâ de 18—22 
ani care îndeplinesc condițiile 
stabilite de Ministerul Educa
ției și învățămîntului, pentru 
admiterea jn instituțiile de 
invățâmînt superior medico- 
farmaceutic.

c) Pentru școlile militare de 
ofițeri activi :

Tineri în virstâ de 18—22 
ani. absolvenți cu diplomă de 
bacalaureat sau ai unei 
școli echivalente cu diplomă. 
Pentru tinerii din rindul absol
venților de liceu industrial 
sau economic, al absolvenților 
de liceu, care au efectuat un 
an in producție ca muncitor, 
sau care au satisfăcut stagiul 
militar, virstâ maximă este dc 
24 ani.

d) Pentru școlile militare dc 
maiștri:

Tineri in virstâ dc 18—26 
ani. absolvenți ai unor școli 
profesionale, calificați in me
serii apropiate de specialitatea 
militară în care se pregătesc 
maiștri militari și cu un stagiu 
efectiv de minimum 1 an in 
meseria in care s-au calificat.

Tineri în virstâ de 18-26 ani 
absolvenți de liceu cu sau fără 
diplomă de bacalaureat, care 
sînt încadrați în muncă.

Specialitățile de maiștri mi
litari la care se pot înscrie can
didații in raport de meserie în 
care sînt calificați, se pot afla 
la Centrul militar municipal 
Petroșani, camera nr. 2.

e) Pentru școlile militare de 
subofițeri:

Tineri in virstâ dc 18-25 ani, 
absolvenți ai școlii generale dc 
8 și 10 ani sau ai treptei l-a de 
liceu, care sînt încadrați în 
muncă.

fi Pentru Liceele militare, în 
anul I :

Absolvenți ai școlii generale 
de 8 ani sau ai ciclului II gim

nazial. în vîrstă dc pînă la 16 
ani.

In țoale cazurile limita mi
nimă de virstâ se consideră la 
data concursului de admitere, 
iar cea maximă în cursul anu
lui calendaristic respectiv :

Concursurile de admitere âu 
loc de regulă în luna iulie, 
pentru școlile militare dc mai
ștri și subofițeri, iar pen
tru Academia Militară, In
stitutul Mcdico-Fnrmaceutic 
din București, Școlile militare 
de ofițeri activi și Liceele mi
litare. Ia datele stabilite dc Mi
nisterul Educației și Invăță- 
mîntului pentru învățămintnl 
superior și respectiv pentru li
cee.

Durata de școlarizare : Aca
demia militară, Facultățile teh
nice de ingineri — 5 ani, de 
subingineri — 3 ani și jumăta
te ; Școlile militare de ofițeri 
activi - 3 ani : Școlile de
maiștri militari — 3 ani ; Șco
lile militare de subofițeri —
2 ani ; Liceul militar — 4 ani.

Școlarizarea este gratuită. E- 
lcvilor li se asigură pe lot 
timpul școlarizării, echipament 
militar complet, inclusiv len
jerie d<’ corp, cazare, hrană —
3 800 calorii zilnic, cărți, ma
nuale, cursuri, rechizite școlare 
și documente de transport dus- 
întors pentru permisii și con
cedii (vacanțe),«precum și o in
demnizație lunară in bani.

Pe timpul concursului de ad
mitere, cazarea, hrana, asisten
ța medicală și medicamentele 
se asigură de către instituțiile

militare de învățămînt în mod 
gratuit și în conformitate cu 
normativele în vigoare. Pentru 
deplasarea la și de la locul un
de se desfășoară concursul de 
admitere, candidaților li se a- 
sigură, gratuit, documente mi
litare de transport.

Pe lingă îndeplinirea condi
țiilor de studii, stagiu și vîrstă, 
candidații la concursul de ad
mitere în instituțiile militare 
de învățămînt. trebuie să fie 
perfect sănătoși, să corespun
dă din punct de vedere social- 
politic. să aibe un profil etic 
și civic corespunzător. De ase
menea ei trebuie să manifeste 
o fermă hotărirc în a se con
sacra carierei militare, dragos
te față de armă (specialitatea) 
aleasă.

Tinerii reușiți la concursul 
de admitere semnează un an
gajament față de Ministerul 
Apărării Naționale, prin care 
printre altele se obligă ca pe 
timpul școlarizării să fie dis
ciplinați, sîrguincioși la învă
țătură, iar după absolvire să 
meargă în garnizoanele unde 
sînt repartizați, să servească 
in armată minim 9 ani (deta
lii in Decretele 473/1971 și 
451/1973).

Disciplinele și probele de 
concurs pentru instituțiile mi
litare de învățămînt sînt :

a) Tnvățămintul superior — 
Academia Militară, Institutul 
de Medicină și Farmacie 
București, Cursul de pregătire 
medico-inilitarâ, conf. cerințe
lor din broșura editată de Mi
nisterul Educației .și învăță

mîntului, pentru admiterea In 
învățămîntui superior :

b) Liceele militare — ca la 
liceele civile de cultură gene
rală ;

La Liceul de marină „Alex. 
Ioan Cuza" se susține examen 
scris și oral la matematică și 
fizică:

c) Școlile militare dc ofițeri 
activi :

In principiu se dau probe 
scrise și orale la limba și lite
ratura română, matematică și 
fizică din materia de liceu.

