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LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Lucrările Sesiunii a Xl-a a celei de-a Vl-a le
gislaturi a Marii Adunări Naționale au conti
nuat sîmbătă.

In sală, alături de deputați, erau prezenți nu
meroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R„ mi
niștri, conducători de instituții centrale și orga
nizații obștești, reprezentanți ai oamenilor mun
cii, personalități ale vieții economice, științifi
ce și culturale, ziariști.

La sosirea în sala de ședințe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid 
și de stat au fost întimpinați de deputați și in
vitați cu puternice aplauze.

In lojile oficiale au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Giobanu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Rău- 
tu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

La discuția generală asupra proiectelor de 
lege privind Planul național unic de dezvolta
re economico-socială a Republicii Socialiste Ro

mânia și Bugetul de Stat pe anul 1974, au mai 
luat cuvîntul deputății: Gheorghe Cioară, prim- 
secretar al Comitetului municipal București al 
P.C.R., Nicolae Răducu, directorul Combinatului 
de prelucrare a lemnului Suceava, Petre Dăni- 
că, prim-secretar al Comitetului județean Vîl- 
cea al P.C.R., Mitrana Predescu, inginer Ia co
operativa agricolă de producție Gogoșu, jude
țul Mehedinți, Gheorghe Cocoș, adjunct al mi
nistrului energiei electrice, Constantin Amariei, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Vaslui, Stelian Ian- 
cu, directorul Șantierului naval Giurgiu, Nicolae 
Cristea, directorul Institutului de cercetări fo- 
raj-extracție Cîmpina, Ion Maldet, prim-vicepre
ședinte al Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal Reșița.

După discuția generală, proiectul de lege pri
vind Planul național unic de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socialiste România pe 
anul 1974 a fost dezbătut pe articole și aprobat 
prin vot secret de Marea Adunare Națională.

De asemenea, Marea Adunare Națională a

dezbătut pe arti'cole și apoi a aprobat, prin vot 
secret, Legea Bugetului de Stat pe anul 1974.

In continuare, la următorul punct înscris pe 
ordinea de zi, tovarășul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, a prezentat expune
rea la proiectele de legi pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege emise de Consiliul de 
Stat pînă la deschiderea actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale. Tovarășul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice, a prezentat ra
portul comisiilor permanente ale M.A.N. care au 
examinat proiectele de legi supuse spre aprobare.

Marea Adunare Națională a aprobat prin vot 
secret, cu buletine, decretele cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Prima parte a lucrărilor sesiunii a Xl-a a lu
at sfîrșit.

Data reluării lucrărilor în ședință plenară va — 
fi anunțată la timp. Comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale vor examina proiecte
le de legi ce urmează a fi supuse spre dezbate
re în viitoarele ședințe plenare și vor îndeplini 
celelalte însărcinări ce le revi.n

MESAJUL 
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

participanților la Congresul Societății 
de Cruce Roșie 

din Republica Socialistă România
Cu prilejul deschiderii lu

crărilor Congresului Societă
ții de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România do
resc să vă adresez dumnea
voastră, delegaților și invita- 
ților la congres, activului 
obștesc, tuturor membrilor și 
activiștilor de Cruce Roșie un 
călduros salut din partea 
Comitetului Central al parti
dului, a Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri și a 
mea personal.

Congresul dumneavoastră 
are loc la puțin timp după 
ce Plenara comună a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Ro
mâniei, precum și Marea A- 
dunare Națională au adop
tat planul și bugetul de stat 
pe anul viitor și alte măsuri 
deosebit de importante pen
tru transpunerea cu succes in 
viață a mărețului program 
de edificare a societății so-
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Deschiderea

cialiste multilateral dezvolta
te, de înaintarea accelerată 
a patriei pe calea bunăstă
rii și civilizației. In cadrul a- 
cestor măsuri, un loc cen
tral îl ocupă preocuparea 
constantă a partidului și sta
tului nostru pentru creșterea 
in continuare a nivelului de 
trai, material și spiritual, al 
celor ce muncesc, pentru fă
urirea unei vieți demne și 
fericite intregului popor, pen
tru ocrotirea sănătății sale. 
Politica profund umanistă, de 
grijă deosebită pentru om, 
pentru dezvoltarea capacită
ților sale creatoare iși găseș
te expresia in noi și noi mă
suri menite să sporească ma
rile înfăptuiri ale partidului 
și statului nostru in domeniul 
social, al apărării vieții și a- 
sigurării sănătății maselor de 
oameni ai muncii de la ora
șe și sate.

Partidul și guvernul apre
ciază rolul și contribuția pe 
care Societatea de Cruce

Roșie din România a adus-o 
și o aduce la înfăptuirea po
liticii statului nostru în do
meniul ocrotirii sănătății, la 
educarea sanitară a oameni
lor muncii la promovarea re
gulilor și normelor de igie
nă in viața socială.

Rezultatele obținute în ul
timul timp de Societatea de 
Cruce Roșie ilustrează încă 
o dată justețea măsurilor lu
ate anul trecut de conduce
rea partidului nostru pentru 
dezvoltarea și lărgirea carac
terului de masă al acestei 
organizații, pentru creșterea 
eficienței sale in înfăptuirea 
politicii generale de îmbună
tățire continuă a condițiilor 
de muncă și trai ale între
gului nostru popor. Doresc 
să evidențiez, cu acest prilej, 
aportul important al miilor de

NICOLAE CEAUȘESCU
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lucrărilor Congresului
Societății de Cruce Roșie

LEGEA
pentru adoptarea planului national 

unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste România 

pe anul 1974
Marea Adunare Națională a 

Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

ART. 1 Se adoptă planul na
tional unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 
1974.

ART. 2. Baza materială pen
tru realizarea sarcinilor din 
planul național unic pe anul 
1974 este asigurată în condiți
ile gospodăririi raționale a re
surselor materiale alocate prin 
plan și a unui regim strict de 
economii.

