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Lucrările Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Informarea Secretariatului C.C. al P.C.R.
prezentată de tovarășul Gheorghe Pană

Lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român au lost reluate joi, 1 martie, sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

In conformitate cu ordinea de zi, in ședința plenară de 
dimineață au fost expuse informări prh ind aplicarea mă
surilor stabilite do Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972, referitoare la pregătirea condițiilor necesare îndepli
nirii și depășirii planului pe 1973.

Informarea Consiliului de Miniștri a fost prezentată de 
to'arâșul Ilie Verdeț. membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri.

Informarea Secretariatului Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român a fost prezentată de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

In vederea examinării și dezbaterii aprofundate, con
crete, a problemelor înscrise pe ordinea de zi — probleme 
de o deosebită importanță pentru înfăptuirea hotărîrilor | 
Congresului al X-lea și alo Conferinței Naționale, pentru 
dezvoltarea economici și ridicarea nivelului de viață al ce
lor ce muncesc, pentru realizarea cincinalului înainte de 
termen — lucrările plenarei au continuat apoi pe comisii, 
constituite pe următoarele domenii : industria metalurgică, 
industria construcțiilor de mașini : industria minieră, pe
trol. energetică : industria chimică : industria ușoară : eco
nomia forestieră și a materialelor de construcții ; agricul
tură și industria alimentară ; transporturi : comerț exterior ; 
industria lorală.

Tn comisii au luat cuvîntul 170 tovarăși.
După amiază, lucrările au fost reluate în ședință ple

nară. continuînd informările în cadrul primului punct al or- 
dinei de zi. Au luat cuvîntul tovarășii : loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de mașini grele. Ghcorche Cioa
ră, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. Mi
hail Florescu. ministrul industriei chimico. Constantin Dră- 
gan. membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.. Ion 
Crăciun, ministrul industriei ușoare. Mihai Telescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.. Angelo 
Miculescu. ministrul agriculturii, industriei alimentare și 
apelor, Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R., Ion Pătan, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior. Ioachim 
Moga. prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.. Constantin Sandu, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R., Nicolae Vereș, prim-secretar al Comi
tetului județean Mureș al P.C.R.

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român își continuă lucrările vineri. 2 martie a.c.

Informarea Consiliului de Miniștri Informări

A doua lună a anului Încheiată 
cu succes de minerii Văii Jiului

prezentată
Informarea a relevat, în 

primul rînd, cadrul de preocu
pări în care s-au înscris mă
surile luate de ministere și 
celelalte organe centrale de 
stat, pentru înfăptuirea hotărî
rii Plenarei C.C. al P.C.R din 
noiembrie 1972. Planul pe 1973 
a fost elaborat într-o concep
ție neuă, potrivit indicațiilor 
Conferinței Naționale, uxma- 
rindu-se mobilizarea deplină 
a resurselor de care dispu
nem pentru dezvoltarea in 
continuare, în ritmuri înalte, a 
economiei naționale, creșterea 
eficientei în toate sectoarele 
producției materiale și reali
zarea actualului cincinal îna
inte de termen. Hotărîrea Ple
narei oln noiembrie și orien
tările concrete date permanent 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au călăuzit întrea
ga activitate de pregătire și 
de lansare a planului in între
prinderi. centrale șl ministere, 
au stai în centrul programelor 
de măsuri adoptate cu prilejul 
conferințelor județene de par
tid.

Informarea subliniază că o 
primă alrecție în care s-a ac
ționat privește mai buna repar
tizare a sarcinilor pe trimes
tre. Pentru întîia oară s-a pla
nificat în primele trei luni un 
volum de producție mai mare 
decit în ultimul trimestru al 
anului anterior. In ce privește 
investițiile, s-a înscris în pri
mul semestru peste 49 la sută 
din sarcina anuală.

In demeniul producției in
dustriale s-a urmărit concre
tizarea sarcinilor în produse 
fizice necesare economiei na
ționale. Circa 70 la suta 
din producția Industrială pla-
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HOTARIRE A
Consiliului Național al Frontului 

Unității Socialiste privind perfecționarea 
activității și creșterea rolului consiliilor 

Frontului Unității Socialiste în viața 
social-economică a țării

de tovarășul
nificată pe acest an este re
prezentată o'e produse nomina
lizate prin plan, la unele din 
ele sarcinile fiind defalcate și 
pe trimestre. Programe de co
laborare și cooperare cu sar
cini concrete, pe uzine, au 
fost puse la punct în vederea 
organizării livrării produselor 
la timp. în cantitățile și în 
condițiile calitative necesare, 
preîntimpinindu-se neajunsurile 
din anul trecut, cînd unele în
treprinderi nu și-au respectat 
obligațiile ce le reveneau. 
Este in curs de desfășurare 
acțiunea de determinare a ca- 
pacitățiloi reale de producție 
la toate întreprinderile indus
triale. Au fost mai riguros pla
nificate sarcinile de înnoire a 
producției de mașini, utilaje și 
instalații și au fost întocmite 
grafice a'e asimilare, desfășu
rate pe trimestre și luni, ca 
parte integrantă a planului pe 
1973 ; îndeplinirea exemplară 
a acestor măsuri va duce la 
evitarea situației de anul tre
cut. cind, datorită neasimilării 
unor produse, a trebuit ca 
acestea să fie asigurate din 
import. In aceeași ordine de 
preocupări, au fost întocmite 
programe speciale de accele
rare a integrării în producția 
internă a proceselor care se 
realizează pe bază de licențe, 
domeniu în care s-au manifes
tat serioase deficiențe ce au 
grevat în mod nejustificat ba
lanța de plăți.

Relevînd implicațiile econo
mice deosebit de importante 
ale măsurilor concrete prevă
zute în aceste programe și ac
țiuni, informarea subliniază 
necesitatea transpunerii lor 
sistematice în viață de către 
ministere și centrale, care tre-

In perioada care a trecut de 
la Plenara Comitetului Central 
din noiembrie 1972, pe baza 
sarcinilor rezultate din expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a hotărîrii adop
tate, organele și organizațiile 
de partid au întreprins măsuri 
politice și organizatorice pen
tru îndeplinirea planului pe 
1972 și asiqurarea tuturor con
dițiilor realizării exemplare a 
sarcinilor de dezvoltare eco
nomică si socială pe anul 1973. 
In adunările și conferințele 
de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor județene, 
municipale, orășenești și co
munale de partid, din unități
le economice și instituții, au 
fost analizate cu responsabili
tate rezultatele obținute în 
îndeplinirea programului de 
dezvoltare eoonomico-socială, 
deficiențele manifestate in ac
tivitatea politică si organiza
torică, stabilindu-se măsuri 
corespunzătoare.

Participarea la lucrările 
conferințelor organizațiilor 
județene a conducerii 
partidului, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
orientările și indicațiile date 
cu acest prilej au constituit 
un sprijin prețios în stabilirea 
căilor și soluțiilor optime pen
tru rezolvarea problemelor 
ridicate de accelerarea dezvol
tării economiei în etapa actua
lă, afirmarea tot mai puterni
că a rolului de conducător po
litic al organizațiilor de partid 
în întreaga operă de construc
ție socialistă a patriei.

Una din problemele impor
tante care a dominat dezbate
rile in cadrul conferințelor și

Ilie Verdet->
buie să asigure în toate unită
țile folosirea intensivă a capa
cităților de producție, generali
zarea schimbului Q'oi și extin
derea schimbului trei, valori
ficarea superioară a materiilor 
prime și reducerea cheltuieli
lor materiale.

In continuarea informării, 
au fost abordate probleme ale 
agriculturii, unde s-a urmărit 
folosirea cu eficiență sporită 
a suprafețelor. O atenție deo
sebită a fost acordată sporirii 
producției de cereale, luîndu-se 
măsuri în vederea folosirii in
tensive a întregului potențial 
de mecanizare. In domeniul 
zootehniei, au fost elaborate 
programe de măsuri în vede
rea dezvoltării șeptelului și 
sporirii producției medii de 
carne, lapte și alte produse a- 
nimaliere. Concomitent. s-a 
avut în vedere îmbunătățirea 
bazei furajere.

Mobilizarea resurselor de 
muncă pentru creșterea pro
ducției agricole este stimulată 
prin introo'ucerea acordului 
global în I.A.S. și îmbunătăți
rea aplicării lui în cooperati
vele agricole de producție •, 
s-au luat măsuri pentru extin
derea acestei forme de activi
tate și retribuție, în special 
în legumicultura, pomicultură, 
viticultură și creșterea anima
lelor, precum și pentru mai 
buna organizare a activității 
pe ferme în cooperative.

Cu sprijinul comitetelor ju
dețene de partid, trebuie mo
bilizate, acum, toate forțele 
din agricultură în vederea e- 
fectuării însămînțărilor de pri-
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de care depinde în mare mă
sură realizarea planului pe 
1973 o constituie folosirea cu 
maximă eficiență a fondurilor 
de producție, și, în primul 
rind, folosirea intensivă a tu
turor capacităților de produc
ție, încărcarea optimă in tot 
cursul anului a mașinilor, a- 
gregatelor și instalațiilor.

Organizațiile județene de 
partid, pe baza rezultatelor 
acțiunii de inventariere a ca
pacităților de producție desfă
șurată în toate unitățile eco
nomice, au adoptat măsuri și 
acționează în direcția mobili
zării organizațiilor de partid, 
sindicat, U.T.C., a orqanelor 
de conducere colectivă, consi
liilor de control muncitoresc 
și comisiilor pe domenii, la u- 
tilizarea maximală a tuturor 
capacităților.

Informarea subliniază apoi im
portanța deosebită a acceleră
rii procesului de atingere a 
parametrilor proiectați la no
ile obiective. In cadrul con
ferințelor de partid s-au sta
bilit măsuri concrete, îndeo
sebi în întreprinderile din in
dustria chimică, metalurgică, 
materiale de construcții pen
tru realizarea la nivelurile pre
văzute în proiecte a producției, 
productivității muncii și chel
tuielilor de producție —.para
metri esențiali ai activității e- 
conomice.

Conferințele drgănizațiildr 
județene de partid au dezbă
tut pe larg modul in care se 
realizează aprovizionarea cu 
materii prime, materiale și se
mifabricate. Cu această ocazie 
a rezultat că, o dată cu imbu- 
nă'ățirile înregistrate, sînt în

la activitatea 
a P.C.R. și a

In cadrul lucrărilor Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Secre
tariatul C.C. al P.C.R. și Consi
liul o'e Miniștri au prezentat 
informări cu privire la ampla 
activitate internațională des
fășurată de partidul și statul 
nostru în cursul anului 1972, 
pe baza hotărîrilor Congresu
lui al X-lea și ale Conferinței 
Naționale.

O evoluție ascendentă au 
cunoscut in 1972 raporturile 
de conlucrare tovărășească, de 
prietenie și solidaritate inter- 
naționalistă cu partidele comu
niste din țările socialiste. O 
importanță politică deosebită 
au avut convorbirile secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
conducători ai partidelor co
muniste a'in țările socialiste 
europene, cu prilejul unor vi
zite și intilniri la nivel înalt 
al unor reuniuni multilaterale, 
precum și cu alți tovarăși din 
conducerile de partid și de 
stat din țările socialiste, care 
au făcut vizite în Ro
mânia. O dezvoltare pe 
multiple planuri au cu
noscut, de asemenea, rapor
turile de solidaritate și cola
borare frățească dintre P.C.R. 
și partidele comuniste și mun
citorești din țările socialiste 
din Asia.

Anul trecut, membri ai Co
mitetului Executiv, secretari ai 
C. C. al P.C.R., au făcut vizite 
în țări socialiste și au avut 
convorbiri cu tovarăși din con
ducerile de partid din țările 
respective. De asemenea, mem
bri ai conducerii partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țari socialiste au făcut vizite 
în țara noastră. S-a realizat 
în cadrul a zeci de vizite re
ciproce de delegații un am
plu schimb de experiență în 
diferite domenii ale construc
ției socialiste.

Informarea subliniază că în
treaga activitate a partidului 
nostru de dezvoltare a colabo
rării cu partia'ele frățești din 
țările socialiste este orientată 
in direcția unei mai bune cu
noașteri și înțelegeri reciproce, 
refacerii și întăririi unității ță
rilor socialiste, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, 
ale respectării independenței 
și suveranității naționale, ega
lității In drepturi, neamestecu- 

că o serie de unități care con
tinuă să intîmpine greutăți în 
desfășurarea normală a acti
vității productive, din cauza 
neasigurării la timp a unor 
sortimente de materii prime 
și materiale.

Informarea relevă faptul că 
în numeroase județe s-au for
mulat critici și recomandări la 
adresa unor ministere econo
mice și centrale industriale, 
care nu au acționat cu sufici
entă energie pentru contrac
tarea integrala a necesarului 
de materii prime, materiale și 
utilaje in vederea aprovizio
nării ritmice a tuturor între
prinderilor, in concordanță Cu 
necesitățile producției. S-a su
bliniat, totodată, sare.na ca or- 
qanele și organizațiile de par
tid să controleze cu mai mul
tă exigență modul în care co
mitetele și consiliile oamenilor 
muncii acționează pentru rea
lizarea ritmică a producției, 
respectarea cu strictețe a con
tractelor de aprovizionare și 
de cooperare.

In continuare, in informare 
se arată că organizațiile de 
partid din întreprinderi au 
elaborat programe pentru re
ducerea consumurilor specifi
ce de materii prime și materi
ale, realizarea de economii ie 
combustibil; se . cere insă ..a 
organele și organizațiile ie 
partid să acționeze cu mai 
multă fermitâte pentru realiza
rea integrală a acestor progra
me pentru rentabilizarea 
activității in toate între
prinderile, valorificarea supe
rioară a resurselor de materii
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cu privire
internațională 

statului rumân
lui în treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești.

In cursul anului 1972, ea și 
în anii precedent, P.C.R. a 
dezvoltat și adîncit relațiile 
sale cu partidele comuniste și 
muncitorești din celelalte țări 
ale lumii. In cursul anului 
1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit și a a- 
vut convorbiri cu conducători 
a numeroase din aceste parti
de ; un mare număr de 
delegații oficiale de partid 
au vizitat țara noastră, 
iar delegații ale P.C.R. au 
participat la diferite manifes- 

' țări ale partidelor frățești. 
Larga paletă de contacte, vi
zite reciproce, intilniri și con
vorbiri ofioiale, a contribuit la 
lărgirea și diversificarea rapor
turilor de colaborare, prietenie 
și solidaritate internaționalistă 
dintre partidul nostru și parti
dele frățești din țările Europei 
occidentale, ale Americii, Afri
cii, Asiei și din alte zone ale 
globului, înscriindu-se ca o 
contribuție a P.C.R. la cauza 
unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
pe baza respectării normelor 
de relații marxist-leniniste a 
dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător 
poliiica internă și externă.

Un aport de o deo
sebită importanță In acti
vitatea internațională a parti
dului nostru l-a consti
tuit stabilirea de noi 
contacte și extinderea relațiilor 
de colaborare cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu 
alte organizații muncitorești și 
o'emo^ratice. Rezultatele aces
tor întîlniri au reliefat impor
tanța pe oare o capătă în pre
zent colaborarea internaționa
lă dintre toate partidele mun
citorești, pe deasupra deosebi
rilor de ordin ideologic exis
tente între ele, precum și ne
cesitatea colaborării strînse 
pe plan național dintre comu
niști și socialiști, potrivit in
tereselor vitale ale clasei mun
citoare, ale popoarelor.

