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Deschiderea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

Vineri dimineața au început lucrările sesiu
nii a Xl-a a celei de-a Vl-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

înaltul for legislativ al țării se reunește după 
desfășurarea lucrărilor Plenarei comune a Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României, precum și a Ple
narei Consiliului Național ai Frontului Unității 
Socialiste, care au dezbătut pe larg obiectivele 
dezvoltării economico-sociale a țării noastre pe 
anul viitor și au aprobat în unanimitate preve
derile planului și bugetului pe 1974, au luat ho- 
tărîri, în spiritul cuvîntărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în probleme de o deosebită impor
tanță privind mersul mereu ascendent al socie
tății noastre, pe coordonatele stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională ale parti
dului.

Sesiunea s-a deschis la ora 10,00 dimineața. In 
sala Palatului Marii Adunări Naționale, alături 
de deputați, sînt prezenți, ca invitați, membri 
ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, personalități ale vie
ții economice, științifice și culturale, ziariști ro
mâni și străini.

Sînt de față șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați Ia București. Este, de asemenea, pre
zent Pio Carlo Terenzio, secretarul general al 
Uniunii Interparlamentare.

La intrarea în sala de ședințe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt întâmpinați cu puternice și înde
lungi aplauze de participanții la lucrările sesiu
nii Marii Adunări Naționale.

în lojile oficiale au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emjl Bodnaraș, Manea Mă
nescu, Paul Niculescu-Mizii, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu.

Bugetu-

decrete- 
de Stat ;

In loja din stînga se află membrii Consiliului 
de Stat.

Lucrările sesiunii au fost deschise de tovară
șul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale.

Cei prezenți au păstrat un moment de recu
legere in memoria deputaților Mihail Roșianu și 
Grigore Marteș, care s-au stins din viață în pe
rioada de timp care a trecut de la ultima sesi
une.

In unanimitate, deputății au aprobat ordinea 
de zi:

1. Proiectul de lege pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 1974 ;

2. Proiectul de lege pentru adoptarea 
lui de Stat pe anul 1974 ;

3. Proiectele de legi pentru aprobarea 
lor cu putere de lege emise de Consiliul

4. Proiectul de lege privind rechizițiile ;
5. Proiectul de lege privind controlul finan

ciar preventiv.
La primul punct de pe ordinea de zi, tovară

șul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat expunerea ia Proiec
tul de lege pentru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1974.

In numele Biroului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Ștefan Voitec propune ca, avînd în 
vedere legătura strînsă dintre Planul național u- 
nic de dezvoltare economico-socială și Bugetul 
de Stat, expunerile la proiecte să se facă în conti
nuare, iar dezbaterile generale 
urmînd ca discuția pe articole 
facă separat.

Marea Adunare Națională a 
propunere.

In continuarea lucrărilor, tovarășul Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, a prezentat 
expunerea la Proiectul de lege pentru adoptarea 
Bugetului de Stat pentru anul 1974.

Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării

să fie comune, 
și votarea să se

aprobat această

Economice și Sociale a României, la proiectele 
de legi supuse dezbaterii, a fost prezentat de to
varășul Gheorghe Oprea, vicepreședinte al a- 
cestui consiliu.

Deputatul Aurel Vijoli. președintele Comisiei 
economico-financiare, a prezentat raportul aces
tei comisii și al celorlalte comisii permanente a- 
le Marii Adunări Naționale, care au examinat 
proiectele de legi în discuție.

A început, apoi, discuția generală asupra pro
iectelor de legi privind Planul național unic de 
dezvoltare economică și socială a Republicii So
cialiste România și Bugetul de Stat pe anul 1974.

Au luat cuvîntul tovarășii : Vasile Vîlcu, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Constanța al P.C.R. ; 
Traian Dudaș, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de Mașini Gre
le ; Vasile Belizan, director general al Centralei 
industriale de fire și fibre chimice Săvinești, ju
dețul Neamț ; Dorina Ceguș, inginer Ia Uzinele 
textile „Moldova" Botoșani ; Marin Vasile, prim- 
secretar al Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R. ; Alexandru Heinrich, adjunct al minis
trului aprovizionării tehnico-materiale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe; Ștefan 
Tripșa, prim-maistru oțelar Ia Combinatul side- 
rugic Hunedoara, Erou al Muncii Socialiste ; 
Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor ; Mihai Dalea, preșe
dintele Consiliului Central al U.G.S.R.; Elisabeta 
Moszorjak, maistru rihtuitor Ia întreprinderea 
de piele și încălțăminte „Crișul" Oradea ; loan 
Ursu, președintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie ; Constanța Neculai, ingi
ner la C.A.P. Rușețu, județul Buzău ; Ion Stă- 
nescu, prim-secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R. ; Ioan Viorel Cerghizan, di
rectorul Termocentralei Luduș-Iernut, județul 
Mureș ; Nicolae Doggendorf, directorul S. M. A. 
Orțișoara, județul Timiș.

Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale se 
reiau sîmbătă dimineața. ,

(Agerpres)

pe ziaristul american Nicholas Ludington
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidu- 
dului Comunist Român, 
ședințele Consiliului de 
al Republicii Socialiste 
mânia, a priipit, vineri

pre
stat 
Ro-

30

noiembrie, pe Nicholas 
dington, corespondentul 
manent la București, al 
ției „Associated Press".

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică,

Lu- 
per- 

agen-

membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu ziaristului ame
rican.
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Premieră în stația C.F.R. Petroșani

PRIMĂ LOCOMOTIVĂ ELECTRICĂ
A PORNIT IN CURSĂ

HOTĂRÎREA
Plenarei comune a Comitetului Central al Partidului

Plenara comună a Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliu
lui Suprem al De. voltării E- 
conomice și- Sociale a dezbă
tut. în zilele de 27—28 noiem
brie 1973, proiectul planului 
național unic de dezvoltare 
economică și socială a Ro
mâniei, proiectul bugetului de 
stal pe anul 1974 și principa
lele probleme ale dezvoltă
rii energetice și măsurile de 
economisire a combustibilu
lui și energiei — documente 
de o importanță deosebită 
pentru accelerarea progresu
lui general al țării și ridica
rea nivelului de trai al între
gului popor.

C.C. al P.C.R. și Consiliul 
Si prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României 
dau o înaltă apreciere expu
nerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, își însușesc în în
tregime aprecierile, orientă
rile și sarcinile cuprinse în 
cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului și adresea
ză organelor și organizațiilor 
de partid, conducerilor între
prinderilor. centralelor, mi-

nisterelor, tuturor oameni
lor muncii chemarea de a ac
ționa cu întreaga pricepere 
și toată hotărîrea pentru rea
lizarea exemplară a prevede
rilor planului pe anul 1974 și 
îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor planului cin
cinal.

Plenara a constatat cu sa
tisfacție că sarcinile de plan 
pe primii trei ani ai cincina
lului și angajamentele asu
mate au fost îndeplinite cu 
succes, un număr de 20 jude
țe încheind realizarea preve
derilor.» cincinalului pe a-, 
ceastă perioadă la producția 
industrială. Bilanțul realiză
rilor reliefează creșterea pu
ternică a potențialului econo
mic al țării prin dezvoltarea 
accelerată a ramurilor mo
derne ale industriei, hotărî- 
toare pentru progresul general 
al țării. A sporit_ eficiența e- 
conomică generală pe baza 
valorificării mai bune a resur
selor materiale și umane, u- 
tilizării mai intense a capa
cităților de producție, a pro
movării progresului tehnic în 
întreaga economie. România

participă din ce în ce mai 
larg la diviziunea internațio
nală a muncii, la circuitul e- 
conomic mondial.

Anul 1973 se remarcă prin 
ritmuri mari de creștere în 
toate domeniile de activitate. 
Producția industrială va în
registra o creștere de aproa
pe 15 la sută față de anul 
1Ș72 ; în agricultură s-a ob
ținut anul acesta o recoltă de 
cereale apropiată de media 
anilor 1970—1972 ; au fost pu
se în funcțiune numeroase ca
pacități de producție, dotate 
cu tehnică modernă ; 
cut în ritm susținut 
tivitatea muncii, au 
duse cheltuielile de 
ție. •

Pe baza dezvoltării _. 
ției materiale, a ridicării efi
cienței economice și creșterii 
rapide a venitului național au 
fost create condiții pentru 
îmbunătățirea nivelului de 
trai al populației. Numărul 
locurilor de muncă a crescut 
în primii 3 ani ai cincinalului 
cu 700 mii ; veniturile reale

a cres- 
produc- 
fost re- 
produc-

produc-

(Continuare in pag. a 3-a) l

CONCURS 
PE MESERII
„MERCUR"

In întreprinderile 
comerciale locale de 
stat (pentru mărfuri 
industriale, produse a- 
limentare, alimentație 
publică) s-a declanșat 
faza de masă a celei 
de-a iV-a ediții a con
cursului pe meserii 
„MERCUR" — pentru 
buna servire în comerț. 
Concursul e deschis 
tuturor tinerilor lucră
tori din întreaga rețea 
comercială a munici
piului. Prima fază du- 

V. —--------

rează pînă la începutul 
lunii martie 1974 și va 
cuprinde concursuri 
de selecție — teoretice 
și practice. Pentru fa
za județeană se vor ca
lifica cite trei concu- 
renți din fiecare între
prindere comercială 
de stat.

PATINOARELE
IȘI DESCHID 

PORȚILE

zi a lunii decembrie, 
își va deschide porțile 
patinoarul „Minerul"- 
din Lupeni. In speran
ța că gospodărirea pa
tinoarului va fi la fel 
de bună ca în anii pre- 
cedenți, nu ne rămîne 
decît să urăm evoluții 
cu... cît mai puține că
zături practicanților a- 
cestui frumos sport.

zilnic, între orele 7 și 
22. Și încă un adaus : 
pot ridica tichetele : 
soțul, soția sau copilul 
major al posesorului 
de autoturisme.

HOTĂRÎREA
Plenarei C. C. al P. C. R

din 27-28 noiembrie 1973 cu privire
la activitatea internațională

a partidului și statului
1-Plenară Comitetului Cen
tral aprobă în unanimitate 
activitatea internațională a 
partidului și statului prezen
tată în cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
își însușește întrutotul anali
za și aprecierile cu privire la 
principalele fenomene și ten
dințe pe arena mondială.

Plenara constată că evolu
ția evenimentelor din această 
perioadă, procesele petrecute 
pe plan mondial, modificările 
produse în raportul de forțe 
au confirmat și confirmă pe 
deplin justețea principiilor și 
orientărilor fundamentale for
mulate de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului în domeniul poli
ticii externe.

Plenara relevă cU satisfac
ție că bilanțul activității bo
gate și multilaterale desfășu
rate de România socialistă în 
strictă conformitate cu aceste 
principii și orientări, acțiunile 
întreprinse de România în 
slujba cauzei socialismului, 
păcii și colaborării internațio
nale, aportul constructiv la 
soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității au 
contribuit la consolidarea ten
dințelor pozitive în viața in
ternațională, au făcut să creas
că prestigiul patriei noastre 
în lume, au adus Republicii 
Socialiste România noi și noi 
prieteni pe toate meridianele 
globului.

plenara 
hotărî* 

Nicolae

2. Plenara aprobă pe deplin 
activitatea desfășurată pe 
plan internațional de condu
cerea partidului, de Comitetul 
Executiv și de Prezidiul Per
manent ale C.C. al P.C.R., de 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii So
cialiste România.

In mod deosebit 
subliniază contribuția 
toare a tovarășului
Ceaușescu la elaborarea lini
ilor directoare și la înfăptui
rea practică a politicii exter
ne a României socialiste, pro
funzimea analizelor și realis
mul aprecierilor făcute de 
secretarul general al partidu
lui, președintele Consiliului de 
Stat, înalta sa responsabilita
te și principialitate în îmbi
narea îndatoririlor interne și 
internaționale ale partidului și 
statului. Inițiativele, contac
tele internaționale, vizitele în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în diferite țări ale 
lumii au determinat rezultate 
rodnice în adîncirea relațiilor 
de prietenie cu celelalte țări 
socialiste, cu partidele comu
niste. cu alte partide și orga
nizații muncitorești, democra
tice, progresiste, au dus la in
tensificarea legăturilor cu 
statele angajate pe calea dez
voltării independente din 
Africa, Asia, America Latină,

(Continuare in pag. a 4-a)

DIALOG JURIDIC

Recent, un număr de 
peste 50 de locuitori ai 
cartierului Dărănești, 
din extremitatea nor-

Zăpada și tempera
tura scăzută ne arată 
că iarna intră tot mai 
mult în drepturi și pe 
meleagurile noastre. 
In acest decor, cu ade
vărat hibernal, o ves
te- bună pentru amato
rii de sporturi de iar
nă : sîmbătă, în prima

IMPORTANT
PENTRU POSESORII 

DE AUTOTURISME

După cum am anun
țat, tichetele de benzi
nă se pot ridica de la 
serviciul 
din cadrul 
nicipale.
programul

circulației 
miliției mu- 

Adăugăm 
de servire :

Omagiu minerilor
Azi, pe scena Casei de cultură, din Pe

troșani, de la orele 16 și 20, va fi prezen
tat spectacolul „Omagiu minerilor" orga
nizat de Comitetul pentru cultură și edu
cație socialistă al județului Hunedoara, 
Comitetul municipal pentru cultură și e- 
ducație socialistă, Consiliul județean al 
sindicatelor, Consiliul municipal al sindi
catelor și Radioteleviziunea română, de
dicat minerilor Văii Jiului.

„Omagiu minerilor" este un spectacol 
complex de muzică, dans și poezie, obi
ceiuri folclorice, brigăzi artistice de agi
tație, momente vesele.

dică a orașului Petro
șani, s-au întîlnit Ia 
Școala generală nr. 3 
cu procurorul Mihai 
Ștefănescu de la Pro
curatura locală. Juris
tul le-a vorbit cetățe
nilor despre semnifi
cația ultimelor acte 
normative adoptate de 
Consiliul de Miniștri, 
relevînd importanța 
respectării lor. Intîlni- 
rea a prilejuit un dia
log viu pe diferite te
me de legislație.

ZIUA
întreprinderii

Astăzi, la ora 19, Ca
sa de cultură organi
zează în sala mică zi-

Ultima zi a lunii noiembrie a fost marcată 
de un eveniment deosebit petrecut în stația 
C. F. R. Petroșani ; o garnitură de vagoane 
incărcată, parcă simbolic cu cărbune, marea 
bogăție a regiunii, a pornit spre termocen
trala Mintia, tractată de o locomotivă elec
trică.

Evenimentul marchează, acum la 25 de ani 
de la inaugurarea căii ferate Bumbești - Li- 
vezeni, ridicarea pe o nouă treaptă, calitativ 
superioară, a transportului feroviar. Economi
citatea și capacitatea sporită de trafic consti-

tuie doar două elemente care pledează con
vingător în favoarea tracțiunii electrice, în 
condițiile în care producția de cărbune a 
Văii Jiului cunoaște o continuă creștere.