In acest scop, Consiliul de 
Miniștri va urmări ca titula
rii de plan, centralele și în
treprinderile să ia măsuri 
pentru :

a) dezvoltarea bazei proprii 
de materii prime și de resur
se energetice ;

b) folosirea judicioasă a 
combustibililor, carburanților 
și energiei electrice și termi
ce în industrie, agricultură, 
construcții, transporturi și în 
celelalte activități economi-, 
co-sociale :

c) creșterea randamentelor 
energetice ale mașinilor, insta
lațiilor și utilajelor prin mo

dernizarea acestora și înlocu
irea acelora cu consumuri e- 
nergetice ridicate ; dotarea în
treprinderilor cu agregate 
pentru recuperarea resurselor 
energetice secundare ;

d) intensificarea activității 
de cercetare și dezvoltare teh
nologică în domeniul energe
tic pentru punerea în valoa
re de noi surse de energie și 
reducerea consumurilor ener
getice prin reproiectarea și 
îmbunătățirea tehnologiilor 
de utilizare a energiei prima
re, cu precădere la acele pro
duse care au consumuri mari 
de combustibil și energie ;

e) asigurarea și utilizarea ra
țională a combustibililor și e- 
nergiei pentru iluminat, pre
cum și pentru utilizări casnice 
ș» edilitare :

f) reducerea continuă a con
sumurilor specifice de metal, 
materiale de construcții, ma
terii prime pentru industria u- 
șoară și alte materii prime și 
materiale :

g) realizarea unor noi ma
teriale înlocuitoare și extin
derea utilizării lor în produc
ție : ...

h) intensificarea colectării 
deșeurilor de toate categoriile

și extinderea folosirii lor în 
procesele de fabricație;

i) asigurarea utilajelor teh
nologice din țară și din im
port pentru programul de in
vestiții, în concordanță cu ter
menele de punere în funcțiu
ne a obiectivelor prevăzute în 
plan ;

j) asigurarea desfășurării 
ritmice a aprovizionării și 
desfacerii produselor fabri
cate, în concordanță cu pro
gramele de producție, de exe
cuție a lucrărilor de construc- 
ții-montaj, de livrări la fondul 
pieței și la export, respectînd 
riguros sarcinile stabilite prin 
plan și balanțele materiale a- 
probate ;

k) continuarea acțiunii de
revizuire și îmbunătățire a
normelor și normativelor de
consum de materii prime, ma
teriale, combustibili, energie, 
precum și a stocurilor nor
mate, urmărind respectarea 
riguroasă a acestor norme, 
gospodărirea judicioasă a tu
turor resurselor materiale.
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LEGEA
pentru adoptarea 

. bugetului de stat
pe anul 1974

Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste Româ
nia adoptă prezenta lege.

ART. 1. Se adoptă bugetul 
de stat pe anul 1974 la ve
nituri în sumă de 198 208.7 
milioane lei și la cheltuieli în

sumă de 198 208,7 milioane 
lei.

ART. 2. Se stabilește urmă
toarea repartizare a venituri
lor și cheltuielilor bugetului 
de stat pe anul 1974 :

— în milioane lei —
Venituri Cheltuieli

— Bugetul republican 168 770,2
— Bugetele locale 29 438,5

ART. 3. Veniturile ' bugetu
lui de stat pe anul 1974, re- 
prezentînd vărsămintele din 
beneficiile unităților econo
mice de stat, impozitul pe cir
culația mărfurilor și impozi
tul de regularizare, se stabi
lesc în sumă de 112 706,5 mi
lioane lei.

ART. 4. Veniturile bugetu
lui de stat pe anul 1974 din 
impozite și taxe de la popu
lație se stabilesc în sumă de 
18 265,0 milioane lei.

ART. 5. Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1974 pen
tru finanțarea economiei na
ționale se stabilesc în sumă 
de 117 908,6 milioane lei.

ART. 6. Cheltuielile bugetu
lui de stat pe anul 1974 pen

168 770.2
29 438,5

tru finanțarea acțiunilor so- 
cial-culturale se stabilesc în 
sumă de 48 961,7. 'milioane lei, 
din care :

a) pentru învățămînt 12 269,5 
milioane lei ;

b) pentru cultură și artă
1 039,3 milioane lei ;

c) pentru sănătate 9 302,0 
milioane lei;

d) pentru educație fizi?ă și 
sport 235,1 milioane lei ;

e) pentru ajutorul de stat 
pentru copii 7 643,0 milioane 
lei :

f) pentru asigurările sociale 
de stat 16 895,3 milioane lei ;

g) pentru pensii și ajutoare
I.O.V.R., militare și alte cate-
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Cuvîntul deputatului Ștefan Tripșa
Planul național unic de dez

voltare economică și socială și 
bugetul de stat pe anul 1974 
exprimă năzuințele întregului 
nostru popor de dezvoltare în 
ritm susținut a economiei na
ționale, de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, a spus vorbitorul în 
cuvîntul său. Ele reflectă pre
ocuparea susținută clarvăză
toare a conducerii partidului 
și statului, munca neobosită 
a secretarului general al par
tidului pentru înfăptuirea 
consecventă a hotărârilor Con
gresului al X-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, 
de ridicare a României so
cialiste pe noi culmi de civi
lizație și progres.

In continuare, deputatul a 
înfățișat pe larg activitatea 
desfășurată de siderurgiștii 
hunedoreni în primii trei ani

ai cincinalului, perioadă în ca
re acest harnic colectiv a 
realizat peste prevederile pla
nului 246 mii tone oțel, 68 500 
tone laminate, îndeplinindu-și 
integral contractele de livra
re a metalului către benefi
ciarii interni și real'.zînd su
plimentar 64.5 milioane iei va
lută de pe urma produselor 
livrate la export. In această 
perioadă, s-au extins mecani
zarea și automatizarea lucră
rilor cu volum mare de mun
că, s-a aplicat un complex de 
măsuri privind ventilația la 
locurile de muncă, iluminatul, 
tehnica securității muncii și 
deservirea socială, s-au între
prins măsuri pentru depolua
rea atmosferei.

S-a îmbunătățit aprovizio
narea populației orașului nos
tru cu produse alimentare și 
industriale, au fost construi

te și date în folosință în anii 
actualului cincinal 3 357 apar
tamente, 3 școli cu 48 săli de 
clasă, 3 creșe și cămine. Cu 
sprijinul personal, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, am pu
tut face să dispară complet 
zona insalubră „Stufit", fapt 
pentru care vă rog să-mi în
găduiți ca, în numele locuito
rilor orașului Hunedoara, să 
adresez cele mai călduroase 
mulțumiri secretarului gene
ral al partidului, să-1 încre
dințăm de adînca recunoștin
ță. de angajamentul ferm de 
a munci cu devotament pen
tru realizarea exemplară a 
sarcinilor politico-economice 
ce ne revin.

Analizînd sarcinile care re
vin Combinatului siderurgic 
în anul viitor, vorbitorul a 
spus: Față de nivelul anului 
1973, vom realiza un spor de

producție de 80 000 tone oțel, 
peste 19 000 tone laminate și 
vom economisi resurse mate
riale care să însumeze cel 
puțin 70 milioane lei, îndeo
sebi energie și combustibil.