P.C.R. a acordat, de aseme
nea, atenție stabilirii de contac
te cu partide de guvernămînt șl 
alte forțe politice care se pro
nunță pentru o larqă cooperare 
internațională, oentru na<e și 
securitate.

(Continuare in pag. a 2-a)

Cărbune de calitate peste plan !
Pe graficul întrecerii oocia- 

llst® pentru realizarea exem- 
plorâ a sarcinilor de plan ale 
celui de-al lll-lea an al cinci
nalului, colectivul de muncâ 
al minei Aninoasa înscrie un 
succes de seamă : un plus de 
peste 3 300 tone la volumul 
de cărbune extras in luna fe
bruarie, și care ilustrează ho- 
tărirea unanimă a muncitori
lor, Inginerilor și cadrelor medii 
tehnice de aici de a recupera 
răminerea in urmă din peri
oada de început a anului, de 
a raporta la finele trimestru
lui un bilanț cit mai bogat. 
Fruntaș pe mină este sectorul 
II, cu o proporție de realizare 
a sarcinilor lunare de 111,2 la

Hărnicia și priceperea 
și-au spus cuvîntul

Un spor substanțial de căr
bune înregistrează, după tre
cerea lunii a doua a anului, 
șl colectivul E. M. Livezeni : 
1 633 tone I O contribuție de 
seamă in obținerea acestui 
rezultat bun au adus fronta- 
liștil de la panourile „geme-

în pagina
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țh Conferința Internaționa
lă asupra Vietnamului

f® Reuniunea multilaterală 
de la Helsinki

> Seminar privind pers
pectivele dezvoltării co
merțului între România 
și S.U.A.

Declarația Iui Norodom 
Sianuk în legătură cu 
reglementarea problemei 
cambodgiene

• Succese ale patrioților 
mozambicani

$ Faptul divers pe glob 

La U.U.M, Petroșani hărnicia șl competența celor care-și 
însușesc meseria e o chestiune de prim ordin. Unul din 
competenții ucenici care ne-a fost recomandat e și Cornel 
Marcel DALCOȘ pe care l-am surprins verificînd cotele u- 
nui panson executat de el. Foto; I. LICIU

Activizarea tuturor comuniștilor — 
chezășia întăririi puterii de mobilizare 

a organizației de bază
înfăptuirea măsurilor adop

tate de Congresul al X-lea, 
Conferința Națională, ale ple
narelor C.C. al P.C.R. pentru 
perfecționarea conducerii e- 
conomiei, a întregii vieți so
ciale, pentru dezvoltarea de
mocrației socialiste, necesită 
ridicarea la un nivel mereu 
mai înalt a activității tuturor 
organizațiilor de partid, a tu 
turor comuniștilor.

Pornind de la sarcina pusă 
de către conducerea partidu
lui, de a activiza și atrage la 
rezolvarea sarcinilor toți co
muniștii, comitetul nostru de 
partid, a urmării cu perseve
rență să definitiveze cît mai 
exact sarcinile ce revin în 
acest domeniu fiecărei organi
zații în parte intr-o anumită 
perioadă. In organizația de 
bază se hotărăște, de fapt, 
soarta politicii partidului, aici 
se concentrea/ă ca intr-un fo
car întregul flux al vieții cu 
toate imperativele și sarcinile 
impuse do documentele parti
dului, do hotărîrile organelor 
superioare. Rezolvarea aces
tor sarcini depind, in ultima 
instanță, de capacitatea orga
nizațiilor de bază, a birourilor 
acestora do a le materializa 
in funcție de condițiile concre
te din ser or, abataj sau sec- 
ț,e, de d uni toate eforturile 
pentru * le duce la indeplini-
re.

Acum ne aflăm in fața u 

sută, urmat de sectoarele I 
și IV cu plusuri de cărbune 
de 1 891, respectiv, 625 tone, 
încă o dotă evidențiem efor
tul, încununat de rod, depus 
de colectiv in direcția îmbună
tățirii calității produsului tri
mis la ziuă de la fronturi. 
Conținutul mediu de cenușă 
a scăzut in decada a treia a 
lunii cu 0,2 puncte sub nor
ma admisă, iar umiditatea a 
fost ameliorată cu 0,1 puncte. 
Deci, cind există preocupare 
vie, susținută, din partea tu
turor, se poate da cărbune de 
calitate. Să se continue așa, 
pentru că de ciștigat ciștigâ 
in primul rind colectivul res- 
pectiv I

ne" 6 601 și 6 602, conduși de 
experimentatul miner Costache 
Zaharia, datorită și organiză
rii superioare a fluxului pro
ductiv, in care sens și-au spus 
cuvîntul, priceperea și intere
sul activ ale șefilor de schimb 
Traian Șușu, Aclam Ciornei, Af- 
tonia Costea și Mihai Malinaș.

Cerințe exprese în fața
colectivului F. S. H. Vulcan

DiversiliOT pili® si * 
i® utilajului minier

Cerințele actuale pe care mineritul Văii Jiului — în e- 
voluția lui mereu ascendentă spre atingerea unul înalt grad 
de tehnicitate și eficiență — le reclamă în mod firesc, tre
buie să fie desigur pe deplin satisfăcute de colectivele de 
muncă ale bazinului. Materializarea faptică a acestor nece
sități evidente. într-un ritm cit mai accelerat, stă în perma
nență în atenția constructorilor de utilaje miniere din mu
nicipiul nostru, a căror preocupare în această direcție cu
noaște un cîmp larg de acțiune, o vie emulație. De această 
realitate ne-am convins recent in urma unei convorbiri purtate 
în acest sens cu ing. IO AN CREȚU, șef de secție la Fabrica de 
stîlpi hidraulici Vulcan.

nor probleme deosebite, des
prinse din hotărîrile Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972 din hotărîrile conferințe
lor județeană și municipală de 
partid, documente in care sînt 
înfățișate liniile directoare ci
le muncii de partid, ale între
gii activități social-politice.

Pentru ca toate organizați
ile de bază, toți comuniștii să 
acționeze in cunoștință de ca
uză, comitetul nostru de par 
lid a organizat studierea te
meinică a hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972, a hotărîrilor conferințe
lor județeană și municipală de 
partid, iar in lumina acestoj 
documente s-au refăcut hotă- 
rîrile luate in adunările ge
nerale de dări de seamă și a- 
legeri, în conferința pe mină.

Ne-am dat seama că proble
mele complexe ce le ridică a- 
ceste hotăriri in fața organi
zației noastre de partid nu ie 
vom putea rezolva, dacă nu 
vom reuși să activizăm pe toți 
comuniștii, adică să facem in 
așa fel incit, realmente, fieca
re comunist să știe precis ce 
anume are de făcut și pînă 
cînd. Plecînd de la acest de
ziderat, biroul comitetului de 
partid, a îndrumat și sprijinit 
birourile organizațiilor de ba
ză să repartizeze sarcini con
crete fiecărui comunist. fie 
individual, fie pe gruoe 
de comuniști, repartizare

Situafia 
realizării 
planului

E. M. Lonea 102,0

E. M. Petrila 100,5

E. M. Dilja 100,8

E. M. Livezeni 117,0

E. M. Aninoasa 101,0

E. M. Vulcan 100,0

E. M. Paroșeni 105,2

E. M. Lupeni 92,1

E- M. Bărbăteni 101,6

E. M. Uri câni 100,1

TOTAL
Valea Jiului 100,8

— In lumina indicațiilor pri
mite cu ocazia ultimei vizite 
de lucru în Valea Jiului 
a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, colectivul fabri
cii noastre, în strînsă colabo
rare cu I.G.P.M.H. a încercat 
să răspundă cît mai convin
gător acestor sarcini puse în 
fața noastră, a constructorilor 
de utilaje miniere, in acest 
cincinal. Astfel au fost con
cepute și fabricate, prin efor
tul conjugat al proiectanților 
și constructorilor, în pofida 
greutăților inerente ce apar 
în asimilarea unui nou proto
tip, indiferent de natura a- 
cestuia, primele rame duble 
ale unui cadru pășitor pentra 
susținere mecanizată. utilaj 
specific condițiilor de zăcă- 
mint existente Ia minele Văii 
Jiului. Noul prototip va urma 
în curind să fie introdus, în 
vederea experimentării, la 
stratul III din abatajele minei 
Petrila.

— Le recenta adunare gene
rală a oamenilor muncii din 
Centrala cărbunelui Petroșani, 
din cuvîntul unor vorbitori a 
reieșit că la unii stîlpi S.VJ. 
ventilul și garnitura superioa
ră de la telescop ar avea un 
grad de funcționalitate redus, 
lucru ce creează nenumărate

Ionel ȚABREA

(Continuare in pag. a 3-a) 

la care s-a ținut cont 
de gradul de preqătire politi
că, profesională, de aptitudini
le fiecăruia in parte în așa 
fel îneît întreaga organizație 
să participe la asigurarea tra
ducerii în viață a hotărîrilor 
partidului nostru.

Putem arăta că azi toate bi
rourile organizațiilor de bază 
și-au întocmit caiete cu sar
cini și au reușit să antreneze 
marea majoritate a comuniști
lor la o activitate concretă. 
Multă perseverență au dovedit 
în această direcție’ secretarii 
de organizații de bază — Nico
lae Popovici, Zeno Șuștac, 
Nicolae Caraconcea, Ghi- 
ță Popescu, Dumitru Cuc, 
și Edita Borșa. Biroul organi
zației de bază nr. 2, de exem
plu, a trasat ca sarcină mai
ștrilor mineri și mecanici, să 
se ocupe de perfecționarea o- 
rei de dirigenție, de creșterea 
preocupării pentru informarea 
operativă a salariaților asupra 
sarcinilor ce le revin in lu
mina hotărîrilor de partid și 
de stat, asupra semnificației 
acestor hotărîri. Biroul organi
zației de bază nr. 3 a trasat 
ca sarcină minerilor loan Co- 
jocaru, Ioan Baciu, Constantin

Andrei COLDA, 
secretarul comitetului de 

partid — E.M. Lonea

(Continuare in pag. a 3-al
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prune și miteiiab cieșierea 
eficientei folosirii fondurilor fi
xe, crearea unei puternice o- 
pinii de masă împotriva lipsei 
de spirit gospodăresc.

In conferințele județene, 
municipale și orășenești de 
partid, comuniștii au dezbătut 
cu răspundere problemele îm
bunătățirii calității produselor, 
promovării progresului tehnic, 
organizării științifice a în
tregii activități în scopul creș
terii productivității muncii. 

Cu toate rezultatele bune oo- 
tinute in domeniul calității, 
se mențin încă o serie de ne
ajunsuri ; la unele produse ni
velul performantelor tehnico- 
economice este încă inferior 
realizărilor obținute in alte 
tari; volumul rebuturilor în 
numeroase întreprinderi >e 
menține ridicat.

Comitetele județene, organi
zațiile de partid din întreprin
deri trebuie să-și intensifice 
preocuparea și să stimuleze i 
nițiativelc înaintate, să desfă
șoare acțiuni de masă, în for
me diversificate, pentru mobi- 
! zarea tuturor oamenilor mun
cii la obținerea unei îmbunătă
țiri substanțiale a calității și 
fiabilității produselor.

In domeniul agriculturii, or
ganele și orqanizatiile do 
partid conducerile unităților 
agricole s-au preocupat în mai 
irure măsură de folosirea ju
dicioasă a bazei tehnice mate
riale, perfecționarea organiză
rii producției și a retribuirii 
muncii prin extinderea acordu
lui global, de întărirea disci
plinei. ceea ce a contribuit la 
obținerea unor rezultate mai 
bune față de anii precedenti. 
Cu toate acestea, sînt încă 
mari rezerve de creștere a 
producției vegetale și animale 
nepuse in valoare. Realizarea 
sarcinilor din agricultură a 
fost influențată negativ de c- 
xecularea cu întirziere și cali
tatea necorespunzătoare a u- 
nor lucrări agricole, exploata
rea ineficientă a sistemelor de 
irigații, de pierderile cauzate 
de excesul de umiditate și ne- 
respectarea planului de insă- 
mintări pe culturi.

Pentru asigurarea condițiilor 
necesare îndeplinirii sarcinilor 
de plan și angajamentelor a- 
sumate pe acest an, forțele și 
mijloacele din unitățile agrico
le socialiste trebuie mobiliza
te la pregătirea temeinică și 
efectuarea în bune condiții a 
lucrărilor de primăvară, chiu - 
narea excesului de umiditate 
de pe suprafețele agricole, c- 
xecutarea amenajărilor de îm
bunătățiri funciare, ameliora
rea pajiștilor naturale etc.

(Urmare din pag. 1)

măvar’â la tiror Și In bune 
condiții, executării exemplare 
a tuturor lucrărilor agricole 
de care depinde obținerea u- 
nor recolte sporite în 1973. 
Ministerul Agriculturii trebuie 
să asigure semințele necesare, 
darea in funcțiune la termen 
a suprafețelor irigate restante 
și a celor prevăzute în planul 
pe acest an, folosirea judicioa
să a tuturor suprafețelor ame 
najate pentru irigații. Ministe
rul Industriei Chimice are o- 
blîgația să livreze în mod rit
mic, potrivit planului, toate 
cantitățile de îngrășăminte 
chimice și de substanțe pentru 
combaterea bolilor și dăună
torilor.

Relevîndu-se că baza mate
rialo a planului pe 1973 este 
corelată cu sarcinile de pro
ducție >n condițiile unui regim 
sever de economisire a resur
selor de materii prime și ma
teriale, informarea subliniază 
ca balanțele materiale au fost 
defalcate pe trimestre și pe 
luni, in raport cu sarcinile fi
zice de producție ; in scopul 
Instaurării unui regim strici

O deosebită atenție s-a a- 
cordat analizei sectorului zo
otehnic.

Pe baza hotăririloi luate do 
conferințele județene de par
tid. orcanele șl orqanizaliilo 
de partid, conducerile unități
lor agricole se preocupă în
deaproape de îmbunătățirea 
activității in domeniul crește
rii animalelor, a lichidării nea
junsurilor care mai dălnu.r. 
In acest scop, in multe uni
tăți de stal și cooperatiste se 
acționează pentru aplicarea 
programelor de măsuri stabili
te in vederea asigurării unei 
furajări și îngrijiri corespun
zătoare a animalelor, organi
zării mai bune a producției și 
a muncii, întăririi ordinii $i 
disciplinei.

Examinind rezultatele obți
nute în agricultură, in unele 
conferințe județene de partid 
s-a solicitat ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele. Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Ape
lor să acționeze mai hotărît 
pentru realizarea sarcinilor 
trasate de conducerea parti
dului privind extinderea și di
versificarea mecanizării lucră
rilor agricole. In același timp, 
s-a insistat ca Ministerul In
dustriei Chimice să ia măsuri 
pentru respectarea obligațiilor 
de livrare a îngrășămintelor.

La numeroase conferințe au 
fost criticate unele metode și 
forme birocratice de muncă 
care se mai manifestă în ac
tivitatea unor organe agrico
le. prin lipsa de operativita
te in soluționarea diferitelor 
probleme, tendința de tutelare 
măruntă a unităților. biro
cratism etc.

