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Întîlnirea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul L. I. Brejnev
In ziua de 18 aprilie, a avut 

Ioc la Varșovia o întîlnire în
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia

liste România, și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.

In cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, au fost discuta

te probleme ale relațiilor din, 
tre Republica Socialistă Romă, 
nia și Uniunea Sovietică, pre
cum și alte probleme care in
teresează cele două părți.

I La sectorul Livezeni

E

Sărbătoarea muncii
intimpinată cu noi

succese
E. M. Uricani

al minei Dîlja, colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri întîmpină ziua de 1 Mai 
cu rezultate de prestigiu. Astfel, de la începutul anului 
minerii au extras 5994 tone cărbune peste sarcina de 
plan, din care numai în această lună plusul înregistrat 
reprezintă peste 1100 tone. Indicatorul productivității 
muncii a fost depășit cu 14 la sută de la începutul anu
lui, iar în această lună, cu 16 la sută.

Rezultatele obținute se datoresc hărniciei și price
perii minerilor din schimburile conduse de Adam Cior
nei, Costea Aftonie și Mihai Malnaș, din brigada lui 
Costache Zaharia. O contribuție importantă la extrage
rea producției suplimentare, raportată de sector, a a- 
dus-o și brigada condusă de Traian Șușu, din rîndul 
căreia remarcăm minerii șefi de schimb Gheorghe Cos
tea, Mihai Tămășan și Conerc Vilmoș.

de avansare

P. C. V. J

Obiectivul prioritar

Comitetului municipal
de partid

la Petro- 
lucrările 

municipal

Întîlnire româno-polonă

Succesele înregistrate de co
lectivul atelierului de prepa
rare al secției din, Coroești, a 
E.P.C.V.J. sînt o vie mărturie 
a eforturilor depuse pentru 
obținerea unor rezultate tot 
mai bune în producție, pe mă
sura celor obținute de mineri. 
Astfel, rezultatele trimestrului 
I, dintre care amintim reali
zarea în proporție de 107,1 la 
sută a producției nete spălate, 
și de 103,3 la sută a producției 
globale, creșterea recuperări
lor cu 0,5 la sută și depășirea 
cu 4,4 la suta a productivității

valorice, sînt continuate și 
acest început de trimestru, 
același ritm susținut. Se re
marcă, în continuare, schimbul 
condus de Alexandru Buruian, 
de la formația spălare, iar de 
la întreținere mecanică echi
pele conduse de Sigismund 
Gocz, Mihai Meisenbach, Ion 
Uifăleanu. La transport se e- 
vidențiază în mod deosebit 
mecanicii de locomotivă Tibe- 
riu Ladany și Gavrilă Pop, 
șeful de manevră Constantin 
Pasăre, manevrantul Andrei 
Carol și supraveghetorul Con
stantin Garcea.

în 
in

Realizarea unor lucrări mi
niere de calitate și încadrarea 
în termenele prevăzute consti
tuie preocupări constante ale 
colectivului sectorului de in
vestiții al minei Uricani în 
vederea asigurării viitoarelor 
capacități de producție, jn ■ 
cursul acestei luni ceie mai 
bune rezultate le înregistrea
ză brigăzile conduse de Con
stantin Gheorghiu, care datori
tă vitezelor sporite de avansa
re își realizează sarcinile de 
plan în proporție de 138 la su
tă la săparea planului înclinat 
între orizonturile 500 și 400, de 
luliu Nagy și loan Brînzan, 
care raportează, de asemenea, 
importante depășiri la betona- 
rea axului colector nr. 7 și, 
respectiv, Ia săparea galeriei 
de aeraj din blocul VI orizon
tul 580.

Ilie COANDKAȘ, 
E. M. Uricani

Ieri, după-amiază, 
șani, s-au desfășurat 
plenarei Comitetului 
de partid.

La plenară au
membrii și membrii-supleanți ai 
comitetului municipal, membrii 
comisiei municipale de revizie, 
iar ca invitați, aparatul comite
tului municipal de partid, mem
brii biroului comitetului muni
cipal U.T.C., președinții consili
ilor orășenești de cultură și e- 
ducație socialistă, precum și alți 
factori de răspundere în edu
carea tineretului.

Lucrările plenarei au 
deschise de tovarășul Clement 
Negruț, prim-secretar al comi
tetului municipal de partid.

Plenara a dezbătut activita
tea desfășurată și rezultatele 
obținute *de către organele și 
organizațiile de partid, sindicat, 
U.T.C., cele de stat și obștești 
pentru îmbunătățirea muncii de 
educare în rîndul tineretului in 
lumina indicațiilor conducerii 
partidului.

După referatul prezentat pe 
această temă de către tovară
șul Vasile Oros, secretar al 
comitetului municipal de partid, 
au luat parte la dezbateri to
varășii Aurel Bîrlea, Gheorghe 
Olaru, Ilie Constantinescu, Da
vid Maniu, loan Marcu, Vasile 
Mereuță, Nicolae Haneș, Gavri
lă David și loan Karpinecz.

In urma dezbaterilor, plenara‘ 
a adoptat un plan de măsuri 
cu privire la îmbunătățirea con-

participot

fost

ducerii și îndrumării de către 
organele și organizațiile de 
partid a activității organizați
ilor de tineret.

In încheierea lucrărilor plena
rei, a luat cuvîntul tovarășul 
Constantin Dumitrescu, secretar 
al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R. In cuvîntul său, 
vorbitorul a subliniat răspunde
rile deosebite ale organizațiilor 
de partid și, sub conducerea 
lor, a tuturor organizațiilor de 
masă, și obștești, a școlii și 
celorlalte instituții de stat, a 
tuturor cetățenilor în educarea 
și formarea tineretului pentru 
viață, în mobilizarea lui la în
deplinirea sarcinilor ce revin 
colectivelor de muncă. Evidenți
ind fenomenele negative în con
duita unor categorii de tineri, 
tovarășul Constantin Dumitres
cu a cerut organizațiilor de 
partid, tuturor factorilor educa
ționali, sporirea preocupărilor 
pentru cultivarea în 'rîndul ti
neretului a răspunderii față de 
muncă, față de îndatoririle so
ciale, pentru combaterea para
zitismului și a 
contrare eticii

Vorbitorul a 
dări valoroase 
tățirea îndrumării de către or
ganele și organizațiile de partid 
a activității organizațiilor U.T.C., 
a concentrării eforturilor pen
tru a crește tineretul. în spiri
tul muncii, al înaltelor exigențe 
ale etapei actuale.

După încheierea Consfătui
rii Comitetului Politic Consul
tativ, la Varșovia a avut loc, 
la 18 aprilie, o întîlnire româ
no-polonă.

Din partea Republicii Socia
liste România au participat to
varășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, membru al

Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R

Din partea Republicii Popu
lare Polone au participat to
varășii Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C, al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. 
Henryk Jablonski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi

liului de Stat, Piotr Jarosze- 
wiez, membru al Biroului po
litic al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri.

In timpul întâlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, au fost discutate 
probleme actuale ale dezvoltă
rii continue a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă.

A

Înapoierea în țară a delegației 
conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Sosirea în Capitală
Joi noaptea, s-a înapoiat în 

Capitală tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, care a luat 
parte, în Capitala R.P. Polone, 
la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost însoțit de tovarășii Ma
nea Mănescu, membru al Co

mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afaceri 
lor externe.

La sosire. pe aeroportul 
Băneasa. erau prezenți tova
rășa Elena Ceaușescu, tovară
șii Emil Bodnaraș, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu. Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe

Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Con
stantin Băbălău, Cornel 
Burtică. Miron Constantines
cu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Ion Pățan, precum 
Și membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului. conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizați
ilor obștești, generali.

(Agerpres)

Plecarea de la Varșovia

altor manifestări 
socialiste.
făcut recoman- 
privind imbună-

VARȘOVIA 18 — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Cioba
nu. transmite : La plecarea 
din capitala Republicii Popu
lare Polonp. pe aeroportul O- 
kencie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și persoanele oficia
le care îl însoțesc au fost sa
lutați de Edward Gierek. 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de 
Stat, Piotr Jaroszewicz. pre

ședintele Consiliului de Mi
niștri, de membri și membri 
supleanți ai biroului Politic, 
membri ai Secretariatului C.C. 
al P.M.U.P., Edward Babiuch, 
Wojciech Jaruzelski, Wladys- 
law Kruczek, Ștefan Olszow- 
ski, Franciszek Szlachcic. Jan 
Szydlak, Kazimierz Barcikow- 
ski, Stanislaw Kahia, Jozef 
Kempa, Stanislaw Kowalczyk, 
Jerzy Lukaszewicz, Andrzej

Werblan, Ryszard Freleg, 
Zdzislaw Zandarowski. de. ma
reșalul Seimului Stanislaw 
Gucwa, de alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroport se aflau amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia, Aurel 
Duca, membri ai ambasadei.

Un grup de tineri au oferit 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Experiența îndelungată 
capătă valențe atunci 
cînd generează noul

Creșterea complexității teh
nologiilor din subteran, evolu
ția ascendentă a indicatorilor 
tehnico-economici impun o 
participare sporită a tuturor 
salariaților în procesul de îm
bunătățire a activității de 
producția. Colectivul sectoru
lui V al minei 
într-o perioadă 
părtată a fost 
confruntat cu 
dificultăți de
osebite în re
alizarea sarci
nilor de plan, 
ofeiă un
bun exem
plu de preo
cupări perma
nente vi- 
zînd 1 
tățirea 
irizării 
ducției.
fi citate 
cest sens ex
tinderea trans
portului de 
materiale cu 
norai, crearea 
realizare mai bună a aprovi
zionării locurilor de muncă 
și evacuării producției. Recent, 
preocupările colectivului în
dreptate spre îmbunătățirea 
în continuare a muncii s-au 
materializat într-o nouă so
luție tehnică originală, aparți- 
nînd unui colectiv format din 
inginerul Ion Vasile și tehni
cienii Ion Cesăuan și Maxim 
Briscan.

Raționalizarea propusă pre
vede modificarea schemei 
pregătire a stratelor 12 și 
Astfel. în locul galeriilor 
legătură și a direcționalei

Petrila, care 
nu prea înde-

pate în stratul 13. care se e- 
xecutau din galeria săpată în 
stratul 12, în prezent se exe
cută doar suitorii de legătură 
între această galerie și abata
jele cu trepte răsturnate din 
stratul 13. Avantajele noii 
metode sînt evidente : se re
nunță la un important volum 
de lucrări de

Sectorul V de la
E. M. Petrila

confirmă
valoarea unei

îmbună- 
orga- 
pro.- 
Pot 

în a-

raționalizări
în exploatarea

stratelor subțiri

instalații mo- 
condițiilor de

de
13. 
de 

să-

Gospodărirea apei în dezbatere publică

puțuri Arpad Santa, Nicolae

Ștefănescu în atelierul elec-

tromecanic al minei Lonea.

la 
pro- 
prin

Goadă și Ilie Păducel din 

brigada condusă de Anghel

Lăcătușii de întreținere

Proiectul de hotărire al Consiliului 
popular municipal pentru îmbunătă
țirea alimentării cu apă a populației

Art. 1. Pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă a localită
ților din municipiul Petroșani 
se vor lua următoarele mă
suri :

aj Captarea afluenților Jiu
lui pentru bazinul „Lotru" să 
se facă numai după punerea 
în funcțiune a captării de pe 
pîrîul Taia, etapa I-a. de 150 
1/sec.

b) Introducerea în plan a 
următoarelor rezervoare :

pregătire și, în 
același timp, 
se realizează 
tin transport 
mai sigur, mai 
economic, 
evacuarea 
ducției, 
concentrarea 
în întregime 
a acestei acti
vități pe flu
xul de trans
port din stra
tul 12. Un cal
cul economic 
preliminar a- 
rată că numai 
pentru exploa
tarea stratelor 

blocul II, la ni- 
prin

13 și 12 din 
velul orizontului XVI. 
valorificarea avantajelor sus
menționate, la care se mai a- 
daugă reducerea considerabilă 
a volumului de lucrări de în
treținere și a unui număr im
portant de posturi de deservi
re, se vor putea obține eco
nomii anuale în valoare de 
peste 6 milioane de lei.

Pînă în prezent noua me
todă de pregătire a stratului 
13 a fost aplicată în panoul 
A 2, unde rezultatele primelor

Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

La ieșirea din subteran, 

după un nou șut rodnic, mi

nerii se îndreaptă spre baie, 

apoi spre casă.

Instantaneu din incinta 

minei Lupeni.
Foto : I. LICIU
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Dialog 
cetățenesc

— Pe teme gospodărești

— Cititorii au cuvîntul

— Cu scrisoarea dv. în 
fată

— Cabinet de consultație 
juridică

r

EXCURSIE ȘCOLARĂ

40 de pionieri de la
Școala generală din
Banița au plecat într-o 
excursie pentru cu
noașterea frumuseților 
patriei. Timp de două 
zile, sub îndrumarea 
directorului școlii, loan 
Văduva, elevii băni- 

k____________ ——

Comisia permanentă de gospodărie comunală și 
industrie locală, ținînd seama de unele greutăți și defi
ciențe pe linia alimentării cu apă a populației, pe baza 
analizei făcute in acest sens și in conformitate cu art. 
28, litera C, din Legea nr. 57/1968 de organizare și func
ționare a consiliilor populare, va propune sesiunii din 
26 aprilie 1974, următorul proiect de hotărîre privind 
îmbunătățirea alimentării cu apă a populației, pe care-1 
publicăm spre dezbatere publică.