Plecarea în cursă a primei garnituri de va
goane tractate de o locomotivă electrică în
cununează eforturile depuse timp de patru ani 
de constructorii Șantierului 71 construcții căi 
ferate Petroșani care, în condiții dificile au 
desfășurat o muncă plină de (abnegație în 
executarea lucrărilor 
pline a circulației în

_ . > in 
necesare siguranței de- 
noile condiții de trafic.
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Contact I Puternica 
din gara Petroșani.
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locomotivă electrică va porni peste citeva clipe in prima cursă
Foto : B. MIHAI

Fapte pe agenda întrecerii

Ritmicitate și productivitate 
sporită în abataje

Rezultatele obținute de bri
gada condusă de Mihai Isz- 
lay din cadrul sectorului V 
al minei Petrila se caracteri
zează prin ritmicitate și im
portante depășiri ale sarci
nilor de plan. Lucrînd la a- 
batajul cu trepte răsturnate 
din stratul 4, panoul d. a- 
ceastă brigadă de harnici mi
neri a înregistrat însemnate 
succese și în cursul lunii 
noiembrie. Stau mărturie 
pentru acest fapt cele peste 
100 tone extrase suplimentar 
peste sarcinile de plan ale 
lunii, precum și realizarea

productivității planificate a 
muncii în proporție de 105 
la sută. Sînt realizări bune 
care dovedesc o dată în plus 
buna organizare a lucrului 
și disciplina fermă în mun
că care constituie pentru Mi
hai Iszlay și ortacii săi c- 
sența însăși a activității de 
la frontul de lucru. Așa stând 
lucrurile, este cît se poate de 
firească mulțumirea care se 
poate citi la sfîrșitul schim
bului pe fața lui Mihai Isz
lay și veselia ortacului, său 
Costică Radu (în clișeul de 
mai jos).

Fabrica de Industrie 
locală Petroșani

A ÎNDEPLINIT PLANUL

CENTRALA VULCAN
unitate de termoficare

Energeticienii din cadrul 
centralei Vulcan au trăit ieri 
un moment deosebit. La ora, 
21 după o activitate.de aproa
pe 75 de ani. centrala a înce
tat să mai producă energie e- 
lectrică, urmînd ca în viitor 
să furnizeze doar abur tehno
logic și abur destinat termofi- 
cării orașului Vulcan. înceta
rea producerii de energie elec
trică la centrala Vulcan cons
tituie una din măsurile pre-, 
conizate în scopul reducerii 
consumului de gaz metan în 
cadrul Uzinei electrice Pa* 
roșeni. Realizarea unor con
sumuri specifice de combusti
bil aproape duble la această

ua întreprinderii de 
morărit și panificație 
din Petroșani. Cu a- 
cest prilej vor avea loc 
o discuție cu șefii de 
secții despre realizarea 
sarcinilor de plan, 
dezbaterea măsurilor 
de perspectivă și săr
bătorirea fruntașilor în 
muncă. Acțiunea se 
încheie cu un program 
artistic oferit colecti
vului de muncă al în
treprinderii și o seară 
distractiv-recreativă.

ACȚIUNE
PIONIEREASCĂ

nr. 3 din Petroșani, 
miercuri, 28 noiembrie, 
pionierii claselor II și 
IV s-au întâlnit cu to
varășul Petru Bot, se
cretarul comitetului 
U.T.C. de la atelierul 
metrologic al I.U.M.P. 
Cu acest prilej, oaspe
tele pionierilor le-a 
vorbit despre frumuse
țea profesiunii sale și 
rezultatele obținute în 
muncă, de colectivul 
secției în care lucrea
ză și a răspuns între
bărilor puse de elevi.

In cadrul activități
lor educative organiza
te la Școala generală

centrală față de U.E. Paroșeni 
în producerea energie electri
ce a condus la importante de
pășiri a cotei repartizate 
gaz metan.

Prin preluarea sarcinilor 
producție ale centralei de 
tre Uzina electrică Paroșeni 
se va face un pas important în 
direcția traducerii în viață a 
chemării lansate de. către se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de. a asigura utilizarea cît mai 
chibzuită a resurselor energe
tice, de a realiza valorificarea 
superioară prin chimizare a 
tuturor hidrocarburilor.

In continuare, activitatea e- 
nergeticienilor din cadrul 
Centralei de termoficare Vul
can va fi orientată spre satis
facerea necesităților consuma
torilor industriali din raza o- 
rașului, spre asigurarea ter- 
moficării urbane și asigurarea 
pe această cale a unui grad ri
dicat de confort pentru locui
torii acestui vechi oraș minier.

de

de 
că-

In cursul zilei de ieri, 30 no
iembrie, colectivul de muncă 
al Fabricii de industrie loca
lă Petroșani a înscris în pal
maresul faptelor sale demne 
de laudă un succes deosebit 
— îndeplinirea sarcinilor pla
nului de producție pe primii 
trei ani ai actualului cinci
nal.

Realizarea producției plani
ficate pe perioada celor trei 
ani cu o lună de zile mai 
devreme a fost posibilă dato
rită perfecționării continue 
a organizării activității între
prinderii, creării și punerii în 
funcțiune a unor importante 
capacități de producție, ridi
cării pregătirii profesionale și 
a experienței întregului colec
tiv. Au fost construite și puse 
în funcțiune în acești ani tur
nătoria de fontă compusă din 
cubilou și hală de turnare, 
cariera Maleia dotată cu insta
lații de concasare și sortare ca
pabile să realizeze un mare 
volum de agregate, instalați
ile de producere a criblurii 
de la Gambrinus, noul atelier 
de tîmplărie de la Livezeni 
pentru producția de uși și fe
restre, extinderea spațiului 
atelierului de tîmplărie — mo
bilă din Petroșani cu o supra
față de 300 metri pătrați și 
altele.

îmbunătățirea continuă a 
activității în unitățile fabricii, 
strădania colectivului de mun
citori, tehnicieni și ingineri 
de a fi la înălțimea sarcinilor 
încredințate și-au găsit con
cretizarea în realizarea, peste 
sarcinile de plan în perioada 
celor 2 ani și 11 luni a unei 
cantități de produse de mobi
lă în valoare de 1 160 000 lei, 
a 5 400 mc agregate de carie
ră, a unui volum de 
textile cu o valoare 
470 mii lei și a 100 
băuturi răcoritoare, 
vrat comerțului în 
de referință, peste sarcinile de 
plan, mărfuri în valoare de 
925 mii lei.

Anul 1974 deschide în față 
colectivului fabricii perspec
tive bune. Se va pune în con
tinuare accentul pe sporirea 
producției bunurilor de larg 
consum, va crește dotarea u- 
nităților cu utilaje și mașini 
de înaltă tehnicitate. Produc
ția de export pe anul viitor 
depășește ca volum cantitatea 
realizată în toată perioada 
celor trei ani anteriori. In 
1974 va începe să producă 
noua fabrică de băuturi răco
ritoare de la Livezeni și va 
începe amenajarea unei mari 
cariere la Sașa.

confecții 
de peste 
mii litri 
S-au li- 
perioada

PROGRAMUL
Universității serale de partid
pentru zilele de 3 și 4 decembrie a.c.

SECȚIA ECONOMIE,
decembrie, ora 17.

SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII
DE PARTID, anul II : în

SECȚIA SOCIOLOGIA RELIGIEI, anul I : în ziua 
de 4 decembrie, ora 18.

Cursurile pentru toate secțiile a-u loc în sălile cabi
netului municipal de partid Petroșani.

anul I și II: în ziua de 3

ziua de 4 decembrie, ora 17.

activitate.de
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Centenar
Ovid Densușianu

tă- 
în- 
so- 
a-

fa-

Printre cele mai reprezen
tative figuri culturale ale în
ceputului de secol, Ovid Den
sușianu ocupă un loc de 
frunte datorită atît comple
xității operei sale, cît și pro
movării elementului nou în 
diferite domenii de activita
te.

Născut la Făgăraș, cu un 
secol în urmă, Ovid Densu
șianu, provine dintr-o familie 
de cărturari cu origine ha- 
țegană — din satul Densuș, 
de la care și-au împrumutat 
numele. Filolog și lingvist, 
folclorist, istoric literar și 
poet, Ovid Densușianu poate 
fi asemuit, sub aspectul pre
ocupărilor sale multilaterale, 
cu Dimitrie Cantemir, Helia- 
de Rădulescu, B. P. Hașdeu. 
Cadru didactic universitar, 
membru al Academiei româ
ne, onorat și de Societatea 
lingvistică din Paris, își lea
gă numele și de diversifica
rea activității științifice din 
cadrul universității bucureș- 
tene prin înființarea Societă
ții filologice (1907) și a Ins
titutului de filologie și fol
clor (1921) care-i completea-

V

ză munca sa de pionierat 
cultural.

De numele său se leagă și 
întemeierea revistelor „Viea- 
ța nouă" (1905—1925) și „Grai 
și suflet" (1923—1938) pe ca
re le conduce într-o perioa
dă de avînt al publicisticii

române moderne. De altfel 
în prima revistă, devenită or
gan oficial al simbolismului 
românesc, promovează o te
matică urbană așa după 
cum vorbesc articolele „Poe
zia orașelor" și „Rătăciri li
terare". Chiar dacă mai tîr- 
ziu se va desprinde de sim
bolismul pe care totuși n-a 
izbutit să-l închege teoretic, 
rămîne valoroasă munca sa 
de promotor și traducător 
din operele poetice ale lui 
Remy de Gourmont, Henry 
de Regnier, Emile Verhae- 
ren. Dintre colaboratorii o-

REPERTORIUL
cazionali ai revistei aminti
te se impun poeții Bacovia, 
Minulescu, Pillat, Emil Isac, 
nume marcante în peisajul 
poetic simbolist. Poezia iui 
este mai puțin importantă, în 
ciuda sensibilității artistice 
și a fineții stilului.

DRAMATIC

Opera sa științifică e vas
tă și impresionantă prin 
documentația și originalita
tea interpretativă de natură 
lingvistică („Istoria limbii ro
mâne", 2 voi., 1901—1938), 
lexicografică („Dicționarul 
etimologic al limbii româ
ne", scris în colaborare cu 
I.A. Candrea între 1907 — 
1914), folclorică („Viața și po
ezia noastră populară", 2 

literară 
moder- 
etc. 
fost un 

în publi-

voi., 1922 — 1923)
(„Literatura română 
nă“ voi., 1929—1933)

Ovid Densușianu a 
militant pasionat

cistica noastră socială ma- 
nifestîndu-și încă din tinere
țe indignarea față de înapo
ierea în care era ținută 
rănimea, luptînd pentru 
lăturarea anomaliilor din 
cietatea românească de 
tunci. De altfel dragostea
ță de popor, de țărănime și-a 
evidențiat-o și indirect în 
studiile sale folclorice, fiind 
un cunoscător autentic al 
sufletului popular și fin a- 
nalist al artei sale.

Exponent al progresului, 
combate de la catedră ten
dințele mistice șî sceptice 
deschizînd anul universitar 
1908—1909 cu lecția „încre
dere în știință" în care în- 
tîlnim ideea „Partea practi
că și teoretică nu pot fi des
părțite una de alta", cu 
dită sonoritate actuală.

Moare după 65 de ani 
viață la o vîrstă care __
mai fi putut permite să con
tinue munca sa științifică în 
compania altor valori cultu
rale românești pentru care a 
deschis drumuri și a clădit 
opere.
Prof. Mircea MUNTEANU

vă-

de 
i-ar

Oglindă convergentă a in
tențiilor de creație în care se 
concentrează funcțiile plurale 
ale teatrului, repertoriul este 
însăși platforma sa ideologi
că, educativă și estetică. Pîr- 
ghie prin care se vehiculează 
un noian de valori spirituale 
difuzate. de teatru, el nu este 
numai semnul prim al origi
nalității, ci și al gîndirii ar
tistice, al înțelegerii funcțiilor 
teatrului (ca instituție media
toare între autorul dramatic 
și publicul său).

Teatrul s-a înnobilat în e- 
xistența sa de secole trans- 
formîndu-se în focar de cul
tură, tribună de afirmare a 
valorilor gnoseologice, morale, 
estetice și ideologice, întărin- 
du-și vocația de mesager spi
ritual.

Tentativa dobîndirii unui 
profil distinct al instituției 
profesioniste de spectacole 
este corelată valorii reperto
riului său dramatic, rod

Spectacole suple și variate, un repertoriu accesibil
educative ale teatrului de amatori

Mișcarea artistică de masă 
este o realitate cu totul spe
cifică societății noastre dove
dind atît aptitudinile oame
nilor, diverse în manifestările 
lor, cît și condițiile propice 
existenței și îmbogățirii ei 
cantitative și calitative. Vala
bilitatea acestui raționament 
se desprinde și din munca di
feritelor formații din muni
cipiul nostru, echipa de tea
tru a Casei de cultură din Pe
troșani fiind doar una dintre 
ele.

După ce și-au înscris în 
repertoriu piese diferite între 
ele nu numai ca valoare lite
rară ci și ca dificultate inter
pretativă (ultimele două 
„Funcționarul de la domenii" 
de P. Locus tea nu și „O noap
te furtunoasă" de I. E. Cara- 
giale), actorii amatori din Pe
troșani s-au îndreptat spre 
dramaturgia românească con
temporană. Orientarea către 
comedia „4—0 pentru noi, 
băieții veseli" de H. Nicolaide 
— recent prezentată în premi
eră — este justificată, fără 
îndoială, de considerente edu
cative. Reîntâlnirea cu echipa 
de teatru a Casei de cultură 
prilejuiește nu numai consta
tarea că a fost, în sfîrșit, de
pășită eterogenitatea reperto
riului, dar și surpriza întăririi 
cu noi amatori care dovedesc 
suficiente calități pentru vi
itoarele evoluții scenice.

In interpretarea colectivului 
de adtori amatori din Petro
șani, „4—0 pentru noi..." este 
un spectacol neconvingător, 
prea „teatral", și aceasta da
torită ideii regizorale. Piesa 
(scrisă probabil acum vreo 
două decenii) poartă ampren
ta timpului iar datoria regizo
rului era să păstreze doar 
ideea educativă și nu toate 
amănuntele care, pe scenă, 
acum, o face artificială în u- 
nele momente. Ideea piesei 
este că un colectiv de munci
tori dintr-o uzină găsește me
todele și mijloacele de corec
tare a atitudinii față de mun
că manifestate de cîțiva tineri 
chiulangii. Forța educativă a 
colectivului este atît de efici
entă încît ei devin .chiar frun
tași în producție. Regizorul 
trebuia să fie fidel acestei 
idei atît de generoase, nu tex
tului în litera lui, iar Geo 
Bucur n-a înțeles acest fapt. 
Pe fondul educativ al piesei 
apare și o inevitabilă idilă 
(cam artificial prezentată în 
spectacol de Mioara Abălașei 
și Aurel Stark, debutanți pe 
scenă) și o suită de întîmplări 
hazlii prilejuite de fotbal (in
terpretate cu umor natural și 
cunoscuta dezinvoltură a lui 
George Negraru — meșterul 
Udrea și Ion Velica — Henț). 
Rich Bușneag și Al. Surdu — 
în rolurile lui Manole și 
Băscuță care împreună cu

Henț deviază de Ia conduita 
morală și sînt corectați pînă 
la urmă — exceptînd unele 
momente de îngroșare carica
turală, au o evoluție scenică 
de bună factură pentru ama
tori. Dinu Apetrei (Dan) și
Mioara Bercea (Mariana), tot 
debutanți, se încadrează în 
atmosfera generală a specta
colului.