'Hnînd seama de rolul de
cisiv pe care îl au investiți
ile și îndeosebi punerea în 
funcțiune a obiectivelor pro
ductive din industrie și a- 
gricultură pentru realizarea 
planului cincinal înainte dc 
termen, conferințele județene 
au analizat temeinic rezulta
tele obținute în îndeplinirea 
planului de investiții. In anul 
1972 a fost realizat un volum 
de investiții din fondurile 
centralizate ale statului cu 
10,5 la sută mai mare docît 
în anul anterior : au fost pu'-c 
în funcțiune fonduri fixe în 
valoare de pe^te 66 miliarde 
lei. Analizele efectuate au scos 
în evidentă și neajunsuri ce 
mai persistă — determinate 
de neasigurarea la timp a 
utilajelor tehnologice și pre
gătirea cvi întirziere -a înce
perii obiectivelor noi do in
vestiții. Pe cîteva șantiere se 
află îh stoc cantități însem
nate de utilaje nemontate.

Comitetele județene de 

Informarea Consiliului de Miniștri prezentată
de tovarășul llie Verdet

de economii, a fost lărgită sfe
ra de cuprindere a normelor 
de consum ce se aprobă prin 
planul de stat sau dc către 
Ministerul Aprovizionării ; îm
preună, aceste norme acoperă 
acum aproximativ 67 la sută 
<fin totalul materialelor consu
mate. Normele prevăzute pe 
1973 antrenează, față de anul 
trecut, o economie de peste 
2,3 miliarde lei- Totodată, a 
început în toate ramurile acți
unea de revizuire a normelor 
de consum pe acest an și de 
stabilire a lor pentru 1974— 
1975, pe seama perfecționării 
constructive și tehnologice a 
fabricației. In aceeași ordine 
de preocupări, sint analizate 
căile de economisire a meta
lului >n construcția de mașini. 
Se acționează, totodată, pentru 
recuperarea și valorificarea re
surselor energetice secundare, 
ca și pentru economisirea 
gazelor naturale și combusti
bililor lichizi. Se va extinde 
activitatea de valorificare a 
deșeurilor, estimând u-se rea
lizarea pe această cale, in a- 
nii 1973—1975, a unor econo
mii suplimentare de materii 
prime și materiale de peste 3 

partid au acordat în acest an 
o mai mare atenție modului 
în care se realizează planul 
de investiții, in majoritatea 
lor întocmind programe con
crete de măsuri pentru recu
perarea nerealizârilor din a- 
nul trecu’ și pregătirea pu
nerii în funcțiune a obiecti
velor planificate in semestrul 
1 a.c. In multe județe s-au 
asigurat condiții pentru cx 
tinderea pînă la 70—RO la su
tă a acordului global, lucrul 
în trei schimburi la obiecti
vele de importantă deosebi
tă. Pentru accelerarea lucră
rilor dc montaj s«-au organizat 
brigăzi cnmnlcxc. în care au 
fost cuprinși și muncitori din 
narlea întreprinderilor bene
ficiare si a uzinelor furni
zoare. Este însă necesar ca 
organele de partid, comisiile 
pentru investiții să acționeze 
mai energic și să controlez' 
cu toată exigenta modul cum 
se realizează orn^ramele de 
mâluri stabilite neutru asigu
rarea minerii în funcțiune la 
termen a noilor obiective in
dustriale.

In ceea ce privește activita
tea de comerț exterior. ca 
parte integrantă a planului 
unic dc dezvoltare economică 
și socială, informarea subli
niază că realizările obținute 
la export în 1972 se situează 
sub obligațiile dc plan : cu 
atît mai imoerionsâ este ne
cesitatea unui efort susținut 
din partea organelor și orga
nizațiilor de partid, a tutu
ror întreprinderilor, centrale
lor industriale și ministerelor 
cu sarcini de export, pentru 
încheierea de contracte ex
terne la nivelul planului dc 
export, producerea fondului 
de marfă la parametri teh
nici si calitativi ridicați și 
livrarea ritmică a mărfurilor 
la export, îmbunătățirea 
structurii și valorificarea în 
condiții de eficiență sporită 
a produselor romanești pe 
piața externă. In același scop, 
este necesar să se intensifice 
activitatea tuturor comisiilor 
pentru export. înființate în 
întreprinderi și la județe.

Informarea arată câ. în ul
timul timp, organele și orga
nizațiile dc partid au ma
nifestat mai multă preocupa
re în direcția asigurării ca
drelor calificate potrivit ce
rințelor progresului tehnic, 
utilizării raționale a resurse
lor de forț£ de muncă. Comi
tetele județene de partid au 
datoria să acorde o perma
nentă atenție acestei proble
me, să controleze comitetele 
și consiliile oamenilor muncii 

miliarde lei față de prevederi
le cincinalului.

O mare parte din informare 
este consacrată investițiilor, 
relevîndu-se in primul rînd, 
modul cum s-a urmărit, crea
rea condițiilor materiale oare 
să asigure respectarea terme
nelor de punere în funcțiune 
a noilor obiective. In același 
timp, au fost reprogramate cu 
termene in acest an capacită
țile de producție restante din 
1972, s-au întocmit programe 
de măsuri și grafice de dare 
in funcțiune pentru fiecare din 
aceste obiective, au fost luate 
măsuri pentru creșterea capa
cității de producție de utilaj 
tehnologic, precum și in ve
derea recrutării și preqătirii 
foitei de muncă.

In scopul reducerii în conti
nuare a costurilor, s-a trecut 
la revizuirea și îmbunătățirea 
soluțiilor constructive prevă
zute în proiectele pentru noile 
obiective, acțiune care trebuie 
însă continuata cu mai multă 
fermitate.

Subliniind că realizarea pla
nului de investiții pe acest an 
pune în continuare sarcini de 
mare răspundere în lața mi

asupra modului cum sint fo-
losite cadrele de ingineri Și
tehnicieni în activitatea ne-
mijlocită dr conducere n
producției, de cercetare și
proiectare, în strictă concor-
danță cu pregătirea lor de 
specialitate și cu nevoile u- 
nităților noastre economice.

Tn scopul transpunerii în 
viață a Hotârîrii Conferin
ței Naționale a P.C.R. privind 
îndeplinirea planului cincinal 
înainte do termen, conferin
țele județene dr partid, a- 
profiindînd analiza posibilită
ților. căilor si soluțiilor do va
lorificare a resurselor mate
riale si umane de care dis
pun. s-nu angajat ca. în 19 
iudele și municipiul Bucu
rești. prevederile cincinalu
lui să fie realizate în 4 ani 
si 6 luni. în 12 județe cu 
4—5 luni mai devreme, iar în 
ti iudele cu 2- -3 luni înainte 
do termen.

In același ti mo, comitete
le indețene de partid au sta
bilit angajamentele pentru 
drnărirea nrevedcrilor maxi
male ale planului pc anul 
197'1

Informarea subliniază ne
cesitatea luării Unor măsuri 
în vederea asigurării tuturor 
condițiilor pentru realizarea 
sarcinilor maximale do plan 
pc 1973 si a angajamentelor 
do depășire asumate. In a- 
ccst scop, ministerele econo
mico. instituțiile centrale de 
sinteză, celelalte organe cen
trale trebuie să analizeze 
problemele ridicate și proou- 
norile formulate în conferin
țele organizațiilor de partid, 
înfătisînd Comitetului Cen
tral al P.C.R. și Consiliului 
de Miniștri, pînă la 31 mar
tie a.c.. modul de rezolvare a 
acestora și informînd birou
rile comitetelor iudriepp de 
partid asupra soluțiilor adop
tate.

Organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, 
comitetele si consiliile oame
nilor muncii trebuie să des
fășoare o inten’ă activitate 
nnjbîcă si organizatorică în 
vederea sporirii la fiecare co
munist. la fiecare om al mun
cii. a spiritului de răspundere 
pentru îndedinirea exempla
ră a sarcinilor de plan și an
gajamentelor asumate în în
trecerea socialistă, contribuind 
astfel la realizarea înainte dc 
termen a actualului cincinal, 
la accelerarea progresului e- 
eonomico-social si ridicarea 
bunăstării materiale si spiri
tuale a în'treeului popor, Iti 
edjfienrc'P snpiobătii sorirl teta 
multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

nisterelor și a comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare, 
informarea a relevat necesita
tea accelerării definitivării 
studiilor tehnico-econoifiice 
pentru toate obiectivele, trece
rea ncîniirziată la executarea 
lucrărilor potrivit termenelor 
stabilite prin plan, urgentarea 
contractării instalațiilor com
plexe din import. In același 
timp, trebuie să fie lichidate 
fără întirziere imobilizările de 
utilaje pe șantiere. Preocupa
rea principală a ministerelor 
in domeniul investițiilor tre
buie să constea în punerea în 
funcțiune a tuturor capacități
lor productive la termenele 
planificate, folosirea de solu
ții constructive care să îmbu
nătățească parametrii funcțio
nali și ieftinirea costurilor, asi
gurarea stadiilor fizice care să 
permită terminarea la timp a 
investițiilor prevăzute în pla
nul pentru perioada următoa
re.

In contextul analizei proble
mei realizării în planuri supe
rioare a investițiilor, informa
rea a relevat rolul important 
care revine în această direcție 
Inspectoratului General de Stat 

pentru Dircctlvarc șl Control 
in proien tarea și executau» 
construcțiilor. D«- asenaema, 
penlru îmbunătățirea ««tivită- 
Iii de elaborare șl definitivare 
n Mudliloi tehnico-ei onoraice. 
.1 lo^t adoptat decretul privind 
orqanizarea și funcționarea 
< onsillilor și comisiilor lehnl- 
ro-economice.

Informarea s-a referit apoi 
ta una din problemele centri- 
le ale planului pe 1973 -- și 
anume creșterea exportului rii 
37,5 la sulă față de 1972. Ară- 
lindu-sc că activitatea de con
tractare la comerțul exterior 
s-a desfășurat în condiții mai 
bune decîl in trecut, informa
rea subliniază necesitatea ca 
ministerele cu sarcini de ex
port să ia, în fiecare unitate 
producătoare, măsurile organi
zatorice necesare pentru a a- 
sigura integral fondul de mar
fa destinat exportului, in con
diții de calitate și de prezen
tare ireproșabile, cu respecta
rea riquroasă a clauzelor con
tractuale. Pornind dc la pla
nul de export, s-au definitivat 
programele de promovare a 
schimburilor comerciale pe 
zone geografice și țări.

Pentru creșterea substanțială 
a eficientei exportului, au fost 
stabilite măsuri concrete de 
activizare a balanței de plăti, 
domeniu in care mai există 
încă rezerve.

In ultima parte a informării, 
s-a subliniat că în întregul 
proces do pregătire și de lan
sare a planului s-a acordat o 
atenție permanentei laturilor 
calitative ale activității econo
mice. Programul de creștere a 
productivității muncii pune 
accent pe modernizarea proce
selor de producție și îmbună-

Informări cu privire la activitatea internațională 
a P. C. R. și a statului rumân

(Urmare din pag. 1)

In spiritul declarațiilor Co
mune semnate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în de
cursul vizitei efectuate in 1972 
in 8 state africane, al sarcini
lor stabilite de Conferința Na
țională a partidului, informa- 
rea a relevat câ o atenție deose
bită a fost acordată, în această 
perioadă, lărgirii raporturilor 
de colaborare cu partidele și 
foitele politice de guvernământ 
din tarile care au pășit pe 
drumul unei dezvoltări inde
pendente — în această privin
ță un rol deosebit de impor
tant avînd vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. efectuată 
în, anul 1972, în 8 state afri
cane.

Partidul moslnr și-a extins 
și în cursul anului 1972 legă
turile cu mișcările de eliberare 
națională din teritoriile 
aflate încă sub domi
nația portugheză, cu diferi
tele partide, organizații și 
mișcări care militează împotri
va colonialismului, neocolon'- 
alismului și rasismului. O ex
presie grăitoare a raporturilor 
dc solidaritate cu toate 
mișcările o constituie 
frecvența contactelor și 
schimburilor de vederi, am
ploarea sprijinului pe plan 
politic, diplomatic, moral și 
material acordat de poporul 
român popoarelor angajate în 
lupta justă împotriva colonia
lismului.

Informarea relevă apoi că, 
acționînd consecvent reni.ru 
înfăptuirea politicii externe a 
partidului, organizațiile de 
masă au desfășurat o bogată 
aotiivitate internațională, lăr
gind și intensificînd continuu 
loqăturile de prietenie si co
laborare cu organizațiile simi
lare din diferite țări ale înmii. 
Prin întreaga sa activitate in
ternațională, partidul nostru, 
organizațiile de masă din 
țara noastră, acționînd pe ba
za orientărilor și hotărîrilor 
Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale a P.C.R., își 
propun să se manifeste tot 
mai activ în mișcarea comu
nistă și muncitorească, în fron
tul larg al forțelor antiimperi- 
alisle. democratice și progre
siste, pentru a contribui la im
primarea unui curs nou în via
ța internațională. împotriva 
politicii imperialiste de forță 

lățirea organizării muncit. Mă» 
nurlie luate In domeniul in
vestițiilor. mal bunei folosiri 
.1 opacităților do producție și 
al creșterii producției fizice 
trebuie ■ ă-șl găsească reflec
tarea și în creșterea eficienței 
economice a întregii producții 
materiale. Reducerea chel
tuielilor totale la pro- 
ducțla-marfă trebuie să re
prezinte aproape 11,4 miliar
de Ini fată de realizările din 
1972. In același scop se află 
în curs do desfășurare o acți
une do rentabilizare a între
prinderilor și a produselor 
planificate cu pierderi. Se Im
pune. dp asemenea, să se ac
ționeze în fiecare unitate pen
tru introducerea in circuitul 
economic a stocurilor supra- 
normative de materii prime, 
materiale, semifabricate și pro
duse finito. Obținerea unei e- 
firienle economice Înalte cere 
îmbunătățirea activității de 
conducere, accelerarea vitezei 
dc rotație a fondurilor de pro
ducție si circulație, gospodă
rirea plină de răspundere a 
tuturor fondurilor Încredințate 
dc societate.

Au fost luate totodată ma
suri pentru creșterea fondu
lui de mărfuri pentru piața 
internă intr-o structură sorti
mentală mai corespunzătoare 
cererilor populației.

In acest sens, s-a menționat 
că au fost efectuate analize a- 
mănunțilo pc qriipc de produ
se și sortimente, în urma că
rora a fost lărgită nominaliza
rea prin plaji a bunurilor so
licitate în primul rînd de 
populație. La articolele pentru 
copii și produse cum sint con
fecțiile și încălțămintea au 
fost nominalizate sortimente 

și dictat, pentru colaborare șl 
destindere, pace, înțelegere 
intre popoare și progres so
cial.

In informarea privind activi
tatea internațională a Români
ei se evidențiază că înXîlnirile 
cu 18 șefi de stat, pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut fie în țară, fie cu prile
jul unor călătorii in străinăta
te, care se adaugă celor peste 
60 asemenea contacte avute 
de cînd se află la conducerea 
statului, dau măsura importan
tei contactelor politice între
ținute de România.