Așteptăm din partea deputaților, a unor specialiști 
în domenii, a tuturor cetățenilor Văii Jiului, propuneri 
de îmbunătățire a proiectului de hotărire, care pot fi 
înaintate verbal sau in scris, pînă la data de 24 aprilie 
a. c. la comitetele executive ale consiliilor populare 
municipal, orășenești și comunale, precum și (numai în 
scris) la redacția ziarului „Steagul roșu“.

— 2 x 2 000 mc
— Zănoaga

— 5 000 mc la 
Braia

— 750 mc la
— Herța

la Petroșani

Lupeni —

Vulcan —

(Continuare in pag. a 2-a)

CETĂȚENII AȘTEAPTĂ
LA CAPĂTUL CONDUCTEI DE ALIMENTARE 

CU APĂ A CARTIERULUI AEROPORT
Pe măsura dezvoltării eco

nomiei Văii Jiului se extind 
și cartierele de locuințe, se 
nasc altele noi, prin care se 
asigură oamenilor muncii 
condiții de viață din ce în ce 
mai bune. Este un fapt nor
mal, prin care se traduce în 
viață politică înțeleaptă a 
partidului. în acest scop sta
tul alocă însemnate fonduri 
de investiții, atît pentru con
strucțiile propriu-zise, cît și 
pentru obiective aferente a- 
cestora, prin care se creează 
condiții de confort modern în 
apartamentele de locuit.

Din cauza condițiilor atmos
ferice, deficitare în precipita
ții în ultimul timp, în carti
erul Aeroport din Petroșani 
s-a resimțit lipsa de apă. Cau
zele acestei stări de lucruri, 
însă, nu provin numai din 
motive naturale. Și iată de 
ce : la finele anului 1973, Ex
ploatarea de gospodărie comu
nală Petroșani trebuia să pre
ia de la două unități de con-

strucții-montaj executante — 
Șantierul I.L.H.S. și Grupul 
nr. 2 al T. C. H. — tronsonul 
conductei de aducțiune a 
apei potabile, care pornește 
de la Valea de Pești, pe por
țiunea dintre Vulcan și Petro
șani. Racordînd noua sursă de 
apă la rețeaua de distribuție 
din Aeroport debitul de apă 
furnizat ar fi crescut pînă la 
limita satisfacerii nevoilor e- 
xistente. Dar acest fapt nu 
s-a petrecut la timpul pro
gramat. De ce ? Am discutat 
această problemă cu factori 
de răspundere ai unităților im
plicate — din partea benefi
ciarului cu tovarășul Adolf 
Hitter — compartimentul 
„apă“ din cadrul E.G.C., din 
partea I.L.H.S. cu tovarășul 
Constantin Dumitrescu, șeful 
lotului Petroșani, iar din par
tea Grupului T.C.H. cu ingi
nerul șef al unității, tovară
șul Ioan Sit’escu.

„încă din decembrie anul 
trecut, ne relata tovarășul

loan Sitescu, am încercat, 
pentru că ne revenea c.i exe
cuție porțiunea finală, sa. dăm 
drumul apei pe conducta. A 
fost o nereușită, apa a țîșnit 
acolo unde nu ne așteptam. 
S-au operat remedieri pînă 
în martie, cînd conducta a 
fost recepționată. La o nouă 
încercare, efectuată de bene
ficiar, pentru că presiunea 
apei depășea rezistența con
ductelor. acestea s-au spart. 
S-a adoptat o soluție cu că
min de rupere a presiunii, iar 
noi, împreună cu lotul din 
Valea Jiului al I.L.H.S., ur
mează să realizăm căminul 
de rupere, montajul conduc
telor și racordurile corespun
zătoare".

„Soluția dată in studiul ini
țial al investiției a fost cu că
min de rupere și rezervoare, 
dar am încercat să economi-

Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

țeni vor poposi la Alba 
lulia, Sibiu, Brașov, 
Sinaia și în alte locali
tăți situate pe acest i- 
tinerariu vizitînd im
portante vestigii istori
ce, muzee de artă, 
complexe sportiv-turis- 
tice.

ATENȚIE, CONTROL !

Consiliul de control 
muncitoresc de la 
E.M. Paroșeni (pre
ședinte, ing. Iosif Kcle- 
men) devine tot mai

activ. Recent, membrii 
acestui consiliu au fă
cut o analiză privind 
comportarea în explo
atare a transportoare
lor T.R. 3; au între
prins un control pri
vind recepția lucrărilor 
la brigăzile de întreți
nere de la sectorul Iii 
— transport, precum și 
un alt control, inopi
nat, în atelierul de dul- 
gherie, unde au fost 
depistate și... cîteva lu
crări executate în in
teres personal.

STUDENȚII
DIN PETROȘANI 

PE SCENELE 
CAPITALEI

Brigada artistică de 
agitație și formația 
de muzică ușoară de 
la Institutul de mine 
din Petroșani au ple
cat miercuri la Bucu
rești unde se desfășoa
ră în următoarele zile, 
ultima fază a Festiva
lului artei studențești, 
rezervată acestor ge
nuri. Și studenții care

interpretează obiceiul 
folcloric „Popelnicul", 
recent laureat pe ța
ră, au plecat în Capi
tală pentru a participa 
la un spectacol de ga
lă final, reprezenta
tiv, care selecționează 
cele mai valoroase evo
luții artistice studen
țești din acest an.

y
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Pe teme gospodărești

SĂ ElliUI COPIILOR l'IISIIIIlllilI III JOACĂ
In recentele adunări de dări 

de seamă asupra activității pe 
anul 197.3 a comitetelor aso
ciațiilor de locatari din orașe
le municipiului, nu puțini 
dintre pârtiei panți au ridicat 
problema locurilor de joacă 
pentru copii. Și, intr-adevăr, 
să recunoaștem că. deși s-a 
făcut mult, s-a făcut totuși în
că puțin —- comparativ cu po
sibilitățile și cerințele — în a- 
cest domeniu.

întreținerea locurilor de 
joacă și a notațiilor lasă în
că de. dorit în majoritatea 
cartierelor și localităților, nu
mărul acestor dotații nu creș
te pe măsura dării în folosin
ță a noilor blocuri de locuințe, 
a înmulțirii locatarilor și, 
deci, și a copiilor.

In cartierul Carpați din 
Petroșani, de exemplu, locuri
le de joacă pentru copii sint 
sărace în dotații, lipsite de 
fantezie copilărească iar cele 
existente, puține la număr, 
majoritatea date în folosință 
cu ani in urmă, sînt defecte, 
neglijate. Dintre cele două to
bogane, unul are tabla de a- 
lunecare spartă, din al doilea 
nu a mai rămas decît schele 
tul. Da* unele leagăne lipsesc 
scaunele. Gropile de nisip sînt 
plina de pămînt și pietre, ba
lansoarele ar mai trebui re
parate ș.a.m.d. La blocurile 
de locuințe din strada Con
structorul s-au confecționat 

cîndva două leagăne, din ele 
nu au mai rămas însă decit 
scheletele metalice.

La majoritatea blocurilor 
turn din străzile Vasile Roși
tă și Republicii asociația de 
locatari a avut grijă să se con
fecționeze și să se monteze 
cîte un leagăn, cu 3 scaune1, 
de fiecare bloc. Puțin ! Și cînd 
te gîndești că în cele II 
blocuri de pe aceste străzi lo
cuiesc aproape 7.30 de familii 
cu copii !

..Noi facem tot ce putem ca 
dotațiile pentru locurile de 
joacă pentru copii să fie în
treținute, dar pe acestea pun 
stăpînire vlăjganii mai mari 
care le strică" — ne infor
mează tovarășul Carol Wer- 
binczki. președintele asociației 
de locatari „Carpați". Așa es
te. Dar ce să facă acești vlăj
gani. și ei tot copii deși mai 
mari 7 Unde să-și petreacă ei 
timpul liber 7 In condițiile ac
tuale, capiii de toate vîrstele 
sint nevoiți să se joace în a- 
celași spațiu, pe același teren, 
și neavînd altceva, recurg la 
aceleași mijloace, puține și 
destinate copiilor miei. Or. ei, 
copiii aceștia mai mari. ar 
dori să joace fotbal, volei, 
handbal, pentru care însă nu 
le rămîne decît strada sau 
zonele însămînțate cu iarbă și 
plantate cu arbori și arbuști 
cu prețul atîtor eforturi și 
cheltuieli ! Se ridică eu acui
tate problema organizării 

locurilor de joacă pe vîrste de 
copii, care să fie echipate cu 
donațiile cerute de preferințe
le viratelor. In cartierul Câr- 
pați posibilități sînt. Pe te
renul din spatele cartierului 
există o platformă largă, care, 
amenajată corespunzător, ar 
putea satisface desfășurarea 
unor activități sportive. Pro
blema a fost pusă de cîțiva 
ani de multe ori în discuție, 
însă nu s-a ajuns pînă acum 
la nici un rezultat, n-a pus 
nimeni mina.

Conducerea asociației de lo
catari Carpați se justifică și 
iar se justifică prin lipsa de 
fonduri. Considerăm însă că 
nu s« poate pretinde realiza
rea a tot ce este necesar pen
tru folosirea optimă a timpu
lui liber al copiilor noștri, a 
tineretului condiționat numai 
de disponibilitățile financiare 
oferite, de sus... Mai este și... 
inițiativa gospodărească de 
rînd. Organizarea timpului li
ber al copiilor, practicarea 
sportului de către tineret nu 
este o problemă strict indivi
duală. ci o necesitate socială 
care trebuie să preocupe toate 
organizațiile de masă și ob
ștești, școala, toți părinții. Co
mitetul asociației de locatari 
„Carpați" — ca și toate cele
lalte asociații de locatari din 
orașele municipiului — depu
tății, comitetele de blocuri, co
mitetele de stradă, trebuie să 
stimuleze simțul gospodăresc 
al locatarilor, să-i atragă, să-i 
angreneze în acțiuni obștești 
pentru repararea unui leagăn, 
unui balansoar, să contribuie 
la împrospătarea nisipului pe 
spațiile de joacă, să treacă la 
amenajarea unor terenuri de 
sport, simple, care nu necesi
tă neapărat... investiții.

Desigur, problemele nu sînt 
simple, dar nici nerezolvabile. 
Sub îndrumarea consiliilor 
populare, cu sprijinul unită
ților economice, a organizați
ilor de femei și tineret, comi
tetele asociațiilor de locatari 
pot soluționa multe din pro
blemele ce le ridică în pre
zent asigurarea pentru copiii 
din blocurile și cartierele 
noastre a unor spații de joacă 
corespunzătoare, dotate cu toa
te cele necesare, iar pentru 
tineri a unor baze sportive, 
simple dar adecvate practică
rii diferitelor discipline spor
tive.

Or, în fața acestui deziderat 
organizațiile de tineret, tinerii 
înșiși, beneficiarii acestor te
renuri, sînt primii chemați să 
contribuie efectiv la amenaja
rea atît a propriilor lor spa
ții necesare destinderii, prac
ticării sportului cît și a tere
nurilor de joacă pentru copii 
— frații lor mai mici.

Iosif DAVID

La unitatea cu autoservi
re nr. 26 din Petrila clien- 
ții se bucură de o bună de
servire.

_ Steagul roșu

Gospodărirea apei în dezbatere publică

Proiectul de hotărîre al Consiliului popular municipal
pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a populației

(Urmare din pag. 1)

Termen 15 iulie 1974.
c) Introducerea în plan a 

următoarelor rețele de apă :
— Conducta de distribuție 

de- la rezervoarele de 2 X 750 
mc de la Institutul de mine 
din Petroșani, în zona A, de
presiune.

— Conducta de 0 400 de 
distribuție în Lupeni pentru 
alimentarea locuințelor din 
cartierul Tudor Vladimireseu 
și căminul de rupere C. R. 
2 — 200 ml.

Termen 15 iulie 1974.
Art. 2. In vederea unei mai 

bune gospodăriri a surselor 
de apă existene. se vor lua 
următoarele măsuri :

a) Verificarea prin măsură
tori a debitului real al fiecă
rei surse de apă existente și 
asigurarea exploatării la în
treaga lor capacitate.

Debitul de apă față de ne
cesarul de consum se va asi
gura din sistemul de aducțiu- 
ne de la Valea de Pești, rea- 
lizîndu-se o distribuție conti
nuă a apei potabile pentru 
populație.

b) Mărirea debitului de apă 
și distribuția din sursele exis
tente la :

— Toplița, pentru orașul 
Uricani, prin prelungirea con

Cetățenii așteaptă

La capătul conductei de alimentare cu apă 
a cartierului Aeroport

(Urmare din pag. 1)

sim o parte din lucrări, ne-a 
declarat tovarășul Hitter. Din 
păcate nu am reușit ceea ce 
ne-am propus, întîrziind darea 
în funcțiune a obiectivului 
social".