La unele arme (specialități) 
in locul disciplinelor de mai 
sus se dau probe scrise sau o- 
rale la geografia R.S.R.. isto
ria României, chimie, econo
mie politică.

d) Școlile militare de maiș
tri :

in funcție de specialitate, se 
dă lucrare scrisă la matemati
că. desen și limba română și 
probe orale sau practice la 
tehnologia meseriei.

e) Școlile militare de subofi
țeri :

Toate armele și specialită
țile dau probe scrise și orale 
la matematică și scris la limba 
română.

Tinerii care doresc să se în
scrie la examenele de admite
re în institutele militare dc în- 
vățămînt militar, care solicită 
date in plus față de cele dc mai 
sus. (probe și conținutul disci
plinelor de concurs, locul și da
ta concursului, etc.) se pot a- 
dresa personal la Centrul mi
litar municipal Petroșani din 
strada Constructorului nr. 2, 
camera nr. 2.

Enoni
PETRI LA g

Concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

— UN RESPONSABIL CANTINĂ
— UN BUCĂTAR

Condițiile de angajare și salarizare sînt 
cele prevăzute de H.C.M. nr. 46/1970.

Concursul va avea loc în ziua de 6 a- 
prilie 1974 orele 10.

Pentru postul de responsabil cantină 
se preferă bărbat.

Informații suplimentare se pot obține 
zilnic între orele 7—14 de la serviciul per
sonal al exploatării.

MICA PUBLICITATE
CUMPĂR cărucior gemeni, adresați-vă Colțan Ioan, str. 

8 Martie 23/20 Pelrila.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Podarii 
Maria, eliberată de B. A. T. P. S. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rain Mir
cea, eliberată de Uzina electrică Paroșeni. O declar nulă.
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(Urmare din pag. 1)

Socialiste România. Intr-o 
deplină unitate de gîndire și 
simțire, cei ce au urcat la 
tribuna au exprimat în cuvin
te calde, pornite din inimă, 
marea bucurie patriotica de 
a fi consacrat prin votul Ma
rii Adunări Naționale voința 
unanimă a țârii — alegerea 

ca președinte al Republicii So
cialiste România. Votul entu
ziast al Marii Adunări Na
ționale a fost însuși votul 
țării, al tuturor fiilor acestui 
pâmînt. al făuritorilor socia
lismului biruitor pentru care 
primul președinte al Republi
cii noastre reprezintă întruchi
parea celor mai înalte virtuți 
ale poporului.

Reven.indu-le cinstea de a 
dezbate, in marele forum al 
țârii proiectele de legi supuse 
Marii Adunări Naționale, de
putății care au luat cuvintul 
au folosit această împrejurare 
pentru a exprima astăzi în 
consens cu cei prezenți la se
siune. in consensul tuturor 
oamenilor muncii fără deose
bire dc naționalitate, al 
întregului popor. deose
bita satisfacție de a fi 
participat la momentul so
lemn. de istorică semnificație, 
al alegerii secretarului gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ca întiiul 
președinte al republicii. Re
prezentanții națiunii au rele
vat cu legitimă mmdrie per
sonalitatea strălucită a tova-. 
rășului Nicolae Ceaușescu, 
viața si activitatea sa de mi
litant revoluționar, contribu
ția sa imensă la ctitorirea li
nei societăți noi. socialiste, a 
unui spirit novator in întreaga 
noastră viață socială, politică, 
economică, de promotor al i- 
deilor de pace și colaborare 
cu toate țările, — calități ne
pieritoare ale conducătorului 
partidului și statului nostru 
adînc încrustate în conștiința 
poporului român.

Asemenea tuturor cetățeni
lor țării, ei au dat glas sim- 
țămintelor de adîncâ mulțu
mire de a fi fost martori la 
jurămîntul solemn al tovară
șului Nicolae Ceaușescu. ca 
președinte al Republicii So
cialiste România, jurâmînt 
care reprezintă o pagină vie 
de simțire patriotică, în tra
diția nobilului legămint fă
cut cu istoria de marii fii ai

In cuvintul lor. deputății 
au subliniat cu profundă sa
tisfacție că alegerea secretaru
lui general al partidului în 
funcția de președinte al țării 
răspunde dorinței fierbinți a 
întregii noastre națiuni mîn- 
dră de a avea în fruntea sa. 
pe drumul edificării socialis
mului și comunismului in 
România, pe cel mai iubit fiu 
al poporului, care de mai bine 
de patru decenii slujește cu 
abnegație și exemplară dăruire 
cauza progresului și prosperi
tății patriei, a libertății ei. 
cauza socialismului și comu
nismului, în același timp, ei 
au salutat in persoana tovară
șului Nicolae Ceaușescu pe 
conducătorul de partid și de 
stai a cărui activitate a fost 
închinată in aceeași măsură 
întăririi colaborării cu statele 
socialiste, cu țările care au 
pășit pe calea dezvoltării in
dependente, cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire 
socială, care s-a afirmat in 
viața internațională ca un 
militant de seamă pentru cau
za socialismului și păcii, în
țelegerii, cooperării și priete
niei intre popoare, ca unul din 
marii partizani ai făuririi unei 
lumi mai drepte și mai bune.

De la înalta tribună, ei au 
exprimat bucuria că statul 
român are un președinte pe 
măsura timpului nostru, de 
prefaceri înnoitoare, de dina
mism fără precedent, și au 
urat din inimă celui mai iu
bit fiu al țării sănătate și pu
tere de muncă, spre binele so
cietății socialiste, al minuna
tului nostru popor.★

Primul document supus 
dezbaterii in ședința de di
mineață — proiectul de le
ge privind atribuțiile și răs
punderile comitetelor oameni
lor muncii, directorilor, ingi
nerilor șefi, contabililor șefi, 
șefilor de ferme și ale celor
lalte cadre tehnice și econo
mice din unitățile agricole de 
stat, precum și ale organelor 
de conducere colectivă și di
rectorilor din trusturile jude- 
țcn? de întreprinderi agricole 
de stat.