Noua premieră de la Casa 
de cultură impune discutarea 
spectacolului de teatru inter
pretat de amatori în comple
xitatea lui structurală — re
pertoriu, regie și scenografie, 
distribuție, mijloace și proce
dee interpretative, text și sub
text. In aceste condiții, ama
torismul nu este un defect 
ci o calitate prețioasă a omu
lui care face artă din pasiune, 
în mod dezinteresat.

Formația de teatru de ' la 
Casa de cultură din Petroșani, 
deși nu izbutește să realizeze 
un spectacol comparabil cu 
cele din anul trecut, se dove
dește încă o dată a fi cea mai 
viabilă din municipiu, în ac
tivitate permanentă și mărin- 
du-și numărul de membri. 
Sînt tot atîtea calități ce, îm
preună cu formația similară 
de la clubul din Lonea, oferă 
exemple pe care să le urme
ze celelalte instituții culturale 
de masă din Valea Jiului.

O nouă producție a cineclubului 
„Orizont-film“ al minei Lonea

Ts.

Pe un scenariu scris de in
ginerul Ion Vișan, de la mina 
Vulcan, cineclubul „Orizont-

Omagiu simbolurilor umane
Expoziția de pictură șl gra

fică a lui losif Tellmann, mem
bru al filialei Uniunii artiști
lor plastici din Petroșani (par
ticipă la expozițiile regionale 
și republicane din 1956 ; ob
ține premiul II al Uniunii ar
tiștilor plastici pentru lucrări 
murale în 1967 ; expune la 
Moscova și Budapesta), 
poate situa în limitele 
picturi de concepție în 
omul se regăsește în fața 
obiect de artă nou, în
pictorul se lasă călăuzit de tot 
ceea ce e creat de el, omul 
din pictor e obsedat de tot 
ceea ce e uman, de imaginea 
lui eternă, răsfrîntă în lumea 
sugerată de culori, umbre, de 
geometria caldă a viziunilor, 
a senzațiilor, a curbelor.

Reflexul vieții interioare

o incantație ciudat lirică a li
bertății umane.

De o mare frumusețe e lu
crarea de grafică „Ortacii", 
frumusețe ce rezidă mai puțin 
în contururile înverșunat clare, 
ci din elementul' formelor, de
cupat parcă dintr-un real vio

late de valori emotive. Dinco
lo de forme, 
flexibil, acut, 
ritului, căci 
Tellmann nu 
simbolul. De 
alb contează mai mult decît 
cel negru ; el aureolează par-

de linii se simte 
încununarea spi- 
grafica iui losif 
refuză expresia, 

multe ori spațiul

se 
unei 
care 
unui 
care

CARNET PLASTIC
etem, deloc auster, deloc

lucrărilor

e 
împlinit cu fidelitate în marea 
majoritate a picturilor și a lu
crărilor de grafică recent ex
puse la Deva. Inspirația lui 
losif Tellmann a avut ca izvor 
iubirea pentru simbolurile u- 
mane dintotdeauna („Mirea
sa", „Maternitate"), simbolul 
«rectorului fiind o întrupare,

bil, 
trecător... Tehnica 
de pictură sau de gravură e 
asociată cu ordinea elementu
lui intelectual degajat din lu
crări. „Generații" comunică 
un spațiu echilibrat al firii u- 
mane, din spațiul picturii rămî
ne doar proiecția calmă a 
naturii umane. Umanul este, 
deci, desăvîrșit prin echilibrul 
cu care se măsoară și pe care 
noi îl descoperim intens cu un 
ochi ce ar trebui să știe cît 
de bine sînt percepute rapor
turile expresiei artistice.

in lucrările de grafică, ra
porturile nu sînt numai geome
trice ci și de o mare diversi-

/

că plăcerea de a descoperi 
mai mult simbolurile decît ara
bescurile uniforme ale încru
cișării de planuri („Pastorală", 
„Nuntă țărănească").

In „Republică scumpă" 
simți poezia spațiului ca o 
pace de forțe latente, imagi
nea nu se dizolvă, nu se vo
latilizează, ci dimpotrivă, se 
înalță, înnobilată de sens ; un 
sens care refuză capriciul și 
hazardul, un sens al vieții rupt 
parcă din natura fascinantă a 
libertății ființei umane. E forță 
în aceste lucrări, o forță stăpî
nită nu atît de fidelitatea față 
de imagine cît de puterea de 
a crea un univers căruia noi

trebuie să-i gustăm elocvența 
sugerată în cazul picturii de 
față de plenitudinea ideii de 
Republică.

Trebuie insistat asupra spa
țiului dens din lucrările „Meș
terului Manole", „Țărance", 
„Femeia torcînd". Prima lucra
re te angajează nu numai liric, 
ci și cerebral. Uimește fideli
tatea față de armonia dintre 
culoare și combinațiile ei. 
„Meșterul Manole" pare o 
forță stăpînită de mister, în 
jurul lui se creează iluzia unei 
lumi și a unui spațiu tragic 
copleșitor de uman.

losif Tellmann aduce în a- 
ceastă expoziție mesajul vie
ții minerilor, mineri ce au de
venit pentru pictor 
pline de farmec, de 
„în subteran" admiri 
tica unui decor, ci
proaspătă că omul rămîne 
modelul și arhetipul naturii, că 
omul înlătură prin curaj sen
zația de absență, de viață 
convențională.

film" al minei Lonea a reali
zat a doua sa producție. Este 
vorba de scurt metrajul „Cînd 
intră pe o ureche și iese pe 
cealaltă", realizat la cererea 
serviciului de aeraj și protec
ția muncii.

Pe o durată de aproximativ 
10 minute, pelicula redă as
pecte pline de învățăminte din 
domeniul protecției muncii, 
proprii și altor exploatări mi
niere. Scurtmetrajul „Orizon
tului" — realizat de operato
rul Sergiu Boiță și ing. Ștefan 
Rancea — poate fi. așadar, 
proiectat și Ia alte unități ale 
Centralei cărbunelui^ ,

modele 
virtute, 

nu este- 
senzația

selecției riguroase și exigen
te din imensul depozit literar 
(literatura dramatică româ
nească actuală și clasică, in
terbelică, tezaurul dramatur
giei universale clasice sau li
teratura contemporană a țări
lor socialiste și cea progresis
tă occidentală).

In contextul exploziei in
formaționale a secolului nos
tru, cînd difuzarea informa
ției culturale se realizează în 
cadențe alerte prin canalele
cele mai diverse, strategia 
preselecției valorilor durabile 
trebuie întemeiată pe criterii 
ferme care să valideze opțiu
nile.

Căror criterii se subordo
nează actul selecției reperto
riului ? Din împrejurarea că 
artei i se atribuie comanda
mentul major de a contribui 
la plămădirea „tipului uman 
nou", selecția va însemna pro
movarea acelei literaturi dra
matice a cărei valoare morală 
este supremă (literatura ac
tuală originală este seismo
graful timpurilor noastre, dar 
și cea clasică, românească și 
universală, propune modele 
etern-umane, ca și cea con
temporană a țărilor socialiste 
sau progresistă occidentală, 
cronică a vremii de azi, în
fiptă în miezul cotidianului).

Opțiunea repertorială se 
corelează cu potențialul artis
tic (actoricesc, regizoral, sce
nografic), căci chiar capodo
pera este eficient asimilată 
doar dacă transpunerea sce
nică este integral permeabilă 
subtextului.

Teatrul există pentru pu
blic, pentru nevoile lui spiri
tuale, și repertoriul este con
diționat de gustul său artistic, 
de apetența estetică, de nece
sitatea vitală resimțită pentru 
actul cultural. Optimizarea 
raportului teatru-publie apa
re, astfel, o funcție a reperto
riului teatral.

Prof. Ironim MUNTEANU. 
director

al Teatrului „Valea Jiului"

ANII NOȘTRI
Sînt anii noștri treaptă încrustată 
Cu ritmuri ce se nasc incandescent, 
Cu visu-ngemănat în nestemată 
împodobind al patriei prezent.

Sînt anii noștri o dimensiune 
Cuprinsă în acest cuvint : PARTID, 
li măsurăm prin fontă și cărbune,
Prin zbor spre zări, ce vast ni se deschid.

Sint anii noștri tumultuos asalt 
Cu 
Ne
Pe

fruntea ridicată către soare - 
făurim prin ei destin inalt 
magistrala erei proletare.

N. POP

Vremea mea...
Esență de uraniu smuls
Din minereurile grele 
Poartă acest ales impuls
Și zbucium rar al vremii mele.

Inimi de om fierbinți s-adună 
Alături, una lingă alta, 
Pulsîndu-și cauza comună.
Geneză-i fruntea, cîntă dalta I...

I 
I

I 
I 
I
I

Lumina ne-o vibrăm prin spații 
Iar viitorul ne inundă.
Cu-adinci sclipiri de constelații 
Și cu frecvențe lungi de undă.

Zvicnind din marmura albastră 
Intr-un fluid de frumuseți, 
Aripa suie-n lupta noastră, 
De pace, foșnet și vieți !

Esență de uraniu smuls 
Din minereurile grele 
Poartă acest ales impuls 
Și zbucium rar al vremii mele...

loan CHIRAȘ, 
Petroșani

De 17 ani pe scena Teatrului
Incepîndu-și cariera ar

tistică la Teatrul de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani, ac
torul Dumitru Drăcea are a- 
cum trainice legături afective 
cu scena. De la debutul său, 
în stagiunea 1956—1957, în 
rolul Necunoscutului din pie
sa „Ceasul de aur" de I. Ni- 
culescu, montată de regizorul 
Marcel Șoma — vocația 
artistică s-a confirmat de 
un an la altul cu noi și 
elemente care-1 definesc 
actor de dramă cu largi 
ponibilitătb compoziționale.

In cei 17 ani de muncă ne
întreruptă pe scena de aici a 
interpretat peste 70 de perso
naje din dramaturgia româ
nească și universală, clasică 
și contemporană. Dintre aces
te interpretări multe au în
semnat adevărate succese 
consemnate ca atare 
timpul lor. După „Ceasul de 
aur" au urmat multe alte 
tribu/ii — în „Take, Ianke și

iul 
la 

noi 
ca 

dis-

in

dis-

Cadîr" de, V.I. Popa ; „Revi
zorul" de N. Gogol; „Inșir-te 
mărgărite" de Victor Eftimiu... 
In stagiunea 1961—1962 a 
realizat cu simplitate și sin
ceritate, cu o bogată paletă de 
mijloace expresive un rol de 
compoziție — Sviokolkin din 
„Un om obișnuit" de Leonid 
Leonov. In aceeași stagiune. 
Dumitru Drăcea a compus cu 
multă emotivitate, naturalele 
și sinceritate un rol dificil — 
Ion din cunoscuta dramă a 
lui I. L. Caragiale — „Năpas
ta". Sinceritatea și simplita
tea mijloacelor de ex
presie sînt coordonate
le acestui actor remarcabil, 
cu personalitate puternică, ca
re ișl compune cu aceeași 
scrupulozitate rolul principal 
ca și pe cel episodic, 
mă sau comedie.

„Despot-vodă" de
Alecsandri: „Punctul 
nani" de Gh. Vlad; 
tea regilor" de W. Shakespe
are ; „Suflete tari" de Camil

de dra

V asile 
culmi- 
Noap-

Valea Jiului"
Petrescu; „Sfîntu Mitică Bla- 
jinu" de Aurel Baranga sînt 
piese, din anii mai apropiati, 
în care Dumitru Drăcea a in
terpretat roluri de mare fru
musețe spectaculară și u- 
mană. Să ne amintim de Mir
cea Voevod din piesa lui D. 
Tărchilă „Io, Mircea Voe
vod", de toarte complexul 
Harpagon din „Avarul" de 
Moliere (în regia Mariettei 
Sadova), de spectacolele cu 
piesele „Vlaicu vodă" de Al. 
Davila, „Omul pămintului" 
de V asile Zdrenghea, de co
media „Jocul | de-a vacanta" 
a lui Mihail Sebastian.

Dumitru Drăcea este un 
actor de rară modestie și cu 
bogate resurse artistice, ge
neros și devotat teatrului din 
Petroșani pe a cărui scenă 
vocafia sa artistică a fost 
răsplătită de atîtea ori de bi
nemeritate aplauze.

„Dimitrie Cantemir - Studiu lingvistica

de ȘTEFAN GIOSU
De curînd a fost editat un 

studiu 
celent 
mele 
tente în 
miriană.
Ștefan Giosu îi datorăm a- 
ceastă utilă și binevenită a- 
pariție căci opera lui D. Can
temir merită din plin o per
tinentă cunoaștere filologică 
și lingvistică. Marele uma
nist, marele om al Renașterii 
noastre, filozof, istoric, fol
clorist, etnograf, scriitor. 
Cantemir a lăsat literaturii 
române trei lucrări valo
roase ca întindere, putere de 
analiză, construcție și cu
noaștere filozofică : „Diva
nul sau gîlceava înțeleptu
lui cu lumea" (sau „Giude- 
țul sufletului cu trupul") 
„Istoria ieroglifică" și „Hro
nicul vechimii a romano- 
moldo-vlahilor". In sensul 
strict al cuvîntului, Cante
mir, prin aceste' lucrări, e 
un adevărat precursor al pro
zei culte românești ; deși lu
crările sale importante („Is
toria ieroglifică" și „Hroni
cul") au rămas netipărite pî
nă în a doua jumătate a se
colului trecut, „Hronicul", 
cunoscut doar din manus
cris, alături de „Descriptio 
Moldaviae" au fost nesecate 
izvoare de idei pentru înte- 
meitorii Școlii Ardelene, Ma
ior, Micu, Șincai, Budai 
leanu.