Realizarea sarcinilor anului 
viitor ridică însă în fața co
lectivului nostru și unele pro
bleme deosebit de importante, 
pentru a căror soluționare a- 
vem nevoie de sprijinul orga
nelor centrale. Astfel, se im
pune reconsiderarea progra
mului de montare a instalați
ilor de captare a oxizilor de 
fier la cele 4 cuptoare SM de 
400 tone, prevăzute pentru 
1975, și realizarea acestor lu
crări în cursul anului 1974. 
In felul acesta se va evita 
pierderea a 7 500 tone mine
reu și se vor economisi 30 000 
tone combustibil convențional.

De asemenea, introducerea 
oxigenului în vederea crește
rii producției de oțel aliat și 
economisirea energiei electri
ce necesită sprijinul organelor 
centrale competente. Pe de 
altă parte, solicităm o mai 
mare înțelegere din partea 
constructorilor de mașini de 
la Reșița și a celor de la Vul
can — București care realizea
ză o serie de utilaje pentru 
noi.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Aș dori ca de la aceas
tă tribună să transmit condu
cerii de partid și de stat, 
dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicole Ceaușescu, 
angajamentul siderurgiștilor 
hunedoreni, de a obține în 
1974 rezultate cît mai de sea
mă în înfăptuirea sarcinilor 
ce ne revin.

h

PRIETENUL NOULUI 
ANGAJAT

Din inițiativa comi
tetelor de partid și 
U.T.C. de la mina Lo- 
nea a fost lansată che
marea „Să fim priete
nul noului angajat". 
Acțiunea urmărește in
tegrarea cît mai rapi
dă a tinerilor salariați 
în cerințele muncii și 
viața colectivului.

Răspunzînd acestei 
chemări, numeroase 
brigăzi de mineri, 
printre care cele con
duse de Marin Ciubăr, 
Hristache Borș, Stan-

cu Albu, Traian Mol
nar, Zaharia Bălăuță, 
Constantin Chițoiu, 
Teodor Flutur mani
festă o vie preocupare 
pentru creșterea și e- 
ducarea noilor anga
jați, pentru formarea 
lor moral-profesională 
în funcție de cerințe
le producției și a mun
cii din subteran.

LA BĂNIIA S-A 
CONSTITUIT ORGA
NIZAȚIA LOCALĂ 

F.U.S.

Recent, a avut loc la 
Bănița constituirea or
ganizației locale sătești 
a Frontului Unității 
Socialiste.

După dezbaterile ce

au avut loc pe margi
nea referatului prezen
tat de către tov. Aurel 
Vladislav, secretarul 
comitetului comunal 
de partid, au fost aleși 
delegați la conferința 
comunală.

In consiliul de con
ducere au fost aleși 11 
membri.

EXPOZIȚIE

La clubul sindicate
lor din Lupeni publi
cul din localitate con
tinuă să admire cu viu 
interes expoziția de in
tarsie în lemn a artis
tului amator I. V. AI- 
tnășan. Prima expozi
ție personală a artis
tului cuprinde în to
tal 24 de tablouri fi

ind dominată de lu
crările „Trepte minie
re", „Castelul corvi- 
neștilor", „Olar din O- 
bîrșa", „Moțul cu ciu- 
bere“, „Peisaj din A- 
puseni", „Avram Ian- 
cu“ (I, II și III), „Gra
ții". Ea oferă căutăto
rilor de frumos crea
ții de o rară autentici
tate și putere de ex
presie.
ȘCOALA POLITICĂ 

U.T.C.

Un număr de 50 u- 
teciști din întreprin
derile și școlile muni
cipiului au început 
cursurile școlii politi
ce U.T.C. — secția con
strucții U.T.C. — orga

nizate de Comitetul 
municipal U.T.C. pe 
durata de trei luni.

In cadrul programu
lui se vor expune 11 
teme privind politica 
internă și externă a 
P.C.R., vor avea loc 
consultații, activități 
practice și metodice 
conduse de lectori cu 
experiență în munca 
politică. Școala politi
că are scopul să pregă
tească viitoarele ca
dre U.T.C. care își vor 
desfășura activitatea 
în rîndul organizațiilor 
de tineret.

Sîmbătă dimineața au în
ceput în Capitală lucrările 
Congresului Societății de Cru
ce Roșie din Republica So
cialistă România.

Pe ordinea de zi a Congre
sului sînt înscrise următoare
le puncte : 1. Raport asupra 
activității Consiliului Național 
în perioada 1966—1973 și sar
cinile ce revin Societății de 
Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România : 2. Ra
port cu privire -la proiectul de 
statut ; 3. Raportul. Comisiei 
de Revizie : 4. Alegerea or
ganelor de conducere.

Eveniment de o deosebită 
importanță în viața Organiza
ției de Cruce Roșie, congre
sul se desfășoară în condiți
ile puterniaului avînt cu ca
re întregul nostru popor mun
cește pentru îndeplinirea ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Ro
mân. El are menirea de a fa
ce, în acest context, un bilanț

al muncii desfășurate în ul
timii 6 ani de către Consiliul 
Național.. comisiile locale, de 
activul voluntar, de a stabili 
direcțiile de activitate în ra
port cu sarcinile specifice tra
sate de partid Societății de 
Cruce Roșie.

La congres participă dele
gați din toată țara, reprezen- 
tînd pe cei aproape 5 milioa
ne de membri de Cruce Roșie. 
Sînt prezenți conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vie
ții noastre ști'ntific și cultu
rale generali și ofițeri, ca
dre medicale, muncitori, ță
rani cooperatori, elevi și stu- 
denți.

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, adresat congresului, tu
turor activiștilor și membrilor 
de Cruce Roșie a fost urmă

rit cu deosebită atenție de 
participanți, care și-au ma
nifestat cu însuflețire prin a- 
plauze îndelungate, sentimen
tele de satisfacție și profun
dă mulțumire pentru atenția 
pe care partidul o acordă 
mișcării de Cruce Roșie din 
țara noastră

Mesajul a fost citit de to
varășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C al 
P.C.R.,

General-colonel Mihai Bur
că președinele Consiliului Na
țional al Societății de Cruce 
Roșie, a prezentat raportul de 
activitate al organizației.

Stana Drăgoi, secretar ge
neral al Societății de Cruce 
Roșie, a prezentat raportul 
proiectului de Statut al Or
ganizației

Lucrările congresului con
tinuă cu discuțiile generale pe 
marginea rapoartelor și celor
lalte documente de lucru su
puse dezbaterilor.