Ații expunerea de motive, 
prezentată, din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri, de 
deputatul Barbu Popescu, ra
portul Comisie: pentru agricul
tură și silvicultură și Comi- 
■ . udri ee ale M.A.N.. în
fățișat de deputatul Mircea 
Ion Oprean. cit și intervenți- 
lc- deputaților Mihai Telescu, 

Szabo Emeric, Stela Urania 
Alexandrescu au subliniat că, 

r. condițiile actualei etape în 
care se află procesul complex 

edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
în țara noastră — etapă carac
terizată printr-o continuă ri
dicare calitativă a activității 
în toate domeniile —, sarcini 
tot mai mari revin agricultu

rii de stat, care trebuie să di
vină un model de organizare 
și eficiență economică. în 
contend, s-a relevat necesita
tea reglementării prin lege a 
atribuțiilor și mai ales a răs
punderilor organelor do con
ducere colectivă a unităților, 
precum și ale tuturor cadrelor 
de conducere și specialiștilor 
care lucrează in acest impor
tant sector al agricultorii.

Cu această convingere, Ma
rea Adunare Națională a a- 
doptat legea, cu unele amen
damente propuse in timpul 
discuțiilor, pe articole.

în continuarea lucrărilor, 
deputatul Nicolae Tăbîrcâ. 
prim-viceprcșcdintc al Comite
tului pentru problemele Con
siliilor Populare, a supus a- 

\ N
nale. din însărcinarea Consi
liului de Miniștri. Proiectul 
legii privind principalele a- 
tribuții ale consiliilor popu
lare în domeniul agriculturii. 
Raportul comisiilor perma
nente ale M.A.N.. care au avi
zat proiectul, a fost prezentat 
de deputatul Dumitru Balalia, 
președintele Comisiei pentru 
consiliile populare și adminis
trația de stat.

Susținerea proiectului de 
lege a pornit de la necesitatea 
demonstrată de viață că dez
voltarea agriculturii noastre 
socialiste implică serioase 
obligații din partea tuturor 
factorilor care trebuie să con
tribuie la sporirea producției 
agricole și eficienței sale, la 
perfecționarea continuă a a- 
ccstui sector de bază al eco
nomiei naționale. In acest 
sens, sarcini deosebite revin 
consiliilor populare și comi
tetelor lor executive. care 
răspund de întreaga activitate 
economico-socială de pe teri
toriul lor. Prin proiectul de 
lege supus dezbaterii s-a ur
mărit — avîndu-se în vedere 
prevederile legii de organiza
re și perfecționare a consili
ilor populare — crearea cadru
lui juridic adecvat pentru 
transpunerea în viață a ori
entărilor și sarcinilor indicate 
de conducerea partidului. în 
scopul realizării vastului pro
gram de creștere a producției 
agricole vegetale și animale.

Insușindu-și prevederile pro
iectului. în acest spirit au 
luat cuvintul deputății Andrei 
Cervencovici. Fâtu Șocaricea- 
nu și Iohan Schuster.

După dezbaterea pe articole, 
proiectul de lege respectiv a 
fost aprobat in unanimitate, 
cu uncie amendamente, de 
Marea Adunare Națională.

S-a trecut apoi la un alt 
punct de pe ordinea de zi — 
examinarea proiectului de le
ge cu privire la realizarea, 
exploatarea, întreținerea și 
finanțarea amenajărilor de 
irigații și a celorlalte lucrări 
de îmbunătățiri funciare.

Din însărcinarea Consiliu
lui dc Miniștri, deputatul An
gelo Miculescu. ihinistrul. a- 
griculturii. industriei alimen
tare și apelor, a prezentat ex
punerea de motive. Proiectul 
de lege susținut este consacrat 
unor probleme de importan
tă deosebită pentru folosirea 
întregii suprafețe agricole și 
mărirea potențialului ei de 
producție prin conservarea 
solului, executarea în ritm 
susținut a lucrărilor de com
batere a excedentului de umi
ditate, a inundațiilor, a erozi
unii solului, de ameliorare a 
sărăturilor și de amendare a 
solurilor acide.

Ținînd seama de aceste 
sarcini, de importanța deo
sebită a îndeplinirii lor pen
tru agricultura țării noastre, 
a fost necesară stabilirea prin 
lege a unor norme și măsuri 
care să conducă la îmbunătă
țirea condițiilor de folosire a 
pămîntului — avuție națio- 
aaJă a țării și principalul 
mijloc de producție în agri
cultură.

Raportul Comisiei pentru 
agricultură și silvicultură și 
al Comisiei juridice a fost pre
zentat de deputatul Marin 
\ asile, iar la dezbateri au luat 
parte deputății Vasile Vilcu, 
Dumitru Dumitru. Marin Ar
gint.

Marea Adunare Națională a 
examinat pe articole acest act 
normativ și l-a votat in una
nimitate, conferindu-i putere 
de lege..