Folosind în scrierile 
cea mai utilizată limbă 
atunci — latina — Dimitrie

monografic 
privind 

lingvistice 
vasta operă 
Lingvistului

ex-
proble- 

exis- 
cante- 
ieșean

De-

sale
pe

Cantemir a făcut cunoscut 
lumii întregi poporul român 
cu infinitele sale valențe spi
rituale. Deși a trăit în afa
ra graniței mult timp (22 de 
ani în Turcia ca ostatec sau 
capuchehaie al fratelui^ său ' 
Antioh și 12 ani în 
surghiunit în urma 
gerii de la Stănilești (17 II), 
Cantemir 
cum ne <

Rusia 
înfrîn-

• „a rămas — așa 
dezvăluie N. Iorga

Capitolul întîi parcurge o- 
pera lingvistică cantemiria- 
nă, autorul analizînd-o cu 
un minuțios spirit critic, 
părerile lui Cantemir despre 
limbă fiind primele dovezi 
de lingvistică generală in 
cultura noastră. Cărturarul 
cunoaște 11 limbi (o știm din 
mărturisirea lui Gh. Barițiu) 
fapt ce favoriza mult miș
carea lui în probleme

NOTE DE LECTOR
de

locuri atît de înde- 
un om al țării sa-

sinonim, sofistică, 
confuzie, consens,

— și în 
părtate, 
le".

Introducînd alfabetul la
tin în scrierea românească, 
folosind termenii neologici 
curenți pe atunci (axiomă, 
dialectic, melanholie, nimfă, 
politic, 
climat.
temperament, triumf, confe
derație. propoziție, punct, 
materie) Cantemir a îmbo
gățit mult vocabularul lim
bii române, fiind pe drept 
cuvint considerat adevăratul 
precursor al limbii literare.

Lucrarea lui S. Giosu. „D. 
Cantemir — Studiu lingvis
tic" este unitară, străbătută de 
un spirit sintetic, împărțită 
în următoarele capitole — 
cheie : Preocupări lingvisti
ce in opera lui D. Cantemir; 
Particularități fonetice ; Par
ticularități morfologice ; Le- 
xicul; Elementul popular ; 
Particularități de stil; în
cheiere.

limbă, putînd face cu ușu
rință referințe de la una la 
alta. A adus idei noi cu pri
vire la „originea limbilor" 
arătînd cu precădere izvorul 
limbii poporului român, al 
continuității noastre neîn
trerupte in Dacia Traianâ. 
pledînd cu mult crez pentru 
unitatea limbii române. Can
temir credea că noi am fi un 
popor neolatin pur, Traian 
ar fi „împăratul românilor 
și limba noastră cea părin
tească — care din româneas
că sau latinească este" e 
cea mai pură limbă latină 
căci poporul nostru, după el. 
s-ar trage din aristocrația 
romană de la nordul Dunării.

Cel mai învățat și mai cult 
cm din «foldova anilor 1700. 
Cantemir — cărturarul fo
losește in lucrările sale 
splendide proverbe popu
lare spre elucidarea, explica
rea sau satirizarea unor fap
te, stări, evenimente din via

ța' acelei mult prea zbuciu
mate epoci. De cele mai mul
te ori proverbele nu rămîn 
în starea lor pură (luate din 
popor), ci sînt interpretate 
personal de autorul „Diva
nului" care a ținut să fie 
original și creativ pe par
cursul întregii opere scrise 
de el. O dialectică a previzi- 
bilitățri se naște din „cine 
face, faee-i-se“, iar cel mic 
din pricina unor „pricini 
pricinătoare" cade mai repe
de decît cel mare căci „fie- 
tecui decît sine, cel mai ta
re este să se afle" sau „așea- 
dară în lumea lucrurilor ce
lor tîmplătoare celor ce ră
dăcina și pricina dintîi necu
noscută le este, precum toa
tă fără chiverniseala cuiva și 
fără nici o pricină a cădea și 
a se tîmpla par".

Din punct de vedere sinte
tic, frazele lui D. Cantemir 
curg în stilul scrierilor isto
ricilor latini (subiectul — la 
începutul frazei, predicatul 
la sfîrșit) Cantemir folosește 
monorima deseori, ea dînd 
prin specificitatea ei o no
tă muzicală întregii compozi
ții lirice.

Deși s-a vorbit și se va 
vorbi mult despre Cantemir, 
acest strălucit cărturar, lu
crarea de față întregește prin 
tonul ei științific, elevat lun
gul șir al comentariilor se
rioase pe marginea uneia 
dintre cele mai de seamă o- 
pere literare românești.

Prof. Ana POP SlRBU



SIMBĂTĂ, 1 DECEMBRIE 1973

Plenarei comune a Comitetu'ui Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale cu privire la măsurile pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului national 

unic de dezvoltare economică și socială a României pe anul 1974, 
problemele dezvoltării energetice și măsurile de economisire a combustibilului și energiei

(Urmare din pag. 1)

pe locuitor vor fi în acest an 
cli circa 25 la sută mai mari 
decît în 1970 ; au fost cons
truite circa 325 000 aparta
mente, iar în mediul rural 
circa 127 000 de locuințe.

Plenara a subliniat că re
zultatele însemnate obținuți 
în dezvoltarea economico- 
socială a țării în primii trei 
ani ai cincinalului dovedesc 
că organizațiile de partid des
fășoară o muncă susținută 
pentru unirea eforturilor oa
menilor muncii în vederea 
îndeplinirii sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea și ri
dicării României pe noi trep
te de progres și prosperitate.

Dezbaterile din Plenară au 
relevat, deopotrivă, faptul că 
rezultatele obținute puteau fi 
și mai bune dacă nu ar fi 
continuat să se manifeste o 
serie de lipsuri și deficiențe, 
dacă s-ar fi desfășurat o mun
că organizatorică perseveren
tă și concretă pentru utili
zarea completă a capacități
lor de producție aproviziona
rea ritmică cu materii prime 
și materiale și organizarea 
cooperării între întreprinderi, 
ridicarea calității produselor, 
reducerea cheltuielilor mate
riale de producție realizarea 
integrală a punerilor în func
țiune a obiectivelor de inves
tiții și ridicarea eficienței- ■? 
conomice.

Plenara a constatat că pre
vederile planului național u 
nic de dezvoltare economică 
și socială Și ale bugetului de 
stat al Republicii Socialiste 
România pe 1974 elaborate 
cu participarea largă a ma 
selor de oameni ai muncii 
corespund orientărilor funda

în domeniul producției 
industriale

1. Ministerele, centralele in
dus riale și întreprinderile 
vor lua măsuri hotărîte pen 
tru respectarea disciplinei dc 
plan, îndeplinirea producției 
fizice în sortimentele prevă
zute și livrarea ritmică a a- 
cesiora potrivit..,. contractelor 
încheiate.

in acest scop se va 
acționa pentru folosirea 
tuturor capacităților de pro
ducție și ridicarea producti
vității schimburilor II și III 
la nivelul schimbului I, asigu- 
rîndu-se conducerea și asis
tența tehnică corespunzătoa
re în toate schimburile, îm
bunătățirea fluxurilor tehnolo
gice și eliminarea locurilor 
înguste.

Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini Grele, 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Unelte și E- 
lectrotehhicii și celelalte mi
nistere producătoare da uti 
laje vor asigura fabric xț’a și 
livrarea utilajelor tehnologi
ce, mașinilor unelte, aparata- 
jelor electrice și de automati 
zare în strictă concordanță 
cu contractele încheiate. în- 
cărcînd la maximum și în 
mod echilibrat capacitățile de 
oroducție ale întreprinderi
lor. Se va acorda prioritate 
livrării mașinilor și ut .'aje- 
lor necesare echipării supra
fețelor construite și neutilate 
din întreprinderile existen'e

", Comitetele și consiliile 
o' enilor muncii vor lua mă 
suri pentru funcționarea în 
condiții de siguranță ." insta
lațiilor, mașinilor și utilajelor 
prin respectarea cu strictețe 
a normelor tehnologice de 
exploatare, a graficelor de 
revizii și reparații aprovizio
narea din timp cu materiale 
și piese de schimb, astfel în- 
cît opririle pentru reparații 
să se limiteze la strictul ne
cesar.

Ministerele constructoare 
de mașini, precum și celelal
te ministere producătoare de 
piese de schimb vor elabora 
Programe de fabricație con- 
cre e pe fiecare întreprindere 
corelate cu planurile de re
parații ale uzinelor beneficia
re.

3 Toate ministerele vor lua 
. măsuri pentru îmbunătățirea 
cooperării, elaborarea și apli- 
c- rea studiilor privind con
centrarea Și specializarea pro
ducției. pentru stabilirea pro
filului tuturor întreprinderi
lor.

Consiliul de coordonare a 
profilării, specializării și co
operării în ramurile construc
ții de mașini și metalurgie, 
împreună cu ministerele, va 
inventaria capacitățile cu 
profil de construcții de ma
șini, indiferent de mărimea 
și subordonarea organizatori
că a acestora și va elabora 
un program pentru comasa
rea și regruparea lor în uni
tăți puternice dotate cu teh
nică modernă, capabile să e- 
xecute lucrări de înaltă teh
nicitate.

4. Gospodărirea judicioasă a 
resurselor materiale alocate 
pentru îndeplinirea planului 
constituie o sarcină econo
mică generală a tuturor orga
nelor de partid și de stat.

In vederea reducerii mai 
accentuate a consumurilor 
materiale se va acționa cu 
hotărîre pentru a asigura con
cepția și execuția corespun
zătoare a produselor, normarea 
consumurilor la toate mate
riile prime și materialele. în
treprinderile constructoare de 
mașini vor stabili programe

mentale stabilite de Congre
sul al X-lea și Conferința Na
țională, sînt realiste, au asi
gurate baza materială și răs
pund în bune condiții posibi
lităților economie: noastre,
cerințelor edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României aprobă în unanimi
tate prevederile proiectelor 
Planului și Bugetului și stabi
lesc să fie supuse Marii A- 
dunări Naționale spre legife
rare.

Plenara consideră că măsu- 
r’Ie pentru dezvoltarea ener
geticii și folosirea mai judi
cioasă a combustibilului și a 
energiei, orientarea în acest 
sens a întregii activități de 
creștere a rezervelor și de 
utilizare a resurselor vor asi
gura. pe o perioadă de pers
pectivă, condiții pentru dez
voltarea în ritmuri înalte . a 
forțelor de producție ale ță
rii.

In scopul realizării integra
le a sarcinilor prevăzute în 
planul național de dezvolta
re economico-socială pe anul 
1974, Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. și Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale obligă organe
le și organizațiile de partid, 
comitetele și consiliile oame
nilor muncii consiliile de 
conducere ale ministerelor să 
desfășoare o . activitate susți
nută pentru asigurarea tutu
ror condițiilor în vederea va
lorificării superioare a între
gului potențial material și 
uman de care dispunem.

pentru reducerea consumului 
de metal prin îmbunătățirea 
structurii sortimentale a pro
ducției, reproiectarea produ
selor. folosirea în mai mare 
măsură a înlocuitorilor, per
fecționarea tehnologiilor de 
fabricație.

Pentru încadrarea în cota 
normală de exploatare a pă
durilor și economisirea mate
rialului lemnos, Ministerul E- 
conomiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții să 
stabilească soluții și modali
tăți concrete pentru recupe
rarea integrală a lemnului e- 
xistent în parchete, creșterea 
coeficientului de valorificare 
a masei lemnoase, extinde
rea fabricației și folosirii plă
cilor aglomerate și fibrolem- 
noase, limitarea folosirii che
restelei de rășinoase și foioa
se.

Ministerele, centralele și 
întreprinderile vor intensifica 
colectarea tuturor deșeurilor 
— metal lemn, textile, hîrtie 
—- și vor asigura prelucrarea 
industrială a acestora.

In vederea aprovizionării 
ritmice cu materii prime și 
materiale, ministerele, centra
lele și întreprinderile vor 
lua măsuri severe pentru res
pectarea disciplinei contrac
tuale, încadrarea în repartiți
ile asigurate prin plan ; se 
vor urmări operativ stocurile 
supranormative și fără miș
care și se va acționa cu toată 
fermhat^p. pen’ru repunerea 
rapidă în cir uitul economic 
a acestora.

5. Plenara aprobă măsurile 
pentru dezvoltarea energeticii 
și raționala folosire .i combus
tibilului și energiei. In vederea 
obținerii unor creșteri sub
stanțiale a producției industria
le și a venitului național în 
condițiile folosirii judicioase 
a resurselor energetice. Ple
nara obligă organele și orga
nizațiile de partid, ministere
le. centralele și întreprinde^- 
riie să treacă de îndată la 
aplicarea măsurilor stabilite 
în acest scop.

Ministerul Minelor, Petrolu- 
lului și Geologiei va intensi
fica cercetările și prospecțiu
nile geologice pentru identi
ficarea și punerea în exploa
tare a unor noi rezerve de 
cărbune, Petrol, gaz metan, 
ape termale și va lua măsuri 
pentru creșterea gradului de 
exploatare a acestora prin in
troducerea tehnologiilor mo
derne de extracție, pregătirea 
noilor fronturi de lucru, ex
tinderea mecanizării lucrări
lor în exploatările carbonife
re.

Ministerul Energiei Electrice 
și celelalte minis;ne economi
ce vor acționa ho'ărît. pentru 
reducerea substanțială a uti 
lizării hidrocarburilor- în cen
trale electrice și ute procese 
de ardere, extinderea folosi
rii lignitului și a șisturilor 
bituminoase precum și redu
cerea ' consumurilor proprii 
tehnologice în centralele e- 
lectrice și termice, cît și a 
pierderilor în rețelele de trans
port și distribuție. Se va in
tensifica activitatea pentru 
realizarea programului de 
construcții hidroenergetice și 
trecerea la utilizarea energiei 
nuclearoelectrice.

In toate unitățile — îndeo
sebi din chimie, metalurgie, 
materiale de construcții și 
construcții de mașini — se 
vor lua măsuri imediate pen
tru elaborarea bilanțurilor e- 
nergetice. reducerea consumu
rilor specifice energetice, în
locuirea agregatelor cu randa

mente scăzute, îmbunătățirea 
proceselor de ardere, perfec
ționarea tehnologiilor de fa
bricație, întărirea controlului 
și eliminarea risipei de resur
se energetice.

Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini Grele va 
accelera asimilarea, fabrica
rea și livrarea cazanelor și in
stalațiilor de ardere cu ran
damente ridicate și scoaterea 
din fabricație a agregatelor 
cu consumuri exagerate de 
combustibil.

Ministerul Transporturiloi 
și Telecomunicațiilor și cele
lalte ministere, care au în do
tare mijloacele de transport 
vor acționa pentru scoaterea 
din exploatare sau înlocuirea 
mijloacelor de transport cu 
uzură avansată și cu consu
muri excesive de carburanți 
pentru eliminarea transpor
turilor în gol și pe trasee ne
raționale și optimizarea în
tregii activități de transpor
turi.

In domeniul edilitar și cas
nic se va acționa pentru ra
ționalizarea consumului de 
combustibil și energie, fără a 
afecta desfășurarea normală 
a vieții și activității sociale, 
prin normarea temperaturii 
de încălzire și a iluminatului, 
stabilirea de orare corespun
zătoare pentru funcționarea 
instalațiilor de producere și 
consum a energiei și combusti
bililor. ale magazinelor, ale 
instituțiilor administrative și 
de gospodărire comunală.