In același timp, au avut loc 
numeroase contacte la nivelul 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, s-a extins practica 
vizitelor reciproce de lucru, 
cu obiective precise, efectuate 
de vicepreședinți ai Consiliu
lui de Minfștri, a'e ministrul 
de externe, de alți membri ai 
guvernului» de specialiștii în 
diferite domenii. La sfîrșitul 
anului 1972 România întreți
nea relafii diplomatice și con
sulare cu 109 state, dintre care 
cu 106 la nivel de ambasadă.

In informare se arată că, 
în centrul activității țării noas
tre s-a situat neabătut 
preocuparea pentru adâncirea 
și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multi
laterală cu toate țările socia
listo. Trebuie subliniat că în 
1972 au fost semnate cu țările 
socialiste europene 130 a'e tra
tate, acorduri și convenții. A- 
ceeași dezvoltare continuă au 
«unoscut-o și relațiile Români
ei cu țările socialiste din Asia, 
ca urmare directă a vizitei c- 
fectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R. P. Chineză, 
R. P. D. Coreeană, R. D. Viet
nam și R. p. Mongolă. O evo
luție pozitivă au cunoscut-o și 
relațiile țării noastre cu Cuba.

Țara noastră acordă o im
portanta deosebită lărgirii și 
diversificării multilaterale a 
relațiilor cu țările care au pă
șit pe calea dezvoltării inde
pendente. Raporturile cu țări
le din Africa și Orientul A- 
propial au înregistrat în cursul 
anului trecut progrese remar
cabile. Vizita președintelui 
Consiliului de Stal în Africa 
a deschis o etapă nouă în co
laborarea cu aceste țari ; este 
edificator in acest sens și fap
tul că anul trecut au fost în
cheiate 30 de acorduri și pro
tocoale economice cu țările 
vizitate, precum și cu alte sta
te africane. 

pc grupe de virstă și mărimi, 
In corelație <u sarcinile do 
producție stabilite prin plan. 
Pentru livrările la fondul pie
ței s-au prevăzut creșteri fata 
dc «nul ironii ta carne cu 
12.9 la suta, lapte 25,1 ta 
sulă, brlnzeluri — 20.7 la sută, 
confecții — 9,4 la sulă, încăl
țăminte de piele naturală și 
artificială - 10.4 la sută etc.

Sarcina centrata care se 
pune Consiliului pentru coor
donarea și îndrumarea activită
ții dc aprovizionare și prestare 
dc servicii către populație 
este dc a urmări ca producă
torii să livreze ritmic mărfu
rile necesare fondului pieței 
in structura sortimentală sta
bilită, iar organizațiile corner
dale, dc stat și cooperatiste, 
să repartizeze fondul dc măr
furi pe teritoriu potrivit ne
voilor consumatorilor.

Intr-un cuvlnt, ansamblul 
măsurilor luate pe baza hotă- 
rîrii Plenarei Comitetului Cen
tral o'in noiembrie 1972. a sar
cinilor trasate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, asigură 
premisele necesare pentru în
deplinirea integrală a planu
lui de dezvoltare economico- 
socială a României pc 1973.

Pentru transformarea acestei 
posibilități in realitate, se im
pune cu măsurile despre care 
am informat Plenara să fie în
făptuite consecvent și pînă ta 
ultimul detaliu, să fie complo
tate operativ, potrivii cerin
țelor care ar apare în cursul 
anului.

Rezultatele din primele do
uă luni ale anului au 
făcut dovada efectelor 
pozitive ale măsurilor 

luate. Producția globala in

Pe planul contactelor bila
terale cu țările din Asia, ui 
informare sînt amintite vizite
le efectuate la începutul aces
tui an de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Pakistan, cu pri
lejul căreia s-a semnat o im
portantă declarație solemna, 
și în Iran. Au cunoscut o evo
luție ascendentă relațiile de 
colaborare dintre România și 
statele latino-amerîcane.

Pe baza principiilor coexis
tenței pașnice între țări cu o- 
rinduiri sociale diferite, Româ
nia a dezvoltat relații de coo
perare cu statele capitaliste a- 
vansate economicește. Vizite
le președintelui Consiliului de 
Stat în Belgia și Luxemburg 
au reprezentat o etapă impor
tantă in dialogul politic al 
țării noastre cu statele vest-e- 
uropene ; declarațiile . solemne 
comune semnate în urma a- 
cestor vizite s-au bucurat de 
un ecou pozitiv pe plan 
internațional. Au avut, de a- 
semenea, loc schimburi de vi
zite la nivel de miniștri ai 
afacerile externe și la alte ni
veluri guvernamentale cu ma
joritatea țărilor occidentale.

România a desfășurat. în si
nul 1972, o amplă activitate 
internațională pentru consoli
darea procesului do destin-le- 
re în Europa și în lume, pen
tru înlăturarea focarelor de 
încordare și conflict și pentru 
reglementarea politică a mari
lor probleme ale lumii con
temporane cu participarea ac
tivă a tuturor statelor, conform 
năzuințelor și intereselor po
poarelor.

Prezenta activă a României 
s-a manifestat în eforturile 
desfășurate pe plan internati
onal pentru a determina în
cetarea războiului, restabilirea 
păcii in Indochina pe baza a- 
sigurării dreptului popoarelor 
din regiune de a-și hotărî sin
gure soarta, fără nici un a- 
mestec din afară.România s-a 
pronunțat și se pronunță pen
tru reglementarea politică a 
conflictului din Orientul A- 
propiat, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, în conformita
te cu aspirațiile și interesele 
legitime ale tuturor popoare
lor din zonă.

In cadrul preocupărilor pen
tru înfăptuirea securității eu
ropene in deplină concordanță 
cu orientările de bază ale po
liticii sale externe si cu indi
cațiile Conferinței Naționale a 
P.C.R. din iulie 1972, România 

dustrială obținută in Ianuarie 
1973 depășește nivelul din ia
nuarie 1972 cu 16,2 la sută, 
ritm superior celui de 14 7 la 
sulă prevăzut pc întregul an. 
I’n ansamblul industriei repu
blicane, productivitatea mun
cii a crescut cu 12,4 la sută 
în raport cu Ianuarie 1972

Informarea a relevat tot
odată că deficiențele din 
diferite sectoare fac ne
cesară in continuare o 
vastă muncă organizatori :ă 
1a toate nivelurile. Se Impune 
ca înfăptuirea exemplară a a- 
cestor măsuri să fio urmărită 
pînă la ultimul tac 6'e muncă, 
să mobilizeze — sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid — energiile tuturor 
oamenilor muncii.

In acest spirit, în preajma 
actualei Plenare, colegiile mi
nisterelor au analizat lipsurile 
înregistrate în ianuarie-februa- 
rie, au dezbătut sintezele ob
servațiilor critice și propuneri
lor făcute cu prilejul conferin
țelor județene de partid șl alo 
adunărilor generale aie oame
nilor muncii. Pe această bază, 
au fost inițiate noi acțiuni și 
s-au completat programele dc 
măsuri din ramurile respective.

Ministerele, Consiliul de Mi
niștri, în ansamblul său. vor 
urmări cu fermitate înde; Uni
rea sarcinilor stabilite, elimi- 
nînd neajunsurile care apir 
în a'iferilele sectoare! eontlnn- 
înd să la măsurile ce se impun 
pentru îndeplinirea integrală 
a prevederilor hotăririi Plena
rei din noiembrie. In acest 
spirit de responsabilitate par
tinică, Consiliul dc Miniștri 
asigură Comitetul Central - ’ si 
va face neabătut datoria In 
scopul realizării șl depășirii 
rlanulul pe 1973.

a acționat, alături de țările 
socialiste, de alte state Inte
resate, pentru trecerea la mă
suri practice de pregătire a 
Conferinței de securitate -i 
cooperare în Europa, a adus o 
contribuție activă in cadrul 
iucrărilor reuniunii multilate- 
rale de la Helsinki.

finind seama de legătura e- 
sențială dintre aspectele po
litice și cele militare ale s •- 
curițății europene, țara noasti â 
participă, de asemenea, h 
consultările preliminare de i 
Viena privind reducerea tru
pelor și a armamentelor in 
Europa, promovînd, totodată, 
în mod continuu, ideea nece
sității întreprinderii de mă
suri practice, pegtru realiza
rea dezarmării generale, și in 
primul rînd, a dezarmării nu
cleare.

România a militat în mod 
consecvent pentru afirmarea 
unor raporturi noi între sta
te așezate pe baza respec
tării stricte a principiilor in
dependenței și securității e- 
galității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, avan
tajului reciproc.

In anul care s-a scurs, s-a 
acționat, cu consecvență pen
tru a se. intensifica participa
rea activă a țării noastre 
în cadrul organizațiilor și re
uniunilor internaționale ; în 
prezent, România este membra 
în 49 de organizații internați
onale guvernamentale și es e 
reprezentată în pest 270 de or
ganizații neguvernamenlale. 
La cea de-a 27-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., de
legația română a prezentat i- 
nițiative care au răspuns o- 
nor preocupări largi și actua
le pe plan internațional și au 
polarizat interesul unui număr 
mare de țări.

Justețea și realismul politi
cii externe a partidului și 
statului nostru, care are in 
persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un promotor neo
bosit și un exponent strălucit 
al luptei pentru aspirațiile ce
le mai înaintate ale omenirii, 
au determinat creșterea pres
tigiului internațional al Ro
mâniei socialiste, la •‘^-^area 
ei în rîndul celor mai înain
tate forte cîu'p mi’itpnz-’ n°n- 
tru cauza păcii și indepen
denței, pentru securitate. în
țelegere și colaborare între 
toate popoarele.

Acțiune de muncă patriotică la Dîija
La Dîlja s-a desfășurat re

cent o amplă acțiune de mun
că patriotică pentru repara
rea conductei care alimentează 
localitatea cu apâ potabilă. 
Un însemnat număr de locui
tori, dintre care cei mai ac
tivi s-au dovedit a fj Simion 
Popa. Dumitru Băltaru și

Sabin Trif, au ajutat la săpa
rea șanțului, . scoaterea con
ductei vechi și înlocuirea ei 
cu alta, corespunzătoare pe 
care ne-a pus-o la dispoziție 
Consiliul popular al orașului 
Petroșani. Un sprijin prețios 
și oferit ta timp au primit lo
cuitorii Diljei cu această oca
zie și din partea echipei dc

instalatori apă a întreprinde
rii de gospodărie comunală 
care s-a deplasat la Dîlja și a 
lucrat împreună cu noi la re
stabilirea alimentarii cu apă 
potabilă a localității.

Deputat Albert KALAT 
corespondent

In focul marii întreceri con
sacrate realizării cincinalului 
în patru ani și jumătate s-a 
născut o largă mișcare de ma
să pentru economisirea mate
rialelor, timpului de muncă și 
fondurilor bănești, pentru fo
losirea cu eficiență superioară 
a resurselor țării, pentru com
baterea severă a risipei, ori
unde ea are loc. Această 
mișcare se înscrie pe traiec
toria liniilor directoare pri
vind dezvoltarea economiei 
noastre trasate de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională ale Partidului Comu
nist Român.

Mă voi referi în con
tinuare la un domeniu 
în care fiecare întreprin
dere, instituție, fiecare cetă
țean al municipiului nostru 
poate să-și afirme mai mult 
decil pînă acum spiritul gos
podăresc, să contribuie la e- 
liminarea risipei — consumul 
de energie electrică.

In urma unor controale e- 
fectuate de personalul Centru
lui de distribuire a energiei 
electrice Petroșani, am con
statat că numai pentru ilumi
narea vitrinelor magazinelor 
din Valea Jiului cind nu es
te necesar se risipește o can
titate de 2 860 kWh, echivalen
tul a 966 kg. cărbune pe zi.

Blocurile dc locuit, pe case
le scărilor, au fost prevăzute 
cu automate pentru stingerea

iluminatului. Aceste automate 
fiind defecte la toate blocu
rile controlate (180 blocuri 
din 970 existente), se risipesc 
aproximativ 4 000 kWh, echi
valentul a 1 352 kg. cărbune 
pe zi.

La sediile administrative ale

(Dumitru . Preoteasa, Petru 
Bratoloveanu, Nicolae Murari 
din Lupeni, Dănilă Nngy, V. 
Konert din Petroșani, loan Al- 
bu din Petrila, Alexandru Bu- 
cătaru, loan Gegiu din Vul- 
an) au fost identificați folo

sind ilegal aparate electrice,

Economisirea energiei 
electrice — obligație 

a tuturor întreprinderilor 
si instituțiilor, 

a fiecărui cetățean
unor organizații socialiste, 
precum și la anumite , locuri 
de muncă fără aotivilale în 
schimbul III (Viscoza Lupeni, 
l.S.E.C. Bărbăteni, atelier me
canic l.I.L. Livezeni, autoba
za Livezeni, S.U.T. Iscroni, 
U.E.L. depozite Iscroni, birouri 
U.U.M. Petroșani. E.M. Petrila, 
E. M. Lonea etc) nu s-au lu
at măsuri dc reducere a ilu
minatului de noapte la stric
tul necesar. Anumit! cetățeni

sustrăgînd în fiecare zi apro
ximativ 18 625 kWh energie 
electrică. In urma controale
lor efectuate, valoarea ener
giei electrice consumate ile
gal a fost în întregime recu
perată.

In vederea obținerii unor 
economii de energie s-au luat 
?i unele măsuri de raționali
zare <t iluminatului public. Din 
totalul de 7 139 corpuri de i- 
luminal in toată Valea Jiului,

s-au redus 460 cu o putere 
instalată de 12 kW, 'economi- 
sindu-se 1 200 kWh pc zi.

Acțiunea de depistare a 
cailor de risipire a energiei 
electrice precum și a consu
matorilor frauduloșl continuă, 
luîndu-se pe loc măsuri de 
recuperare.

Unitățile socialiste au obli
gația să indentifice. toate po
sibilitățile și să aplice măsu
rile concrete ce se impun pen
tru reducerea consumului de 
encrqie electrică.

Abonatii casnici sint obli
gati a nu folosi aparate elec- 
trocasnice nedeclarate. H.C.M. 
nr. 2 763/1968 interzice folosi
rea aparatelor electrocasnice 
între orele 7-10 și 17-22 (orele 
de vîrf ale sistemului energe
tic), chiar dacă consumatorul 
are instalat contor electric, A- 
paratele electrocasnice cu pu
teri peste 800 W. se pot fo
losi numai cu aprobarea furni
zorului de energie electrică.

Observațiile de mai sus ilus
trează doar cîteva. din posibili
tățile de reducere a consumu
lui de energie electrică în mu
nicipiul nostru. La scară națio
nală. prin măsuri concrete de 
raționalizare a consumului, de 
eliminare a risipei, se pot eco
nomisi milioane de tone de 
cărbune.

Ing. Andrei SAMUEL, 
șeful C.D.E.E.