In partea finală a ședinței 
de dimineață, Marea Adunare 
Națională a ascultat expune
rea tovarășului Florin Iorgu- 
lescu, președintele Consiliului 
Național al Apelor, asupra 
proiectului legii apelor, pro
iect care a fost examinat în 
ședința Comitetului executiv 
al Comietului Central al Par
tidului Comunist Român din 
decembrie 1973, îmbunătățit 
potrivit indicațiilor date și 
supus dezbaterii in cadrul co
misiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Concluziile Comisiei pentru 
agricultură și silvicultură, Co
misiei pentru consiliile popu
lare și administrația de stat 
-i Comisiei juridice ale M,A.N. 
au fost sintetizate în rapor
tul prezentat de deputata 
Alexandra Ștefânescu.

Subliniind însemnătatea a- 
cestui document, deputății Ion 
Dincâ. Vasile Bclizna, Du
mitru Afronie au relevat în 
cadrul dezbaterilor că proiec

tul de lege creează cadrul ju
ridic necesar aplicării politicii 
partidului și statului in acest 
domeniu pentru asigurarea 
protecției și valorificării ra
ționale a bogățiilor naturale 
pe care le reprezintă apele 
țării.

In cadrul discuției pe arti
cole au fost propuse unele a- 
mendamcnlc. In legătură < n 
aceasta, președintele Republi
cii a propus ca în lege să se 
prevadă că Ministerul Indus
triei Chimico poartă răspun
derea pentru organizarea uni
tară a cercetării și aplicarea 
măsurilor privind epurarea 
apelor, propunere care a fost 
adoptată dc forul legislativ al 
țării.

Cu aceste amendamente, le
gea a fost votată în unanimi
tate dc Marca Adunare Națio
nală.

In ședința de după-amiază. 
Marea Adunare Națională a 
luat în dezbatere Proiectul de 
lege privind controlul finan
ciar preventiv.

In expunerea de motive, 
prezentată din însărcinarea 
Consiliului de Stat, dc către 
tovarășul Ghcorghe Râdulescu. 
vicepreședinte al Consiliului 
dc Miniștri, președintele Cur
ții Superioare de Control Fi
nanciar. a fost subliniat faptul 
că. proiectul de lege, prin pre
vederile sale, contribuie la 
realizarea uneia dintre sarci
nile importante stabilite de 
partid, dc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. personal, de a ri
dica r>c o treaptă superioară 
controlul în toate domeniile, 
pentru ca acesta să devină un 
factor important în făurirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate ir România.

Raportul comisiilor perma
nente economico-financiară și 
juridică ale M.A.N. a fost pre
zentat dc deputatul Aurel Vi- 
joli. președintele Comisiei 
Ipermanente economico-finan- 
ciare.

Atît în raport, cit și în alo
cuțiunile deputaților Tudor 
Ermil Bălătică și Mircea Si- 
movici. a fost relevat faptul 
că. față dc reglementările ac
tuale. recentele prevederi dau 
un conținut nou. calitativ su
perior. controlului financiar 
preventiv, prin aceea că, în 
viitor, obiectul verificării prea
labile il va constitui nu nu
mai legalitatea operațiunilor 
patrimoniale, ci și necesi
tatea, oportunitatea și 
economicitatea acestora. To
todată s-a subliniat că 
noul act normativ duc^ la 
preîntîmpinarea neregulilor 
abaterilor și risipei de fon
duri materiale si bănești.

După examinarea pe arti
cole a proiectului. Marea A- 
dunare Națională i-a acordat, 
în unanimitate. — cu unele 
amendamente propuse — pu
tere de lege.

In continuarea lucrărilor, 
deputății au trecut la discuta
rea Proiectului de lege privind 
rcchizițiile, înscris, de aseme
nea, pe ordinea de zi.

Proiectul de lege a fost sus
ținut. din însărcinarea Con
siliului de Miniștri, de gene
ralul dc armată Ion Ionițâ. 
ministrul apărării naționale, 
care a expus prevederile do
cumentului ce reglementează, 
intr-un cadru adecvat, unitar, 
corespunzător structurii eco
nomice și social-politico a sta
tului nostru, modalitățile de 
rechiziție și chemările de per
soane fizice pentru prestările 
de servicii la dispoziția Minis
terului Apărării Naționale și 
Ministerului de Interne. în 
cazul proclamării stării de ne
cesitate. la declararea mobi
lizării. ori a stării de război.

In raportul comisiilor per
manente pentru problemele 
dc apărare și juridică ale 
M.A.N.. prezentat de deputatul 
Ion Dincă, președintele Co
misiei permanente pentru pro
blemele de apărare, s-a su
bliniat că prevederile proiec
tului servesc necesităților su
perioare ale apărării Republi
cii Socialiste România, ordi
nii publice și securității sta
tului, salvgardării intereselor 
supreme ale națiunii, sarcini 
primordiale ale statului nos
tru socialist, ale întregului 
popor.

Apreciind importanța noilor 
prevederi, care stabilesc în- 
tr-un mod unitar obligațiile 
și răspunderile organelor de 
stat, organizațiilor socialiste 
de stat, organizațiilor coope
ratiste și obștești, precum și 
ale cetățenilor cu privire la 
rechiziții și prestările dc ser
vicii. Marea Adunare Naționa
lă a aprobat în unanimitate 
legea.