6. Plenara C.C. al P.C.R. și 
Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale cer 
tuturor întreprinderilor, cen
tralelor și ministerelor să ac
ționeze cu mai multă exigen
ță în direcția îmbunătățirii 
radicale a calității și fiabili
tății produselor prin reproiec
tarea acestora, îmbunătățirea 
parametrilor tehnico-econo- 
mici. perfecționarea procese
lor tehnologice, întărirea răs
punderii în omologarea pro
duselor, precum și prin 
ridicarea permanentă a ca
lificării profesionale a mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor și creșterea exigențelor 
controlului de calitate.

Este necesar să se accelere
ze dotarea întreprinderilor cu 
aparatură de măsură și con
trol. precum și cu standuri de 
încercări- Unitățile beneficia
re vor organiza la' fabricile 
furnizoare din țară și din 
străinătate “decepția mașinilor, 
utilajelor și materialelor res
pective.

In vederea realizării de 
produse care asigură un grad 
ridicat de valorificare a re
surselor de materii prime și 
materiale. Ministerul Indus
triei Metalurgice va trebui să 
acționeze cu toată fermitatea 
pentru lărgirea gamei de o- 
țeluri aliate — mai ales a 
celor slab aliate și a 
oțelurilor carbon de calitate; 
la rîndul lor. ministerele cons
tructoare de mașini vor acțio
na pentru dezvoltarea mai ac
centuată a . producției în do
meniile : ’ electronică, electro
tehnică, mașini unelte, meca
nică fină și optică, construc

în domeniul
1. Organele și organiza

țiile de partid, organele și u- 
nitățile agricole, comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene vor lua măsuri 
hotărîte pentru gospodărirea 
judicioasă a fondului funciar 
și conservarea pămîntului — 
avuție națională d.e importan
ță hotărîtoare —, limitarea la 
minimum a scoaterilor din 
circuitul agricol a terenurilor 
scoase provizoriu din produc
ție. Sumele încasate pe baza 
tarifelor de deviz pentru folo
sirea terenurilor agricole în 
alte scopuri vor constitui un 
fond special care va fi 
utilizat pentru refacerea 
și redarea în circui
tul agricol a altor te
renuri, dezvoltarea și îmbu
nătățirea fondului funciar a- 
gricol.

2. Structura culturilor va 
fi simțitor îmbunătățită, mă- 
rindu-se ponderea planteloi 
tehnice, în special a inului 
pentru fuior, sfeclei de zahăi 
și bumbacului.

Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, 
organele de partid și, organele 
agricole județene vor acționa 
din timp ca în fiecare unita
te agricolă să fie asigurat în
tregul necesar de semințe și 
vor acorda cea mai mare a- 
tenție desfășurării la timp și 
în bune condițiuni a tuturor 
lucrărilor agricole.

Se va acționa energic pentru 
darea în funcțiune la timp și 
exploatarea terenurilor ame
najate pentru irigații, astfel 
îneît să se realizeze producți
ile prevăzute în studiile teh
nico-economice.

3. O atenție deosebită se va 
acorda folosirii raționale a 
parcului de tractoare și mașini 
agricole, întreținerii și explo
atării acestora. Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor și Ministerul

în domeniul 
1. Ținînd 

că, în anul
seama de 
viitor, mai

faptul
mult

ții navale și utilaje de mare 
capacitate pentru carierele 
de lignit și altele. Ministerul 
Industriei Chimice va asigura 
creșterea ponderii sortimente
lor de sinteză fină și a pro
duselor chimice auxiliare de 
mic tonaj ; Ministerul Indus
triei Ușoare va asigura mă
rirea _ gradului de finețe a țe
săturilor și tricotajelor, mo
dernizarea confecțiilor.

In vederea accelerării in
troducerii progresului tehnic 
ministerele, centralele indus
triale ji întreprinderile vor 
pune în centrul preocupărilor 
îndeplinirea integrală a pro
gramelor de însușire a noilor 
produse și de modernizare a 
celor din fabricația curentă. 
Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie și ministe
rele vor urmări lunar stadiu] 
asimilării produselor noi și 
vor adopta operativ măsurile 
necesare pentru prevenirea o- 
ricăror întârzieri

Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini Grele și 
Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini Unelte și 
Electrotehnicii vor aqționa 
pentru diversificarea produc
ției de mașini și utilaje și vor 
asigura. în termene cît mai 
scurte posibil, recuperarea în
târzierilor în atingerea gradu
lui de integrare la produse
le fabricate pe bază de licen
ță. Totodată, se impune orien
tarea fermă spre tipizarea 
produselor și materialelor.

7. Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie minis
terele și institutele de Cerce
tări vor concentra cu precă
dere forțele de cercetare pen
tru :

— elaborarea tehnologiilor 
pentru valorificarea resurse
lor minerale cu conținuturi 
mai reduse și cu condiții mai 
dificile de exploatare ;

— lărgirea bazei de ener
gie primară, accentuarea o- 
rientărilor spre utilizarea căr
bunilor în producția de ener
gie și în alte procese de arde
re ; elaborarea soluțiilor pri
vind accelerarea utilizării e- 
nergiei nucleare și a altor noi 
surse de energie ;

— crearea de noi echipa
mente energetice și perfecțio
narea tehnologiilor și instala
țiilor de ardere în scopul creș
terii substanțiale a randa
mentelor ;

— elaborar.ea.de no: materi
ale și tehnologii care să condu, 
că lâ micșorarea consumului de 
metal, lemn și altor materia
le deficitare, valorificarea ra
pidă a rezultatelor cercetării 
științifice.

Concomitent cu asigurarea 
condițiilor pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de plan 
pe anul 1974, Consiliul Na
țional pentru Știință și Teh
nologie, Comitetul de Stat al 
Planificării și ministerele vor 
lua măsuri pentru pregătirea 
din timp a programului de 
cercetare și a planului tehnic 
pe anul 1975 astfel îneît prin
cipalele sarcini și direcții de 
promovare a progresului teh
nic să preceadă elaborarea 
planurilor de dezvoltare eco
nomică și socială.

agriculturii
Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele au aarcina să 
treacă la fabricarea și dotarea 
unităților agricole cu combine 
de tip îmbunătățit pentru re
coltat porumb știuleți, să asi
gure mașinile necesare meca
nizării lucrărilor din legumi- 
cultură, pomicultură, viticul
tură, de recoltare a nutrețuri
lor de volum și de mecanizare 
a lucrărilor în zootehnie, de ad
ministrare a îngrășămintelor 
și insectofungicidelor.

4. In zootehnie este necesar 
să se acorde o atenție mai ma
le complexelor de creștere și 
îngrășare a animalelor, să se 
urmărească îmbunătățirea se
lecției și reproducției anima
lelor, popularea unităților cu 
material biologic corespunză
tor, precum ș reducerea pier
derilor din mortalități. In a- 
cest scop, se va asigura impor
tul de animale de rasă pentru 
îmbunătățirea radicală în 3-4 
ani a șeptelului. Organele a- 
gricole trebuie să realizeze o 
îmbunătățire substanțială a 
bazei furajere, folosirea rați
onală a furajelor și crearea 
de rezerve pentru îmbunătăți
rea furajării animalelor.

Organele și organizațiile de 
partid vor mobiliza oamenii 
muncii din agricultură pentru 
intensificarea întreținerii și 
fertilizării suprafețelor de pă
șuni și finețe naturale, spori
rea producției furajere dc vo
lum, bogate în proteină. Tot
odată, trebuie să se pună în 
funcțiune la termenele prevă
zute toate capacitățile de pro
ducere a furajelor proteice.

Organele comunale trebuie 
să acționeze cu stăruință pen
tru valorificarea mai bună a 
posibilităților existente în 
gospodăriile populației de spo
rire a efectivelor și creștere a 
producției animaliere; se va 
acorda cea mai mare atenție 
contractărilor și achizițiilor de 
animale.

III
investițiilor•

de o treime din sporul produc
ției industriale urmează să se 

realizeze pe baza capacităților 
noi planificate să intre în 
funcțiune, sînt necesare efor
turi deosebite din partea tu
turor ministerelor, pentru or
ganizarea corespunzătoare a 
probelor tehnologice, a recep
ției, darea în funcțiune la ter
menele planificate a noilor o- 
biective și atingerea cît mai 
grabnică a parametrilor pro
iectați.

Ministerele vor trebui să ia 
neîntârziat măsuri pentru ela
borarea și aprobarea studiilor 
tehnico-economice și proiecte
lor de execuție aferente lu
crărilor prevăzute să înceapă 
în 1974, precum și proiectelor 
tehnice pentru fabricarea uti
lajelor. Se va acționa pentru 
încheierea de urgență a con
tractării utilajelor și instalați
ilor tehnologice din țară și din 
import. întreprinderile furni
zoare trebuie să asigure în 
mod riguros fabricația și li
vrarea utilajelor pentru inves
tiții, corelat cu termenele de 
montaj și de punere în func
țiune.

Furnizorii și beneficiarii de 
utilaje și instalații vor organi
za verificarea calitativă exigen
tă a utilajelor pe standurile de 
probă la furnizor sau pe șan
tiere, sub. supravegherea fur
nizorului.

2. Ministerul Construcțiilor 
Industriale, celelalte ministe
re care au în subordine orga
nizații de construcții și comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene vor executa 
lucrări numai la obiectivele 
de investiții repartizate prin 
plan și vor concentra mijloa
cele de producție pe acele șan
tiere unde sînt asigurate uti
lajele și instalațiile tehnologi
ce necesare, în vederea scur
tării duratei de execuție a lu
crărilor, micșorării și lichi
dării imobilizărilor de fonduri 
materiale și utilaje.

Trebuie să se asigure o or
dine rațională de atacare a 
fiecărui obiectiv și corelarea 
realizării lucrărilor de con
strucții cu livrările de utilaje.

Băncile nu vor mai deschide 
finanțarea unor obiective in
dustriale decît după contrac
tarea de către titulari sau be
neficiari a utilajelor din țară 
și din import.

Pe baza balanțelor teritoria
le ale forței de muncă, toate 
întreprinderile și consiliile 
populare vor organiza recruta
rea din timp și calificarea for
ței de muncă necesare pe șan
tiere. In același timp, se va 
acționa pentru creșterea gra
dului de mecanizare a lucră
rilor grele și cu volum mare, 
pentru repartizarea judicioasă 
și folosirea intensivă a utila
jelor pe șantiere.

Ministerele centralele și În
treprinderile vor lua măsuri 
pentru efectuarea în bune con
diții a probelor și recepției in

IV
în domeniul relațiilor 

economice externe
In scopul creșterii schimbu

rilor comerciale externe, 
dezvoltării în continuare a co
operării economice cu alte țări 
și înfăptuirii Hotărârii Con
ferinței Naționale a P.C.R. cu 
privire la echilibrarea balan
ței de plăți externe, comitetele 
județene de partid, cadrele de 
conducere din întreprinderi, 
centrale și ministere vor tre
bui să acorde o mai mare a- 
tenție comerțului exterior, să 
acționeze cu toată energia pen
tru asigurarea producerii fon
dului de marfă destinat expor
tului, creșterea calității com
petitive ale produselor și va
lorificarea avantajoasă a a- 
cestora pe piața externă.

Ministerul Comerțului Exte
rior, ministerele, centralele, 
întreprinderile vor trebui să 
specifice integral. în cel mai 
scurt timp, volumele de export 
și să ia măsuri hotărîte pentru 
contractarea completă a pla
nului de export.

Ministerul Comerțului Exte
rior, Ministerul Finanțelor și 
Comitetul de Stat al Planifi
cării, ministerele economice, 
centralele întreprinderile și a- 
gențiile economice din străi
nătate vor trebui să acționeze 
cu perseverență, pentru creș
terea eficienței exportului prin 
valorificarea mai bună a ma
teriilor prime din țară și din 
import, reducerea costurilor 
interne și obținerea unor pre
țuri externe îmbunătățite.

V
în domeniul ridicării 
eficienței economice

Plenara obligă ministerele, 
centralele și întreprinderile, 
organele și organizațiile de 
partid să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru creș
terea eficienței economice — 
cale sigură pentru creșterea 
venitului național și ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

1. In toate' unitățile econo

stalațiilor, respectînd cu stric
tețe durata și condițiile stabi
lite în proiecte, pentru pregă
tirea cadrelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni în uzine 
similare aflate în funcțiune, a- 
sigurarea materiilor prime și 
a materialelor necesare func
ționării normale a noilor ca
pacității și pentru pregătirea 
producției.

3. In vederea creșterii efici
enței economice a investițiilor, 
ministerele, centralele și în
treprinderile vor intensifica 
acțiunea de reproiectare pen
tru reducerea volumului de 
construcții prin eliminarea lu
crărilor care nu corespund 
necesităților strict funcționale 
sau tehnologice ale producției; 
fondurile astfel disponibiliza- 
te vor fi orientate pentru pro
curarea de mașini și utilaje ca
re să fie montate în spațiile 
existente.

Pentru evitarea construirii 
de spații care rămîn neutilate 
pînă la etapa finală, este nece
sar ca la proiectare și execuție 
să se stabilească ordinea nor
mală de construire a fiecărui 
tronson, de hală, corelat cu 
programul de livrare a utila
jelor.

In toate întreprinderile, sub 
îndrumarea comitetelor jude
țene de partid, vor fi identifi
cate spațiile construite și neu
tilate, precum și cele insufici
ent dotate și se vor întocmi 
programe pentru creșterea 
densității utilajelor și folosi
rea eficientă a tuturor spati
ilor disponibile. începerea u- 
nor noi construcții se va ad
mite numai după utilarea și 
folosirea integrală în scopuri 
productive a spațiilor constru
ite.

Ministerele, organizațiile de 
proiectare și șefii de proiecte 
răspund de soluțiile tehnolo
gice și constructive adoptate, 
de dimensionarea spațiilor și 
capacităților de producție, de 
calitatea și competitivitatea 
producției, de calculele pri
vind eficiența economică și 
valutară a investiției.

Organizațiile de construcții 
sînt obligate să analizeze te
meinic soluțiile constructive 
prevăzute în proiecte ; ele răs
pund, împreună cu proiectan- 
ții și beneficiarii' pentru exe
cutarea de construcții supra
dimensionate sau adoptarea 
de soluții constructive costisi
toare.

4. In vederea asigurării con
dițiilor pentru desfășurarea 
livrării și a montării utilajelor 
în strictă concordantă cu pu
nerea în funcțiune, reducerea 
stocurilor de utilaje existente, 
Comitetul de Stat al Planifi
cării, Direcția Centrală de Sta
tistică, Ministerul Finanțelor 
și băncile vor analiza introdu
cerea unor indicatori cu ajuto
rul cărora -să se planifice și 
să se urmărească lunar volu
mul utilajelor montate.

Este necesar totodată să fie 
sporită exigența în gospodări
rea fondurilor valutare desti
nate importurilor, să fie iden
tificate noi resurse interne ca
re să permită reducerea im
porturilor la strictul necesar.