Petroșani

reni.ru
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HOTARIREA A apărut

Unității Socialiste privind perfecționarea

e-

Consiliului National al Frontului
ril

(Urmare clin pag. 1)

Revista face o amplă prezentare, a xolumului 7 al lu- 
drumul construirii societății socialiste 

caro, sc reflectă pregnanl acti- 
lovarâșnlui Nicolao Ceaușescu. acli- 

Fditorlalul acestui număr 
înalte !“ oslo 

organizațiilor de 
îndeplinirea ina- 
material osie de- 
sale, 
rolul condur âlor 

sini inserate un

ril „România uc drumul 
llilateral dezvoliate", in • 

vitale* multilaterală 
\ Halea întregului nostru partid, 
intitulat „întrecerea socialistă la cote șl mal 
consacra! amplei Activități a organelor șl 
partid, a tuturor oamenilor muncii pentru 
inie de termen a planului cincinal. Un alt 
dlcat închiderii invățăminluliil do partid la

Sub genericul ..Cum s’e inlăptnlcșle 
a) organelor și organizațiilor de partidr 
număr de trei articole despre creșterea eficienței conducerii 
activității economico-sociale, despre avan 
activității de partid șl do stal, precum șl 
orqanlcă a activității, organelor locale dp 
in viața comunei.

O suită de articole și note destinate 
< onomlce sini publicate la rubrica 
termen". Alto 
vlstei, sc

problemelor 
..Cincinalul înainte de 

materiale din cuprinsul acestui număr al re- 
referă la munca pollllco-educativă, invățannntiil 

de partid și propaqanda prin conferințe. Intensificarea vie 
Iii Interne do partid, din viața partidelor comuniste șl mun
citorești etc.

înfăptuirea vastului program 
elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, 
a hotărlrilor adoptate de Con
ferința Națională a partidului 
din iulie 1972, traducerea in 
viață a măsurilor privind per
fecționarea conducerii vieții 
economice și sociale, dezvolta
rea continuă a democrației 
socialiste solicită Frontului U- 
nitătii Socialiste — care uneș
te in rîndurile sale, sub con
ducerea partidului, toate orga
nizațiile de masă. obștești, 
consiliile naționalităților con
locuitoare — să desfășoare o 
activitate permanentă. să-și 
îndeplinească mai bine rolul 
de cooro’onare a activității or
ganizațiilor componente. să 
asigure o mai strînsă coope
rare între ele si să le uneas
că eforturile în direcția rea
lizării sarcinilor făuririi socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Expresie a unității indisolu
bile a întregului popor, a de
mocrației care caracterizează 
orinduirea noastră socialistă. 
Frontul Unității Socialiste are 
misiunea să canalizeze ener- 
qia. capacitatea și hotărîrea 
tuturor categoriilor sociale și 
organizațiilor obștești in sco
pul înfăptuirii politicii inter
ne și externe a partidului, 
pusă in slujba înfloririi conti
nue a patriei, a creșterii pres- 
tîqiului ei international.

Pentru perfectionarea conti
nuă a activității consiliilor 
Frontului Unității Socialiste și 
creșterea rolului lor în viata 
social-economică a țării, ple
nara Consiliului National ho
tărăște :

'. Activitatea politică și or
ganizatorică a Consiliilor 
Frontului Unității Socialiste, a 
tuturor orqanizatiilor compo
nente va fi orientată spre mo
bilizarea tuturor capacităților 
și enerqiilor oamenilor muncii 
pentru realizarea înainte de 
termen a planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială a 
țări- și a anqajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă.

Consiliile Frontului Unității 
Socialiste vor dezbate cu re
gularitate, în birourile execu
tive și in plenaîe, proiectele 
planurilor locale de dezvoltare 
nconomico-socială și vor face 
propuneri pentru îmbunătăți
rea acestora, vor iniția anali
ze și vor stabili măsuri pen
tru creșterea contribuției or
ganizațiilor de masă și ob
ștești. orin activitatea lor spe
cifică și comună, la antrena
rea celor ce muncesc in ope- 

‘•td de realizare a sarcinilor 
privind creșterea eficientei e- 
conomice a producției, coor- 
donîndu-le acțiunile spre buna 
preqălire și utilizare a forței 
de muncă, qospodărirea și va
lorificarea superioară a resur
selor materiale, folosirea inte- 
qrală a timpului de lucru și a 
capacităților de producție, îm
bunătățirea calității proo'use- 
lor. promovarea și aplicarea 
noului fn muncă ș.a.

La -ate, consiliile Frontului 
Unității Socialiste vor acționa 
permanent. antrenînd toate 
forțele sociale, pentru materi
alizarea eforturilor făcute de 
stat si cooperativele aqricole 
de producție In vederea dez
voltării și modernizării agri
culturii. creșterii producției 
veqetale si animale. Se va pu
ne accent pe organizarea de 
acțiuni comune ale tuturor or
qanizatiilor componente. in 
scopul mai bunei desfășurări 
a campaniilor agricole, a lu
crărilor de îmbunătățiri fun
ciare. de îndiguiri și regulari
zare a cursurilor unor ape și 
de apărare n terenurilor și lo
calităților împotriva inundații
lor

2 Consiliile Frontului Unită
ții Socialiste vor acorda o a- 
tenti? deosebită problemelor 
dezvoltării edilitare și social- 
culturale a județelor și locali
tăților, inițiind, cu participarea 
organizațiilor componente, dez
bateri și larqi acțiuni de con
sultare a maselor privind sis
tematizarea comunelor și ora
șelor. construcția de locuințe 
și obiective social-culturale. 
oezvollarea rețelei sanitare, 
comerciale și de transport in 
comun, lărqirea sferei servi
ciilor publice ș. a., urmărind 
rezolvarea propunerilor făcu
te de cetățeni și mobilizarea 
maselor la înfăptuirea obiecti
velor stabilite.

Pentru sporirea eficienței ac
țiunilor patriotice organizate 
în cadrul Întrecerii pentru în
frumusețarea ?i buna gospo
dărire a localităților, îndru
marea Și coordonarea politica 
a acestei acțiuni de masă va 
fi realizată de către consiliile 
locale ale Frontului Unității 
Socialiste, care vor coordona 
participarea organizațiilor de 

și obștești și voi asigura 
impre-upo cu consiliile 

mas.

societății 
conștiința 

ne-

viată, 
popu-

populare — organizarea unita
ră o lui rărilor. pentru o mai 
judicioasa folosire a tortelor.

3. Consiliile Frontului Unită
ții Socialiste își vor spori con
tribuția la realizarea progra
mului partidului do dezvolta
re a conștiinței socialiste a 
maselor, acordînd o mai mare 
atenție coordonării acțiunilor 
organizațiilor componente, ale 
tuturor farloriloi educaționali, 
pentru desfășurarea unitară a 
activităților cultural-educative 
menite să asigure cultivarea 
principiilor eticii și echității 
socialiste, promovarea norme
lor fundamentale de muncă și 
de viață proprii 
noastre, sădirea in 
roaselor a atașamentului 
clintit față de partid, dragos
tea fierbinte renlru patria so
cialistă.

Consiliile Frontului Unității 
Socialiste vor orienta perma
nent activitatea de informare 
a maselor asupra sensurilor și 
semnificației politicii interne 
si externe a partidului nostru, 
a direcțiilor dezvoltării socie
tății românești contemporane, 
antrenînd și coordonînd toate 
tortele și mijloacele organiza
țiilor obștești, întregul sistem 
al culturii de masă, acordînd 
atenție deosebită acțiunilor 
directe in rîndurlle tineretului, 
locuitorilor satelor, țăranilor 
din comunele necooperativiza- 
te. meseriașilor, gospodinelor 
si pensionarilor din cartierele 
orașelor.

Consiliile Frontului Unității 
Socialiste vor îndruma ferma - 
nent comisiile de răspîndire a 
cunoștințelor științifice pentru 
ca acestea să-și îndeplinească 
atribuțiile ce le revin de a o- 
rienla unitar și a coordona 
activitatea organizațiilor ob
ștești si instituțiilor cullural- 
sliințifice in scopul ridicării 
nivelului de cunoaștere al 
maselor, al însușirii cunoștin
țelor științifice despre 
natură și societate, al , . 
larizărij marilor descoperiri și 
realizări ale științei și tehni
cii contemporane, in vederea 
formării și dezvoltării concep
ției științifice despre lume.

Consiliul National al Fron
tului Unității Socialiste, împre
una cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și uniuni
le de creatori, va iniția acțiuni 
care să asigure contactul di
rect si permanent al poeților, 
scriitorilor, compozitorilor și 
artiștilor plastici cu viata, cu 
realitățile si cu munca oameni
lor din uzine, șantiere și sate 
— prilej de documentare la 
fata locului și de inspirație 
autentică, in vederea orientă
rii maj accentuate a creației 
spre problemele majore ale 
'Ocielălii noastre și de popu
larizare a valorilor artistice in 
mase.

Consiliul National și Consi
liile locale aie 1-rontului Uni
tății ouciansie, punind un ac
cent deosebit pe coordonarea 
acliviiaiii educative și cultu
rale de masa, in spiritul ho- 
tăririlor Plenarei C.C. al 
P.C.R. d.n noieiuorie 1971, vor 
uni - pe uaza unu; program 
unitar - eforturile organiza
țiilor componente, pentru a ri
dica eficiența tuturor activi
tăților menite sa contribuie la 
lormarea omului nou, la lărgi
rea orizontului de cunoaștere 
al întregului popor ; indepii- 
nindu-și mai bine rolul ce le 
revine in inurumarea activi
tății Luituial-educalive, ele 
vor dezbaic periodic contribu
ția organizațiilor componente 
ia realizarea sarcinilor privind 
lormarea conștiinței socialis
te a maselor și vor stabili m<i- 
suri peiiiiu iinounălatirea mun
cii. rr oiiciiie cum sini edu
cația lineretuiui, comportarea 
civilizata a cetățenilor, desfă
șurarea larga a educației fizi
ce și a sportului, activitatea 
cuitural-recruati va educația 
sanitara a populației etc. — 
trebuie sâ devină preocupări 
permanente in cadrul consili
ilor Frontului Un.tăUi Socialis-

4. Consiliile tronlului Unită
ții Socialiste vor acționa per- 
iHdiii i: pentru dezvoltarea și 
adinciica continuă a democra
ției social.sic in direcțiile sla- 
uiiite ue Congresul al X-lea 
ai P.C.R. și dc conferințele 
naționa.e ale partidului, de al
te documente și hotăriri de 
partid și de stat. Pe baza u- 
nui program unitar, ele vor 
coordona organizarea dezbate
rii cu populația a proiectelor 
de legi și hotăriri, stabilind 
participarea directă și comu
nă a organizațiilor componen
te ta acțiunile ce se inițiază. 
Vor fi extinse consultările cu 
cetățenii asupra problemelor 
care privesc bynul mers al ac
tivității generale in localități, 
in raport cu dezvoltarea aces
tora, și se va acorda cea mai 
mare atenție propunerilor pe

cetățenii, modului 
acestea sini rezolvate, 

întreaga lor activitate, 
Frontului Unității 

trebuie să-și inde- 
raai direct atribuți- 

rovin de a 
și îndruma 

intîlnirile 
alegătorii, 
lor

organiza, 
munca 

s aces- 
parti- 

activi- 
cullural-

la
Și 

circumscripții. 
Marii Adunări

con- 
consiliile 
Socialiste

care le fac 
in care

Prin 
consiliile 
Socialiste 
plinească 
ile ce lo 
coordona 
dcputaților, 
tora cu 
ciparea 
tățilc obștești 
educative din 
Toți deputății 
Naționale și cei ai consiliilor 
populare, îndeplinindu-și în
datoririle de aleși ai poporu
lui, trebuie să participe la a- 
dunările oamenilor muncii din 
industrie și agricultură in ca
re se dezbat și se aprobă sar
cinile de plan sau se anali
zează probleme privind bunul 
mers al unităților economice, 
precum și la adunările cetă
țenești din circumscripțiile 
respective.

Consfătuirile cu deputății, 
organizate periodic de către 
consiliile Frontului Unității 
Socialiste, vor avea un pro
nunțat caracter de lucru, de
putății raportind despre acti
vitatea pe care o desfășoară 
in circumscripții și fiind in
formați la rîndul lor asupra 
stadiului îndeplinirii sarcinilor 
economico-sociale, pentru a 
putea sprijini organele locale 
in rezolvarea problemelor jus
te ridicate de alegători.

Biroul Executiv al Consiliu
lui Național va orqaniza pe
riodic întîlniri cu deputății 
Marii Adunări Naționale caro 
lucrează în organele și insti
tuțiile centrale, analizînd mo
dul in care aceștia țin legătu
ra cu alegătorii, cum se preo- 
cupă de rezolvarea unor ce
rințe in circumscripțiile in ca
re au fost aleși. .Asemenea în- 
tîlniri vor organiza și birouri
le executive ale consiliilor ju
dețene ale Frontului Unității 
Socialiste cu deputății Marii 
Adunări Naționale din județe.

5. Valorificind experiența a- 
cumulată în conducerea, orga
nizarea și desfășurarea 
trolului obștesc, 
Frontului Unității 
vor urmări permanent modul 
în care conducerile unităților 
controlate rezolvă sesizările 
și propunerile făcute de către 
echipe, generalizând experien
ța echipelor de control obștesc 
și organizând periodic consfă
tuiri cu participarea echipelor, 
a conducătorilor unităților 
controlate și a unor cadre din 
organele lor ierarhic superioa
re. a reprezentanților organe
lor de stat cu atribuții de con
trol, precum și ai organizații
lor de masă și obștești. Orga
nizațiile de masă și obștești 
să fie antrenate la organizarea 
și desfășurarea muncii educa
tive în unitățile comerciale și 
de servire a populației pentru 
creșterea responsabilității lu
crătorilor față 
populației și 
comportării lor.

6. In vederea 
tivității și a 
drului organizatoric a) Fron
tului Unității Socialiste la sa
te, vor fi create în toate sa
tele aparținînd comunelor or
ganizații ale Frontului Unită
ții Socialiste care să cuprindă 
pc toți locuitorii și să acțione
ze ca forumuri ale obșlei. che
mate să organizeze participa
rea activă a cetățenilor la vii- 
ța politică, economică și so- 
cial-culturală a localităților 
respective.

Fiecare organizație sătească 
a Frontului Unității Socialiste 
va fi condusă de un consil'u 
ales de săteni in adunarea ge
nerală de constituire, din rîn
dul celor mai buni gospodari 
și al reprezentanților organi
zațiilor componente ale F.U.S 
existente la sate. Consiliile să
tești își vor trimhe reprezen 
tanti in consiliile comunale a- 
le Frontului Unității Socialis
te. Consiliile Frontului Unită 
ții Socialiste pe sale vor orga 
niza semestrial și ori de cile 
ori este nevoie adunări -ile 
locuitorilor in care să fie dez
bătute probleme legate de via
ța satului și să se stabilească 
măsuri pentru participarea ,-e 
tățenilor la înfăptuirea nbier 
tivelor social-econ ornice si 
cultural-educative.

7. Pentru coordonarea uni
tară și lărgirea activității ce
tățenești în cartiere, comi
tetele de cetățeni —- organis
me obștești care reprezintă pe 
toți locuitorii unei circums
cripții — vor fi coordonate și 
îndrumate de consiliile locale 
ale Frontului Unității Socia
liste, împreună cu comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare.