Ședința a luat sfirșit cu a- 
doptarea de către deputați, la 
propunerea Biroului Marii A- 
dunări Naționale, a hotăririi 
ca’ Proiectul-, de lege privind 
remunerarea după cantitatea 
și calitatea muncii, Proiectul 
de lege privind sistematizarea 
teritoriului și localităților ur
bane și rurale, precum și pro
iectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat, incluse pe ordinea de zi, 
să fie supuse dezbaterii în ca
drul unor viitoare ședințe 
plenare a căror dată va fi sta
bilită ulterior, urmînd ca do
cumentele respective să fie e- 
xaminate pînă atunci de co
misiile permanente ale foru
lui legislativ suprem al țării.

(Urmare din pag. 1)

rea înțeleaptă, clarvăzătoare 
a Partidului Comunist Roman, 
în frunte cu secretarul său 
general. îndeplinesc cu abne
gație hotăririle Congresului al 
X ha și Conferinței Naționa
le alo P.C.R. în același timp, 
aceste succese constituie un 
puternic imbold pentru noi și 
însemnate victorii cu care po
porul nostru se pregătește să 
întimpinp cele două mari e- 
venimento alo anului 1974 
a XXX-a aniversare a elibe
rării țârii do sub jugul fas
cist și cel dc-al Xl-lea Con
gres al partidului.

înaltele distincții înmînate 
do tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în calitate de pre
ședinte al Republicii Socialis
to România, exprimă deosebi
ta apreciere pe care partidul 
și statul nostru o acordă 
muncii entuziaste, creatoare, 
depuse de colectivele premi
ate. de întregul nostru popor 
pentru înfăptuirea actualului 
cincinal înainte dc termen, 
pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Tovarășul Constantin Stă- 
tcscu, secretarul Consiliului 
dc Stat, a dat citire Decretu
lui Prezidențial.

A luat, apoi, cuvîntul tova
rășul Ghcorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. primarul 
general al Capitalei. care a 
spus :

Vă asigur, stimate tovarășe- 
Nicolae Ceaușescu, secretar' 
general al Partidului Comu
nist Român și președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia. că este pentru noi o ma
re cinste faptul de a fi pri
mit din mina dumneavoastră 
inalta distincție pe care ați 
acordat-o organizației de 
partid a Capitalei, pentru re
zultatele obținute în activita
tea economică desfășurată in 
anul 1973.

Este pentru mine un mare 
privilegiu de a vă putea a- 
dresa mulțumiri în numele 
celor peste 230 000 de comu
niști, in numele tuturor oa
menilor muncii din Capitală, 
care au muncit cu dirzenie 
și pasiune și. in același timp, 
cu încredere in partid și in 
dumneavoastră personal, pen
tru a transpune în fapt poli
tica internă și externă a parti
dului nostru.

Fiecare dintre ei este în
dreptățit să poarte in inimă, 
în sufletul său această înaltă 
distincție.

Ieri am trăit cu toții un 
moment emoționant, un eve
niment deosebit de important 
în istoria poporului nostru, 
alegerea dumneavoastră. to
varășe Nicolae Ceaușescu. e- 
minentă personalitate a națiu
nii noastre socialiste, ca pri
mul președinte din istoria sta
tului și poporului nostru.

Pcrmiteți-mi ca. in numele 
organizației de partid, a tu
turor cetățenilor Capitalei, să 
vă urez din adincul inimii 
multă sănătate și putere- de 
muncă pentru a putea con
duce în continuare cu aceeși 
clarviziune, mină sigură și 
fermitate destinele națiunii 
române, ale noastre ale țtutu- 
ror, spre binele și fericirea 
patriei socialiste.

In numele oamenilor muncii 
dc pe cuprinsul județului 
Constanța, a vorbit tovarășul 
Vasile Vilcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța 
al P.C.R.. președintele Consi
liului popular județean :

„Vă rog să-mi permiteți ca 
in numele organizației jude
țene de partid, al tuturor lo
cuitorilor județului Constan
ța să vă mulțumesc dumnea
voastră. tovarășe secretar ge
neral, conducerii partidului 
pentru înalta apreciere dată 
muncii desfășurate de noi în 
anul care a trecut.

Rezultatele obținute în in
dustrie, în agricultură și în 
celelalte domenii ale vieții e- 
conomică și sociale sînt rodul 
muncii entuziaste depuse de 
către organizațiile de partid, 
de către toți comuniștii și ce
tățenii județului nostru la 
chemarea lansată de către 
partid — realizarea cincina
lului înainte de termen.

în întreaga noastră activi
tate am fost în mod perma
nent sprijiniți de conducerea 
partidului și statului, perso
nal de dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. ceea 
ce ne-a permis ca. astăzi, 
să obținem două locuri de 
frunte în întrecerea dintre 
organizațiile județene de 
partid.

Asigur conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, tova
rășe secretar general, că or
ganizația județeană de partid 
Constanța, toți cetățenii din 
această parte a țării urmea
ză cu încredere și devotament 
politica partidului nostru și 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru ca și în acest an să se 
mențină la înălțimea sarcini
lor trasate.

Exprimînd calde mulțumiri 
din partea colectivului în rîn- 
dul căruia iși desfășoară acti
vitatea. ing. Diamanta Laudo- 
niu, șc-f dc laborator, secreta
rul organizației de partid de 
la Institutul de cercetări chi
mice — ICECHIM — Bucu
rești. a spus : Realizările ob
ținute In anul ce a trecut se 
datoresc în primul rind însu
șirii depline de către întregul 
nostru colectiv a politicii 
partidului privind rolul im
portant al cercetării științifice 
în dezvoltarea economiei na

ționale, a indicațiilor concre
te date de conducerea de 
partid și do stat, personal de 
dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Acordarea înaltei distincții 
colectivului institutului nostru 
constituie un stimulent in 
muncă și. in același timp, o 
obligație deosebită de a obți
ne rezultate și mai bune in 
viitor.