In vederea evitării dispersă
rii fondurilor valutare și îm
bunătățirii achiziționării din 
import a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor, precum și a 
materialelor este necesar să 
se elimine împărțirea artificia
lă a importurilor în centrali
zate și departamentale să se 
stabilească, pînă la sfîrșitul 
lunii decembrie 1973, răspunză
tori unici pentru importul fie
cărei categorii de produse, in
diferent de subordonarea de
partamentală a beneficiarului. 
Pentru principalele materii 
prime și materiale să se extin
dă încheierea de contracte și 
acorduri pe termen lung.

Ministerul Comerțului Exte
rior și celelalte ministere vor 
lua măsuri pentru îmbunătăți
rea radicală a cooperării Ro
mâniei cu alte state, tratarea 
și încheierea de acțiuni noi de 
cooperare internațională, care 
să permită extinderea bazei de 
aprovizionare cu noi surse de 
materii prime, stimularea ex
portului de produse româ
nești, îndeosebi de mașini și 
utilaje, intensificarea intro
ducerii progresului tehnic în 
producție.

mice se vor lua măsuri pentru 
sporirea producției și a ve- 
nitului net. la 1 000 lei fonduri 
fixe, reducerea cheltuielilor 
de producție, valorificarea su
perioară ă materiilor prime și 
materialelor.

Realizarea sarcinilor prevă
zute în plan cu privire la 
creșterea productivității mun

cii impune acțiuni hotărîte 
pentru intensificarea mecani
zării și automatizării produc
ției, organizarea științifică a 
muncii, repartizarea rațională 
a forței de muncă.

Ministerul Muncii, împreună 
cu ministerele și centralele, 
va lua măsuri pentru funda
mentarea corespunzătoare a 
normelor de muncă și îmbu
nătățirea lor sistematică, con
tinuarea cu fermitate a acțiu
nii de extindere a acordului 
global în industrie, în agri
cultură, în construcții, ca și 
în celelalte ramuri ale produc
ției materiale.

Organele și organizațiile de 
partid vor elabora programe 
concrete de măsuri, pe între
prinderi și județe, pentru re
crutarea și pregătirea munci
torilor calificați, îndeosebi 
pentru obiectivele noi de in
vestiții ce se vor pune în 
funcțiune, precum și pentru 
unitățile economice, în special 
în sectoarele deficitare — 
construcții de mașini, minerit, 
siderurgie, construcții. O aten
ție deosebită trebuie acordată 
atragerii femeilor în activita
tea economică și socială. Con
comitent, vor fi luate măsuri 
pentru desfășurarea în condi
ții mai bune a cursurilor de 
perfecționare a pregătirii in
ginerilor, tehnicienilor, cer
cetătorilor, proiectanților și a 
altor categorii de specialiști.

Organizațiile de partid, de 
sindicat și de tineret trebuie 
să acționeze împreună cu con
ducerile întreprinderilor pen
tru întărirea ordinii și a dis
ciplinei, respectarea progra
mului normal de lucru, redu
cerea orelor suplimentare ne
justificate în raport cu gradul 
de folosire a capacităților și 
a timpului de lucru ; trebuie 
să se evite munca în zilele 
de duminică și de repaus le
gal în sectoarele care nu au 
proces de producție continuu.'

Sporirea eficienței economi
ce în toate ramurile economi
ei impune intensificarea mă
surilor pentru reducerea sub
stanțială a costurilor prin re
vizuirea normelor de consum 
și înfăptuirea integrală a pro
gramelor de reducere a aces
tora, reproiectarea produse
lor și a tehnologiilor de fabri
cație eu consumuri ridicate

VI
în domeniul ridicării 

nivelului de trai
Plenara Comitetului Central 

al P.C.R. și Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale apreciază că preve
derile planului și bugetului 
de stat pe anul 1974 asigură 
creșterea în continuare a ni
velului de trai, devansarea 
programului prevăzut prin 
planul cincinal,

C. C. al P. C. R. și Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României 
aprobă măsurile privind ma
jorarea generală în anul 1974 
a salariilor, corelarea mai ju
dicioasă, în cadrul ramurilor, 
a salariilor muncitorilor cali
ficați, majorarea salariilor 
tarifare de bază din categori
ile inferioare, încadrarea in
dustriei textile într-o catego
rie superioară de salarizare. 
Plenara cheamă organele și 
organizațiile de partid, toți 
oamenii muncii să desfășoare 
o activitate tot mai intensă 
pentru creșterea productivită
ții muncii, realizarea de eco
nomii, gospodărirea mai bună 
a mijloacelor materiale și fi
nanciare, pentru realizarea 
planului cincinal înainte de 
termen și la un nivel superi
or, în condițiile unei înalte 
eficiente a întregii activități 
economico-sociale.

Sporirea accentuată a veni
tului național creează condi
ții ca, în anul viitor, venitu
rile reale totale ale populați
ei să crească cu circa 9,6 la 
sută, salariul mediu nominal 
să ajungă la circa 1 700 lei, 
iar veniturile țărănimii, pro
venite din munca în coopera
tivele agricole de producție și 
gospodăria personală, pentru 
o persoană activă la 950 lei 
lunar. Vor spori cu 8,9 la su- 

i tă fondurile alocate de la bu
get pentru acțiuni social-cul- 
turale.

Desfășurarea în bune condi- 
țiuni a aprovizionării popu
lației impune ca ministerele, 
centralele și întreprinderile 
producătoare de bunuri de 
consum, să asigure lărgirea 
și diversificarea în continuare 
a sortimentelor d,e mărfuri, 
ridicarea calității produselor, 
iar Ministerul Comerțului In
terior și consiliile populare 
județene să ia măsuri pentru 
a asigura buna gospodărire a 

de materii prime, materiale 
și combustibili.

Ministerul Finanțelor, îm
preună cu ministerele econo
mice și băncile, va lua mă
suri pentru reducerea și în
lăturarea pierderilor din ac
tivitatea unor întreprinderi, 
asigurând rentabilizarea acti
vității tuturor unităților eco
nomice.

Ministerul Finanțelor va 
acționa cu exigență pentru 
reducerea la strictul necesar 
a fondurilor destinate pentru 
activitatea administrației de 
stat centrale și locale, precum 
și a celor destinate celorlalte 
unități bugetare.

2. Ministerul Finanțelor, îm
preună cu Comitetul de Stat 
al Planificării va lua măsuri 
pentru îmbunătățirea activită
ții de elaborare a planului 
economico-financiar și a bu
getului de stat. Organele fi
nanciare vor controla funda
mentarea indicatorilor finan
ciari, pe toate treptele organi
zatorice, urmărind ca bugetul 
să dea posibilitatea efectuării 
unor analize aprofundate a- 
supra mersului vieții econo
mice.

In vederea perfecționării 
indicatorilor de planificare și 
analiză economică, cunoașterii 
valorii nou create în activi
tatea productivă și stimulării 
reducerii cheltuielilor materi
ale, se vor lua măsuri pentru 
introducerea din anul viitor 
a indicatorului „producția 
ne<tă“, ca indicator de plan.

Ministerele economice și 
Ministerul finanțelor vor asi
gura urmărirea sistematică a 
modului în care se îndepli
nesc indicatorii financiari, 
vor interveni operativ, stabi
lind măsuri de prevenire a 
unor fenomene economice 
negative.

3. Consiliile de control mun
citoresc — la nivel central, 
județean și la întreprinderi — 
vor intensifica controlul asu
pra transpunerii în viață a 
prevederilor prezentei hotă- 
rîri, orientând activitatea de 
control pe toate treptele or
ganizatorice într-un spirit de 
înaltă exigență, spre asigu
rarea creșterii eficienței eco
nomice, a îndeplinirii exem
plare a sarcinile stabilite prin 
planul de dezvoltare economi
că și socială pe anul 1974.

fondului de mărfuri și des
facerea lui în condiții cores
punzătoare de deservire.

Fonduri importante sînt a- 
loca-te pentru dezvoltarea și 
perfecționarea în continuare 
a învățământului, aplicarea 
măsurilor de dezvoltare a o- 
crotirii sănătății; va continua 
programul suplimentar de 
construire de grădinițe și cre- 
șe de copii. Pentru îmbunătă
țirea condițiilor de locuit se 
vor construi 114 000 aparta
mente fizice din care peste 
60 000 din fondurile statului.

Comitetele județene de 
partid și consiliile populare 
județene vor trebui să asigure 
urmărirea permanentă a mo
dului în care se realizează o- 
biectivele cu caracter social 
și construcțiile de locuințe.

★

îndeplinirea prevederilor 
planului pe 1974, realizarea o- 
biectivelor dezvoltării econo
mice a țării necesită perfec
ționarea întregii activități de 
conducere, a stilului și me
todelor de muncă a tuturor 
cadrelor din economie, a or
ganizațiilor de partid, folosi
rea judicioasă a activului de 
partid, atragerea maselor Ia 
asigurarea conducerii concre
te a activității economice și 
exercitarea unui control rigu
ros, la soluționarea probleme
lor ce condiționează atingerea 
indicatorilor cantitativi și ca
litativi planificați.

Plenara apreciază că, sub 
conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, colective
le de muncă din fabrici și u- 
zine, de pe ogoare, din mine 
și de pe șantiere dispun de 
capacitatea de a obține suc
cese și mai însemnate în anul 
care vine, pe toate planurile 
activității economico-sociale.

Plenara adresează comuniș
tilor, tuturor celor ce mun
cesc, chemarea de a nu pre
cupeți nici un efort în lupta 
pentru accelerarea progresu
lui economico-social al patri
ei, pentru înfăptuirea exem
plară a politicii elaborate de 
Congresul al X-lea — poli
tică ce corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale întregii 
națiuni.

elaborar.ea.de
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cu mișcările de eliberare na
țională, cu forțele revoluțio
nare, antiimperialiste; tot
odată, aceste vizite au marcat 
contribuții de seamă la sta
tornicirea unor noi raporturi 
între state, bazate pe princi
piile dreptului internațional, 
la promovarea procesului de 
destindere, la cauza păcii, co
operării și înțelegerii între po
poare.

3. Plenara reliefează cu sa
tisfacție adîncirea în continu
are a prieteniei și alianței fră
țești dintre România și cele
lalte țări socialiste, amplifica
rea legăturilor de colaborare 
în cele mai diverse domenii 
de activitate. O contribuție de 
seamă au adus în această di
recție numeroasele contacte 
și . convorbiri, îptîlniri și 
schimburi de vederi cu con
ducători de partid și de stat 
din aceste țări.

Plenara dă o înaltă aprecie
re activității desfășurate de 
secretarul general al partidu
lui la Intîlnirea prietenească 
a conducătorilor partidelor 
comuniste și muncitorești din 
unele țări socialiste care a a- 
vut loc în Crimeeă în vara 
acestui an. In același timp, în- 
tîlnirile și convorbirile cu 
conducători de partid și de 
stat ai altor țări socialiste din 
Europa, Asia și America Lati
nă au contribuit la întărirea 
relațiilor reciproce de priete
nie și colaborare tovărășeas
că, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Comitetul Central aprecia
ză pozitiv participarea Româ
niei la activitatea C.A.E.R., 
contribuția la perfecționarea 
și adîncirea cooperării econo
mice, în producție și tehnico- 
științifice dintre țările mem
bre, la aplicarea în viață a 
prevederilor „Programului 
Complex", în scopul înfloririi 
fiecărei economii naționale, al 
egalizării nivelurilor de dez
voltare economică a țărilor 
membre. In același timp, ple
nara relevă extinderea cola
borării economice și tehnico- 
științifice între România și 
celelalte țări socialiste, în in
teresul accelerării progresu
lui fiecărei națiuni socialiste, 
al întăririi forțelor sistemului 
mondial socialist în ansam
blu.

Partidul Comunist Român, 
Republica Socialistă România 
vor acționa și pe viitor, cu 
consecvență, pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor de 
strînsă prietenie cu toate ță
rile socialiste, pe baza princi
piilor marxism-leninismului 
și internaționalismului prole
tar, ale respectării indepen
denței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării fră
țești. Partidul și statul nostru 
vor depune în continuare toa
te eforturile pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, ca 
factor de uriașă însemnătate 
al coeziunii întregului front 
antiimperialist mondial.

4. Plenara salută progresele 
marcante înregistrate în ex

Plenarei C. C. al P. C. R. din 27-28 noiembrie 1973 cu privire la activitatea 
internațională a partidului și statului

tinderea și adîncirea relațiilor 
de prietenie și de colaborare 
multilaterală între România 
și țările care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente.

O strălucită manifestare a 
activității țării noastre în a- 
ceastă direcție a constituit-o 
vizita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu într-un șir 
de state ale Americii Latine, 
urmînd vizitelor întreprinse 
anterior în Asia și Africa. 
Insușindu-și întrutotul apre
cierea Comitetului Executiv, 
Plenara Comitetului Central 
subliniază că prin rezultatele 
deosebit de pozitive, prin con
vorbirile cu conducătorii sta
telor respective, cu reprezen
tanții partidelor de guvernă- 
mînt și ai altor partide pro
gresiste și democratice, prin 
declarațiile comune și celelal
te documente semnate, prin 
întîlnirile cu păturile cele 
mai largi ale populației, a- 
ceastă vizită s-a înscris ca un 
moment de cea mai mare im
portanță în activitatea inter
națională a României socialis
te, ca o puternică expresie a 
solidarității militante cu țări
le angajate pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare, consti
tuind, totodată, o contribuție 
remarcabilă la afirmarea ide
ilor socialismului, la cauza pă
cii și colaborării în întreaga 
lume.

Pornind de la faptul că vi
zita a pus bazele unei colabo
rări trainice și îndelungate 
cu aceste țări pe multiple 
planuri, în spiritul egalității 
în drepturi și avantajului re
ciproc, plenara subliniază ne
cesitatea ca ministerele, toate 
instituțiile și organizațiile de 
resort să acționeze pentru re
alizarea în cele mai bune 
condiții a prevederilor acor
durilor și înțelegerilor înche
iate, corespunzător interese
lor poporului român, cît și in
tereselor popoarelor din state
le vizitate, ale consolidării 
prieteniei româno—latino- 
americane.

Comitetul Central își însu
șește concluziile cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la răstur
narea prin forță a guvernului 
constituțional din Chile, apro
bă poziția adoptată de parțid 
și guvern față de acest act și 
importanța învățămintelor ex
primate în cuvîntarea pentru 
dezvoltarea luptei revoluțio
nare a popoarelor.

Comitetul Central sublinia
ză că Partidul Comunist Ro
mân, România socialistă vor 
depune și în viitor toate efor
turile pentru întărirea solida
rității internaționaliste cu 
statele care se dezvoltă inde
pendent, cu forțele politice 
care se pronunță pentru 
schimbări sociale progresiste, 
înnoitoare, pentru principii 
de organizare socialistă a so
cietății, pentru libertatea po
poarelor, pentru dreptul fie
cărui popor de a-și exercita 
suveranitatea asupra resurse
lor naționale și a-și alege căi
le evoluției istorice potrivit 
propriei voințe, fără nici un 
amestec din afară.