Ce mai este de făcut pînă 
cînd apa va urca în aparta
mente ? Grupul T.C.H., prin 
șantierul nr. 1 Petroșani, a 
terminat porțiunea de conduc
tă care-i revine. La finele săp- 
tămînii, așa cum am fost asi
gurați, și căminul de rupere 
va fi gata. La I.L.H.S. mai e- 
xistă pînă la finalizare unele 
probleme. Și anume, lotul nu 
dispune de toate materialele 
necesare încheierii lucrării — 
lipsesc 100 metri de conductă 
și trei vane de linie. S-a luat 
legătura cu conducerea între
prinderii de care aparține lo
tul, astfel că materialele vor 
fi furnizate în cîteva zile. 
..Pînă in 25 aprilie se vor face 
și racordurile, se va putea 

Inipreună cu numeroși cetățeni, și constructorii care locuiesc in cartierul Aeroport, 
așteaptă... Din cînd în cînd, în această așteptare, neavînd ce face, încearcă robinetele... Vi
ne, nu vine

ductei în vederea captării iz
vorului existent în amonte, 
acumulîndu-se astfel un spor 
dc circa 4.30 mc/zi.

— Braia. pețitru orașul Lu
peni. prin captarea pîrîului 
Arsul și introducerea lui în 
denisipatorul existent. Sporul 
de apă reprezintă circa 600 
mc/zi.

— Valea Morii, pentru ora
șul Vulcan, care va alimenta 
numai zona Paroșeni. prin 
modificarea rețelei de distri
buție existene ; captarea „Mo- 
rișoara" va alimenta zona 
centrală a orașului Vulcan.

Conducta Vulcan — Petro
șani se vă racorda provizoriu 
la căminul de rupere a presi
unii de la Livezeni, asigurîn- 
du-se astfel îmbunătățirea 
alimentării cu apă a. cartie
rului Aeroport — Petroșani.

1.x rezervoarele de 2x1 500 
mc de la Petrila vor fi execu
tate lucrări suplimentare pen
tru asigurarea funcționării 
lor la întreaga capacitate.

Termen -30 iunie 1974.
c) Pentru reținerea apei în 

sol pe versanții din zona cap
tărilor. unde s-au executat 
lucrări de defrișare, «vor fi e- 
fectuate plantări cu specii de 
arbori adecvați, asigurîndu-se 
creșterea debitului de apă în 
captări.

pune în funcțiune conducta" 
— ne-a declarat șeful de lot, 
tovarășul Dumitrescu.

Este limpede după cele re
latate că factorii de răspunde
re din unitățile care au con
curat și concură în continua
re la realizarea obiectivului 
social in cauză, nu au mani
festat suficient interes pentru 
furnizarea la vreme a apei de 
care populația din Aeroport 
a avut permanent nevoie. 
S-au ivit pe parcurs, după 
cum am văzut, defecțiuni. S-au 
încercat soluții economicoase, 
dar care s-au dovedit inefici
ente, din moment ce apa nu 
a ajuns acolo unde trebuia, 
respectiv. în apartamente. 
Fără a apela la alte argumen
te se poate spune că și du
rata remedierilor, ca și timpul 
acordat adoptării soluțiilor 
funcționale s-a prelungit prea 
mult. Din promisiunile făcute, 
cel tîrziu pină la finele lunii 
în curs apa își va găsi drum 
liber spre robinetele aparta
mentelor. Avem încrederea

Termen 15 noiembrie 1974.
Art. ’3. Th scopul combaterii 

risipei de apă potabilă vor fi 
luate următoarele măsuri :

a) Revizuirea și repararea 
rețelelor de distribuție și a 
cișmelelor de stradă din loca
lități ; montarea de flotoare la 
căminele de rupere pentru a 
se evita pierderile în orele 
de consum minim. Termen 
1 august 1974.

b) Remedierea operativă a 
defecțiunilor la sistemul de 
aducțiune și de distribuție ; 
dotarea exploatării de gospo
dărie comunală cu aparate 
moderne de depistare a defec
țiunilor.

c) Depistarea și repararea 
defecțiunilor la instalațiile de 
apă din blocurile de locuințe. 
Termen .30 iunie 1974.

d) Completarea cu apometre 
a rețelei de distribuție a apei 
pentru o mai bună evidență 
a consumului cît și a raționa
lizării lui. Termen .30 august 
1974.

e1) Pentru echilibrarea con
sumului de apă în orele de 
vîrf. marii consumatori indus
triali vor fi obligați să aibă 
rezerve de compensare în in
cintă. Termen 30 decembrie 
1974.

f) Unitățile industriale se 
vor încadra în consumul avi
zat iar cele care depășesc acest 

că așa se va întîmpla, dar cre
dem util a preciza că, măcar 
de data aceasta, pentru ca to
tul să se desfășoare normal, 
este nevoie ca instalațiile hi
draulice, conductele pe între
gul traseu să fie. foarte..„strict, 
verificate pentru a nu se în
registra alte deficiențe și, deci, 
noi amînări. Cef care au obli
gația de a asigura atît respec
tarea ultimului termen de pu
nere în funcțiune la care s-a 
ajuns — finele lunii în curs — 
cît și funcționalitatea deplină 
a rețelei de alimentare cu apă 
trebuie să se gîndească la fap
tul că examenul îl dau în fața 
fiecărui consumator de apă 
din cartierul Aeroport. așa
dar. în fața unui „juriu" nu
meros și pretențios.

★

Soluția definitivă prevăzută 
de proiectant pentru' alimenta
rea cu apă a cartierului Aero
port din Petroșani, ținînd sea
ma și de necesitățile de con- 

consum vor cere un nou aviz, 
potrivit necesarului actual de 
apă potabilă. Consumul de tpă 
industrială se va face numai 
din sursele, proprii. Termen 
15 mai 1974

g) Pe bază de program se va 
asigura repararea și întreține
rea rețelelor termice, a radia
toarelor, pentru a evita pier
derile de apă caldă și a re
duce în același timp cheltuie
lile de încălzire. Termen — 
15 septembrie 1974

h) Periodic, comitetele exe
cutive și exploatarea de gos
podărie comunală vor efectua 
controale privind modul cum 
este gospodărită și folosită 
apa, luînd măsuri de reme
diere a deficiențelor constata
te. de sancționare a contraven
țiilor și de popularizare în 
presa locală a aspectelor ne
corespunzătoare.

Art. 4. Cu aducerea la înde
plinire a prezentei hotărîri se 
vo, însărcina comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
din municipiul Petroșani.

Art. 5. Comisia permanentă 
pentru probleme de gospodă
rie comunală și industrie lo
cală va controla modul de 
aducere la îndeplinire a sar
cinilor din prezenta hotărîre 
și va informa consiliu] popu
lar municipal în sesiunea din 
trimestrul IV 1974.

sum în perspectivă, cuprinde 
în rețeaua de aducțiune și 
două rezervoare de apă de 
2x2 000 mc. Beneficiarul, 
I. J. G. C. L. Deva, așa cum 
ne-a informat tovarășul Hitter, 
deținea în anul 197.3 fonduri 
financiare în vederea execu
ției ațestui obiectiv. Lucrarea 
însă nu s-a executat In 197A 
firesc, după o nejuștificată 
nerealizare a investiției la 
termen, fondurile financiare 
aferente au fost retrase. Dar, 
după cum fiecare dintre spe
cialiștii mai sus citați recunoș
tea, toate celelalte soluții care 
s-au încercat, ca și, cea prin 
care se va asigura in urmă
toarele săptămîni apa necesa
ră în cartierul Aeroport, sînt 
doar soluții de provizorat. Și, 
ca orice provizorat, comportă 
riscuri. De pildă. în cazul ivi
rii unor defecțiuni pe traseul 
conductei de aducțiune. reme
dierea durează 2—3 zile, timp 
în care fără existența rezer
voarelor, cartierul nu va mai 
fi alimentat de la sursa res
pectivă. De aceea. Consiliul 
popular municipal Petroșani, 
ca mediator, a făcut demer
suri la forurile de resort pen
tru a se obține fondul de in
vestiții din care să fie con
struite rezervoarele. S-au a- 
nalizat posibilitățile și există 
perspectiva obținerii surselor 
bănești pentru execuția pri
mului rezervor.

Aceasta fiind situația, se im
pune stabilirea urgentă a e- 
xecutantului lucrării. după 
care; în scurt timp, să se a- 
tingă un ritm de execuție ac
celerat. Este o necesitate strin
gentă. o cerință socială expre
să reclamată de condițiile e- 
xistente în cartierul Aeroport 
din Petroșani. Toți cei care 
locuiesc aici doresc să aibă 
în apartamentele lor apă. chiar 
și la etajele superioare ale 
blocurilor.

j Cititorii au cuvintul
I Doleanța navetiștilor 

din Cîmpu lui Neag

E.G.C.-ul să 
se tină 

de cuvlnt!
IVă rugăm să ne ajutați în 

ceea ce privește stabilirea u-
| nui program de circulație pen- 

tru autobuzul de pe ruta Lu
peni — Cîmpu lui Neag mai 
corespunzător cerințelor. In 
prezent acest autobuz pleacă 
de la Cîmpu lui Neag dimi
neața la ora 7 și sosește la 
Lupeni Ia ora 8. Sîntem mai 
mulți de 20 de salariați ai

1 diferitelor instituții, șantiere 
din raza municipiului care a- 
(ungem zilnic la locurile de

• muncă abia la ora 8,45 - 9.
| in loc de ora 7. O parte dintre 
»■ noi avem program de 10 ore 

pe șantiere. Cu actualul t>rar 
Ide circulație a autobuzului, o- 

ricît ne-am strădui, nu ne 
putem prezenta la locurile da

I muncă odată cu ceilalți sala- 
I riați din oraș, pierdem și cîte 
Idouă ore din programul de 

lucru.

IAm solicitat Consiliului 
popular al orașului Uricani, 
Ide care aparține acum satul 

Cîmpu lui Neag. de față fiind 
și Un reprezentant al E.G.C.

I Petroșani, să se întreprindă 
ceva. Ni s-a promis că de Ia

II aprilie a.c. se va schimba 
programul de circulație a au
tobuzului în sensul că dimi-

Ineața plecarea din Cîmpu lui 
Neag să aibă loc la ora 6. A

Ifost oare această promisiune 
o glumă ori păcăleală de 1 
aprilie, pentru că autobuzul

I nostru își continuă mersul du
pă vechiul orar ?

I Rugăm forurile competente 
să ne înțeleagă și să ne spri
jine. E așa de greu pentru șo
ferii de pe autobuzele E.G.C. 
să plece din Cîmpu lui Neag 
în prima cursă mai de dimi
neață, spre exemplu, la ora

15,30 sau 6, și să circule din 
. două în două ore, așa cum 
ni s-a promis de atîtda ori 7

| Ioan TEESA,

Iîn numele celor peste 20 de 
navetiști de la Cîmpu lui Neag

| Ce facem cu 
| petrecăreții?...

I Locuim pe strada Viitorului 
din Vulcan. în blocul nr. 1,

I scara III un bloc nou. recent 
dat în folosință și foarte fru-

Imos. Aproape toate aparta
mentele acestui bloc sînt lo
cuite de familii numeroase cu

Icel puțin 2 copii, îar locatarii 
principali sînt în majoritatea

Ilor mineri. La apartamentul 
nr. 13, însă, locuiește un cetă-

■ țean care, sfidînd normele de 
I conviețuire, conturbă în repe

tate rînduri liniștea noastră.
Din luna noiembrie 1973, de 

cînd s-a mutat în acest bloc, 
aproape în fiecare săptămînă 

Iface cîte un chef. Are o mul
țime de prieteni și un pikup 
cu care ne terorizează pur 

Iși simplu, de seara pînă 
dimineața.

IVă rugăm să ne sfătuiți cum 
putem să-l liniștim 7 Cui să

Ine adresăm, deoare'ce Victor 
Romcgaia. locatarul de la nr. 
13. zice că este la el acasă și 

Iare voie să facă ce vrea?!
Responsabilul de bloc a încer-

Icat in repetate rînduri, dar 
în zadar...

IUn grup de locatari, 
blocul nr. 1, str. Viitorului 

Vulcan

I Să ocrotim 
I afișajulA • Rodica Apostol, din U- 

ricani. ne întreabă ce se va 
întîmpla cu pensia ce o pri
mește din partea statului co
pilul său în vîrstă de 4 ani 
(ca urmare a faptului că so
țul său, tatăl copilului, a de
cedat într-un accident sufe
rit în timpul satisfacerii sta
giului militar) dacă dinsa se 
va căsători, sau va „trece co
pilul pe numele viitorului 
soț“ ? Se va reduce pensia 
copilului, ori nu i se va mai 
plăti ?