Consiliile locale ale Frontu
lui Unității Socialiste vor 
sprijini comitetele de cetățeni 
pentru ca, împreună cu de
putății, să organizeze acțiuni

de nevoile 
îmbunătățirea

extinderii ac- 
îmbunătățirii ca-

oiganizați- 
dezbaterea

Frontului Unității Socia- 
și stabilirea pentru fie- 
organizație a 
revin.
lilucagU lor
se uesiașuara

sarcinilor

ticii vila ie, 
pe baze 
i- roniuiui 

vor anire-

Ci

a-

a

rie educație cetățenească, dez
baterea diferitelor proiecte dc 
legi și hotăriri, consulta
rea și informarea cetățenilor 
in problemele de interes ge
neral, antrenarea acestora la 
realizarea unor acțiuni edili- 
tar-goșpodârești, participarea 
lor la îmbunătățirea activită
ții de aprovizionare și a pres
tărilor dc servicii către popu
lație ș.a.

o. î-'eriecțiunurea activității 
consiliilor r rumului Unității 
Socialiste, corespunzător creș
terii roluiui lor. in viața so- 
ciai-potiuca a țârii și lărgirii 
atribuțiilor ce le revin, ne
cesita imounatațirea sulului 
lor de munca la toate nive
lele. Este necesar cu, începind 
ue ia Consiliul Național și 
pina la consiliile comunale, 
programele de activități se
mestriale sâ prevadă acțiuni 
permanente pentru coordona
rea activităților desfășurate 
de organizațiile componente, 
în așa fel incit toate activită
țile sâ se realizeze unitar, cu 
participarea tuturor forțelor 
existente, in scopul obține
rii unei eficiențe sporite.

in cadrul consiliilor, sub 
conducerea organelor de par
tid, se va asigura conlucrarea 
sistematică între 
ile componente, 
problemelor care fac obiec
tul activității comune în ca
drul 
liste 
care 
ce îi

ooșteșu, consume 
unității Socialiste 
na larg comisiile pe proble
me, atrăgind la munca 
cestuia un număr mai mure 
de cetățeni și < cadre de spe
cialiști. Membru consiliilor 
Frontului Unității Socialiste 
vor fi antrenați in mai mare 
măsură la acțiunile ce se î- 
nițiazâ atit de către consilii, 
cit și de organizațiile compo
nente.

v. in vederea lărgim oazei 
de masa a activității consili
ilor Frontului Unității So
cialiste, in Consiliul Național, 
in consiliile județene și in ce
lelalte consilii ale Frontului 
Unității Socialiste, 30 la sută 
din membrii acestora vor fi 
din rindul oamenilor muncii 
care lucrează direct în pro
ducție, urmărindu-se repre
zentarea corespunzătoare 
femeilor, a naționalităților 
conlocuitoare, precum și a 
pensionarilor și meseriașilor.

10. Ținind seama de creș
terea rolului Frontului Uni
tății Socialiste în viața socie
tății noastre, de cerințele per
fecționării continue a activi
tății sale corespunzător dez
voltării social-economice a 
țării, din 5 în 5 ani vor avea 
loc Conferința Națională 
conferințele județene, 
cipale, orășenești și 
nale ale consiliilor 
lui Unității Socialiste.

11. Promovînd consecvent 
principiile politicii externe 
a partidului și statului nos
tru. Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste 
va diversifica relațiile cu 
organisme similare din țările 
socialiste și va intensifica 
contactele și colaborarea cu 
diferite partide și organizații 
politice clin alte state, cu miș
cările de eliberare naționa
lă, cu personalități marcante 
care desfășoară o activitate 
intensă pe tărîm politic, cul
tural și științific, contribuind 
prin aceasta ia întărirea so
lidarității forțelor antiimpe- 
rialiste, a tuturor forțelor ca
re se pronunță pentru o poli
tică de pace, pentru colabora
re intre toate statele lumii.

Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste va 
avea un rol mai important în 
îndrumarea și coordonarea 
activității în domeniul relați
ilor internaționale a organiza
țiilor componente, inclusiv a 
asociațiilor de prietenie cu 
diferite popoare. în vederea 
realizării orientării generale 
de lărgire a contactelor și de 
dezvoltare a colaborării eu 
organismele similar? de pes
te hotare, evitîndu-se astfel 
oaralelismele și suprapuneri
le.

12. Presa centrală și locală, 
în mod deosebit ziarul ..Ro
mânia liberă", radioul și tele
viziunea vor reflecta perma
nent activitatea consiliilor 
Frontului Unității Socialiste 
pe o problematică largă, in 
vederea generalizării expe
rienței înaintate, și vor ini
ția dezbateri pe probleme ca
re privesc bunul mers al vie
ții social-economice, partici- 
oaroa organizațiilor compo
nente la activitatea in cadrul 
Frontului Unității Socialiste.

Și 
muni- 
comu- 

Frontu-

Răspundem 
celor ce
ne scriu

• AGAPIA CIRNU, Pelrila 
și ALEXANDRU STICLARI 
Paroșenl. Așa după cum am 
mai anunțat și in alte rinduri 
prin ziar, pierderile de legitL 
mâții de serviciu, scrisorile do 
mulțumiri, cereri sau oferte de 
serviciu ș.a. pot fi date puuli- 
citații numai după ce, odată 
cu prezentarea textului, se a- 
chită la administrația ziarului, 
costul anunțului corespunză
tor tarifului de mica publicita
te.

• DUMITRU N. BĂRBUȚĂ, 
Pelrila. Refcrindu-.se la sesi
zarea dv. conducerea stației 
C.F.R, Petroșani ne informea
ză că trenurile de Petrila ex
pediate din stația Pelroșani- 
călători au un limp de mers 
de 15 minute, iar cele expedi
ate de Petroșani-grupul felin ic, 
de 8 minute. Din momentul cind 
s-a efectuat parcursul de pri
mire se închide bariera, acti- 
vindu-se semnalul de intrare 
cu indicația de liber și nu se 
mai deschide pină la trecerea 
trenului.

Au fost cazuri izolate cind 
aceste durate de timp au (ost 
depășite din vina personalului 
C.F.R,, sau al preparației ca
re deservește bariera, cazuri 
tratate ca ncqlijență in servi
ciu și sancționate ca atare. 
Pentru ca în viilor sâ se evite 
perturbațiile in circulația ru
tieră din cauza barierei, cele 
relatate de dv. au fost prelu
crate cu personalul interesul.

© DUMITRU NEGREA. Vul
can. Așa după cum ați (ost in
format și de către Consiliul 
popular al orașului Vulcan, re
constituirea vechimii dv, în 
cîmpul muncii pentru perioa
da anilor 1958 — 1961 se poa
le face cu martor, însă numai 
dacă mal sînteți salariat, in 
care caz vă veți adresa comi
tetului sindicalului din între
prinderea unde munciți.

GALATI
angaieaza

® ingineri mineri — pentru fabrica de 
aglomerare

© ingineri absolvenți ai facultății de auto
matică sau electromecanică pentru reglaje, ac
ționări și automatizări la serviciul A.T.M.

® ingineri și tehnicieni în specialitățile : 
construcții civile și industriale, mecanică — 
instalații utilaje — și electromecanică pentru 
urmărirea lucrărilor de investiții.

Condițiile de angajare, conform Legii nr. 12/1971.
Relații se pot obține la serviciul personal din Combina

tul siderurgic Galați, telefon 30329.
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PETROȘANI
brie : Eliberarea lui L. B. Jo- 

;Republica : Casa de sub 
Trafic ;

Tra- 
i de 

Ba- 
Cultural: 

Da- 
cu

net .
arbori , PETRILA : 
LONEA — Minerul : 
lie, ANINOASA: Casa 
sub arbori , VULCAN : 
riera ; I UPENI 
Explozia ; Muncitoresc ; 
urii; URICANI: Tată 

de-a sila.

RADIO
6,00 Muzică și actualități ; 

7,00 Radiojurnal ; 8,00 Su
ra.irul presei; 9,30 Memoria 
pamintului- românesc ; 10,00
Buletin de știri ; 10,05 Popas 
folcloric pe plaiuri argeșene;
10.30 Harța țării la scara vi
itorului ; 10,45 Muzică ușoară 
'le Vasile Veselov.ski ; 11,00 
Buletin de Știri; 11,15 Lilera 
și spiritul legii; 11,30 Muzi
că corală de Ion Vidu și 
Nicolae Ursu ; 12,00 Discul 
zilei; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prin/ ; 14,00 
Compozitorul săptăminii ;

co-

Bigu, șefi dc brigadă la abata
jele frontale, să se ocupe în
deaproape de integrarea in 
lectivul brigăzilor a noilor an
gajați. Organizația nr. 4 a tra
sat ca sarcină maistrului me
canic Ioan Truld să urmăreas- 
< a întronarea disciplinei sub 
toate aspectele in cadrul co
lectivului electromecanic pe 
care il coordonează. De ase
menea, tuturor cadrelor 'u 
munci de răspundere li s-au 
Încredințat sarcini concrete pe 
linie de partid ; ca do pildă, 
tovarășii .Aurel Brînduș, 
loan Bălănescu, Eugen Borza, 
Claudiu Nicolau, Ioan Vasile, 
loan Mirlogeanu, sint propa
gandiști' și conduc diferite 
cercuri de învățămînt de par
tid.

Asemenea exemple se pot 
da din fiecare organizație de 
bază. Procedind astfel, am re
ușit să intensificăm preocupa
rea birourilor organizațiilor 
de bază pentru a da un carac
ter mai concret muncii de par
tid, pentru stimularea efortu
rilor tuturor comuniștilor in 
vederea îndeplinirii obiective
lor mgjore ce stau in fata co
lectivului nostru.

Făcînd bilanțul rezultatelor 
obținute in prima lună a anu
lui curent, an hotărîtor pen
tru realizarea cincinalului îna
inte de termen, putem arăta 
că dacă in luna decembrie 
1972 am înregistrat 964 om/zi
le absente nemotivate, in luna

(Urmare din pag. 1)

centrul 
fără 

preocuparea 
îmbunătățirea

greutăți minerilor la fronturile 
de lucru...

Pe lingă diversificarea ga
mei de produse pe care le fa
bricăm in 
noastre stă, 
și 
pentru 
lității și perfecționarea 
contenită

atenției 
îndoială, 
susținută 

ca
ne* 

a produselor noas-

14,43 Iii
Buletin de știri ; 15,05 Radio 
ancheta economică ; 15,21
Muzică de estradă; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Cintecc
populare; 16,35 Corul Liceu
lui nr. 25 din București ; 17,00 
Pentru patrie; 17,30 Un doi- 
ailor al Văii Secașului ; 17,40 
Radiocabinel de informare și 
documentare; 18,00 Orele 
sorii ; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ; 
21,00 Revista șlagărelor ; 
21,25 Moment poetic ; 21,30
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal -, 22,30 Concert de 
seara ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03- -6,00 Estrada nocturna.

rusă.9,00

10,00
10,05
10,10

11,00

Curs dc limbă
Lecția a 43-a ;
O viață pentru o idee : 
Jules Verne (reluare): 
Telex ;
Publicitate ;
Biblioteca pentru toți 
(reluare);
Istoria filmului sonor 
(reluare). „Fructele 

ianuarie ele au scăzut la 41.3 
om/zile, absențe nemotivale, 
adică cu 511 om/zile mai pu
țin. Totodată, fondul do timp 
realizat este de 94,5 la sută 
față de 91,9 la sută in luna 
decembrie 1972. Pentru a scoa
te in relief eficiența masurilor

Activizarea

comuniștilor
lehnico-organizatorice și poli- 
tico-organizatorice mai putem 
reda șl alte exemple compara
tive. Semnificativ e și faptul că 
in ianuarie absențele nemoli- 
vale in cadrul sectoarelor pro
ductive s-au redus la jumăta
te șj chiar mai mult fată de 
luna precedentă. A crescut 
totodată răspunderea comuniș
tilor de la deservire pentru 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate. Aceasta se oqlindește 
în îmbunătățirea deservirii și 
a aprovizionării brigăzilor cu 
cele necesare, a controlului 
tehnic. Ca rezultat al acestei 
activități, planul de producție 

cu 
de 

scop 
cir

tre. Nu trebuie pierdut din- 
vedere, însă, că mărirea dura
tei de utilizare a stilpilor li
vrați de noi unităților minie
re, pentru ca aceștia să dea 
randamentele scontate, desigur 
că in mare măsură stă la în- 
demîna beneficiarilor noștri, 
a acelor care ii utilizează în 
abataje, (s.n.). Pentru că, pro- 
cedind așa cum procedează nu 
odală unij dintre minerii no
ștri, adică răpind stîlpul 
lirnăcopul sau ciocanul 
mină, neiolosind in acest 
cheia obișnuită cu care 
trebui să se efectueze aceas
tă operație, atunci neîndoiel
nic că nu se va ajunge nicio
dată la o creștere a duratei de 
întrebuințare, la eliminarea 
deselor defecțiuni ivite, recla
mate cu alîta insistență în ul
timul timp.

— Orientarea spre diversifi
carea și îmbunătățirea Indici
lor calitativi ai produselor fa
bricii dv. in ce se va materia
liza în următoarea perioadă ?

— Recent, împreună cu in
ginerul șef Dumitru Crăciun, 
am finalizat — se pare cu suc
ces — o problemă care ne pre
ocupa de mult timp : noul sis
tem de ghidare a coloanei te
lescopice la stîlpii S.V.J., ca
talogată ca inovație, care adu
ce după sine o îmbunătății'' 
substanțială a calității acestui 
subansamblu, cit și -o reduce
re însemnata a consumului de

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ion Grigo- 

re, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

17.30

18,00 
18,05 
18.15

20,00

minier
intre anii 1930—1945 ; 
Muzică populară din 
Țara Zarandului ; 
Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
lui (reluare); 
Telejurnal : 

16,00—17,00 Teleșcoală :
Curs de limbă engle
ză. Lecția a 42-a (re
luare) ;
Telex ;
Tragerea Loto :
Atenție la... neatenție; 
Jurnal de 
muncii — în 
alimentară :
La volan 
pentru 
auto :
Tcleeonferință de pre
să ;
1001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte 
cauză 
popor: 
Cîntecul 
Țara mea 
frumoși de 
hăiescu.

protecția 
industria

— emisiune 
conducătorii

19,20
19,30

de 
a

termen.
Întregului

sftptămînii
cu ochi 

Petre Mi

pe luna ianuarie a fost depă
șit cu 484 tone cărbune pc ex
ploatare, iar pc februarie ob
ținem de asemenea rezultate 
bune.

Dezbaterile ce au avut Inc 
in adunările generale de par
tid pe diferite teme privind 
întărirea disciplinei de partid, 
informările prezentate in . i- 
drul adunărilor general» Ic 
către membrii de partid asu
pra modului curo își îndepli
nesc sarcinile Încredințate, 
munca desfășurată de către bi
rourile organizațiilor de bază 
întro cele două adunări cum 
ar fi tragerea la răspundere 
in fata B.O.B. a comuniștilor 
caro sub o forma sau alta se 
abat de la disciplina de partid 
precum și alte melodo folosi
te, au condus la creșterea răs
punderii comuniștilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, fală de participarea lor 
la' întreaga viață de partid.

Sînlem conștienți că in ac
tivizarea tuturor comuniștilor 
mai este totuși mult de făcut. 
Va trebui, mai ales, ca mem
brii comitetului de partid pe 
mină să participe efectiv la 
adunările generale ale organi
zațiilor de bază, sa le orien
tăm preocupările și acțiunile 
birourilor organizațiilor de ba
ză, spre ceea ce este esențial 

dezvoltarea 
inițiativei 

organizație

să determinăm 
perseverenței și a 
fiecărui birou și 
de partid în activizarea masei 
comuniștilor.