5. Plenara reliefează con
secvența cu care partidul și 

guvernul țării noastre își ma
nifestă solidaritatea și acordă 
un sprijin multilateral mișcă
rilor de eliberare națională, 
luptei pentru libertate a po
poarelor aflate încă sub do
minație colonială. Numeroase
le contacte și convorbirile 
purtate cu conducători ai a- 
cestor mișcări, recunoașterea 
din primul moment a noului 
stat independent Guiineea- 
Bissau și stabilirea de relații 
diplomatice, semnarea Decla
rației comune cu Partidul A- 
frican al Independenței din 
această țară se înscriu ca ex
presii elocvente ale politicii 
României de deplină solidari
tate cu cauza dreaptă a eli
berării popoarelor.

Plenara subliniază că Ro
mânia va acorda în continua
re întregul său sprijin mișcă
rilor de eliberare națională, 
pentru lichidarea cu desăvîr- 
șire a oricăror forme de asu
prire colonială și abolirea de
finitivă a practicilor neocolo- 
nialiste, discriminărilor rasi
ale și politicii de 'apartheid, 
pentru desființarea oricăror 
forme de asuprire, dominație 
și jefuire a altor popoare, 
pentru întărirea legăturilor 
dintre mișcarea comunistă in
ternațională și mișcările de 
eliberare națională.

6. Comitetul Central își ex
primă aprobarea față de acti
vitatea țării noastre pentru 
dezvoltarea continuă, în spiri
tul coexistenței pașnice, a re
lațiilor de colaborare cu toate 
statele lumii, fără deosebire 
de orînduire social-politică. 
Un rol deosebit în această 
direcție l-au avut vizitele, 
contactele la nivelul cel mai 
înalt, la alte nivele și con
vorbirile cu reprezentanți de 
răspundere, dintr-un mare 
număr de state, inclusiv state 
capitaliste dezvoltate. Decla
rațiile solemne comune, tra
tatele și înțelegerile încheiate 
cu aceste prilejuri au stabilit 
baze trainice pentru adîncirea 
colaborării reciproc avanta
joase, constituind, în același 
timp, contribuții importante 
la îmbunătățirea generală a 
climatului politic și înțelege
rea între națiuni, la afirmarea 
principiilor unor noi relații 
între state, la stimularea 
cursului spre destindere in
ternațională.

Plenara C.C. al P.C.R. ex
primă hotărîrea României so
cialiste de a milita cu energie, 
în continuare, pentru așezarea 
relațiilor dintre toate statele 
lumii pe temelia principiilor 
suveranității și independenței 
naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea 
cu folosirea forței, 'avantaju
lui reciproc și respectului 
mutual — principii a căror 
aplicare constituie garanția 
sigură a dezvoltării libere, în
floritoare, a fiecărei națiuni, 
a conlucrării internaționale 
rodnice, în conformitate cu 
năzuințele de pace și bună
stare ale întregii umanități.

7. Plenara dă o înaltă apre
ciere activității rodnice și stă
ruitoare desfășurată de con
ducerea partidului și statului, 
de toyarășul Nicolae Ceaușescu 

pentru instaurarea unui cli
mat de securitate și pace pe 
continentul european, contri
buției active a României la 
pregătirea și desfășurarea 
primei și a celei de-a doua 
faze a Conferinței pentru se
curitate și cooperare în Eu
ropa.

Plenara C.C. al P.C.R. sta
bilește ca România să acorde 
și în viitor o atenție centrală 
înfăptuirii securității europe
ne, să depună toate eforturile 
în vederea desfășurării con
structive a lucrărilor Confe
rinței pentru securitate și co
operare în Europa — astfel 
ca aceasta să se finalizeze 
prin documente care să con
sfințească instituirea unui sis
tem precis, riguros și ferm de 
drepturi și îndatoriri, de an
gajamente și obligații recipro
ce privind principiile noilor 
raporturi între statele conti
nentului și, totodată, să pre
vadă măsuri corespunzătoare 
pentru aplicarea și respecta
rea lor în practică, încît fie
care națiune să dobîndească 
garanția dezvoltării sale libe
re, la adăpost de orice agre
siune sau imixtiune, să 
participe la intensifica
rea cooperării intereuropene, 
neîngrădită de nici un fel de 
bariere artificiale.

Plenara reafirmă convinge
rea fermă a României că se
curitatea europeană nu poa
te fi separată de eforturile 
pentru dezangajarea țpilitară, 
de problemele dezarmării în 
general. Procesul înfăptuirii 
securității europene trebuie 
să ducă la retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
state, la reducerea efectivelor 
trupelor naționale, la desfi
ințarea blocurilor și pactelor 
militare opuse, la lichidarea 
diviziuni actuale a Europei. 
Salutînd începerea negocie
rilor de la Viena, Plenara 
Comitetului Central își expri
mă convingerea că la aceste 
negocieri trebuie să participe 
toate, statele interesate, să se 
țină seama cu strictețe de 
drepturile și interesele legiti
me ale tuturor țărilor de pe 
continent.

8. Pornind de la importan
ța înțelegerilor regionale pen
tru promovarea păcii și secu
rității în Europa și în lume, 
plenara subliniază hotărîrea 
României de a acorda în con
tinuare o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor de bună 
vecinătate între țările din 
Balcani, transformării acestei 
regiuni într-o zonă a păcii, 
prieteniei și conlucrării rod
nice între popoare, fără arme 
nucleare.

9. Comitetul Central al 
P.C.R. exprimă satisfacția în
tregului partid și a întregului 
popor român pentru contribu
ția activă adusă de România 
la rezolvarea în spiritul păcii 
și înțelegerii între națiuni a 
marilor probleme internațio
nale, pentru hotărîrea Cu care 
țara noastră militează în ve
derea stingerii tuturor foca
relor de încordare, soluționă
rii pe cale politică, prin tra
tative, a conflictelor și litigi
ilor dintre state.

Permanent și ferm solidară 
cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez, a celorlalte popoa

re din Indochina, țara noastră 
a salutat cu satisfacție Acor
durile de la Paris cu privire 
la încheierea păcii în Viet
nam, ca și Acordul.de restabi
lire a păcii ’ și înțelegerii nați
onale în Laos. România va 
sprijini activ, în continuare, 
eforturile poporului vietnamez 
pentru consolidarea păcii și 
reconstrucția pașnică a patri
ei sale, pentru dezvoltare de- 
sine-stătătoare pe calea"' pro
gresului economico-social, va 
milita mai departe pentru re
stabilirea liniștii în întreaga 
Indochină și crearea tuturor 
condițiilor ca popoarele din 
Vietnam, din Cambodgia și 
Laos să-și rezolve singure pro
blemele, fără amestec din a- 
fară, potrivit propriilor aspi
rații.

10. Plenara C.C. al P.C.R. 
examinînd cu atenție desfășu
rarea evenimentelor din Ori
entul Apropiat, apreciază că 
evoluția situației din această 
zonă confirmă încă o dată 
justețea poziției constructive 
adoptate de țara noastră care 
s-a pronunțat consecvent pen
tru soluționarea pe cale politi
că a conflictului, a subliniat 
în repetate rînduri că menține
rea încordării, perpetuarea o- 
cupației de către Israel a teri
toriilor arabe dobîndite prin 
forță constituie o permanentă 
sursă de război, cu serioase 
pericole pentru cursul destin
derii și păcii în lume.

Dînd o înaltă apreciere acti
vității intense, acțiunilor și i- 
nițiativelor multiple, propu
nerilor și demersurilor între
prinse de conducerea partidu
lui și statului nostru, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pe 
lingă statele implicate direct 
în conflict și pe lîngă numeroa
se alte state, plenara aprecia
ză că în prezent trebuie făcut 
totul pentru consolidarea în
cetării focului, crearea unei zo
ne de dezangajare militară și 
desfășurarea negocierilor, spre 
a se ajunge la o soluție rapidă 
și definitivă în Orientul Apro
piat. In acest scop este necesa
ră trecerea neîntîrziată la a- 
plicarea Rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967, retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate, instaurarea unei păci 
trainice, juste, care să garante
ze suveranitatea și integrita
tea tuturor statelor din aceas
tă regiune, inclusiv a Israelu
lui, rezolvarea problemei po
porului palestinian în confor
mitate cu aspirațiile sale le
gitime. Plenara subliniază u- 
tilitatea organizării unei con
ferințe care s-ar putea desfă
șura sub egida O.N.U. și la 
care ar fi necesar să participe, 
alături de părțile interesate, 
și alte state — mari, mijlocii 
și mici — de pe diferite con
tinente, și îndeosebi din Afri
ca și Europa, care doresc și 
pot aduce o contribuție con
structivă la statornicirea pă
cii în această parte a globului.

11. Plenara apreciază ca 
un imperativ arzător al con
temporaneității încetarea 
cursei înarmărilor, înfăptuirea 
dezarmării generale și totale 
și, în primul rînd, a dezarmă
rii nucleare.

In conformitate cu acest de
ziderat major, România va ac
ționa în continuare pentru re

alizarea unor progrese efecti
ve pe calea dezarmării gene
rale, pentru adoptarea unor 
măsuri eficiente care să ducă 
la oprirea cursei înarmărilor, 
la înghețarea și reducerea 
treptată a bugetelor militare, 
interzicerea folosirii armelor 
nucleare și a altor arme 
de distrugere în masă, înceta
rea producției lor și distruge
rea stocurilor existente, lichi
darea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state și retra
gerea trupelor străine în gra
nițele lor naționale, stabilirea 
de zone denuclearizate.

12. Plenara a luat act cu 
satisfacție de inițiativele și 
acțiunile constructive între
prinse de România privind 
creșterea rolului și eficienței 
O.N.U. în menținerea și întă
rirea păcii și securității inter
naționale. România va depune 
în continuare toate eforturile 
pentru ca O.N.U. să-și îmbu
nătățească activitatea, să de
vină în mod efectiv forul cel 
mai larg al participării active, 
pe baza deplinei' egalități, a 
tuturor statelor la rezolvarea 
poblemelor majore ale omeni
rii, să contribuie la întărirea 
cursului spre destindere și co
operare pe arena mondială.

13. Avînd în vedere gra
dul tot mai accentuat al inter
dependenței statelor și com
plexitatea marilor probleme 
ce confruntă omenirea, plena
ra reafirmă cu putere convin
gerea României că soluționa
rea acestor probleme trebuie 
să fie rodul conlucrării între
gii comunități mondiale, cu 
participarea egală în drepturi 
a tuturor țărilor, indiferent de 
orînduirea socială, mărimea 
teritoriului și a populației, 
forța economică sau militară.

Totodată, plenara sublinia
ză că o cerință de importanță 
esențială pentru adîncirea 
procesului de destindere, pen
tru înfăptuirea dezarmării, a- 
bolirea practicilor imperialis
te, pentru soluționarea pro
blemelor mari ale contempo
raneității în concordantă cu 
interesele popoarelor este par
ticiparea mai intensă a mase
lor populare la viața interna
țională. In zilele noastre este 
un imperativ arzător ca opinia 
publică să-și facă auzit glasul 
cu și mai multă fermitate, ca 
popoarele lumii să-și intensi
fice lupta pentru apărarea in
tereselor lor, să impună res
pectarea voinței și aspirațiilor 
lor de libertate, pace și pro
gres.

14. Comitetul Central a- 
cordă o înaltă apreciere acti
vității desfășurate de Partidul 
Comunist Român pentru dez
voltarea relațiilor de solidari
tate și prietenie tovărășească 
cu toate partidele comuniste 
și muncitorești.

Numeroasele întîlniri și con
tacte internaționale ale parti
dului nostru, vizitele recipro
ce la diferite niveluri, schim
burile de experiență, declara
țiile comune semnate cu un 
mare număr „de partide fră
țești reprezintă expresii vii a- 
le politicii profund internațio
naliste a Partidului Comunist 
Român de dezvoltare a cola
borării și întărire a unității 
mișcării comuniste și muncito
rești mondiale. Plenara hotă
răște ca Partidul Comunist 
Român să acționeze în conti

nuare, cu consecventă, pentru 
dezvoltarea relațiilor de soli
daritate în cadrul mișcării co
muniste internaționale pe ba
za principiilor autonomiei fie
cărui partid, elaborării de-sl- 
ne-stătătoare a liniei politice, 
interne și externe, a egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, în spiritul 
stimei și respectului reciproc. 
Această linie de activitate răs
punde în cel mai înalt grad 
cerințelor unității, intrucît a- 
plicarea strictă a acestor prin; 
cipii reprezintă condiția unei 
coeziunii noi, trainice a miș
cării comuniste.

15. Plenara exprimă de
plina sa aprobare față de acțiu
nile întreprinse de partidul 
nostru în vederea dezvoltării 
relațiilor cu partidele socia
liste și social-democrate. A- 
ceastă activitate răspunde ce
rințelor majore ale contempo
raneității, care reclamă inten
sificarea colaborării între co
muniști și socialiști, în vede
rea întăririi rolului tot mai 
important pe care îl joacă în 
lumea de astăzi clasa munci
toare și organizațiile sale po
litice.

Plenara relevă cu satisfac
ție dezvoltarea relațiilor Parti
dului Comunist Român cu un 
număr însemnat de partide de 
guvernămînt din noile state in
dependente, cu alte partide și 
organizații democratice, pro
gresiste din întreaga lume.

Relevînd consecventa cu ca
re P.C.R. își îndeplinește ro
lul de detașament activ al ma
relui front revoluționar mon
dial, plenara stabilește ca 
partidul să urmeze în continu
are linia dezvoltării mereu 
mai ample a colaborării cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, socialiste și so- 
cial-democrate. cu toate for
mațiunile și organizațiile po
litice care se pronunță pentru 
socialism și comunism, pen
tru progres social, pentru apă
rarea intereselor fundamenta
le ale popoarelor, pentru pa
ce, libertate și înflorirea civi
lizației umane. ,

In spiritul unității dialecti
ce dintre sarcinile dezvoltării 
economico-sociale interne și 
îndatoririle internaționaliste, 
plenara subliniază însemnăta
tea internațională a marilor 
succese obținute de poporul 
român în construcția socialis
tă, care se bucură de un larg 
interes și asigură creșterea 
continuă a prestigiului Româ
niei în lume, demonstrînd ce 
poate face un popor stăpîn pe 
destinele sale, hotărît să depu
nă toate eforturile pentru bu
năstarea și fericirea sa, pen
tru făurirea unei vieți demne, 
libere, și independente.

Plenara exprimă hotărîrea 
partidului de a desfășura în 
continuare o activitate inter
națională tot mai amplă, în 
vederea promovării mai de
parte a politicii externe stabi
lite de Congresul al X-lea, po
trivit intereselor fundamenta
le ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România, promovării cauzei 
socialismului și comunismului 
în lume, împlinirii aspirațiilor 
supreme de pace, bunăstare, 
libertate și progres ale întregii 
umanități.