Problema respectivă tre
buie privită sub mai multe 
aspecte, și anume :

— In cazul că vă veți că
sători, iar copilul va avea în 
continuare situația juridică 
actuală, el va primi pensia 
stabilită pînă la vîrsta de 18 
ani, sau dacă se va afla în 
continuarea studiilor, pînă la 
terminarea acestor studii, 
fără a depăși însă vîrsta de 
25 de ani. Așadar, căsătoria 
dumneavoastră n-ar avea 
nici o influență asupra pen
siei ce o primește copilul.

— In cazul că „veți trece 
copilul pe numele viitorului 
soț" — cum spuneți dumnea
voastră,— apar două situa
ții l

k_ _ _ _ _ _ _ _ _

a) Dacă înfierea ar urma 
să se facă potrivit art. 75 din 
Codul familiei cu efecte de 
filiație restrinse — copilul 
își păstrează drepturile și în
datoririle față de tatăl dece
dat și ca urmare, el ar con
tinua să primească pensia 
stabilită după tatăl său fi-

tutelară să alegeți din cele 
trei soluții mai sus arătate 
pe cea cșre-i este mai favo
rabilă copilului.
• Popescu loan, Iscroni. 

Potrivit Decretului nr. 
285/1960, privind acordarea 
alocației de stat pentru copii, 
pentru stabilirea drepturilor

resc (exact ca mai sus).
b) Dacă înfierea se face 

potrivit art. 79 din Codul fa
miliei — cu efecte de filiație 
depline — copilul va deveni 
fiu al viitorului soț. pierzînd 
legătura de rudenie cu tatăl 
său firesc, și, în consecință, 
va pierde și dreptul la pensia 
acordată de stat. Rămîne ca 
dumneavoastră și autoritatea

de alocație se iau în consi
derare toți copiii beneficiaru
lui — exclusiv copiii care 
sînt in întreținerea statului 
sau a unei organizații ob
ștești sau primesc bursă — 
în vîrstă de pînă la 18 ani 
împliniți. Alocația însă se. 
plătește numai pentru copiii 
în vîrstă de pînă la 16 ani

împliniți. De asemenea, alo
cația de stat pentru copiii 
care au contractat o invali
ditate de gradul I șau II, 
înainte de împlinirea acestei 
vîrste, se plătește pe toată 
durata invalidității, dar nu
mai pînă la împlinirea vîrs- 
tei de 18 ani.

Intrucît fiica dumneavoas
tră a împlinit în luna iunie 
1973, vîrsta de 18 ani. nu 
mai beneficiază de alocație 
de stat. Pentru ceilalți co
pii, beneficiați în continuare 
de alocație de stat.

Organele administrației de 
stat — comitetele executive 
ale consiliilor populare — 
au alocate anumite fonduri 
de ajutorare socială. Aceste 
ajutoare se acordă anual în 
limita fondurilor disponibile 
și ținîndu-se seama de posi
bilitățile materiale ale cetă
țenilor.

Urmează ca dumneavoas
tră să vă adresați la comite
tul executiv al Consiliului 
popular comunal Aninoasa, 
care analizînd situația fami
liei dumneavoastră va deci
de dacă puteți beneficia de 
un astfel de ajutor și în ce 
cuantum.

JURIST

______ J

• Viorel Cotișel, Petroșani: A fost ne
cesar să cunoaștem și. părerea E. G. L. Pe
troșani referitoare la penuria de apă cal
dă resimțită de locatarii blocului nr. 28. 
O redăm aici, adăugînd, firește, conclu
ziile noastre. Este adevărat — ne-a comu
nicat conducerea E.G.L. —, lipsa apei 
calde menajere. în special la ultimele două 
nivele (ale blocului nr. 28 — n.n.) este 
acută. Cauza este lipsa de presiune a apei 
reci. Centralele ' termice din cartierul 
Carpați care deservesc blocurile turn sînt 
echipate cu hidrofoare care suplinesc lipsa 
de presiune a apei reci și astfel pot fi ali
mentate cu apă caldă și apartamentele 
de la etajele 3—9. Soluția propusă în scri
soarea dumneavoastră de a se instala la 
blocul nr. 28 o pompă care să suplinească 
aceeași lipsă de presiune, cităm din ace
eași părere,

Nu sprijinim, bineînțeles, 
mod de ..rezolvare' 
odată apa caldă în. apartamentele de la 
etajele superioare ale blocului nr. 28. Spri
jinim însă ideea unei soluții prin aplicarea 
căreia toți locatarii blocului 
mească. măcar într-o zi din 
apă caldă suficientă.
• Elena Ciobanu, Vulcan : 

răspunsul scris din partea 
popular al orașului Vulcan unde am adre
sat inițial scrisoarea dumneavoastră, răs
puns prin care ni s-a comunicat că ați 
fost din nou consultată. Am reținut că ați 
rămas în evidențele'Oficiului pentru pro
blemele de muncă și ocrotiri sociale și

corespun-

fadă

„practic nu-și are rostul".
un asemenea 

care nu va... urca nici-

28 să pri- 
săptămînă,

Am primit 
Consiliului

veți fi repartizată într-un post 
zător pregătirii.
• Fănica Crețu, Lupeni: Așa 

și adevărul, uneori, supără, sînt 
cu greu, „condiționat". Măcelarul Adalbert 
Szatori și-a recunoscut, după cum se pre
cizează în răspunsul I. C. L. S. Alimenta
ra, „greșala". A fost și sancționat conform 
prevederilor Codului muncii cu „avertis
ment",. dar cu „rezerva* că în privința 
gramajului nu ați fi avut dreptate. Tre
buia găsit un cusur reclamației dumnea
voastră ! Important este acum dacă prac
tica servirii preferențiale, a „amestecării" 
sortimentelor de carne, a fost curmată. De 
aceea, vă rugăm să ne relatați și în con
tinuare despre aceste lucruri. Cît privește 
salariații de la unitatea nr. 106 Lupeni le 
amintim că în regulile de comerț aprobate 
prin Ordinul ministrului comerțului inte
rior nr. 22 din 16 martie 1974 sînt prevăzute 
și alte sancțiuni, mai severe.

e. Critica 
acceptate
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După cîte știu, afișele sînt 
un mijloc de informare a pu
blicului larg asupra unor ma
nifestări cultural-sportive ori 
cu caracter politic-cetățenesc. 
Ele își îndeplinesc acest rol 
cînd sînt ptfte din timp la 
locuri potrivite și mai ales 
cînd își păstrează forma în ca
re au fost concepute. La Pe
trila insă, copii și tineri înrăiți 
și-au ales tocmai afișele pen
tru a-și etala apucăturile gre
șite, degradante.

Fiecare din formațiile artis
tice venite în turneu aici se 
străduiește să-și anunțe pre-- 
zența cît mai frumos, prin a- 
fișe și fotografii ale interpre- 
ților îndrăgiți. Acestea sînt 
lipite pe panourile de afișaj, 
ori sînt prinse cu pioneze. In 
fo^jite multe cazuri, la scurt 
timp după expunere, afișele 
dispar ori sînt maltratate cu 
briceagul, fotografiile sînt des
figurate. Am văzut copii strîn- 
gînd pionezele cu care erau 
prinse afișele, dar și tineri, a- 
vizi după fotografiile artiști
lor interpreți.

Ar fi de dorit să se prelu
creze aceste aspecte cu elevii 
in școli, cu tinerii în cămine 
pentru a ocroti afișajul ora
relor și. pe de altă parte, pen
tru ca tinerii să nu mai săvâr
șească acte pasibile de sanc
țiunea legii.

Mihai WACHOLD, 
pensionar Petrila
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FIȘIER ECONOMIC
SUCCESE RODNICE 
ALE COLECTIVU
LUI AUTOBAZEI 
DE LA LIVEZENI

• 14 000 tone transportate peste plan. 
Coeficientul de utilizare a capacității 
— depășit cu 17,1 la sută.

• 500 000 lei economisiți la prețul de 
cost.

In primele 3 luni ale anului în curs, 
colectivul de muncă al Autobazei I. T. A. 
Petroșani a reușit să obțină realizări de 
prestigiu, să desfășoare o activitate de 
transport corespunzătoare cu cerințele 
beneficiarilor. Datorită intensei munci or
ganizatorice și politice desfășurate de co
mitetul de partid, și măsurile luate de co
mitetul oamenilor muncii, informează to
varășul loan Cioiu, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid pe unitate, s-au 
creat încă din prima săptămînă, toate pre
misele ca sarcinile de plan pe trimestrul 
I și angajamentele luate în întrecere sa 
fie îndeplinite și chiar depășite.

Așa, de exemplu, planul la tone kilome
trice convenționale a fost depășit cu 5 la 
sută, la tone kilometrice cu 8,1 la sută iar 
la tone transportate cu 3.7, la sută, succe
se obținute datorită grijii colectivului, a 
specialiștilor pentru cît mai completa uti
lizare a parcului auto.

Transpunînd în viață măsurile tehnico- 
organizatorice preconizate, — cum sînt 
cele cu privire la calitatea reparațiilor, 
executarea cu multă exigență a reviziilor 
în scopul evitării ieșirii în circulație a 
unor mijloace auto cu defecțiuni tehnice, 
utilizării mașinilor și remorcilor de mare 
tonaj la. întreaga lor capacitate și altele, 
coeficientul de utilizare a parcului a fost 
realizat în proporție de 117,1 la sută, trans- 
portîndu-se peste prevederi 14 082 tone 
produse. Prin utilizarea deplină și rațio
nală a parcului autocamioanelor și auto
buzelor, colectivul a realizat, în trimestrul 
întîi, economii la prețul de cost în valoa
re de aproape 500 000 lei.

O altă preocupare care a contribuit la 
realizările autobazei Petroșani a consti
tuit-o grija față de completarea necesaru
lui de conducători auto și față de pregăti
rea lor politico-profesională. Astfel, pu- 
nîndu-se în centrul atenției ridicarea nive
lului de conștiință a salariaților și pregăti
rea lor practică, corespunzătoare cu spe-

Condueătorul auto Constantin Ajidăriței 
de Ia autobaza I. T. A. Petroșani prin 
buna întreținere a autovehiculului pe care 
lucrează acumulează lunar 40—50 000 
tone/km.

Iată-1 în clișeul nostru verificînd cu mi
nuțiozitate motorul înaintea plecării în 
cursă.

Foto : Ion LICIU

cificul muncii fiecăruia, organizarea unor 
formații de muncă omogene, sudate în 
scopul realizării exemplare a sarcinilor ce 
le revin, colective cum sînt acelea ale 
autobazei Vulcan și Teliuc, s-au evidențiat 
lună de lună. Șoferi cum sînt Aurelian 
Pungan. Mihai Pălimaru, loan Volosnicu, 
Ștefan Codescu, Stelian Vasile ș. a. sînt 
autentice exemple de disciplină și price
pere în munca lor de mare răspundere.

Startul bun luat de colectivul autobazei 
3 T. A. Petroșani încă de la începutul anu
lui, realizările obținute îndreptățesc con
vingerea că Ziua de 1 Mai, aniversarea 
Eliberării patriei și Congresul partidului 
vor fi întâmpinate cu noi și tot mai im
portante succese î® muncă.

Iosif DAVID

Posedăm această imagine fotografică de 
mai bine de un an de zile. Am fi putut-o, 
deci, „valorifica" mult mai demult. Dar 
nu am publicat-o pentru a nu oferi orga
nelor noastre silvice prilejul unor repro
șuri mai mult sau mai puțin întemeiate 
pentru motivul că am fi procedat oarecum 
pripit într-o problemă dificilă — arborii, 
doborîți de vînt sau de zăpadă în toamna 
anului 1972, din imagine, aflîndu-se in
tr-un trunchi de pădure la circa 1 500 m 
de șoseaua națională, vizavi de cabana 
Peștera Bolii, fără un drum anume de ac
ces pînă la ei. Și poate n-am fi publicat 
nici acum această imagine, dacă în peri
oada de cînd ea a fost imortalizată ace

leași organe silvice ne ofereau vreun semn 
că sînt preocupate, caută o soluție pentru 
valorificarea celor peste 400 de arbori 
doborîți în punctul indicat. Dar nu, nu 
s-au constatat la fața locului, asemenea 
preocupări. Arborii au rămas în aceeași 
nemișcare, continuă să se apropie de sta
diul cînd se vor transforma în putregai. 
Iată de ce am socotit necesară publicarea 
imaginii respective pentru a trage un 
semnal în scopul de a se evita pierderea 
unei valori apreciabile. E de datoria Oco
lului silvic Petroșani, Unității forestiere 
de exploatare și transport să găsească o 
soluție pentru valorificarea celor peste 400 
de arbori.