Ne angajăm, iubite tovarășe 
președinte al Republicii Soci
alisto România, să explorăm 
și sâ valorificăm In mod efi
cient posibilitățile și resurse
le creatoare de care dispunem 
pentru a spori aportul cerce
tării științifice la rezolvarea 
prpblemelor actuale și de 
perspectivă ale economici na
ționale și ale vieții sociale, la 
dezvoltarea științei și tehno
logiilor moderne, contribuind 
astfel, alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră. la 
înfăptuirea cu înaltă răspun
dere patriotică a obiectivelor 
Cogresului al X-lea al P.C.R. 
și alo Conferinței naționale 
ale partidului.

Organele și organizațiile de 
partid, organele de stat, toți 
oamenii muncii din județul 
nostru, a spus tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar 
al Comitetului județean Mara
mureș al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean, 
vă roagă. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să primiți cele mai 
calde și vii mulțumiri pentru 
această înaltă apreciere mar
cată prin Ordinul muncii cl. 
I ce ne-a fost acordat.

Dorim să. spunem cu bucu
rie că succesele noastre in 
întrecerea socialistă le închi
năm alegerii întîiului pre
ședinte al Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. căruia îi raportăm 
că anul 1974 a debutat în ju
dețul Maramureș cu realizări 
bune, în primul trimestru pla
nul în industrie fiind substan
țial depășit.

Directorul general al Com
binatului siderurgic Galați, 
Cornel Velincov, a spus, la 
rîndul său : Este greu de re
dat în cuvinte nespusa bucu
rie care umple astăzi inimile 
noastre, ale tuturor celor ce 
muncim din județul Galați 
primind din partea secretaru
lui general al partidului — 
omul care ne conduce cu atita 
înțelepciune și atîta dăruire 
la cîrma țării — distincția de
cernată Combinatului siderur
gic.

Vă rog să-mi permiteți, to
varășe președinte, să vă ra
portez, din partea siderurgiș- 
tilor gălățeni, că nu ne-am 
oprit la hotarul lui 1973 și că 
încheiem primul trimestru al 
acestui an cu o depășire a 
planului de 17 000 tone de 
oțel.

Colectivul nostru trăiește o 
nouă premieră industrială : 
intrarea astăzi în funcțiune, 
cu trei luni mai devreme, a 
celui de-al doilea cuptor al 
Oțelâriei electrice, succes . pe 
care constructorii, proicctan- 
ții și siderurgiștii gălățeni îl 
dedică marelui eveniment ce 
domină viața politică a țării 
— alegerea dumneavoastră in 
înalta funcție de președinte al 
Republicii.

Vă asigurăm, mult simate 
tovarășe secretar general, la 
acest ceas de sărbătoare pen
tru întregul nostru popor, că 
siderurgiștii platformei gălă- 
țe.ne vor face totul pentru a 
marca cu rezultate deosebite 
acest an jubiliar, anul celei 
de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei și al celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului.

Vă rog să-mi permiteți, a 
spus lulia Pașca, directoarea 
întreprinderii 1 Iunie Timi
șoara. ca. în aceste momente 
de importanță istorică pentru 
patria noastră, cînd secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost învestit • cu 
înalta funcție dc președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia. să exprim, în numele co
lectivului de muncă pe care-1 
reprezint, sentimentele noas
tre de profundă stimă, de 
deosebită dragoste și conside
rație față de omul a cărui 
viață și muncă este pentru 
noi toți pildă și îndemn.

îngăduiți-mi să vă asigur 
că, angajați plenar în înde
plinirea sarcinilor economice 
pe anul 1974, nu ne vom cruța 
forțele pentru punerea în va
loare a întregului potențial 
uman și material de care dis
punem. pentru a întîmpina cu 
cinste cele două mari eveni
mente din acest an. a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al Xl-lea a] parti
dului, pentru a realiza planul 
cincinal înainte de termen, 
dînd astfel conținut concret 
prețioaselor indicații ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pentru ridicarea industriei 
ușoare românești la cote cit 
mai înalte.

Primit cu vii și îndelungi 
ovații. în atmosfera de inten
să trăire emoțională, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvîntarea secre
tarului general al partidului, 
elogiu al muncii destoinice, 
îndemn mobilizator spre noi 
succese de prestigiu in opera 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
a fost subliniată in repetate 
rînduri cu puternice ajjauze. 
toți cei prezenți exprimîndu-și. 
in numele oamenilor muncii 
pe care ii reprezintă, hotărî- 
rea lor nestrămutată de a 
transpune în viață chemarea 
insuflețitoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ferma lor 
adeziune la politica înțeleaptă 
a partidului și statului nostru.

(Agerpres)

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
SI COOPERARE ÎN EUROPA

GENEVA 29 (Agerpres). — 
Conform acordului intervenit 
in cadrul Comitetului de co
ordonare. lucrările de joi ale 
Comisiei pentru problemele 
securității au fost dedicate 
schimbului de vederi între 
reprezentanții statelor partici
pante la conferință și repre
zentanți ai statelor nepartici
pante, din regiunea Meditcra- 
nei: Algeria, Tunisia. Israel. 
Egipt, Maroc și Siria, eviden
țiind legătura existentă intre 
securitatea europeană și secu
ritatea în Mediterană.