și creșterea 
minier

metal (circa 65 do tone alumi
niu anual), o scădere a prețu
lui de cost al producției, ex
primată printr-o economie a- 
nuală de cea. două milioana 
lei. In momentul de față acest 
reper se află în faza de exe
cuție, urmînd ca in următoa
rele zile, montat pe stîlpi, să 
se îndrepte spre subteranul 
exploatărilor din bazin, pentru 
obișnuitele probe de anduran- 
ță. In perspectivă, preocupa
rea noastră pe linie novatoare, 
vizează cu precădere execu
ția unui nou bloc ventil folo
sit la stîlpii S.V.J., mult îm
bunătățit față de cel actual, 
care după părerea specialiști
lor în materie, cit și a noas
tră, va da rezultate în exploa
tare la parametri net superi
ori celor obținuți în momentul 
de față, utilizând vechiul ven
til. Un ajutor prețios in trans
punerea cit mai grabnică în 
fapte a proiectelor noastre îl 
primim din partea colectivului 
de tehnicieni si muncitori spe
cialiști ai fabricii noastre, din
tre oare țin să menționez in 
mod deosebit aportul muncito
rilor Alexandru Ganea, lullu 
Kocsek, loan Stoica. Eugen 
Moldovan, al inginerului Nlco- 
lae Grigoraș, al maistrului 
principal Mihal Gudas, al m ii- 
slrilor Mircea Guia, Franci.se 
Matyus, Franclsc Soo, tehno
logului Gheorghe Ploșceanu, 
tehnicianului Emerich Gergely.

Prim-plan — Mircea 
Ungurean u, inginer 
proiectant la uzina 
„Timpuri Noi" ;
Film artistic — Iubita 
celor aleși. Producție 
a studiourilor cinema
tografice din R.F. a 
Germaniei ;

24 de orc;
Rabat : Casablanca — 
reportaj filmat;
Campionatele mondia
le de patinaj artistic 
— proba de dans.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani — 2 
grade : Parîng — 10 grade.

Minimele : Petroșani — 6 
grade : Parîng — 13 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 65 cm

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE! Vremea se 
menține închisă și umedă. 
Precipitații sub formă de 
ninsoare. Vini slab din sec
torul nord-vestic.

Franci.se
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALA 
ASUPRA VIETNAMULUI
Parafarea documentului final

1 — Corespondentul 
Paul Diaconescu. 
După o 7l de pau- 

do-

PARIS
Agerpres, 
transmite 
7ă. consacrată redactării 
cumenfului fina). delegațiile 
participante la Conferința In
ternațională asupra Vietnamu
lui s-au întrunii, joi după-a- 
miază pentru a lua parte la 
paraiarea acestuia. Documen
tul denumit . Actul final al 
Conferinței internaționale asu
pra Vietnamului", cuprinde un 
preambul și nouă arllcole. In 
preambul sini menționate de
legațiile participante la confe
rință. iar articolul unu con
semnează faptul că părțile au 
luat cunoștință șl au aprobat 
Acordul de la Paris din 27 Ia
nuarie 1973. precum și cele pa
tru protocoale anexe. Articolul 
doi specifică faptul că Părți
le prezente la conferință con
sideră că Acordul din 27 Ia
nuarie răspunde aspirațiilor șl 
drepturilor fundamentale ale

poporului vietnamez șl anume: 
independența, securitatea, uni 
latea șl Integritatea teritorială 
a Vietnamului dreptul la auto
determinare al populației sud- 
vletnameze". Jn continuare, 
actul final prevede procedurile 
de Informare, control ș| supra
veghere a aplicării acordului 
de pace. Conform articolului 
șapte, tn caz de violare a a- 
cestui acord. . Conferința In
ternațională asupra Vietnamu
lui va putea fi reconvocată 
la cererea comună a Republi
cii Democrate Vietnam șl Sta
telor Unite ale Amerlcil sau 
la cererra a cel puțin șase din 
părțile semnatare ale actului 
final".

Actul final al Conferinței in
ternaționale de la Paris asupra 
Vietnamului urmează să fie 
semnat. In cadrul unei ședințe 
solemne. în cursul după-amle- 
zif de vineri.

Retragerea temporară a delegațiilor 
R. D Vietnam din comisiile regionale

din Hue șl Da Nang

ULTIMELE ȘTIRI

New York

Ultimele știri

rai 7V

/

SL
O

Seminar privind perspectivele dezvoltării
comerțului între România și S.U.A

WASHINGTON 1 — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : La se
diul Bibliotecii Române din 
New York a fost organizat se
minarul „Perspectivele dez
voltării comerțului între Ro
mânia și Statele Unite ale A- 
mericii", temă care a format

obiectul unul studiu prezentat 
de Mircea Oprea, profesor de 
economie la Universitatea din 
New York, precum și a unui 
referat expus de Stan Sch
wartz, consilier la Ministerul 
Comerțului al S.U.A.

In cele două expuneri s-au 
subliniat posibilitățile largi, 
încă nefolosite, pentru extin-

derea relațiilor comerciale 
între Statele Unite și Româ
nia.

La seminar au participai 
directori ai principalelor 
bănci new-yorkeze, reprezen
tanți ai firmelor comerciale 
și de investiții, membri ai 
Agenției economice române 
din Statele Unite.

„Cultura 
românească 
în secolul 

al XX-1ea“

Reuniunea multilaterală
de la Helsinki

Succese 
ale patrioților 
mozambicant

Declarația lui Norodom Sianuk în legătură
cu reglementarea problemei cambodgiene

SAIGON 1 
Generalul Le 
ful deleqatiei 
Vietnam in < 
mixtă cvadripartită, a anunțat 
retragerea temporară la Sai
gon a delegațiilor R.D. Viet
nam din comisiile regionale 
din Hue și Da Nang, precum 
și a reprezentanților R.D. Viet
nam în echipele militare mix
te care operează în respecti
vele regiuni, relatează agenția 
V.N.A.

Motivînd această măsură In 
cadrul unei întîlniri a șefilor

(Agerpres).
Quang Hoa, se- 

i militare a R.D. 
comisia militară

delegațiilor din Comisia mili
tară mixtă cvadripartită, gene
ralul Le Quang Hoa a relevat 
că deleqațiile retrase nu au 
beneficia! de privilegiile și 
munitățile cuvenite și că secu
ritatea lor nu le-a fost garan
tată. membrii lor fiind victi
ma unor atacuri. In timpul cit 
va dura actuala retragere, 
livitățile reprezentanților R.D. 
Vietnam in echipele 
mixte din cele două 
vor fi suspendate, a 
generalul.

SC-

militare 
regiuni 

precizat

Președintele Makarios despre 
relațiile dintre cele două 

comunități cipriote
NICOSIA 1 (Agerpres). — 

Președintele Makarios a 
declarat, miercuri. în cursul 
ceremoniei învestiturii sale 
în cea mai înaltă funcție a 
statului, că guvernul cipriot 
„este hotărît sâ adopte măsu
rile necesare pentru a pune 
capăt actelor de violență ca
re nu pot conduce decît la

Autobuzul 
electric

TOKIO 1 (Agerpres). —- 
Orașul Nagoya va -dispune, 
de la începutul acestei luni, 
de primul autobuz -electric. 
Avînd o lungime de 10 me
tri și cîntărind 10 tone, auto
buzul poate transporta 80 
de pasageri, cu o viteză de 
60 km pe oră. După parcur
gerea unei distanțe de a- 
proximativ 60 km. bateriile 
care îl alimentează trebuie 
însă, să fie schimbate.

Principalele avantaje ale 
acestui nou tip de autove- 
h’ci'l eînț lîosa emisiunii de 
gaze poluante si silentiozita- 
•o- Preț”! său de cost este 
în'ă '■ie două-trei ori mai’ 
mere decît al unui autobuz 
de aceeași caDacitate echi- 
Dat cu un motor Diesel, iar 
cheltuielile de întreținere și 
exploatare — de cinci ori 
mai mare.

Ccnm’iile municipale, in- 
erîiorate tot mai mult de 
poluarea accentuată a at
mosferei orașelor respec
tive. îsi pun mari speranțe 
în aceste autovehicule elec- 
'rice Municipalitatea ora
șului Naeova a hotărît ex
perimentarea autobuzului 
timp de un an. pentru a 
putea aprecia, în primul 
rînd. eficacitatea sa econo
mică Două autobuze de a- 
celași tip au început deja 
să fie experimentate la O- 
saka. anul trecut, și patru 
— la Tokio.

haos-. Pe de altă parte, el' a 
arătat că a propus conducă
torilor opoziției să angajeze 
convorbiri și să-i întîlnească, 
fiind oricind dispus să susțină 
un dialog cu aceștia. Evocind 
problema relațiilor din
tre cele două comunități ci
priote. președintele Makarios 
a declarat că negocierile in- 
tercomunitare constituie sin
gurul mijloc pentru a se ajun
ge la o soluție.

In același timp, liderul co
munității turce din Cipru, 
Rauf Denktaș. recent ales vi
cepreședinte al Republicii 
Cipru, a apreciat că orice re
glementare a- problemei ci
priote reclamă și gărântâreâ 
drepturilor comunității turce.

DAR ES SALAAM 1 (Ager
pres), — Frontul de Eliberare 
din Mozambic (FRET.IMO) a 
dat publicității, în capitala 
tanzaniană. un comunicat re
feritor la succesele obținute 
tn ultimele luni de patrioții 
mozambicani în lupta împotri
va trupelor colonialiste portu
gheze. Comunicatul precizează 
că. intre 27 decembrie 1972 și 
11 ianuarie 1973, forțele FRE- 
T.TMO au atacat 5 posturi mi
litare portugheze din provin
cia Cabo Delgado. Tn cursul 
acestor atacuri, au fost uciși 
50 de militari portughezi.

Comunicatul menționează 
că. în provincia Niasa, deta
șamentele FRELIMO au dis
trus tabăra militară portughe
ză de la Maua. In cursul 
operațiunii lansate de FRFT.T- 
MO au fost eliberați peste 100 
de patrioți care se aflau în 
închisoarea portugheză de la 
Maua.

PEKIN 1 (Agerpres). — 
Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, președintele 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.), a dat 
publicității o declarație în 
care cere Guvernului S.U.A. 
să respecte și să aplice neîn- 
tirziat acordul de la Paris 
in problema Vietnamului.

Problema păcii în Cambod
gia nu este greu de rezolvat 
— se arată în declarație. Da
că S.U.A. consimt să înceteze 
amestecul în treburile khme
rilor, Cambodgia își va redo- 
bîndi foarte repede pacea tra
dițională. In acest scop, ara
tă Norodom Sianuk în decla
rația sa, „insist ca Guvernul 
S.U.A. să respecte și să aplice 
imediat articolul 20 al /Acor
dului pe care l-a semnat la 
Paris, la 27 ianuarie 1973, îm
preună cu Guvernul R. D. 
Vietnam".

PEKIN 1 (Agerpres). - (Jn 
comunicat dat publicității de 
Oficiul vicepremierului Guver
nului Regal de Uniune Nați
onală al Cambodgiei informea
ză că, in prezent, zona elibe
rată din Cambodgia cuprinde 
90 la sută din teritoriul națio
nal și 5,5 milioane de locui
tori. Comunicatul mai aminteș
te că, în iunie 1972, 
berată cuprindea 85 
din teritoriu și peste 
ne de locuitori.

zona eli- 
la sulă 
5 milioa-

WASHINGTON 1 — Co
respondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite i 
Postul de televiziune WWE 
din orașul New Orleans, 
statul Louisiana, a trans
mis, timp de o oră o emi
siune intitulată „Cultura 
românească în secolul al 
XX-lea". Dan Griqorescu, 
directorul Bibliotecii Ro
mâne din New York, a 
prezentat, în cadrul emisiu
nii, o expunere privind „o- 
riginalitatea culturii româ
nești, afirmarea caracteru
lui național în contextul 
european și contribuția li
teraturii și artei românești 
la definirea culturii europe
ne a secolului XX“. Expu
nerea a fost ilustrată cu 
diapozitive înfățișînd, prin
tre altele, capodopere 
marilor pictori români 
lady și Petrașcu.

Au fost transmise 
filme despre creația 
Brâncuși și a lui Țucules-

ale 
Pal

■ „. ■ ,a«»j
5.,.Jterh

Lucrările grupului de lucru însărcinat cu exa 
minarea și formularea propunerilor de pe ordi 

nea de zi a viitoarei conferințe
HELSINKI 1 

clal Agerpres, 
nu, transmite : 
put lucrările, la Dipoli, qrupul 
de lucru însărcinat cu exami
narea și formularea propune
rilor figurind in cele patru 
mari dosare ale ordinii de zi 
a viitoarei conferințe general- 
europene pentru securitate șl 
cooperare. Activitatea grupului 
de lucru vizează elaborarea 
unei formulări prealabile a 
punctelor de pe ordinea de zi 
a conferinței și a proiectelor 
de sarcini pentru comisiile 
sale. După obținerea unui con-

Trimisul spe- 
Radu Grecea- 

Joi, și-a In. e-

sens, aceste texte urmează s| 
fie supuse redactării finale.

In cadrul ședinței de joi iu 
luat cuvîntul reprezentanții 
Elveției, .Angliei, Franței, Po
loniei, Românjei, Turciei, R.D. 
Germane, Spaniei, Italiei și 
Uniunii Sovietice, care au a- 
bordat, în intervențiile lor, 
probleme privind primul punct 
al ordinii do zi, problemele 
privind înfăptuirea securității 
europene și principiile rare 
să guverneze relațiile dinlre 
state.

Discuțiile în cadrul grupului 
de lucru vor continua vineri, 
2 martie.

Semnarea unui contract pentru 
utilizarea conductei 
Suez — Alexandria

CAIRO I (Agerpres). — La 
Cairo a fost semnat un con
tract între Republica Arabă 
Egipt și compania „Shell Oil", 
în legătură cu utilizarea con
ductei Suez—Alexandria pen
tru transportarea unei canti
tăți anuale de petrol de 7,5

milioane tone, timp de 
deceniu, relatează 
M.E.N.

Contracte similare urmează 
să fie încheiate cu alte com
panii petroliere internaționa
le, printre care „Mobil Oii1 
și „Continental Oil Company-1, 
arată agenția.

un 
agenția

i
■« ■
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Sltuată in partea nordică a continentului african, Libia este una dintre cele mai 

gate țări din lume in ceea ce privește petrolul. Populația sa numără peste 2 milioane 
locuitori, iar principalele așezări urbane sînt : Tripoli, Benghazi, Zavia, Garlan, ele. 
foto: Vedere din Tripoli, capitala administrativă a libiei.
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(©} La 28 februarie, Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a avut o în
trevedere cu delegația Parti
dului Muncii din Coreea, con
dusă de Kim Dong Gyn, 
membru al Comitetului Poli
tic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea.