DUMINICĂ, 21 APRILIE

8,30 Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți.
Cravatele roșii.
Film serial pentru co
pii : Comoara din 13 
case. Episodul XII. 
Viața satului.
Biruit-au 
Bucuriile 
zică și... 
De strajă 
Album duminical. 
Magazin sportiv, 
vepțe din drumul 
a patra victorie a echi
pei României în Cam
pionatul mondial, ur
mate de selecțiuni din 
întâlnirea handbaliști- 
lor cu suporterii bucu- 
reșteni și un meci ine
dit între foștii și actua 
Iii campioni ai lumii. 
Drumuri în istorie. 
Istorie pe Mureș.
Film serial. 17 clipe 
ale unei primăveri. Film 
serial în 12 epi
soade realizat de stu
diourile televiziunii so
vietice. Episodul 1.
Cel mai bun... conti
nuă ! Emisiune-concurs 
de cultură generală și 
pregătire multilaterală. 
Participă concurenti 
reprezentanți ai jude
țelor Bihor, Botoșani și 
Brașov.
Muzică populară. 
Lumea copiilor : Circul. 
Telejurnal. Săptămînă
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Perfecționarea pușcării 
în cărbune - o sursă 

importantă de economii
(ii)

Interpretând experiențele 
comparativ cu soluțiile uzu
ale, rezultă economii consi
derabile, chiar dacă ținem 
seama de faptul că în pre
zent — din motive subiecti
ve — se pușcă cu încărcă
turi în exces. Analizînd cele

mai recente încercări, redăm 
in tabelul de mai jos — com
parativ cu monografiile în 
vigoare — principalii indici 
medii pentru două condiții 
particulare de dificultate : 
1) camere sub acoperiș, în 
stratul 3 Vulcan, și 2) came
re în stratul 17/18 Uricani :

Indici Abatajele Uzual încercări Economii 
(în procente)

Număr găuri 
resp. capse 1 25 18 28.0

(buc) 2 25 18 28,0

Lung, specif. 1 1,20 0.87 26,5
găuri (m/t) 2 1.25 0.84 32,5

Cons. spec. 1 0.36 0,20 44.5
expl. (g/t) 2 0,48 0,26 46,0

Experiențele fiind efectu
ate cu mijloace din dotație, 
ca perforatorul PR 8, explo
zivul AGC etc. rezultatele 
pot fi valorificate imediat 
prin extindere în toate aba
tajele cameră.

De la bun început ne-am 
pus însă problema astfel în- 
cît experimentările să fun
damenteze concepte tehnolo-, 
gice de perspectivă apropia
tă. In primul rînd ne preo
cupă promovarea cuceririlor 
tehnice moderne, între care 
extinderea inițierii eu capse 
milisecundâ. De la primele 
încercări efectuate. în Valea 
Jiului, cu un deceniu în ur
mă, s-a confirmat rațiunea 
generalizării acestei tehnici 
la lucrările în steril: încer
cările noastre dovedesc în 
plus, că și în cărbune se 
aplică foarte eficient.

Se impun, însă, două pre
cizări t

— pentru ca să-și mani
feste toate avantajele, seriile 
respective de -trepte trebuie 
să fie complete fără a sări 
peste anumite numere:

— distribuirea la depozi
te trebuie să se facă în se
turi întregi, după un princi
piu de distribuție optim.

In al doilea rînd, conside
răm că în stadiul actual de 
dezvoltare a industriei con
structoare de mașini nu tre
buie să rămînem tributari a-

similărilor. Astfel încercările 
urmăresc :

— un amplasament al gău
rilor realizabil cu o instala
ție de perforare mecanizată;

— dislocarea cărbunelui 
astfel îneît evacuarea să se 
înfăptuiască cu un încărcător 
ușor;

— elaborarea unei varian
te perfecționate, de exploa
tare în camere cu susținere 
metalică, toate mijloacele a- 
mintite fiind realizabile în 
cadrul întreprinderii de uti
laj minier locale.

In sfîrșit, ca un aspect 
foarte important, opinăm 
pentru Închegarea treptată 
a numeroase colective de 
cercetare — proiectare — 
încercare, pe baza principiu
lui integrării cercetării și 
învățămîntului cu producția. 
Pe această linie conducerile 
minelor, ca de exemplu Vul
can, Dîlja și, mai ales, Pe- 
trila (sectorul III) au reflec
tat favorabil, respectiv, au 
acordat ajutor la experimen
tări. Un succes materializat 
chiar prin generalizarea so
luțiilor noi, a realizat con
ducerea minei Uricani. care 
prin sectorul II, în colabora
re cu grupa de cercetare a 
institutului se angajează să 
perfecționeze in continuare 
această tehnică de pușcare.

Ing. Ștefan SOMLO 
Institutul de mine Petroșani

îmbunătățirea tehnologiilor de forjare
în cadrul serviciului teh

nologic al întreprinderii de 
utilaj minier Petroșani este 
în curs de finalizare docu
mentația privind lucrările 
de fundații necesare montă
rii ciocanului matrițor de 
5 tone. Această instalație 
complexă a cărei punere în 
funcțiune în cadrul noii 
secții de prelucrare la cald 
a atelierului de forje este 
prevăzută pentru trimestrul 
III e caracterizată prin- 
tr-un randament ridicat și 
va permite îmbunătățirea 
substanțială a fabricației 
pieselor forjate. Noul ciocan

matrițor de mare putere va 
fi destinat producției de se
rie mare a pieselor cuprin
se într-o gamă largă de di
mensiuni. Totodată, se vor- 
elimina prelucrările meca
nice suplimentare care in- 
terveneau pînă acum. Eco
nomisirea unor importante 
cantități de metal și îmbu
nătățirea structurii și rezis
tenței pieselor forjate con
stituie principalele avantaje 
pe care le va aduce pune
rea în funcțiune a noului u- 
tilaj.

Ing. Nicolae LOBONT 
I.U.M.P.

Noi soluții tehnice de preparare 
a cărbunelui

Lucrările de modernizare și 
extindere a instalației de pre
parare a cărbuniloi- de la Lu- 
peni, realizate conform pro
iectelor întocmite în cadrul 
Institutului de cercetări și pro
iectări miniere pentru cărbu
ne Petroșani, au prilejuit a- 
doptarea și aplicarea unor so
luții tehnice noi. Pot fi men
ționate, în acest sens, spălarea 
cărbunilor în modii dense cu

magnetită, spălarea claselor 
granulometrice mari de căr
bune prin zețaj, realizarea ți
nui decantor pentru epurarea 
apelor reziduale, cu acționare 
periferică, la un diametru de 
50 de metri. Toate aceste solu
ții tehnice moderne vor con
tribui la mai buna valorificare 
a producției de cărbune cocs,- 
fieabil a Văii Jiului, în con
diții de eficiență economică 
sporită.

Arhitectura nouă a orașului
Foto : V. IORDACHESCU

Experiența îndelungată 
capătă valențe atunci 
cînd generează noul

(Urmare din pag. 1)

două luni au fost întrutotul 
satisfăcătoare. S-a obținut o 
reducere a volumului specific 
de pregătiri, fapt ce a permis 
plasarea unui număr sporit 
de muncitori în abataje,. iar 
condițiile de lucru în abataj 
s-au îmbunătățit. Ca urmare, 
se prevede aplicarea în conti
nuare a acestei variante de 
pregătire atît la nivelul ori
zontului XVI. cît și la cel in
termediar.

Fiind vorba de o idee a că
rei transpunere în practică și 
generalizare se anunță a fi 
deosebit de eficientă, sub as
pect tehnico-economic, am do
rit să aflăm părerea unui șef 
de brigadă care a contribuit 
la aplicarea noii variante asu
pra utilității și perspectivelor 
sale.

Teodor Chișcoci, miner șef 
de schimb la abatajul cu 
trepte răsturnate din stratul 
13, panoul A 2. „înlocuirea 
diagonalelor și a pregătirilor 
Pe stratul 13 cu suitori este 
un lucru foarte bun. Consider 
că de la aplicarea acestei me
tode activitatea în frontalul 
nostru s-a îmbunătățit. Dacă 
se va urmări ca distanța din
tre suitori să se reducă pînă 
la 5 metri, sînt convins că 
lucrurile vor merge bine și 
toți ortacii vor aprecia în mod 
deosebit noul sistem de pre
gătire a stratului 13“.

Unul din autorii raționali
zării, inginerul Ion Vasile, îi 
explică succint originea : „Cu
nosc de multi ani metoda de 
exploatare cu trepte răsturna
te. Uneori se consideră că 
atît la stratele subțiri cît și 
la camere tehnologia este cu
noscută și stăpînită pînă în 
cele mai mici amănunte, po
sibilitățile de ameliorare fiind 
foarte reduse. Eu cred, totuși, 
că încă se mai pot face multe. 
Caracteristicile variabile ale 
rocilor, modificarea dotării și 
a dimensiunilor etajelor, în
seamnă tot atîtea posibilități 
de aplicare a unor soluții îm
bunătățite în raport cu situa

ția concretă a abatajelor. Ex
ploatarea pentru prima dată 
a stratelor subțiri din blocul 
II în condițiile unor distanțe 
mai mari între orizonturi a 
ridicat o serie de probleme 
complexe de organizare. în 
încercarea de zi cu zi de a 
învinge unele din dificultățile 
ivite s-a născut ideea pregăti
rii stratului 13 cu contrasui- 
tori pe care am reușit s-o 
aplicăm în practică la scurt 
timp".

Constatăm, așadar, apari
ția și aplicarea curajoa
să a unei idei tehnice 
valoroase, concepută de ca
dre bine informate asupra 
condițiilor de lucru din abata
je — cadre tehnice care prin 
sarcinile de serviciu ce le re
vin sînt legate nemijlocit de 
producție. Și dacă soluția 
tehnică propusă reține în mod 
deosebit atenția prin simpli
tatea și eficiența ce o caracte
rizează. aceasta nu poate fi 
izolată de faptul că. probabil, 
germenii ei au apărut cu ani 
în urmă cînd minerul Ion 
Vasile — inginerul de azi — 
conducea o brigadă intr-un 
abataj cu trepte răsturnate.

Cazul de față ridică proble
ma de mare actualitate a ma
relui potențial creator pe care 
îl reprezintă experiența și ac
tivitatea cadrelor de specia
liști din producție. Este un 
lucru unanim recunoscut că 
participarea creatoare a fie
cărui cadru tehnic la activita
tea de producție aferentă lo
cului său de muncă poate ge
nera soluții originale de o cer
tă valoare Experiența înde
lungată a acestora reprezintă 
cel mai bun criteriu de apre
ciere a ■ utilității raționalizări
lor, a aplicabilității lor ime
diate. Raționalizarea prezen
tată nu constituie decît un e- 
xemplu privind utilitatea con
stituirii și a încurajării acti
vității unor colective de ca
dre tehnice și muncitorești 
din unitățile productive în 
vederea îmbunătățirii perma
nente a tehnologiilor de lucru 
și sporirii, pe această cale, a 
întregii eficiențe economice.

Deschiderea 
lucrărilor 

con ferinței 
naționale a 

creatorilor din 
cinematografie

In Capitală au început joi 
dimineața lucrările celei de-a 
doua conferințe naționale a 
creatorilor din cinematografie, 
eveniment important al vieții 
noastre culturale. După cum 
se arată și in tezele elaborate 
de Biroul asociației, care au 
servit drept punct de pornire 
pentru o serie de dezbateri a- 
părute în presă, conferința es
te chemată să analizeze, în 
spiritul unei înalte exigențe 
partinice, activitatea desfășu
rată de asociația cineaștilor, 
participarea cinematografiei 
naționale la dezvoltarea cultu
rii românești, rolul ce îi revi
ne filmului în amplu proces 
de educație socialistă a mase
lor, direcțiile esențiale ale e- 
voluției acestei arte.

La conferință este prezent 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliu
lui Culturii și Educației So
cialiste. Iau parte, ca invitați, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale, conducători ai uniu
nilor de creație, ai unor orga 
nizații obștești, personalități 
ale vieții culturale, precum 
și peste 200 de delegați ai ci
neaștilor.

La primul punct al ordinai 
de zi. regizorul Francisc Mun- 
teanu a prezentat darea de 
seamă asupra activității aso
ciației cineaștilor.

In continuarea lucrărilor, 
s-a dat citire raportului Comi
siei de cenzori și expunerii de 
motive privind modificările ia 
statutul A.C.I.N.

Au început apoi dezbaterile.

Mica publicitate
VIND convenabil casă, str. Oltului nr. 14 Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stan G.
Vasile, eliberată de E.M. Dîlja. O declar nulă.

SPORT

Brazilia — 
România 2*0

SAO PAULO 18 (Agerpres). 
— Peste 70 000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul „Mo- 
rumbi" din Sao Paulo al pa
trulea joc de verificare al se
lecționatei de fotbal a Brazi
liei, care se pregătește pentru 
turneul final al campionatului 
mondial din R. F. Germania. 
Fotbaliștii brazilieni au întâl
nit echipa României, obținînd 
victoria cu scorul de 2—0 
(2-0).

După cum transmit agențiile 
internaționale de presă, re
prezentativa braziliană a |u- 
cat mai bine ca in partidele 
de verificare susținute anteri
or în compania formațiilor 
Mexicului (1—1>, Cehoslova
ciei (1—0) și selecționatei se
cunde a Bulgariei (1—0).