La toate minele Vâiî Jiului

Strădanii susfinufe pentru sporirea
producției de cărbune

Dacă lăsăm de-o parte primele trei zile a- 
le lunii noiembrie, desfășurate după vechiul 
program de lucru, va trebui să spunem ră 
această lună a debutat cu tot atîtea zile mai 
tîrziu, dar cu un evident reviriment față de 
celelalte luni ale anului. Noul program, a- 
doptat din 5 noiembrie, care a prevăzut in
troducerea săptămînii de lucru reduse pen
tru mineri, a îngăduit, încă din prima zi a 
aplicării lui, înregistrarea unui spor substan
țial la producția de cărbune. Astfel, pe mu
nicipiu s-a ajuns de Ta o producție medie 
zilnică de 22 mii tone, la o producție de pes
te 30 mii tone de cărbune, creîndu-se largi 
posibilități de sporire a realizărilor fiecărei 
formații de lucru. Pe scurt, se poate afirma 
că noul program prilejuiește utilizarea de
plină a timpului de lucru în abataje, aprovi
zionarea și deservirea operativă a brigăzi
lor precum și întreținerea corespunzătoare a

instalațiilor de transport și utilajelor aflate 
în dotarea minelor. Avantajele reale ale no
ului program adoptat, prin introducerea săp- 
tăminii de lucru de cinci zile, îngăduie pe 
lingă mai buna organizare a producției și a 
muncii și posibilități reale pentru refacerea 
forței de muncă la sfîrșit de săptămînă. Așa 
se explică randamentele înalte raportate de 
mineri incepînd chiar din 5 noiembrie pînă 
la sfîrșitul lunii, ca și recordurile de produc
ție înregistrate de majoritatea colectivelor 
care au înscris pe graficele de producție cif
re neîntilnite incă în istoria mineritului în 
municipiul nostru.

Pe suportul noului program de lucru sînt 
create toate premisele ca și această lună — 
decembrie — să fie încheiată cu rezultate su
perioare, pe măsura frumoaselor tradiții de 
muncă ale minerilor Văii Jiului.

Colectivele
E.M. VULCAN:

Inregjstrînd o depăși
re cu peste 6 400 tone a 
sarcinilor de plan la 
extracția de cărbune, 
colectivul minei Vulcan 
a raportat la finele lu
nii trecute cele mai bu
ne rezultate în întrece
rea dintre minele bazi
nului. Acest rezultat 
meritoriu confirmă stă
ruințele deosebite, de
puse în tot cursul aces
tui an, preocupările con
tinue ale minerilor, 
muncitorilor electrome
canici, ale cadrelor teh- 
nico-inginerești îndrep
tate spre îmbunătățirea 
neîntreruptă a organiză
rii producției și a mun
cii .

fruntașe ale lunii noiembrie
E.M. ANINOASA

Luna noiembrie a re
prezentat pentru colec
tivul minei Aninoasa 
prilejul unei convingă
toare redresări oglindită 
in final prin realizarea 
sarcinilor de plan în 
proporție de 101,6 la su
tă. Explicația acestui 
succes ? Una singură : 
valorificarea adevăra
tului potențial tehnic și 
uman al minei, munca 
plină de abnegație des
fășurată de numeroase 
brigăzi, cum ar fi cele 
conduse de Aurel Cris
tea, Ilie Nicolae, Mihai 
Podaru, Szanta Csaba, 
Petru Roman. Eugen 
Bodnar și mulți alții.

E.M. URICANI

Plănui de producție al 
exploatării a fost reali
zat în proporție de 101 
la sută, iar productivi
tatea muncii a înregis
trat, de asemenea, creș
teri substanțiale. In lu
na ce s-a încheiat, ho- 
tărîrea minerilor de a 
îndeplini exemplar sar
cinile de mare impor
tanță ce le-au fost tra
sate sînt ilustrate sinte
tic de productivitățile 
de peste 10 tone pe post, 
realizate în abataje ca
meră, de brigăzile con
duse de Procopie Moa- 
ter, Nicolae Ștefan. Tra
ian Pop, ca și de rezul
tatele bune ale fronta- 
liștilor lui Gheorghe 
Scorpie și alții.

Ceasornicul arăta ora 20,15'. 
La ora aceasta in mod obiș
nuit pe șantierul de locuințe 
din cartierul Aeroport nu se 
mai lucrează. Și totuși, la blo
cul Gl-2 o lumină ce străba
te de la etajul 10 semnalează 
prezența oamenilor.

Construcția sveltă se profi
lează peste picla deasă a nop
ții și fulgi de zăpadă din pri
ma ninsoare dansează în lu
mina becurilor de pe stradă. 
Aici însă la intrarea în bloc 
e întuneric beznă. însoțitorul 
meu Dumitru Stancu secreta
rul comitetului de partid pe 
grup, aprinde chibrituri pen
tru a lumina scările.

— Sigur, îi găsim sus pe 
oamenii din echipa lui Beți- 
vu. Ei lucrează aici pînă tîr
ziu — susține Însoțitorul meu

cu convingere. Poate mai sînt 
și alții, dar ăștia-s cei mai 
harnici. Nu avem multe for
mații la fel. E o adevărată 
plăcere să-i vezi cum lucrea
ză la ora asta.

înțepa obrajii. Avea dreptate 
secretarul de partid, una e să 
lucrezi ziua și altceva noap
tea, mai ales în condițiile as
tea.

— Dar cine i-a obligat pe

Ginduri de constructor
De fapt pe oamenii lui 

Gheorghe Bețivu îi mai vă
zusem altă dată li-blocurile 
din Petrila și chia aici în 
Aeroport. Atunci însă — era 
ziuă — zi frumoasă de vară. 

" Acum sufla vlntul aspru care

oameni să lucreze peste orele 
de program ?

— Nimeni. Au hotărit ei 
singuri să-și prelungească 
munca pentru a termina mai 
devreme lucrările ce le apar
țin.

Ajungem la ultimul etaj. 
Intr-unui din apartamente, la ® 
lumina unui bec suspendat, 
Vasile Ispas, Gheorghe Pra- !
văț, Ilie Dodescu, Victor Bur- |
naz toarnă mozaicul în hol și 5 
bucătărie.

— Bună seara.
— Bună... răspund ei lu- |

crînd înainte ca și cînd pre- I
zența noastră nici n-ar fi ob- 
servat-o.

— Unde-i șeful de echipă i ■
— Dincolo,- în baie.
Pe Gheorghe Bețivu l-am | 

găsit lucrînd cu mistria la fi- R 
nisarea mozaicului. Stă aple
cat cu genunchii pe scîndură.