După intervențiile rostite de 
reprezentanții țărilor medite
raneene invitate să-și expună 
punctele dc vedere in legătu

VIZITA
LUI ALDO MORO

LA BONN

BONN 29 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Italici. 
A Ido Moro. aflat într-o vizită 
oficială la Bonn, a avut vineri 
o întrevedere cu omologul său 
vest-german. Walter Scheel. 
Au fost discutate relațiile în 
cadrul Pieței comune — pro
blema stabilirii capitalului 
Fondului comunitar pentru 
dezvoltarea regională, aspecte 
ale crizei energetice și ale re
lațiilor „celor nouă" cu State
le Unite, a precizat un purtâr 
tor de cuvînt al Ministerului 
de Externe al R.F.G.

încheierea sesiunii 
Consiliului Ligii Arabe

TUNIS 29 (Agerpres). — 
In capitala Tunisiei s-au în
cheiat lucrările celei de-a 61-a 
sesiuni a Consiliului Ligii A- 
rabe, la care au participat 
miniștri de externe și alți de
legați din cele 20 de state 
membre ale organizației.- pre
cum și reprezentanți ai Orga
nizației pentru eliberarea Pa
lestinei.

Referindu-se la hotăririle 
și recomandările adoptate de 
participants ministrul de ex
terne al țării gazdă. Habib 
Chalti, care a prezidat lucră
rile. a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că aceș
tia au hotărît continuarea ac
țiunii în vederea aplicării re
zoluțiilor ultimei conferințe 
arabe la nivel înalt de la Al
ger în domeniile politic, eco
nomic și militar. Consiliul a 
recomandat menținerea și 
consolidarea solidarității ara
be, sprijinirea statelor arabe 
și a poporului palestinian, în 
scopul atingerii obiectivelor 
privind „eliberarea totală a 
teritoriilor ocupate și restabi
lirea drepturilor naționale ale 
poporului palestinian".

Referitor la cobporarea cu 
statele africane, Consiliul a 
luat cunoștință de faptul că

întrevedere 
Norodom Slanuk- 

Jullus Nyerere
PEKIN 29 (Agerpres). — 

Agenția China Nouă informea
ză că Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian. pre
ședintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, s-a în- 
tîlnit. la 29 martie, cu pre
ședintele Tanzaniei. Julius 
Nyerere.

După cum s-a anunțat, pre
ședintele Nyerere se află în
tr-o vizită oficială la Pekin.

SIMBATA, 30 MARTIE

PETROȘA.N’l — 7 Noiem
brie: Călărețul fără cap; 
Republica: Trecătoarele iu
biri; PETRILA: Valter apără 
Sarajevo; LONEA — Mine
rul: Parașutiștii; ANINOA- 
SA: Omul din La Mancha; 
VULCAN: Bună seara doam
nă Campbell: LUPENI — 
Cultural: Misiunea secretă a 
maiorului Cook: Muncitoresc; 
Monolog; URICANI: Bărba
ții.

9.00 De la Alfa la Omega.
9.30 Film serial. Eneida. 

ră cu aspectele politice, juri
dice și militare ale securității 
in Europa au luat cuvintul r - 
prozentanții unor țări partici
pante. printre care cei ai Iu
goslaviei. Maltei. Ciprului. 
U.R.S.S., Franței. Italici. Gre
ciei și Turciei, care au relevat 
aportul la dezbateri al țârilor 
mediteraneene neparticipante 
la conferință, precum și dorin
ța ca ideile din documentele 
dc lucru și intervențiile aces
tor țâri să-și găsească reflec
tarea adecvată in documentele 
finale ale conferinței.

Luînd cuvîntul la începu
tul acestor discuții, reprezen
tantul român. Romulus Neagu. 
a evidențiat legăturile de pri

„Siria și Egiptul constituie un singur front 
și au o strategie comună" 

Interviul președintelui Anwar Sadat
CAIRO 29 (Agerpres). — 

Președintele Egiptului. Anwar 
Sadat, a acordat un interviu 
companiei ..British Broadcas
ting Corporation” in care a a- 
firmat că țara sa va participa 
la etapele viitoare ale Confe
rinței de la Geneva pentru pa
ce in Orientul Apropiat numai 
împreună cu Siria, iordania 
și reprezentanții poporului 
palestinian El a precizat că 
„Siria și Egiptul constituie un 
singur front și au o strategie 
comună".

Ceea ce s-a realizat pe fron
tul egiptean pînă în prezent, 
a arătat el în continuare, re

17 țări arabe au semnat pînă 
în prezent acordul privind 
constituirea Băncii arabe pen
tru dezvoltarea economică și 
socială în Africa, precum și 
de faptul că unele țări și-au 
sporit participarea la’ capita
lul acestei instituții. Pentru 
moment, capitala care va 
găzdui sediul Băncii nu a fost 
stabilită.

In legătură cu apropiata se
siune extraordinară a Adună
rii Generale a O.N.U. asupra 
energici, materiilor prime și 
dezvoltării, participanții au a- 
probat ..principiul suveranită
ții statelor asupra resurselor 
lor naturale și bogățiilor pro
prii-, hotărînd ca țările arabe 
să adopte o poziție comună 
asupra acestei chestiuni. să 
acționeze în cadrul cooperării 
cu țările nealiniate și să-și a- 
ducâ o contribuție eficace 
pentru instaurarea unor noi 
relații internaționale, bazate 
pe recunoașterea drepturilor 
egale ale popoarelor. Consi
liul a hotărît ca statele arabe 
să fie reprezentate la această

Declarațiile cancelarului 
Willy Brandt

BONN 29 (Agerpres). — In
tervenind în cadrul dezbateri
lor de politică europeană ale 
Bundestagului. cancelarul Wil
ly Brandt a anunțat că guver
nul federal nu-și va menține, 
in condițiile actuale, proiectul 
său de a convoca la Bonn o 
conferință la nivel înalt a ..ce
lor nouă”, proiect pe care l-a 
formulat la reuniunea de la 
Copenhaga. din decembrie 
1973, a șefilor de stat și gu
vern ai țărilor membre ale 
Pieței comune.