Primul gol a fost înscris în 
minutul 10. de Leivinha, Gaz
dele au beneficiat de o lovi
tură liberă executată de Ri- 
velino. Balonul a ricoșat din 
„zidul" apărării echipe: româ
ne și a fost preluat de Le'- 
vinha care, de la 10 m, a în
scris imparabil. Al doilea gol 
a fost marcat în condiții a- 
semănătoare. Același Rivelino 
a executat. în minutul 25 a 
lovitură liberă, balonul res
pins ajungînd la Jairzinho 
care i l-a pasat lui Edu. Aripa 
stângă braziliană a șutat pu
ternic în colțul drept al por
ții lui Iorgulescu, majorînd 
scorul la 2—0. Echipa Româ
niei a reușit, în minutul 38, 
să înscrie un punct prin 
Marcu care a reluat din 
„voie" o pasă primită de la 
Lucescu, trimițînd balonul în 
plasă. Arbitru) jocului, fran
cezul M. Wurtz, la semnaliza
rea tușieruluj englez Patridge, 
a anulat insă golul pe motiv 
că jucătorul Kun se afla în 
poziție de ofsaid.

Au jucat următoarele for
mații : Brazilia : Leao — Ze 
Maria. Luis Pereira, Piazza, 
Marinho, Clodoaldo (Carbone), 
Rivelino, Paulo Cesar. Jair
zinho (Valdomiro). Leivinha, 
Edu : România : Iorgulescu — 
Anghelini, Antonescu. Sarrieș, 
Cristache, Dudu Georgescu. 
Dinu, lordănescu (din min. 72 
Balacî), Lucescu, Kun, Marcu.

politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Antena TV vă aparți
ne. Un nou ciclu de 
emisiuni de divertis
ment, organizate de 
Televiziunea română în 
colaborare cu comitete
le județene de cultură 
și educație socialistă. 
Brașovul cîntă, Brașo
vul rîde. înregistrare 
din sala Teatrului dra
matic.
Telejurnal.
Duminică sportivă

de ale partidului.
22,15 24 de ore.

MARȚI, 23 APRILIE

9,00

9,20

9,40

10,00

LUNI, 22 APRILIE

Emisiune în limba ma
ghiară.
Avanpremieră.
104 ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici Le
nin.
1 001 de seri : Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal. 1 Mai 1974 
— sub semnul anului 
jubiliar.
Prim plan. Eroii mun
cii socialiste : Constan
tin Bădărău și Aurel 
Chiru de la Fabrica 
de rulmenți — Bîrlad. 
Muzică populară cu 
Ionela Prodan. Maria 
Haiduc. Eleonora Bi
sorca. Marin Cornea.
Roman foileton : Edu
cație sentimentală. Epi
sodul II.
Revista literar-artistică 
TV. Ajutoare de nădej-

19,20

19,30

10,30

11,00

16.00

16,30

17,30
17,35

18,35

Teleșcoală. Pagini din 
istoria patriei : Vatra 
tracilor. Ulpia Traiana. 
Matematjcă. (Consulta
ții pentru elevii clasei 

a VIII-a).
Științe sociale (consul
tații). Coordonate ale 
spiritului revoluționar 
contemporan.
Curs de limbă germa
nă. Lecția 89 (reluare). 
Curs de limbă france
ză. Lecția 89 (reluare). 
Film artistic : Trei pă
lării pentru Lisa. Co
medie muzicală.
Curs de limba rusă. 
Lecția 88.
— 17.00 
engleză.
Telex.
Vîrstele 
gazin de cultură cine
matografică.
Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură.
•

Curs de limbă 
Lecția 87.

peliculei. Ma-

Exploatarea mașinii 
de stropit și prăfuit 
MSPP.
Utilizarea mașinii de 
administrat ierbici- 
de.
întreținerea mecani
zată a culturilor pe 
pante.

22,15

1 001 de seri. Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal. 1 Mai 1974 
— sub semnul anului 
jubiliar.
Revista economică TV. 
Teatru TV. Ondine de 
Jean Giraudoux. Pre
mieră TV.
24 de ore.

11.00

16,00

16,30

Lecția 87 (reluare).
Film pentru tineret. 
Boxerul. Producție a 
studiourilor cinemato
grafice poloneze.
Cttrs de limbă germa
nă. Lecția 90.
— 17.00 Curs de limbă 
franceză. Lecția 90. . 
Telex.

20,25

22.15

16.30

PROGRAMUL

TV
MIERCURI, 24 APRILIE

Teleșcoală
9.00

9.15

9,35

10,00

10.30

Telecinemateca. Un om 
pentru eternitate. O 
producție a studiourilor 
engleze 1966.
24 de ore.

IOI, 25 APRILIE

20,00
21,30

22,15

— sub semnul anului 
jubiliar.
Seară pentru tineret.
Steaua fără nume. E- 
misiune-concurș pentru 
tineri interpreți de mu
zică ușoară.
24 de ore.

9,30
10,20

10,35

16.30

pentru 
săptămînă 

viitoare

Introducere în infor
matică (sisteme de pre
lucrare automată a da
telor). Unitatea centra
lă.
Biologie (anul III). Fi
ziologia inimii.
Interferențe științifice: 
Cosmonautica.
Curs de limbă engleză. 
Lecția 86 (reluare).
Curs de limbă rusă.

17.55

17,35
18,00

18,20
18.45

19,10
19,20

19,30

20,00

Atenție la... neatenție ! 
Muzică ușoară cu for
mația „Venus L“.. 
Micii meșteri mari.
Selecțiuni din baletul 
..Primăvara" de Cornel 
Trăilescu. Soliști : Mag
dalena Popa și Petre 
Ciortea.
Tragerea Pronoexpres. 
1 001 de seri. Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal. 1 Mai 1974
— sub semnul anulu: 
jubiliar.
Teleobiectiv.

18.55
19.00

19,25

19,30

— 17,00 Teleșcoală. 
„Liceul-74“. Măsurile 
privind generalizarea 
primei trepte a învă
țămîntului liceal.
Fizica. Unde 
magnetice, 
prof. univ.
Moisil. (Ciclu 
sultații în 
candidaților 1 
cursul de admitere în 
învățămîntul superior). 
Telex.
Teleglob. Itinerar ma
rocan — reportaj.
Agroenciclopedia. Ce
reale (II). Eroziunea 
(II). Calul românesc pe 
șa. Apifarmaceutica, 
întrebări și răspunsuri. 
Recomandări metodice 
Seminariile recapitula
tive. Ce este „calitatea 
vieții" ? Cultură și re
ligie (II) — documentar. 
Publicitate.
Film serial pentru co
pii : „George". Reluarea 
episodului „George fa
ce o excursie".
1 001 de seri : Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal. 1 Mai 1974

VINERI, 26 APRILIE

: electro-
Prezintă

George 
de con- 
sprijinul 
la con-

— 17,00 Teleșcoală.
Matematică. (Consulta
ții pentru elevii clasei 
a VIII-a),
Biologie (anul III). Fi
ziologia inimii.
Pagini din instoria pa
triei : Arta și cultura 
brâncovenească.
Emisiune în limba ger-, 
mană.
Tragerea Loto.
1 001 de seri : Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal. 1 Mai 1974
— sub semnul anului 
jubiliar.
România. anul XXX. 
Revistă social-politică 
TV.
Film artistic : „Marea 
mascaradă". O produc
ție a studiourilor ame
ricane. Premieră 
țară.

.2,20 24 de ore.

18,15
18.45

16,20

16,40

17,30

19,10
19,20

19,30

.10.00

J,25

pe

SIMBÂTĂ, 27 APRILIE

9,00 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru e- 
levi.

19,00
19.15
19,20

19,30

20,40

22,15
22,30

Film serial: Eneida.
Bucureștiul necunos
cut. Muzeul Theodor 
Aman.
Telecinemateca (relua
re).
Fotbal : Politehnica Ti
mișoara — Petrolul 
Ploiești (divizia A). 
Transmisiune directă 
de la Timișoara.
Familia la... Brăila. 
Nuntă la Bălești. Obi
ceiuri și cîntece 
nuntă din Gorj, cu 
ticiparea sătenilor 
comuna Bălești. 
Cum vorbim.
Publicitate,
1 001 de seri : Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal. 1 Mai 1974 
— sub semnul anului 
jubiliar.
Teleenciclopedia. Ba
dea Cîrțan. „Amintiri 
despre viitor" (II). Isto
ria mobilei. Breviar. 
Film serial : Columbo 
„Candidatul". 
Telejurnal. Sport.
Gala canțonetei. Cu : 
Magda Ianculescu, Dan 
lordăchescu, 
Teodorian, 
Spiess, Lucia 
Cornel Rusu 
rius Pienaru.

de 
par- 
din

Valentin 
Ludovic 

Țibuleac, 
și... Ma-
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COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Telegrame externe
Dezbaterile sesiunii extraordinare 

a Adunării Generale a O.N.U.

In zilele de 17 și 18 aprilie 
1974, a avut loc la Varșovia, 
Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală.

Ba consfătuire au participat: 
din partea Republicii Popu

lare Bulgaria — Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, conducătorul delega
ției. Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.B., Kon
stantin Tellalov, secretar al 
C.C. al P.C.B., Petăr Mladenov, 
membru al C.C. al P.C.B., mi
nistrul afacerilor externe al 
R.P.B.. Milko Balev, membru 
al C.C. al P.C.B., directorul 
Cancelariei primului secretar 
al C.C. al P.C.B. ;

din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace — Gustav 
Husak. secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, conducăto
rul delegației, Lubomir Strou- 
gal. membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele 
guvernului R.S.C., Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C.C., Bohuslav 
Chnoupek. membru al C.C. al 
P.C.C., ministrul afacerilor 
externe al R.S.C.. Antonin 
Vavrus, șeful Secției interna
ționale a C.C. al P.C.C.;

din partea Republicii Demo
crate Germane — Erich Ho
necker. prim-secretar al C.C. 
al Partidului Socialist Unit 
din Germania, conducătorul 
delegației. Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., Horst 
Sindermann, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.G.. 
Hermann Axen, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Oskar Fis
cher, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul ad-inte- 
rim al afacerilor externe 
al R.D.G., Paul Markowski, 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
șeful Secției relații internațio
nale a C.C. al P.S.U.G. ;

din partea Republicii Popu
lare Polone — Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez. conducătorul delegației, 
Henryk Jablonski, membru ăl 
Biroului Politic al ' C.C. ăl 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Stat al R.P.P.. Piotr 
Jaroszewicz. membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.P. 
Stefan Olszowski. membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. ministrul afacerilor 
externe al R.P.P.. Ryszard 
Frelek. membru al Secretaria
tului C.C. al P.M.U.P., șeful 
Secției internaționale a C.C. al 
P.M.U.P. ;

din partea Republicii Socia
liste România — Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. conducătorul 
delegației. Manea Măneseu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, membru al C.C. al 
F.C.R., ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România. Mircea Malița și 
Constantin Mitea, consilieri 
ai secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România ;

din partea Republicii Popu
lare Ungare — Janos Kadar. 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar, conducătorul delegației, 
Jeno Fock, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U.. 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.U., Frigyes 
Puja. membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul afacerilor 
externe al R.P.U. :

din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — 

L. I. Brejnev, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, conducă
torul delegației, A. N. Kosî- 
ghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., A. A. Gromî- 
ko, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., 
K. V. Rusakov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., consilier al 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., A. M. Alexandrov, 
membru al Comisiei centrale 
de revizie a P.C.U.S., consilier 
al secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S.

Ea lucrările consfătuirii au 
luat parte, de asemenea, ma
reșalul Uniunii Sovietice I. I. 
Iakubovski, comandantul su
prem al Forțelor Armate U- 
nite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, și 
N. P. Firiubin, secretar gene
ral al Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

Participanții la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consulta
tiv au examinat probleme ac
tuale ale întăririi securității 
europene și ale destinderii. în 
continuare, a încordării inter
naționale.

Participanții la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
constată cu satisfacție că ten
dința spre destindere consti
tuie, în prezent, trăsătura do
minantă a evoluției situației 
pe continentul european și în 
lume, în ansamblu. In practi
ca relațiilor internaționale se 
afirmă tot mai larg principiul 
coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, 
asemenea norme de bază ale 
raporturilor interstatale ca 
respectarea independenței și 
suveranității. egalității în 
drepturi, integrității teritoria
le, inviolabilității frontierelor 
statornicite între state în 
Europa, renunțării la folosirea 
forței și la amenințarea cu fo
losirea forței, neamestecului în 
treburile interne. Destinderea 
a determinat, într-o măsură 
hotărîtoare, trecerea în sfera 
politică a soluționării, situați
ilor conflictuale din Vietnam 
și Eaos, din subcontinentul 
sud-asiatic, din Orientul Apro
piat. creează condiții favorabi
le luptei popoarelor pentru 
libertate, independență, demo
crație și progres.