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)



2 1 DUMINICĂ, 2 DECEMBRIE 1973Steagul roșu

L EG E A
pentru adoptarea planului național unic de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1974
(Urmare din pag. 1)

ART. 3. In anul 1974, pro 
ducția globală a întreprind- 
rilor industriale socialiste

Energie electrică nld. kWh 51 5
Cărbune net mii. tone 273
Țiței extras mii. tone 14,4
Gaz metan extras mid. m.c. 25.1
Otel — total mii tone 8 628,0

din care:
— otel aliat mii tone 725,0

’ Aluminiu primar și aliaje de aluminiu
mii tone 198,7

Produse ale industriei electrotehnice și electronice
mid. lei 27,0

din care :
— produse ale industriei electronice

mid. lei 8,6
Din total produse ale industriei electrotehnice și electroni
ce :
— aparate electrice de măsură și control, mijloace de au
tomatizare si ale tehnicii de calcul

mid. lei 3,8
motoare electrice de 0,25 kW și peste

MW 5 270,0
— receptoare pentru radiodifuziune

mii buc. 670,0
— receptoare pentru televiziune

mii buc. 450,0
Mașini-unelte pentru așchierea metalelor

mid. lei 2,5
Tractoare mii buc. 43,5
Locomotive electrice și Diesel pentru linii magistrale

buc. 322,0
Autocamioane, autotractoare și autobasculante 

mii buc. 33,0
Autoturisme de oraș mii buc. 52.5
Construcții navale mid. lei 3,7
îngrășăminte chimice (100 la sută substanță activă)

\ mii tone 1 980,6
Cauciuc sintetic mii tone 107,3
Produse macromoleculare de bază (materiale plastice și ră-
șini sintetice) mii tone 415,9
Fibre și fire chimice mii tone 165,6
Hîrtie, cartoane și mucavale mii tone 659.0
Ciment mii tone 12 050,0
Plăci din așchii de lemn și fibrolemnoase

mii tone 840,0
Mobilier din lemn mid. lei 8,4
Țesături mid. lei 15,8

mii. mp 927,6
Tricotaje mid. lei 6,2

mii. buc. 227.0
încălțăminte mid. lei 5,6

mil. per. 95,5
Carne mii tone 712,6
Ulei comestibil mii tone 327,0
Zahăr mii tone 595,0
ART. 4. Consiliul de Miniș

tri va lua măsuri ca titularii 
de plan să realizeze produc
ția industrială prevăzută, 
prin :

a) folosirea cit mai deplină 
a capacităților de producție 
pe seama creșterii indicelui 
de utilizare a instalațiilor și 
utilajelor, a coeficientului de 
schimburi, precum și prin or
ganizarea rațională a produc
ției și a muncii ;

b) utilizarea mai bună a su
prafețelor de producție exis
tente, prin dotarea cu noi ma
șini și utilaje ; dezvoltarea și

pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 1974
(Urmare din pag. 1)

gorii, precum și pentru asis
tență socială 1 577,5 milioane 
ieț.

AHT. 7. Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1974 
pentru organele puteri: și ale 
administrației de stat, precum 
și pentru organele ludecăto- 
reștt și cele ale procuraturii 
se stabilesc In sumă de 
2 946,4 milioane lei, din care 
17,7 milioane lei pentru Ma
rea Adunare Națională.

ART. 8. Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1974 pen

Venituri

— în mii iei —

nr. 
crt.

județul
total

din care : 
venituri 
proprii

cheltuieli

1. Alba . . . . 552100 418 942 552 100
2 Arad .... . 723 875 694 992 723 875
3. Argeș . .. . . 831 557 524 712 831 557
4. Bacău . . . . 768 927 768 927 753 738
5. Bihor . , . . 861 744 76(T502 861 744
o. Bistrita-Năsăud . 455 567 155 292 455 567
7. Botoșani . , 548 728 275 570 548 728
8. Brasov . 738 278 738 278 725 461
9 Brăila . . . 654 747 654 747 478 567

10. Buzău . . . 567 211 374 372 567 211
11. Caraș-Severin . 637 901 337 934 637 901
12. Cluj . 1 189 230 1 189 230 944 406
13. Constanța • . . 825 869 719 683 825 869
14. Covasna - J . 379 421 265 117 379 421
15. Dîmbovița . 621 687 411 064 621 687
16. Dolj . . . . 842 873 722 494 842 873
17. Galați . . . 773 163 636 727 773 163
18. Gorj , . . 562 503

. 562 199
235 660 562 503

W Harghita . . 341 627 562 199
TO. Hunedoara . 808 291 571 230 808 291
21. Ialomița . . . 478 627 . 278 073 478 627
22. Iași . . . . . 993 701 594 440 993 701
23. Ilfov . . . . 766 278 642 273 766 278
24. Maramureș . . 680 580 386 534 680 580
25. Mehedinți . 514 869 173 286 514 869
26. Mureș . . . 1 057 931 1 057 931 883 210
27. Neamț . . . . 567 729 517 402 567 729
28. Olt . . . . . 642 648 357 307 642 648
29. Prahova . . . 1 188 077 1 188 077 854 270
30. Satu Mare . 609 576 396 395 609 576
31. Sâlal . . . . 384 784 198 780 384 784
32. Sibiu . . .. . 738 610 738 610 641 722
33. Suceava . . . 736 251 511 807 736 251
34. Teleorman . 544 755 404 505 544 755
35. Timiș • . . . 1 100 191 1 100 191 1 065 727
36. Tulcea ■ ■ 381 421 182 751 381 421
37. Vaslui . . . 672 669 275 256 672 669
38 Vîlcea . • . 593 020 362 989 593 020
39. Vrancea . • 527 245 208 054 527 245
40. Municipiul Bucu

rești .... 4 262 075 4 262 075 3 442 539

fi de 501 miliarde le!. în pre- 
uri comparabile.
La principalele produse in- 

lustriale se vor atinge urmă- 
oarele niveluri :

reutilarea unităților în func
țiune, scurtarea duratei de 
punere în funcțiune a noilor 
obiective și realizarea indica
torilor tehnico-economici pro
iectați la capacitățile intrate 
în producție ;

c) creșterea gradului de va
lorificare a materiilor prime ;

d) intensificarea acțiunilor 
pentru concentrarea, profila
rea, specializarea și coopera
rea în producția industrială și 
îndeosebi în ramura construc
țiilor de mașini ;

e) asigurarea forței de mun
că și a cadrelor calificate în 

tru apărarea țării se stabilesc 
în sumă de 8 585,0 milioane 
lei.

ART. 9. Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Consi
liului de Miniștri se stabileș
te, pentru anul 1974, la suma 
de 1 870 milioane lei, iar fon
durile de rezervă bugetară la 
dispoziția comitetelor execu
tive ale consiliilor populare 
la suma de 311 milioane lei, 
potrivit repartizării prevăzu
te în- bugetul de stat.