Cancelarul Brandt a subli
niat că. după opinia sa, nu 
s-a progresat suficient pe plan 
vest-european pentru ca o 
astfel dc conferință să poată 
da un autentic impuls deschi
derii drumului către adopta
rea de decizii de către Consi-

10.30 Bucureștiul necunoscut. 
Caratele arhivelor.

10,45 Tineri soliști de mu
zică populară.

11.00 Telecinemateca
16,00 Volei feminin. Rapid 

— Dinamo București. 
(Finala campionatului 
național. Transmisiune 
directă din Sala spor
turilor de la Constanța.

17.30 Telex
17.35 Caleidoscop cultural- 

artistic.
17.55 Din țările socialiste. 
18,05 Familia.
18.35 Vetre folclorice. ..Pra

hova. apă zglobie" Iși 
dau concursul : Irina 
Loghin și artiști ama
tori din valea Doftanei, 
Poșești. Gornetu. Cop
tura. Aluniș, Virbilâu. 
Cîmpina și Sinaia.

19,00 Cum vorbim.
19,15 Tragerea de amortiza

re ADAS.
19,20 1 001 de seri. Calimero.
19.30 Telejurnal. 

etenie și cooperare care exis
tă intre țara noastră și țările 
arabe, marcate în mod deose
bit de vizitele pe care pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. le-a întreprins re
cent in regiune.

Evidențiind contribqția pozi
tivă a țărilor mediteraneene 
neparticipante la conferință 
pentru progresul dezbaterilor, 
vorbitorul a prezentat poziția 
consecventă a țârii noastre 
privind participarea țârilor 
europene, alături de alte țâri 
interesate si. in primul rind. 
a țărilor direct implicate, la 
negocierile privind stabilirea 
unei pâci juste în Orientul 
Apropiat.

prezintă o stabilizare a înce
tării focului, fără a se trece la 
miezul problemei, care este 
asigurarea păcii în Orientul 
apropiat.

Realizarea păcii în Orientul 
Apropiat, a opinat șeful statu
lui egiptean, presupune discu
tarea problemelor în cadrul 
Conferinței de la Geneva pen
tru a se ajunge la ceea ce ar 
trebui să fie obiectivul , yă- 
nt: „încetarea stării de ge
rantă care a prevalat timn de 
26 de ani și începutul unei fa
ze in care toate părțile tre
buie să-și dovedească sinceri
tatea".

sesiune de delegații la înalt 
nivel, conduse de miniștri de 
externe sau de miniștri de 
resort.

Totodată. Consiliul a exa
minat relațiile dintre R. D. P. 
a Yemenului și sultanatul 
Oman, hotărînd constituirea 
unei comisii de conciliere, in 
frunte cu secretarul general 
al Ligii Arabe.

Examinînd propunerea pri
vind stabilirea unui program 
de cooperare economică, teh
nică și financiară cu țările 
membre ale Pieței comune, 
miniștrii arabi de extern? au 
subliniat că aprobă ..princi
piul dialogului".

★

TUNIS 29 (Agerpres). < ’v- 
Consiliul Ligii Arabe. întru
nit la Tunis, a hotărît să pre
zinte candidatura lui Abdela
ziz Bouteflika, ministrul afa
cerilor externe al Algeriei, 
pentru funcția de președinte 
al celei de-a 29-a Sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

liul Ministerial al „celor 
nouă". El a adăugat că. în a- 
ceste condiții. își rezervă drep
tul de a amina hotărîrea pri
vind convocarea reuniunii la 
nivel înalt. „O asemenea reu
niune — a spus $eful guvernu
lui vest-german — nu ar avea 
sens decît dacă ar exista 
piobabilitatea unui rezultat 
pozitiv*1.

Cancelarul Brandt s-a refe
rit, apoi, la întîlnirea la nivel 
înalt franco-vest-germană. ca
re a fost amînată cu o lună. In 
context, șeful guvernului fede
ral a subliniat că echipa mi
nisterială pe care o conduce 
continuă să considere că ..în
trevederile și consultările in
tensive cu Franța constituie 
piesa de rezistență a politicii 
sale vest-europene”.

20,00 Cîntecul săptâminii. De 
cînd mă știu.

20,05 Teleenciclopedia :
• Arta scită
• Istoria mobilei (II)
• Zoorama
• Breviar — Gimnas

tică
• Roți.

20.45 Publicitate.
20.50 Film serial. Columbo. 

Scurt circuit.
22.00 Telejurnal. Sport. 
22,20 Julie Andrews — cîntă 

și dansează.

LOTO
La tragerea Loto din 29 

martie 1974 au ieșit cîștigă- 
toare următoarele numere:

Extragerea I: 32. 88, 37, 71, 
33, 7, 57. 81. 65.

Extragerea a Il-a : 31, 28. 
18, 16. 70, 72, 6, 55. 82.

Fond general de premii: 
1 154 940 lei.
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