Totodată, participanții' la 
Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ constată că 
adversarii destinderii interna
ționale. partizanii „războiului 
rece", forțele imperialismului 
și ale reacțiunii nu au depus 
armele, încearcă să împiedice 
procesul de destindere, să frî- 
neze acest proces care cores
punde aspirațiilor popoarelor. 
Cercurile militariste se stră
duiesc să activizeze N.A.T.O., 
continuă să sporească bugetele 
militare ale țărilor acestui 
bloc militar imperialist închis.

Statele participante la Tra
tatul de la Varșovia își ex
primă însă ferma convingere 
că popoarele lumii, toate for
țele progresiste, democratice, 
antiimperialiste,- iubitoare de 
pace, acționînd strîns unit, vor 
reuși să învingă și să-și apere 
interesele fundamentale, să a- 
sigure respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn 
pe propriile sale destine.

Activitatea constructivă de 
politică externă a țărilor so
cialiste, în primul rînd a Uniu
nii Sovietice. îndeosebi înche
ierea unei serii de cunoscute 
tratate și acorduri cu R.F.G.. 
au- contribuit la normalizarea 
situației din Europa, la instau
rarea bunei vecinătăți și la 
extinderea colaborării multi
laterale reciproc avantajoase 
între toate statele.

Participanții la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consulta
tiv constată cu satisfacție că 
evoluția pe calea destinderii 
în Europa a dus la convoca
rea Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și co
operare, care a devenit cauza 
comună a tuturor popoarelor 
și guvernelor țărilor din 
Europa.

Conferința goneral-europea- 
nă este chemată să transforme 

Europa într-o regiune a co
laborării în deplină egalitate 
a tuturor statelor, să determi
ne acțiuni care să contribuie 
la creșterea încrederii între 
ele. Prin hotărîrile sale, ea 
trebuie să definească principi
ile relațiilor dintre state și 
măsuri de respectare a lor, a 
căror aplicare ar asigura în 
mod trainic securitatea tuturor 
popoarelor europene, ar crea 
posibilități favorabile _ pentru 
o colaborare economică, tehni- 
co-științifică și culturală de 
lungă durată, pentru schimbul 
de informații, pentru contacte 
între instituții, organizații și 
cetățeni, pentru unirea efortu
rilor tuturor țărilor în soluțio
narea problemelor protecției 
mediului ambiant. încheierea 
cu succes a conferinței va 
constitui un jalon important 
pe calea asigurării viitorului 
pașnic al Europei.

încercările de a crea obsta
cole artificiale, de a tergiver
sa lucrările Conferinței gene- 
ral-europene, de a o abate de 
la soluționarea sarcinilor fun
damentale aflate în fața ei 
contravin înaltelor scopuri în 
numele cărora este convocată 
această conferință.

Participanții la Tratatul de 
la Varșovia se adresează oa
menilor de stat și politici cu 
chemarea de a-și îndrepta^ e- 
forturile în direcția asigurării 
succesului Conferinței gene- 
ral-europene, a dezvoltării și 
aprofundării în continuare a 
procesului de destindere și 
normalizare a situației din 
Europa.

Participanții la Consfătui
rea Comitetului Politic Con
sultativ î>i reafirmă opinia 
cu privire la oportunitatea 
desfășurării etapei finale a 
Conferinței general-europene 
și a semnării documentelor a- 
cesteia la cel mai înalt nivel. 
Aceasta va corespunde im
portanței istorice a evenimen
tului respectiv, va sublinia 
însemnătatea excepțională 
pentru viitorul Europei a ho- 
tărîrilor și documentelor ce 
vor fi adoptate de către Con
ferința general-europeană.

Năzuind spre crearea unor 
temelii de pace trainică și 
dreaptă în Europa, noi, parti
cipanții la Tratatul de la Var
șovia, am militat activ mulți 
ani, pentru convocarea Con
ferinței general-europene. 
Considerăm convocarea aces
tei conferințe ca o mare vic
torie a cauzei păcii, ca o vie? 
torie a rațiunii în relațiile in
ternaționale. Vom face tot ce 
depinde de noi pentru a con
tribui la încheierea cu suc
ces, în cel mai scurt timp, a 
lucrărilor conferinței. astfel 
ca bilanțul acestei activități 
să corespundă aspirațiilor po
poarelor iubitoare de pace. 
Noi privim însă conferința 
nu ca un scop în sine, ci ca 
un punct de plecare al acti
vității istorice de construire 
a unor noi relații între toate 
statele continentului european. 
Sprijinindu-se pe principiile 
care vor fi elaborate de con
ferință și vor fi consfințite 
de autoritatea a 35 de state, 
țările Europei vor putea sta
bili Și dezvolta între ele o co
laborare de largi proporții, 
spre marele avantaj material 
și spiritual al fiecăruia dintre 
participanți. Sîntem gata 
pentru o asemenea colaborare 
și chemăm la aceasta și pe 
ceilalți participanți la Confe
rința general-europeană. A- 
cestui scop i-ar corespunde 
crearea unui organism perma
nent al statelor participante 
la conferință.

După părerea unanimă a 
participanților la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consulta
tiv. o mare importanță are 
completarea destinderii politi
ce cu destinderea militară. 
Participanții își reafirmă po
zițiile privind reducerea 
forțelor armate și armamen
telor în Europa, exprimate în 
Declarația privind pacea, 
securitatea și colaborarea în 
Europa, adoptată la Consfă
tuirea de la Praga a Co
mitetului Politic Consulta
tiv din ianuarie 1972. 
Succesul tratativelor cu privire 
la reducerea forțelor armate 
și armamentelor în Europa 

centrală ar constitui o contri
buție esențială la această cau
ză și ar crea condiții favora
bile pentru angajarea în vi
itor a unor asemenea tratati
ve privind și alte zone ale 
Europei.

Principiul neaducerii de 
daune securității nici uneia 
din părțile participante la 
tratative — cu luarea în con
siderare a securității tuturor 
statelor din Europa — oferă 
posibilitatea deplină de a se 
realiza o înțelegere construc
tivă privind reducerea forțe
lor armate și a armamentelor.

Examinînd situația din Ori
entul Apropiat, participanții 
la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ și-au ex
primat în unanimitate deplina 
solidaritate, cu lupta dreaptă 
a popoarelor arabe împotriva 
politicii imperialiste de agre
siune, pentru retragerea tru
pelor israeliene din toate te
ritoriile arabe ocupate și asi
gurarea drepturilor legitime 
ale poporului arab palestini
an. Ei consideră că trebuie să 
fie garantate securitatea, in
tegritatea și suveranitatea tu
turor statelor din această re
giune. A fost adoptată decla
rația „Pentru o pace trainică 
și dreaptă în Orientul Apro
piat !“.

Participanții la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consulta
tiv au efectuat un schimb de 
păreri cu privire la situația 
din Vietnam. A fost exprimat 
sprijinul deplin față de poli
tica guvernului Republicii 
Democrate Vietnam și a Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud — de îndeplinire 
strictă și neabătută a Acordu
lui de la Paris de către toate 
părțile semnatare ale acestui 
document. A fost adoptată 
„Declarația pentru o pace 
trainică în Vietnam, pentru a- 
sigurarea intereselor naționa
le legitime ale poporului vi
etnamez !“.

Participanții la consfătuire 
au salutat constituirea orga
nelor de coaliție ale puterii 
în Eaos și succesele forțelor 
patriotice din Cambodgia.

Participanții la consfătuire 
și-au exprimat sprijinul față 
de acțiunile constructive ale 
guvernului Republicii Popu
lare Democrate Coreene în
dreptate spre crearea de con
diții care să favorizeze unifi
carea democratică, pașnică a 
țării, fără amestecul forțelor 
externe.

Discutind situația din Chile, 
participanții la consfătuire cer 
cu hotărîre să se pună capăt 
încălcărilor grosolane ale drep
turilor omului consfințite în 
documentele O.N.U., să înce
teze persecutarea patrioților 
chilieni, cheamă celelalte sta
te și opinia publică interna
țională să militeze în spriji
nul forțelor progresiste din 
această țară. A fost adoptată 
declarația ..Să se pună. capăt 
arbitrariului și persecutării 
democraților din Chile

Statele reprezentate la pre
zenta consfătuire și-au expri
mat convingerea că destinde
rea trebuie să cuprindă toate 
zonele lumii. Grija față de 
menținerea păcii, contribuția 
activă la soluționarea proble
melor vieții internaționale în 
conformitate cu interesele po
poarelor sînt o datorie a tu
turor statelor, atît mari, cit și 
mici, indiferent de aparte
nența lor la un sistem social- 
politic sau altul.

Credincioși datoriei lor in
ternaționaliste, participanții la 
consfătuire și-au exprimat de
plina solidaritate cu lupta 
dreaptă a popoarelor din ță
rile Asiei, Africii și Americii 
Eatine împotriva imperialis
mului. colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru elibe
rare națională, pentru conso
lidarea independenței lor po
litice și realizarea celei eco
nomice, pentru progres social. 
Ei își afirmă sprijinul față 
de popoarele din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde. înfie
rează politica de apartheid și 
orice formă de manifestare 
a rasismului.

Participanții la consfătuire 
relevă rolul crescînd în viața 
internațională al mișcării de 
nealiniere, exprimă atitudinea 
lor pozitivă față de orientarea 
antiimperialistă a politicii 
țărilor nealiniate, salută con
tribuția crescîndă a acestora 
în lupta pentru destindere, 
împotriva războiului și agre
siunii, pentru pacea și inde
pendența națională a popoare
lor. In legătură cu aceasta, a 
fost subliniată marea însemnă
tate a celei de-a 4-a conferin
țe a țărilor nealiniate de la 
Alger.

Țările participante la con
sfătuire acordă o mare impor
tanță creșterii rolului Organi
zației Națiunilor Unite, spori
rii eficacității activității sale, 
pe baza Cartei O.N.U., în re
zolvarea problemelor interna-' 
ționale, în consolidarea păcii 
și dezvoltarea colaborării în
tre toate națiunile. Ele au evi
dențiat oportunitatea sesiunii 
speciale a Adunării Generale 
a O.N.U., care are loc în pre
zent. convocată din inițiativa 
statelor în curs de dezvoltare, 
pentru examinarea probleme
lor materiilor prime și dezvol
tării economice.

Participanții la consfătuire 
s-au pronunțat pentru dezvol
tarea în continuare a coope
rării economice internaționale 
în condiții de egalitate în 
drepturi, care să se bazeze pe 
respectarea dreptului suveran 
al fiecărui stat de a dispune 
în mod liber de resursele sale 
naturale, pentru respectarea 
în comerțul internațional a 
principiului națiunii celei mai 
favorizate, pentru progresul e- 
conomic rapid al țărilor răma
se în urmă în dezvoltarea lor 
și pentru lichidarea raportu
rilor economice inechitabile 
impuse de politica imperialis
mului.

S-a efectuat un schimb de 
păreri cu privire la pregătirea 
și marcarea aniversării a 20 
de ani ai Tratatului de la 
Varșovia, care se împlinesc în 
mai 1975. Participanții la 

pentru Republica Populară Bulgaria 
TODOR JIVKOV 

Prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 

Bulgaria 
STANKO TODOROV 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

pentru Republica Socialistă Cehoslovacă 
GUSTAV HUSAK - '

Secretar general al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia 

EUBOMIR STROUGAE
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

pentru Republica Democrată Germană 
ERICH HONECKER 

Prim-secretar al C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania 
MILEI STOPII

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane 

HORST SINDERMANN 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane 

pentru Republica Populară Polonă 
EDWARD GIEREK 

Prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez 

HENRYK JABEONSKI 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone 

PIOTR JAROSZEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

pentru Republica Socialistă România 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România 

MANEA MANESCU 
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

pentru Republica Populară Ungară 
JANOS KADAR 

hn-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar 

JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

pentru Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
L. I. BREJNEV

Secretar general al C.C. al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

A. N. KOSÎGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste
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consfătuire au constatat cu sa
tisfacție dezvoltarea continuă 
a colaborării în toate domeni
ile a statelor frățești, care ac
celerează creșterea potențialu
lui economic, întărește capaci
tatea de apărare a țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, contribuie la ridica
rea bunăstării popoarelor, la 
dezvoltarea științei și culturii. 
Țările participante la Trata
tul de la Varșovia vor întări 
și în viitor prietenia lor in
destructibilă în interesul so
cialismului, progresului și pă
cii. ridicînd și mai sus pres
tigiul socialismului care ofe
ră altor popoare exemplul 
noului tip de relații interstata
le, de societate cu adevărat 
democratică un exemplu al 
modului socialist de viață. Ele 
vor milita și în viitor pentru 
adincirea procesului de destin
dere, pentru triumful idealu
rilor de pace, securitate, pro
gres economic și social al po
poarelor.

Țările participante la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ reafirmă poziția 
lor neabătută că sînt gata să 
dizolve organizația Tratatului 
de la Varșovia simultan cu 
dizolvarea organizației Pactu
lui nord-atlantic sau — drept 
prim pas — să lichideze orga
nizațiile lor militare. Totoda
tă. ele declară că atît timp cît 
continuă să existe blocul 
N.A.T.O. și nu se înfăptuiesc 
măsuri efective de dezarmare, 
țările participante la Tratatul 
de la Varșovia consideră că 
este necesar să întărească ca
pacitatea lor de apărare și să 
dezvolte colaborarea strînsă 
dintre ele în această direcție.