ART. 10. Volumul bugete
lor județelor și al municipiu
lui București pe anul 1974 se 
stabilește astfel .

concordanță cu sarcinile de 
plan și repartizarea lor judi
cioasă pe secții, ateliere și 
schimburi ;

f) îmbunătățirea continuă a 
nivelului tehnic și a calității 
producției prin perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație și 
asimilarea de produse noi cu 
parametrii superiori ; crește
rea permanentă a calității și 
fiabilității producției și a e- 
ficienței acesteia prin utiliza
rea deplină a potențialului de 
cercetare și proiectare, de cre

,m. Total
din care : 
întreprinderile 
agricole de 
stat

Cereale pentru boabe mii tone 18 473 3 434
Sfeclă de zahăr mii tone 7 350 —
Floarea-soarelui mii tone 1 014 200
Cartofi de toamnă mii tone 4 385 110
Legume de cîmp mii tone 3 925 182
Fructe și struguri mii tone 3 395 605
Carne în viu mii tone 1 961 573
Lapte — total mii hl 50 865 7 836,4
Lînă tone 34 690 6 600
Ouă mii. buc. 4 825 1 286,5

ART. 6. In anul 1974, în a- 
gricultură :

A) Suprafața arabilă în cul
tură va fi de cel puțin 
9 721 000 hectare :

a) Se va amenaja pentru i- 
rigații suprafața de 117 600 
hectare, din care 89 000 hec
tare în sisteme mari și 28 600 
hectare amenajări locale, ast
fel încît la sfîrșitul anului su

Bovine
din care :

mii capete 6 400 850
— vaci și juninci mii capete 3 195 360
Porcine mii capete 9 800 3 119
Ovine mii capete 15 400 1750
Păsări ouătoare mii capete 45 340 10 050

C) Se va dezvolta și moder
niza în continuare baza mate
rială :

a) în anul 1974 se vor pune 
la dispoziția agriculturii 14 350 
tractoare și 4 000 combine au- 
tapropulsate, precum și alte 
mașini și utilaje agricole ; la 
finele anului 1974, această 
ramură va dispune de un parc 
de 115 600 tractoare și 11250 
combine autopropulsate ;

b) în cursul anului 1974, a- 
gricultura va primi 1348 mii 
tone îngrășăminte chimice în 
substanță activă.

ART. 7. In scopul realizării 
obiectivelor prevăzute în plan 
pentru dezvoltarea agricultu
rii, a ridicării eficientei ac
tivității în această ramură, 
Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca titularii de plan să 
asigure :

E E G E A

ART. 11. Cotele defalcate 
din impozitul pe salarii reali
zat prin unitățile economice 
și instituțiile de stat, coope
ratiste și celelalte organizații 
obștești de interes republican,

cote defalcate

nr.
crt

județul Procentul
Cuantumul 
cotelor de
falcate 
în mii lei —

Subvenții 
din bugetul 

republican 
— în mii lei —

de
re.

defalca-

1. Alba . . . 75 126 000 7158
2. Arad . , 10 23 500 5 383
3. Argeș . - - • 95 304 000 2 845
4. Bihor . . . 35 94 500 6 742
5. Bistrița-Năsăud 100 51 000 249 275
6. Botoșani . . 100 62 000 211 158
7. Buzău . . 100 107 000 85 839

8, Caras-Severin 100 228 000. 71 967
9. Constanța 25 100 000 6 186

10. Covasna 100 62 000 52 304
11. Dîmbovița . 100 178 000 32 623
12. Dolj 30 106 500 13 879
13. Galați 35 126 000 10 436
14. Gorj 100 123 000 203 843
15. Harghita 100 123 000 97 572
16. Hunedoara 45 195 750 41 311
17. Ialomița • . 100 125 000 75 554
18. Iași 100 276 000 123 261
19. Ilfov 25 103 000 21 005
20. Maramureș , 100 182 000 112 046
21. Mehedinți 100 108 000 233 583
22. Neamț . -, 25 44 250 6 077
23. Olt .... 100 111000 174 341
24. Satu Mare 100 115 000 98 181
25. Sălaj . . . 100 41 000 145 004
26. Suceava . . 100 203 000 21 444
27. Teleorman 100 108 000 32 250
28. Tulcea . . 100 89 000 109 670
29. Vasiui . . 100 72 000 325 413
30. Vîlcea - • . 100 130 000 100 031
31. Vrancea . . 100 66 000 253 191

ART. 12. Vârsămintele la 
bugetul republican ce se efec
tuează în anul 1974, din bu
getele județelor și al munici-

— Județul Bacău
— Județul Brașov ■
_  Județul Brăila
— Județul Cluj
— Județul Mureș
— Județul Prahova
— Județul Sibiu
— Județul Timiș
— Municipiul București

ART. 13. Volumul bugetelor 
municipiilor pe anul 1974 se 
stabilește Ir sumă de 3 902 810 
mii lei, potrivit repartizării 
prevăzute ia bugetul de stat.

In cazuri, justificate, comi
tetele executive ale consiliilor 
populare jvdețene, de acord 
cu comitet .-le executive ale 

ație tehnică din toate unități
le economice.

ART. 5. In anul 1974 — în 
condițiile unui an agricol nor
mal — producția globală agri
colă, pe întreaga țară, va fi în 
jurul a 113 miliarde lei. în 
prețuri comparabile : produc
ția globală agricolă a între
prinderilor agricole de stat va 
fi de 24,4 miliarde lei în pre
turi comparabile.

La principalele produse a- 
gricole se vor obține următoa
rele producții ;

prafața totală amenajată pen
tru irigații să ajungă la 
1 477 200 hectare ;

b) Se vor executa lucrări 
de desecări pe o suprafață de 
232 000 hectare, precum și lu
crări de combatere a eroziu
nii solului pe 142 300 hectare.

B) Efectivele de animale, la 
sfîrșitul anului, vor fi:

din care:
total întreprinderile

agricole de stat

a) folosirea cu maximă efi
ciență a fondului funciar, a 
suprafeței agricole și arabile ; 
limitarea la maximum a scoa
terii de terenuri din circuitul 
agricol și redarea către agri
cultură a suprafețelor erodate 
și a celor afectate de alune
cări ;

b) amplasarea culturilor pe 
teritoriu în concordantă cu 
condițiile pedoclimatice ; u- 
tilizarea deplină a suprafețe
lor amenajate pentru irigații;

c) sporirea efectivelor de a- 
nimale prin creșterea natali
tății și diminuarea mortalită
ții ; folosirea deplină a capa
cității complexelor de creștere 
a animalelor și păsărilor; îm
bunătățirea reproducției prin 
selecționarea materialului bi
ologic ;

d) dezvoltarea producției de 

precum și subvențiile din bu
getul republican ce se acordă, 
în anul 1974, bugetelor locale, 
se stabilesc după cum urmea
ză : 

piului București, ale căror ve
nituri proprii depășesc cheltu
ielile planificate, se stabilesc 
:upă cum urmează :

15 189
12 817

176 180
244 824
174 721
333 807

96 888
34 464

819 536 

mii Iei 
mii lei 
mii lei 
mii lei 
mii lei 
mii lei 
mii lei 
mii lei 
mii lei

consiliilor populare municipa
le, pot să modifice volumul 
și structura bugetelor muni
cipiilor, cu respectarea indica
torilor financiari aprobați 
pentru fiecare județ.