Acord 
interguvernamental 

ramâna-sovietic
MOSCOVA 30 — Corespon

dentul Agerpres, N. Crețu. 
transmite : La Moscova a 
fost semnat un acord inlergu- 
vernamental româno-sovietic 
privind colaborarea la cons
truirea combinatului minier 
de preparare a azbestului de 
la Kiembai.

Acordul a fost semnat în 
baza convenției generale din 
8 iunie 1973, care prevede 
participarea țării noastre la 
realizarea acestui obiectiv a- 
lături de alte țări interesate, 
membre ale C.A.E.R.

Potrivit prevederilor docu
mentului, Republica Socialistă 
România va participa, prin 
livrări de mărfuri în avans 
și prestări de servicii. la 
realizarea combinatului mi
nier de preparare a azbestu
lui și a obiectivelor legate de 
acesta. La rîndul său, Uniu
nea Sovietică va asigura Ro
mâniei livrări de azbest, con
form cotei de participare.

încheierea lucrărilor 
plenarei C.C. 

al P.C. Bulgar
SOFIA 30 (Agerpres). — In 

zilele de 28 și 29 noiembrie, 
la Sofia au avut loc lucrările 
plenarei C.C. al P.C. Bulgar 
care a examinat probleme 
privind sectorul agricol.

La încheierea plenarei — 
care s-a bucurat de o amplă 
participare a factorilor de 
răspundere din domeniul agri
culturii și din sectoare apro
piate, precum și din alte sfe
re ale vieții sociale — a luat’ 
cuvîntul Todor Jivkov, prirri- 
secretar al C.C, al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului 
de Stat.

Plenara a adoptat în pro
blemele examinate o hotărî- 
re care urmează a fi dată pu
blicității în următoarele zile.

Orientul 
Apropiat

EGIPTUL
A SUSPENDAT NEGOCIERILE 

DE LA KILOMETRUL 101
CAIRO 30 (Agerpres). — A* 

genția M.E.N. anunță că Re
publica Arabă Egipt a hotă
rît să suspende negocierile de 
la kilometrul 101, pe șoseaua 
Cairo—Suez. Ahmed Anis 
purtătorul de cuvînt oficial al 
guvernului de la Cairo, 
a declarat că Egiptul a 
adoptat această hotărî- 
re întrucît Israelul se 
eschivează de la aplicarea ce
lei de-a doua clauze a Acor
dului pentru consolidarea în
cetării focului între Egipt și 
Israel referitoare la dezanga
jarea reciprocă a trupelor și 
retragerea lor pe pozițiile de
ținute la 22 octombrie.

STARE DE ALARMĂ 
TOTALĂ IN RÎNDUL î 
ARMATEI ISRAELIENE

TEL AVIV 30 (Agerpres) — 
Vineri a fost proclamată sta
rea de alarmă totală în rîn
dul armatei israeliene. A- 
ceastă hotărîre arată agenți
ile de presă a fost adoptată 
in urma impasului în care se 
află, în prezent, convorbirile 
israeliano-egiptene de la ki
lometrul 101.

DUMINICA, 2 DECEMBRIE
8,00
8.30

Bună dimineața.
Cravatele roșii... din 

județul Sibiu.
Film serial. Daktari. 
Viața satului.
Emisiunea de limbă 
maghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical.
Film serial. Schulmei- 
ster — Episodul II. 
Drumuri în istorie. 
Țara Bîrsei.
Vetre folclorice — Ne
stemate argeșene — 
Cîntece și dansuri 
populare de pe plaiu
rile Argeșului și 
Muscelului. Parti
cipă călușarii din Pă
dureți. fluierașii din 
Cînoești, dansatorii 
din Mozăceni și soliș
tii 
gescu, 
reanu, 
cescu, 
ghel 
Stemate, 
lă și Ion N. Simion. 
Publicitate.
1001 de seri. Fabule 
de La Fontaine : în
trecerea dintre iepu
raș și broasca țes
toasă.
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.

20,10 Reportajul săptămînii 
— Așa se naște un o- 
raș.
Film artistic — Cazul 
Yamabe — producție 
a studiourilor 
matografice 
ze. Premieră 
ră.
Vedete internaționa
le. Nana Mouscouri 
și Sacha Distel. 
Telejurnal — Sport.

9,25
9,50

11,00

18,30

18.45

19,15
19,20

19,30

20,30

22,00

22,15

18,00
18,05

18,20
18,40

18,50

19,15
19,20

19,30

20,00

20,05

Geor-
Chive-
Stăn-

Florina
Ileana 
Elena

Ilie Boeru, An- 
Loghin, Ionel 

Nicolae Gi-

cine- 
japone- 

pe ța-

LUNI, 3 DECEMBRIE,
17,30 Curs de limbă france

ză (lecția 71).

I

20,40

20,50

21,40

22,15

Telex.
La ordinea zilei. Azi 
județul Mureș. 
Căminul.
De la New York la 
Washington — Repor
taj.
Opereta pe micul e- 
cran — Recitalul so
pranei Valeria Ră- 
dulescu.
Publicitate.
1001 de seri : Fabule 
de La Fontaine „Ie
purele și broaștele". 
Telejurnal — Cinci
nalul înainte de ter

men. 1973 — an ho
tărî tor.

Cîntecul săptămînii — 
Țară, tu iubirea noas
tră.
Mai aveți 
re ? — 
apropie 
Interpretull
— Natalia 

literar-artisti-

o întreba*
O cometă se 

de pămînt.
preferat 

Gliga.

a studiou- 
televiziune 
ecranizare

17,30

18,00
18,05

18,15

18,40
18,55

19,10

foileton „Go- 
Ecranizare du- 

Lion 
- E-

Revista 
că TV.
Roman 
ya“ —
pă romanul lui 
Feuchtwanger 
pisodul II.
24 de ore.

MARȚI, 4 DECEMBRIE

9,00 Teleșcoală — Album. 
Mănăstirea Cozia.

9,10 Extemporal la limba 
română.

— Dicționar ortogra
fic. Grafii care nu 
concordă cu pronun
țarea.
— Recunoașteți per
sonajele ?
— Lecturi ilustrate : 
„Luceafărul" de Mi
hai Eminescu (frag
mente).
Matematică (clasa a 
VIII-a). Probleme.
Telex.
Revista literar-artis- 
tică TV.
Film serial Omul din 
Curtea de trecere.

9,35

10,00
10,05

10,55

19,20

19,30

20,00

• documentar : 
Producție 
cinemato- 
Sahia".
Emisiune

actualitate mu-

ță; Ion Ciprian, Mi
hai Perșa, Ștefan Vel- 
niciuc, 
cescu, 
ni.

21.55 Sugestii

Mihai Vel- 
George Ulme-

coregrafice 
pe muzică de Giovan
ni Gastoldi, Eugen 
Wendel, Takemitsu 
Toru, J. Cowell.

22,15 24 de ore.

MIERCURI, 5 DECEMBRIE

9,00 Teleșcoală — Chimie: 
Schimbări de stare 
de agregare.

9,10 Geografie (anul IV):

18,15 Steaua polară — emi
siune de orientare 
școlară și profesiona
lă — Liniorii.
Muzică populară — 
Cîntece oltenești, in
terpretate de Gheor- 
ghe Roșoga.
Terra ‘73 — Știința și 
problemele lumii con

temporane. Energia.
19,20 1001 de seri. Fabule 

de La Fontaine „Ac
vila și bufnița". ,

19,30 Telejurnal. — Cinci
nalul înainte de ter
men. 1973 an hotă- 
rîtor.

18,35

18,45

10,25

11,40

mană — lecția . 70
(reluare).

Telex.
Reporterii noștri pes
te hotare.
Telecinemateca
luare).
„Nestemate
— emisiune

12,10 Telejurnal.
16,00 _ ‘

(re-

argeșene" 
de folclor

10,30

12,00
16,00

16,30

17,30

în

Cîn-coral
corul de cameră 
cadrelor didactice 

Municipiul Ba-

de seri. Fabule 
La Fontaine:

Producție 
rilor de 
sovietice, 
după o nuvelă de D.

Tarasenko — episo
dul I.

12,00 Telejurnal.
16,30-17,00 Lumea copiilor. 

Orele lui Mihuț de 
Xenia Roman. Inter
pretează colectivul 
Teatrului de păpuși 
din Galați.
Curs de limbă germa
nă — Lecția 70. 
Telex.
Film
Fotografia, 
a Studioului 
grafic „Al 
Muzica — 
de
zicală.

Ghișeul.
Timp și anotimp 
agricultură.

Album 
tă 
al 
din 
cău. 
1001 
de
„Dreptatea leului".
Telejurnal — Cinci
nalul înainte de ter

men. 1973 — an hotă
rî tor.
Cîntecul săptămînii. 
Țară tu, iubirea noas
tră.
Reflector.
Teatru TV. în premie
ră absolută — Ludo

vic al XIX-lea de 
George Călinescu. In
terpretează :

Ogășanu, 
terle, 
cu,
Boris 
nest 
ra 
Petrescu, 
siliu, Ovidiu Iuliu 
Moldovan, Adrian 
Georgescu, Lucia Bo- 
ga, Ovidiu Schuma
cher, George Mihăi-

Virgil
Fory Et- 

Vasile Nițules- 
Ion Marinescu, 

Ciornei,' Er- 
Maftei, Teodo- 

Mazanitis, Irina 
Florin Va- 

Ovidiu

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr, 90, telefon : 1662.

P R R L
18,30
18,35
18,55

9,30

9,50

10,00
10,05

10,25

18,00
18,05

T I / pentru 
f Ir săPtâmîna 
r Ir viitoare

Dunărea.
Curs 
modernă 
de geometrie 
clidiană.
Introducerea în 
formatică.
Telex.
Municipalitatea
punde bucureșteanu- 
lui.
Film
tineret:
Nevski

Telejurnal.
Curs de limbă rusă
Lecția 69.
Telex.
Tragerea
preș.

de matematică 
Elemente 

neeu-

in-

răs-

pentru copii și 
Aleksandr 

(reluare).

pronoex-

/ 20,00

20,05
20,20
20,25

22,00

19,30

Cîntecul săptămînii — 
Țară tu, iubirea 
noastră.

Teleobiectiv.
Publicitate.
Telecinemateca —
Ciclul
pe —
Parma
II-a).
Arii celebre 
terpretarea 
Operei din

24 de ore.

Gerard Philip-
Mînăstirea

(partea

20,00

20,05
21,10

din
a

în 
soliștilor 
Iași.

in-

Teleșcoală.
Științe sociale. Con
sultații.
— Realitate 
ză.

— Esență
men.
Interferențe 
fice: Bionica. 
Emisiune în 
maghiară.
Telex.
Imagini finlandeze, 
întrebări 
suri.
— Spirit 
teism.
— „Inteligența" ani
malelor.
Publicitate.
1001 de seri. Fabule 
de La Fontaine.
„Motanul, r.evăstuica 
și iepurașul".
Telejurnal. — Cinci
nalul înainte de ter
men. 1973 — an ho
tărî tor. ’
Cîntecul săptămînii : 
Țară tu, iubirea noas
tră.
Seară pentru tineret. 
Steaua fără nume, e- 
misiune concurs pen
tru tineri interpreți 
de muzică ușoară.

24 de ore.

16,15

16,35

Și

Și

progno-

feno-
17,30

științi-

limba

18.00
18,05
18,15
18,30

și răspun-

laic și a-

VINERI, 7 DECEMBRIE

9,00

19,20

19,30

20,00

20,05

20,30

21,55
22,20

Istoria filmului so
nor.
„Voci în Insulă" — 
cinematografia bul
gară contemporană 
(1945-1973).
Telejurnal.
Teleșcoală — Album 
Badea Cîrțan.

Geografie (anul IV): 
Dunărea.
Literatura română: 
Descoperirea poeziei, 
începuturi.
Curs de limbă engle
ză — Lecția 69. 
Telex.
Tragarea
Cunoașteți 
Atenție 
ție.
Revista 
TV. .
1001 de
de La Fontaine : 
purele și broasca țes
toasă".
Telejurnal. — Cinci
nalul înainte de ter

men. 1973 — an hotă- 
tărîtor.
Cîntecul
Țară 
tră.
Prim
Iorgu

Film 
Cu :
Rene 
Iren 
balet 
de Operetă 
dapesta.

TV.
Panoramic
24 de ore.

loto, 
legile ?

la... neaten-

economică

seri : Fabule
,.le-

săptămînii: 
tu, iubirea noas-

Acad.plan .—
Iordan.

artistic :
Anna
Kallo,

și ansamblul de 
al '

SÎMBATA,

11,15

15,45

16,05

16,25
16,30

18,15

18,30

18,50

19,20

20,00

JOI, 6 DECEMBRIE

9,00 Curs de limbă engle
ză lecția 68 (reluare).

9,30 Curs de limbă ger-

9,30

10,00
10,05
10,15

Curs i 
ceză — 
luare).
Curs de
Lecția

Telex.
Album 
Teleobiectiv.

de limbă fran- 
■ Lecția 71 (re-

limbă rusă.
69 (reluare).

coral.

Silvia. 
Moffo, 
Psota 20,05

Teatrului 
din Bu-
Premieră

științific.

8 DECEMBRIE

20,15
20,55
21,00

21,50
copiilor.
Alfa la Omega.

Lumea
De Ia
Telex.
Selecțiuni din emisiu- 

„Cîntare patriei", 
necunos-

9,00
9,30

10,00
10,05

nea
10,40 Bucureștiul 

cut (reluare).
10,55 Ansamblul folcloric 

„Cununa" al Casei 22,40

de cultură a orașului 
Agnita.

' Teatru scurt — Noap
te fierbinte de Livia 
Ardeleanu.
Telejurnal.
Fotbal (ultima etapă a 
turului campionatului 

național — divizia A): 
F^C. Argeș — Dina
mo București. Trans
misiune directă de Ia 
Pitești.
Visul unui ciclist — 
Reportaj filmat.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Avanpremieră. 
Emisiune în limba ger
mană.
Muzică populară cu 
Georgeta Anghel și 
Alexandru Roman. 
Teleglob — Shri Lan
ka — Reportaj.
Un mare artist: di
rijorul Ionel Perlea. 
1001 de seri. — Fabule 
de La Fontaine: 
„Broasca și șobolanul". 
Telejurnal. — Cinci
nalul înainte de ter
men — 1973 an hotă
rî tor.
Cîntecul săptămînii : 
„Țară tu, iubirea noas
tră".

52 de inițiative 
52 de săptămîni. 
Teleenciclopedia. 
Publicitate.
Film serial. Brett 
Danny — Un nou 
rial de aventuri 
vînd ca interpreți 
principali pe Roger 
Moore și Tony Curtis. 
In studioul 3 Carmen 
Stănescu. — In dis
tribuție : Marcel An- 
ghelescu, 
lexandru, 

Gheorghiu, 
ghe Mihăiță, 

ge Calboreanu-jr, Geor
ge Ulmeni, Ștefan Li- 
careț.
Telejurnal — Sport.

în

Ci

și s se- S 
a- <

Matei A-
Sorin

Gheor-
Geor-
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