Participanții la consfătuire 
au ascultat raportul coman
dantului suprem al Forțelor 
Armate Unite ale Tratatului 
de la Varșovia cu privire la 
activitatea practică desfășura
tă de comandamentul unit.

Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ s-a desfă
șurat într-o atmosferă de pri
etenie frățească și colaborare.

NAȚIUNILE UNITE 18 —
Corespondentul Agerpres,
Constantin Alexandroaic, 
transmite: Luînd cuvîntul în 
continuarea dezbaterilor de 
politică generală a sesiunii 
extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U.. reprezentanții 
Insulelor Mauritius. Kuweitu
lui, Somaliei. Republicii Arabe 
Yemen, Republicii Malgașe, 
Italiei. Spaniei. Republicii De
mocratice Populare a Yeme
nului, Danemarcei, Libanului

Reuniunea latino-americană 
pregătitoare pentru Con

ferința mondială a populației 
Cuvîntul șefului delegației române

SAN JOSE 18 (Agerpres). — 
In cadrul reuniunii latino- 
americane pregătitoare pentru 
Conferința mondială a popu
lației, de la San Jose, a luat 
cuvîntul șeful delegației ro
mâne, Mihnea Gheorghiu, 
președinte al Academiei de 
Științe Sociale și Politice, care 
a informat participanții la re
uniune asuprii stadiului pre
gătirii Conferinței de la Bucu
rești. .

Șeful delegației^ române 
a avut consultări și întreve
deri pe tema Conferinței de 
la București cu reprezentanții 
a o serie de țări din America 
Latină. Totodată, s-a proce
dat la un schimb de informa
ții în vederea participării 
statelor latino-americane la 
Conferința mondială a popu
lației de la București cu En
rique Iglesias, secretarul exe
cutiv al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America Lati

Un discurs al președintelui 
Richard Nixon

WASHINGTON 18 (Ager
pres'). — Conferința care reu
nește, la Washington, pe mi
niștrii de externe ai statelor 
membre ale Organizației Sta
telor Americane (OSA) a fost 
marcată, miercuri, de un dis
curs al președintelui Richard 
Nixon.

După ce a admis că Statele 
Unite „i-au ignorat, deseori, 
pe prietenii lor din sud“. 
președintele a dat asigurări 
că Washingtonul „nu va căuta 
să impună preferințele sale 
politice țărilor latino-ameri
cane1*.' El a opinat că priete
nia dintre Statele Unite și A- 
merica Latină constituie un 
pilon fundamental al păci. 
Nixon a menționat, de aseme

Vizita delegației U.A.S.C.R. 
în Japonia

TOKIO 18 (Agerpres). — De
legația U.A.S.C.R., condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care efectuează o 
viz'ită în Japonia, la invitația 
Federației Japoneze a Organi
zațiilor Autonome Studențești 
„Zengakuren1*, a avut convor
biri cu o delegație a acestei 
organizații, condusă de pre
ședintele Izuo Nagato. In ca
drul discuțiilor, s-a realizat 
un schimb de păreri asupra

Duelurile de artilerie între 
forțele siriene și israeliene

DAMASC 18 (Agerpres). — 
Un comunicat militar difuzat 
de postul de radio Damasc 
arată că duelurile de artile
rie între forțele siriene și is
raeliene s-au extins, joi, în 
zona Muntelui Hermon, cu- 
prinzînd toate sectoarele fron
tului de pe înălțimile Golan, 
transmit agențiile France 
Presse, Reuter și United 
Press International.

Comunicatul menționează că 
duelul de artilerie a fost de
clanșat de forțele israeliene 
care au deschis focul asupra 
pozițiilor avansate siriene.

In același timp, arată co
municatul, au intrat în acțiu
ne forțele siriene de apărare 

și Israelului au susținut, în 
vederea adoptării de către A- 
dunarea Generală, proiectele 
de documente supuse dezbate
rilor de „Grupul celor 77", 
care vizează crearea unei noi 
ordini economice internațio
nale și. organizarea acțiunilor 
de facilitare a creșterii econo
mice a statelor în curs de 
dezvoltare, evocînd. în același 
timp, pozițiile și propunerile 
concrete ale statelor respec
tive în acest domeniu.

nă (CEPAL), și cu Antonio 
Carillo Flores, secretarul ge
neral al Conferinței mondiale 
a populației. Interlocutorii 
și-au exprimat încrederea în 
succesul apropiatei Conferin
țe de la București, mulțumind 
guvernului român pentru pre
gătirile făcute și climatul fa
vorabil asigurat acestei mani
festări internaționale.

★
Delegația română prezentă 

la reuniunea de la San Jose a 
fost primită de ministrul cul
turii al Republicii Costa 
Rica. Carmen Naranjo. Cu a- 
cest prilej, s-a procedat la un 
schimb de informații și pro
puneri referitoare la dezvol
tarea relațiilor culturale ro- 
mâno-costaricane. șubliniin- 
du-se importanța vizitelor la 
nivel înalt pentru toate dome
niile de colaborară dintre 
cele două țări.

nea, că administrația fede
rală își va continua , eforturi
le vizînd adoptarea unei le
gislații care să asigure gene
ralizarea preferințelor comer
ciale. El a reafirmat promisi
unile făcute de secretarul de 
stat Henry Kissinger, la re
centa reuniune de la Ciudad 
de Mexico a miniștrilor de 
externe din țările continentu
lui potrivit cărora Statele 
Unite vor depune eforturi 
pentru soluționarea probleme
lor energetice la nivelul con
tinentului și pentru menține
rea nivelului asistenței acor
date de S.U.A. țârilor latino- 
americane. Guvernul de ia 
Washington va continua, ast
fel, să încurajeze investițiile 
la sud de Rio Grande.

preocupărilor actuale ale celor 
două organizații și dezvoltării 
în continuare, a colaborăr 
bilaterale, precum și în leg.»/ 
tură cu unele probleme ale 
mișcării internaționale studen
țești.

Delegația» U.A.S.C.R. a efec
tuat vizite la Universitatea 
din Tokio. în orașele Nagoya 
și Kyoto și a avut convorbiri 
cu conducerea Uniunii Tine
retului Democrat din Jopania.

antiaeriană care au acționat 
împotriva aparatelor israelie
ne ce încercau să bombardeze 
pozițiile siriene de pe Mun
tele Hermon.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt mili
tar al Israelului a anunțat că 
duelurile de artilerie israeli- 
ano-siriene au fost reluate joi 
în sectorul nordic al înălțimi
lor Golan, relevă agențiile 
Reuter și France Presse. Se 
menționează că schimbul de 
focuri a început după ce for
țele siriene au declanșat un 
tir de rachete antitanc și au 
lansat obuze asupra pozițiilor 
avansate ) deținute de trupele 
israeliene.

Ieri s-a deschis la București

SESIUNEA COM I SI El ECONOM I CE 
A O. N. U. PENTRU EUROPA

Incepind de joi dimineața. 
Bucureștiul este gazda unei 
importante reuniuni interna
ționale — cea de-a 29-a sesiu
ne a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa. Pentru 
prima dată în îndelungata sa 
activitate, comisia își desfă
șoară lucrările sesiunii sale 
anuale în afara sediului de 
la Geneva.

La lucrările actualei sesiuni, 
participă delegații ale țărilor 
membre ale comisiei, repre
zentanți ai unor organisme in
ternaționale. Au fost prezenți, 
la ședința de deschidere a se
siunii, Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei, 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
numeroși invitați, ziariști ro
mâni și străini.

In alocuțiunea sa, Miloslav 
Hruza. președintele Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
Europa, a adresat calde mul
țumiri guvernului român pen

tru condițiile favorabile crea
te în vederea desfășurării lu
crărilor acestui organism in
ternațional în Capitala Româ
niei.

Primarul general al Capita
lei,' Gheorghe Cioară, a salutat 
în numele locuitorilor munici
piului, pe participanții la lu
crări.

S-a dat apoi citire Mesajului 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, transmis pre
zentei sesiuni, în care, după 
ce adresează calde mulțumiri 
guvernului României pentru 
invitația de a convoca la 
București această reuniune, dă 
o înaltă apreciere activității 
desfășurate pînă în prezent de 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa.

Janez Stanovnik, secretar 
executiv al C.E.E., în discur
sul său de deschidere, s-a re
ferit pe larg la problemele ac
tuale care confruntă viața e- 
conomică internațională, insis- 

tînd asupra fenomenelor eco
nomice specifice continentului 
european.

După ședința de deschidere 
a sesiunii, s-a trecut la adop
tarea agendei de lucru a se
siunii pe care figurează pe 
prim *plan examinarea situa
ției economice din Europa 
și activitățile Comisiei și pu
nerea în aplicare a priorități
lor ținînd seama îndeosebi de 
tema ..Rolul tehnologiei in 
dezvoltarea economică a regiu
nii C.E.E.". Va fi dezbătută, de 
asemenea, contribuția Comisi
ei la problemele Națiunilor U- 
nite pentru ajutorarea țărilor 
în curs de dezvoltare, precum 
și cooperarea cu alte organi
zații internaționale. In cadrul 
lucrărilor va fi abordat și mo
dul în care se aplică rezoluți
ile și hotărîrile Comisiei pri
vind dezvoltarea comerțului, 
cooperarea industrială, pro
blemele energiei în Europa, 
etc. (Agerpres)

VINERI, 19 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Misterioasa prăbușire; 
Republica: intîmplări cu Co
sa Nostra; PETRILA: Colega 
mea vrăjitoarea; LONEA — 
Minerul: Despre o anume fe
ricire; ANINOASA: Dragos
tea începe vineri; VULCAN: 
Misiunea secretă a maiorului 
Cook; LUPENI — Cultural: 
întoarcerea lui Magellan: LU
PENI — Muncitoresc: Acea 
pisică blestemată; URIC ANI: 
Cartea junglei.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii; 5,40 Jurnal agrar; 6,00 
Radioprogramul dimineții; 

8,00 Sumarul presei; 8,08 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9.05 Mu
zică populară: 9,35 Farmecul 
operetei; 10,00 Buletin de 
știri; 10,10 De la debut la 
consacrare: 10,30 Sănătatea; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Tineri ni-s anii, tînăr ni-i 
cîntul — program susținut 
de Corul Ansamblului 
U.T.C.; 11,35 Selecțiuni din 
repertoriul interpreților Lu- 
ky Marinescu și Andrzej Da- 
browski; 12,00 Buletin de 
știri; 12,05 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 12,35 Album de 
madrigale; 13,00 Radiojur
nal: 13.15 Revista șlagărelor: 
14,00 Buletin de știri: 14,05 
Varietăți muzicale; 14,40 Me
lodii populare; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Divertis club; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Cîn- 
tece de Grigore Nica; 16,25 
Miorița; 17,00 Buletin de 

știri; 17,05 Radiopublicitate; 
17,15 Pentru patrie; 17,40 Din 
înregistrările Măriei Tănase; 
18,00 Orele serii; 20,00 Muzi
că populară: 20,30 Itinerar 
la harta țării; 20.40 Muzică 
pe adresa dumneavoastră: 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Bi
juterii muzicale; 23,00—3,00 
Estrada nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio: 
18,10 Ardelene, brîuri și 
jocuri de doi din Banat; 18,30 
Vitrina cărții: din cuprins: 
„Zilele cărții științifice și 
tehnice", recenzie literară, 
Constantin Ciopraga: „Perso
nalitate a literaturii române". 
Acțiuni de răspîndire a cărții 
la biblioteca municipală din 
Arad; 18,40 Fragmente din o- 
pereta „Sylvia" de Kalmann 
în interpretarea soliștilor și 
ansamblului operei de stat 

din Timișoara; 19.'00 Jurna
lul marii întreceri — cinci
nalul înainte de termen; 19,10 
Poșta melodiilor — program 
de muzică ușoară la cerere;
19,30 Cadran cetățenesc: 
Preocupări de sezon din ac
tivitatea consiliilor populare.

16,00-17,00 Teleșcoală. Lite
ratura română. Lumea 
personajelor lui Ma- 
teiu Caragiale.

17.30 Emisiune în limba ger
mană.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri. Bugs Bun

ny și prietenii săi,
19.30 Telejurnal — 1 Mai 

1974 — sub semnul a- 
nului jubiliar. Croni

ca întrecerii pentru 
îndeplinirea cincina
lului înainte de ter
men.

20,00 România anul XXX — 
Revistă social-politică 
TV.

20,35 Publicitate.
20.40 Film artistic. Floarea 

de cactus — Premieră 
TV.

22.15 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 8 gra
de; Paring zero grade.

Minimele: Petroșani zero 
grade; Paring —4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme instabilă 
cu cer variabil. Pe alocuri 
vor cădea precipitații sub 
formă de lapoviță și ninsoa
re. Vînt slab pînă la potri
vit din sectorul sudic.
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