ART. 14. Consiliul de Miniș
tri va lua măsuri ca ministe
rele, celelalte organe centrale 

furaje și folosirea cît mai efi
cientă a suprafețelor de pă
șuni și finețe naturale ; pu
nerea în funcțiune a tuturor 
capacităților prevăzute în plan 
pentru producerea drojdiei 
furajere, a furajelor proteice, 
a biostimulatorilor. precum și 
pentru urgentarea realizării 
programului de mecanizare a 
recoltării și pregătirii furaje
lor de volum ;

e) gospodărirea eficientă a 
mijloacelor de mecanizare, a 
îngrășămintelor și a celorlal
te substanțe chimice ;

f) aplicarea și generalizarea 
rezultatelor cercetărilor în
cheiate privind ameliorarea și 
crearea unor soiuri noi de se
mințe de cereale și plante teh
nice. crearea de metiși și rase 
de animale mai productive, a- 
daptate zonelor de producție 
din țara noastră, și îmbunătă
țirea tehnologiilor în toate 
sectoarele de activitate din a- 
gricultură.

ART. 8. In anul 1974. volu
mul total al transporturilor de 
mărfuri cu mijloace de folo
sință generală va fi de 120 mi
liarde tone km.

Se vor moderniza 260 km 
drumuri cu trafic intens și se 
vor aplica îmbrăcăminți asfal- 
tice ușoare pe 705 km drumuri 
cu trafic mai scăzut.

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca titularii de plan să 
efectueze optimizarea legătu
rilor dintre centrele de pro
ducție și cele de consum, îm
bunătățirea indicilor de utili
zare a mijloacelor de transport, 
repartizarea rațională a volu
mului de transport pe diferi
tele categorii de mijloace, creș
terea gradului de mecanizare 
și automatizare a proceselor 
de transport, precum și extin
derea transportului paletizaț, 
pachetizat, conteinerizat șl 
transconteinerizat.

ART. 9. In anul 1974 volu
mul investițiilor va fi de :

a) 107,9 mid. lei din fondu
rile statului, din care: 42,25 
mid. lei construcții-montaj ;

b) 2,8 mid. lei din fondurile 
unităților, din credite pentru 
mica mecanizare și alte lu
crări cu caracter productiv, 
precum și din alte surse ;

c) 3,5 mid. lei din fondurile 
proprii ale organizațiilor co
operatiste și obștești ;

d) 3,8 mid. Iei din fondurile 
populației pentru construcții 
de locuințe cu sprijinul statu
lui în credite și execuție.

Investițiile alocate din fon
durile statului, pe principalele 
ramuri ale economiei naționa
le, vor fi de :

a) 65,6 mid, lei Industrie (in
clusiv dotarea organizațiilor 
de foraj)

b) 3,5 mid. lei Construcții
c) 12,2 mid. lei Agricultură 

din care :
— 2,4 mid. Iei — credite 

pentru, cooperativele agricole 

ale administrației de stat, co
mitetele executive ale consi
liilor populare județene și al 
municipiului București, cen
tralele industriale și unități
le asimilate acestora, între
prinderile și instituțiile de 
stat să asigure :

a) realizarea integrală a be
neficiilor, a impozitelor și a 
celorlalte resurse prevăzute în 
planurile financiare ale uni
tăților socialiste, prin înde
plinirea în mod ritmic a sar
cinilor de producție și desfa
cere, ridicarea calității pro
ducției, valorificarea superi
oară a produselor la export, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție și a consumurilor ma
teriale, creșterea productivi
tății muncii, sporirea continuă 
a eficienței economice în toa
te sectoarele de activitate;

b) analizarea sistematică a 
cauzelor care fac ca unele în
treprinderi să nu-și acopere 
integral cheltuielile din ve
nituri proprii sau să înregis
treze rentabilități reduse, ur
mărirea permanentă a situa
ției economico-financiare a 
acestora și stabilirea de mă
suri pentru reducerea cheltu
ielilor și creșterea, pe această 
bază, a rentabilității;

c) asigurarea finanțării la 
timp, în conformitate cu pre
vederile legale și în spirit de 
economie, a tuturor obiecti
velor și acțiunilor economice 
cuprinse în planul național 
unic de dezvoltare economică 
și socială, urmărindu-se rea
lizarea integrală a planului 
de investiții, începerea lucră
rilor numai după ce sînt asi
gurate condițiile prevăzute 
de lege, darea în funcțiune a 
capacităților de producție la 
termenele stabilite ;

d) realizarea sarcinilor de 
plan de producție și desfacere 
în cadrul fondurilor aprobate, 
prevenirea imobilizărilor în 
stocuri peste necesar, readu
cerea în circuitul economic a 
stocurilor disponibile, accele
rarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante în fiecare 
unitate economică ;

e) utilizarea cu eficiență 
sporită a fondurilor prevăzu
te pentru cercetarea științifi
că, introducerea progresului 
tehnic, acțiuni social-cultura- 
le și administrație ;

f) folosirea judicioasă a fon
dului de salarii, în concor
danță cu sarcinile de plan și

de producție
d) 11,7 mid. lei Transporturi 

și telecomunicații
e) 3,1 mid. lei Comerț, ali

mentație publică, hoteluri, si 
lozuri și baze de depozitare

f) 2,3 mid. lei Invățămînt, 
cultură, ocrotirea sănătății

g) 0,9 mid. lei Știință
h) 4,2 mid. lei Construcții 

de locuințe (inclusiv cămine 
muncitorești)

i) 1,7 mid. lei Gospodărie 
comunală.

ART. 10. Se constituie o 
rezervă de 3,1 mid. lei inves
tiții din fondurile statului, din 
care 1.65 mid. 'lei construcții- 
montaj, pentru introducerea 
în planul pe anul 1974 a unor 
obiective de investiții, pe mă
sura aprobării indicatorilor 
tehnico-economici.

ART. 11. In cursul anului 
1974 se vor pune în funcțiune 
450 capacității de producție 
mai importante în industrie și 
85 capacități agrozootehnice 
și de îmbunătățiri funciare în 
agricultură.