© Republica Togo a recu
noscut oficial Republica De
mocrată Germană. /Această 
hotărîre a fost adoptată în 
cadrul unei reuniuni comu
ne a Consiliului de Miniștri 
și a Biroului Politic al Parti
dului Uniunea Togolcză a Po
porului, la care au fost dis
cutate probleme privitoare la 
politica externă a țării.

toate instituțiile superioare de 
invâțămînt în limba engle
ză au avut loc, miercuri, în
truniri de protest ale studen
ților împotriva recentei hotâ- 
rîri a guvernului Voerster cu 
privire la așa-nurnitele ordi
ne de restricție, primite de 
opt dintre conducătorii Uniu
nii naționale a studenților 
sud-africani (N.U.S.A.S.).

Q Partidul Laburist din 
Anglia și Congresul Sindica
telor Britanice (T.U.C.) au 
publicat, miercuri, un „Do
cument comun11 asupra poli
ticii economice pe care o 
preconizează și care, de alt
fel. va constitui baza viito
rului program electoral al la
buriștilor

@ Hafez Ismail, consilie
rul special al președintelui 
Republicii Arabe Egipt pentru 
problemele securității națio
nale. sosit într-o vizită ofi
cială la Bonn a avut, miercuri 
după-amiază o primă con
vorbire cu Paul Frank, secre
tar de stat parlamentar la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.F. a Germaniei.

© Așa-numita „lege a au
toguvernării", promulgată de 
autoritățile rasiste sud-africa- 
ne în Namibia (Africa de 
Sud-Vest), este contrară in
tereselor populației din aceas
tă țară, menționează un co
municat al Organizației 
porului din Africa de 
Vest '
tății

po 
Sud- 

— SWAPO, dat publici- 
la Lusaka.

Universitățile din Repu- 
Sud-Africană cunosc din 

în

O
blica 
nou o perioadă agitată :

(?) Președintele Ahmed Has
san Al Bakr a anunțat, în 
cadrul unui mesaj radiotele
vizat, semnarea, in cursul zi
lei de miercuri, a unui acord 
între guvernul de la Bagdad și 
„Irak Petroleum Company**. In. 
țelegerea între cele două părți 
intervine la nouă luni după 
naționalizarea instalațiilor de 
pe teritoriul irakian ale I.P.G.

Arthur Burns, președin
tele Oficiului Federal de Re
zerve al S.U.A. (banca cen
trală americană), 
că
10
ta
3 miliarde dolari anual.

a apreciat 
recenta devalorizare cu 
la sută a dolarului va cos- 
pe consumatorii americani

Sport

COLOMBO (Agerpres). — 
Exportul de pietre prețioase 
a adus Republicii Sri Lanka, 
in 1972, venituri in valută 
forte, in valoare de 15,1 mi
lioane rupii, respectiv de pa
tru ori mai mari decit in a- 
nul precedent

★
ROMA (Agerpres). — Poli

ția din localitatea italiană 
Ravena a anunțat descoperi
rea unei colecții de 18 pic
turi furate, de curind, din 
Muzeul de artă al acestui o- 
raș. Picturile, în valoare de 
400 milioane de lire, aparți
neau unor artiști din secole
le XIV și XV din regiunile 
Toscana și Umbria și au fost 
găsite, din intimplare, in 
mijlocul unui drum, intr-un 
sac. După primele aprecieri, 
picturile n-au suferit strică
ciuni însemnate.

BONN (Agerpres). — Po
liția din orașul vest- german 
Dusseldorf a intrai, luni, in 
stare de alertă. Inlr-o subur
bie a orașului a fost găsită 
o dubă despre care se știa 
că transportă patru milioa
ne de mărci de la Banca de 
Slat a landului Rcnania de 
nord — Westfalla către o 
altă bancă din Dusseldorf. 
In camionul abandonat insă, 
au fost găsite numai vreo 
200 000 de mărci. După cum 
a declarat un purtător de cu- 
vint al poliției locale, acesta 
esle cel mai mare furi din 
istoria postbelică a R.F. a 
Germaniei.

Cei doi însoțitori ai du
bei, care au dispărut cu ba
nii erau angajații unei firme 
din Koln pentru asigurarea 
securității transporturilor.

CATASTROFĂ AVIATICĂ
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 

C.C. al P.M.U.P. și Consiliul 
de Miniștri al R.P. Polone au 
anunțat că, la 28 februarie, 
seara tîrziu, în cursul unei 
catastrofe aviatice, petrecute 
în apropiere de Szczecin, și- 
au pierdut viața : Wieslaw 
Ociepka, membru al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor 
interne al R.P. Polone, pre
cum și membrii C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia — Radko 
Kaska, ministrul- de interne

al R.S. Cehoslovace, și Michal 
Kuzdej, șeful Secției adminis
trației de stat a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, aflați în vi
zită în Polonia. In această 
catastrofă și-au pierdut, de 
asemenea, viața persoanele 
care îi însoțeau și echipajul 
avionului.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone a 
înființat o comisie specială 
pentru investigarea cauzelor 
catastrofei.

Sport Telex
BUDAPESTA 1 (Agerpres). 

— In șase din cele opt parti
de ale rundei a 13-a a turneu
lui internațional de șah de la 
Budapesta a fost consemnată 
remiza. S-au încheiat la egali
tate partidele: Sax — Lengy
el ; Adorian — Szbo ; Ribly — 
Gheller, Vaganian — Hort ; 
Bilek — Karpov și Csom — 
Veliinlrovicl. Celelalte două 
partide : Forintos — Ciociltea 
și Anloșin — Hecht s-au între
rupt.

Situația în clasament a ră
mas neschimbată : continuă să 
conducă marele maestru sovi
etic Film Gheller, cu 9,5 punc
te, urmat de compatriotul său 
Vaganian — 7,5 puncte și o

partidă intreruptă. Hort (Ce- 
hoslovacia) — 7,5 puncte, Kar
pov (U.R.S.S.) — 7 puncte și 
două partide întrerupte etc. 
Șahistul român Victor Ciocil- 
tea se află pe locul 9, cu 5,5 
puncte și o partidă intreruptă.

★
BRUXELLES 1 (Agerpres) - 

Intr-un meci internațional ami
cal de fotbal disputat la Bru
xelles s-au întîlnit formațiile 
Anderlechl 
Victoria a 
de 1—0 (0- 
gieni.

și Dinamo Kiev, 
revenit cu scorul 
-0) fotbaliștilor bel-

LONDRA
Surpriză de
Angliei"

★
1 (Agerpres). — 
proporții în „Cupa 

la fotbal. In meci

rejucare pentru optimile de fi
nală ale popularei competiții, 
echipa Sunderland (care acti
vează in liga a doua a campio
natului) a învins cu scorul d9 
3—1 cunoscuta formație Man
chester City.

★
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

La Așhabad au continuat în
trecerile turneului internațio
nal de fotbal rezervat echipe
lor de juniori. Reprezentativa 
de juniori a României a în
vins cu scorul de 2—0 (0—0)
selecționata Suediei, prin golu
rile marcate de Marcel Rădu- 
canu (min. 46) și Eremia Șu- 
mulanschi (min. 79).

DUMINICA. 4 MARTIE

8,00 Gimnastica pentru toți;
8,15 Pentru sănătatea dv ;
8,30 Cravatele roșii ;

10,00 Viața salului ,
11.10 Omul și muzica lui; 
12,00 De strajă patriei ;
12.30 Emisiune in limba 

maghiara ;
14,00 Telex ;
14,05 360 de grade. Emisiune 

dedicată Zilei de 8 
Martie ;

17.10 Film serial pentru ti
nere-.. Pierduți in spa
țiu. Episodul XIX — 
„Călătorie prin robot";

17,55 Avanpremieră ;
18,00 Cintare patriei. Con

curs coral interjude- 
țean ;

19,20 100) de seri ;
19.30 Telejurnal. Săptămina 

politică internă și in
ternațională in ima
gini ;

20.10 Reportajul săptăminii: 
Schela Berea — Buzău;

20.30 Film artistic: Marea 
expediție a femeilor. 
Producție a 'ludiouri- 
lor americane ,

22,15 Film documentar : R.S. 
Cehoslovacă ;

22.30 Telejurnal ;
22,40 Campionatele mondia

le de patinaj artistic 
— demonstrațiile lau- 
reaților (partea a Il-a). 
înregistrare de la Bra
tislava.

LUNI. 5 MARTIE

17.30 Curs de limba france

ză. Lecția a 44-a (re
luare) ;

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

in județul Covasna ,
18.20 Căminul;
19,00 Ecranul. Emisiune de 

actualitate și critică ci
nematografică ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal.

■ Cincinalul înainte de 
termen — cauză a în
tregului popor ;

20.00 Cintecul săptăminii 
Izvor de frumusețe de 
Radu Șerban, pe ver
suri de Aurel Storin ;

20,05 Mai aveți o întrebare?;
20,45 Roman foileton. Piatra 

lunii, după romanul 
lui W. Collins. Episo
dul IV ;

21.30 Revista literara T.V.;
22.30 24 de ore ;
22,50 Luminile rampei.

MARȚI. 6 MARTIE

9,00 Teleșcoală. Biologie la
nul III liceu);

9,30 Limbă română (clasa a 
VUI-a);

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Avanpremieră ;
10.15 Teleenciclopedia (re

luare) ;
10,55 Desene animate ;
11,05 Telecinemateca Dentru 

copii. Vrăjitorul ;
12,25 Interpretul preferat. 

Dorin Anastasiu (relu
are) ;

12.45 52 de inițiative in 52 
de săptămini (reluare);

13.00 Telejurnal ;
17.30 Curs de limba rusă. 

Lecția a 43-a (reluare);
18.00 Telex ;
18,05 Publicitate ;
18.10 Steaua polară. Emisiu

ne de orientare școlară 
și profesională ;

18,40 Universitatea T.V. ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal.

Cincinalul înainte de 
termen — cauză a în
tregului popor;

20,00 Cintecul săptăminii 
Izvor de frumusețe de 
Radu Șerban, pe ver
suri de Aure) Storin ;

20,05 Avanpremieră ;
20.10 Reflector ;
20,25 Seară de teatru. Iubi

rea mea cu zurgălăi oe 
Constantin Munleanu;

21.45 Poșta T.V.;
22,00 24 de ore. Contraste 

în lumea capitalului ;
22.30 Gala maeștrilor.

MIERCURI, 7 MARTIE

9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 43-a ;

9.30 Micii meșteri mari ;
10.00 Telex ;
10,05 Ancheta T.V. „D.M.H." 

— Direcția mișcării 
hirtiilor (III) (reluare);

10.45 Film serial. Pe urmelo 
lui Caplja — produc
ție a Televiziunii iugo
slave. Episodul VI;

11.45 La ordinea zilei. Azi,

in județul Covasna 
(reluare);

12,00 Revista literară T.V. 
(reluare);

13,00 Telejurnal ;
17,30 Curs de limba germa

nă. Lecția a 43-a (re
luare) ;

18,00 Telex ;

Ingrid Bergman. „Casa
blanca" ;

22,00 24 de ore. România in 
lume ;

22,40 Stadion. Emisiune de 
reportaje, anchete, o- 
pînii, din lumea spor
tului.

PROGRAMUL

TV pentru 
săptămîna 

viitoare

18,05 Tragerea Pronoexpres ;
18,15 Semnificații. Mit și re

ligie ;
18,40 Pe-un picior de plai ;
19,00 Timp și anotimp in a- 

qricultură ;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal.

Cincinalul înainte de 
termen — cauză a în
tregului popor;

20,00 Cintecul săptăminii 
Izvor de frumusețe de 
Radu Șerban, pe ver
suri de Aurel Storin ;

20,05 Avanpremieră ;
20,10 Teleobiectiv ;
20.30 Telecinemateca. Ciclul

JOI. 8 MARTIE

9,00 Curs de limbă france
ză. Lecția a 45-a;

9,30 Prietenii lui Așchiuță. 
De ziua Ei... ;

10.00 Telex ;
10,05 Publicitate,
10.10 Avanpremieră;
10,20 Steaua polară. Emisiu

ne de orientare școia- 
ră și profesională (re
luare) ;

10,50 Prin expoziții (reluare);
11.10 Telecinemateca. Ciclul

Ingrid Bergman — „Ca
sablanca" (reluare);

12,40 Teleobiectiv (reluare);

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

maghiară ;
18.30 Telex ;
18.35 Publicitate ;
18,40 Muzica ;
19,10 De la meșteșuguri -la 

arta plastică. Artele fo
cului (IV);

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal.

Cincinalul înainte de 
termen — cauză a în
tregului popor ;

20,00 Cintecul săptăminii 
Izvor de frumusețe de 
Radu, Șerban, pe ver
suri de Aurel Storin , 

20,05 Concertul orchestrei 
simfonice a Radiotele- 
viziunii (Interviziune);

20.35 Pagini de umor : „A-
venluri in epoca de 
piatră" ;

21,00 Tinerii despre ei ln- 
$iși ;

21.35 Mărțișoare ;
22,00 24 de ore.. Din țările 

socialiste ;
22,40 Lumea de miine. Ima

gini ale invizibilului.

VINERI, 9 MARTIE

9,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 44-a ;

9.30 O viață pentru o idee. 
Dr, M. Ciucă (reluare);

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate;
10,10 Avanpremieră ;
10,15 Selecțiuni din emisiu- 

nea-concurs „Cintare

patriei" ;
11,00 Portativ '73 (reluare);
11.40 Selecțiuni din emisiu

nea „Seară pentru ti
neret" ;

12.30 Moment folcloric;
12.40 Municipalitatea răspun

de bucureștcanului (re
luare) ;

13,00 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limba engleză. 

Lecția a 43-a (reluare);
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Cum vorbim ;
18,35 La volan. Emisiune 

pentru conducătorii au
to ;

18,50 Teleconferință de pre
să ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal.

Cincinalul înainte de 
termen — cauză a În
tregului popor;

20,00 Cintecul săptăminii 
Izvor de frumusețe de 
Radu Șerban. pe ver
suri de Aurel^torin ;

20,05 Studioul de poezie ;
20.40 Film artistic. Dramă 

din viața de odinioară;
22,00 24 de ore ;
22.20 Teleglob. Cairo ;
22,50 Interpretul preferat. 

Irina Loghin.

SÎMBATA. 10 MARTIE

9,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 44-a ;

9.30 A fost odată ca nicio

dată... Teatrul povești
lor ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Rapsodia sălăjană (re

luare) ;
10,40 De vorbă cu gospodi

nele ;
11,00 Selecțiuni din emisiu

nea ..Promenada dumi
nicală" ;

12.30 Cărțf și idei (reluare); 
13,00 Telejurnal;
16,00 Telex ;
16,05 Zboară pescărușii. Gîn- 

tece dobrogene;
16,15 Emisiune in limba ger

mană ;
17,-15 Ritm, tinerețe, dans. 

Teletop '73. Transmisi
une de la Pitești ;

18.30 Campionatele europene 
de atletism pe teren 
acoperit ;

19.30 Telejurnal.
Cincinalul înainte de 
termen — cauză a în
tregului popor;

20,00 1001 de seri ;
20.10 Cintecul săptăminii 

Izvor de frumusețe de 
Radu Șerban, pe ver
suri de Aurel Storin ;

20,15 52 de inițiative in 52 
de săptămini;

20.30 Teleenciclopedie ;
21.10 Film serial. Mannix;
22,00 Gala laureaților. „Săp- 

tămîna Top ’72“ (par
tea I);

22,50 Telejurnal ;
23,00 Gala laureaților. „Sâp- 

tămina Top ’72" (partea 
a Il-a).
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