ART. 12. Consiliul de Mi
niștri va asigura ca titularii 
de plan — beneficiari și con
structori — să ia măsuri pen
tru :

a) reducerea în continuare 
a volumului de construcții 
prin intensific., rea dotării cu 
mașini și utilaje a spațiilor e- 
xistente și amplasarea utilaje
lor în aer liber ;

b) elaborarea din timp și la 
un nivel calitativ corespunză
tor a documentațiilor tehnice 
pentru noile obiective de in
vestiții ; în cadrul acestora se 
vor adopta soluții care să a- 
sigure realizarea de construc
ții ușoare și ieftine și se va a- 
sigura utilizarea maximă a su
prafețelor productive constru
ite ;

c) respectarea cu strictețe a 
termenelor de punere în func
țiune a capacităților de pro
ducție ; concentrarea mijloace
lor materiale și a forței de 
muncă corespunzător terme
nelor de dare în funcțiune a 
noilor obiective ;

d) dotarea noilor obiective 
de investiții cu mașini, utila
je și instalații de nivel tehnic 
ridicat; asigurarea pe toate 
șantierele a fronturilor de 
montaj și a livrărilor de utila
je în concordantă cu grafice
le de execuție a lucrărilor de 
construcții și montaj ;

e) asigurarea forței de mun
că, pe specialități și meserii 
pentru toate șantierele, finind 
seama de stadiile fizice în e- 
xecuția lucrărilor și de mon
tarea utilajelor ; recrutarea și 
pregătirea cadrelor necesare 
punerii în funcțiune și explo
atării noilor capacități de pro
ducție :

f) îmbunătățirea indicilor de 
folosire a utilajelor de con
strucții și a mijloacelor de 

cu rezultatele obținute în în
deplinirea acestora, respecta
rea normelor de muncă și de 
structură aprobate, a corelă- 
țiilor dintre indicatorii pre- 
văzuți în planul de muncă și 
salarii;

g) urmărirea permanentă, 
începînd cu primele zile ale 
anului, a modului cum se rea
lizează indicatorii prevăzuți în 
planurile financiare ale unită
ților economice și instituțiilor 
de stat, analizarea sistematică 
a rezultatelor pe baza datelor 
operative și a bilanțurilor 
contabile, In vederea soluțio
nării la timp a problemelor 
ce apar în cursul execuției, 
pentru a sa asigura îndeplini
rea și depășirea sarcinilor 
planificate ;

h) întărirea controlului pre
ventiv asupra operațiilor din 
care derivă drepturi sau obli
gații patrimoniale pentru u- 
nitățile socialiste, exercitarea 
unui control financiar exigent 
în toate domeniile de activi
tate, în vederea înlăturării o- 
ricăror forme de risipă de 
mijloace materiale și bănești 
și a păstrării integrității avu
tului obștesc.

ART. 15. Consiliul de Mi
niștri este autorizat să intro
ducă în indicatorii economici 
și financiari aprobați pentru 
anul 1974, precum și în vo
lumul și structura bugetului 
de stat adoptat prin prezenta 
lege, modificările rezultate din 
intrarea în vigoare a noului 
regim vamal și punerea în a- 
plicare a noilor prețuri de 
producție și de livrare reașe
zate, precum și a prețurilor 
de calcul la unele produse.

De asemenea, Consiliul de 
Miniștri este autorizat să 
introducă modificări în volu
mul și structura bugetului de 
stat în cazurile în care se a- 
daptează indicatorii planului 
național unic de dezvoltare 
economică și socială, precum 
și în alte cazuri bine justifi
cate, fără a afecta echilibrul 
financiar.

ART. 16. Se adoptă contul 
general de încheiere a exer
cițiului bugetar pe anul 1972, 
la venituri in sumă de 
153 382 177 921 lei și la chel
tuieli îh sumă de 145 432 297 664 
lei, cu un excedent în sumă 
de 7 949 880 257 lei din care. 
6 488 108 736 lei la bugetul re
publican și 1 461 771 521 lei la 
bugetele locale. 

transport; creșterea coeficien
tului de schimburi pe șantie
re ;

g) întărirea controlului în 
utilizarea resurselor materia
le și a fondurilor destinate 
programului de investiții;

h) creșterea continuă a efi
cienței investițiilor și a fondu 
rilor fixe productive

ART. 13. In anul 1974, pe 
seama produselor asimilate și 
reproiectate de la începutul 
cincinalului și prin introduce
rea în producție a unor noi 
produse, materiale și utilaje, 
ponderea acestora va repre
zenta 39,7 la sută din produc
ția valorică a industriei repu
blicane.

Prin planul pe 1974 se nomi
nalizează cercetarea unui nu
măr de 240 teme de importan
ță deosebită pentru dezvolta
rea economică și socială și se 
vor valorifica în producție re
zultatele a 76 de cercetări în
cheiate.

Consiliul de Miniștri va a- 
sigura ca titularii de plan să 
ia măsuri ca cercetarea știin
țifică și introducerea tehnolo
giilor avansate să fie orienta
te spre :

a) valorificarea mai bună a 
resurselor energetice, extin
derea folosirii combustibililor 
solizi, în special a lignitului 
și șisturilor bituminoase, mo
dernizarea tehnologiilor în 
vederea creșterii randamente
lor de utilizare a energiei pri
mare ;

b) descoperirea și elabora
rea soluțiilor tehnice pentru 
utilizarea economică a unor 
surse de energie ;

c) punerea în evidentă și va
lorificarea superioară a poten
țialului de resurse naturale 
ale țării și utilizarea cu efici
ență sporită a bazei de mate
rii prime ;

d) elaborarea de soluții teh
nice în vederea valorificării 
economice a zăcămintelor de 
substanțe minerale utile, cu 
conținuturi reduse ;

e) crearea unor noi produse, 
materiale, înlocuitori, mașini, 
tehnologii și procedee de fa
bricație, care să asigure redu
cerea consumurilor materiale, 
îndeosebi a consumurilor e- 
nergetice și de metal ;

f) asigurarea ocrotirii sănă
tății populației și protecția 
mediului înconjurător.

ART. 14. In anul 1974, pro
ductivitatea munci pe salariat 
va fi de ;

a) în industria republicană 
216 600 lei

b) în activitatea de construc
ții-montaj 85 370 lei

c) în transporturi feroviare 
475 000 tone km conv.

Numărul de salariați va 
crește cu 250 000 față de nive
lul anului 1973.

Prin învățămîntul profesio
nal, tehnic și liceal de speci
alitate, precum și prin cursuri 
de calificare și cursuri de 
specializare post-liceală de 
scurtă durată, vor fi pregătiți 
425 000 muncitori calificați, 
care vor intra în producție în 
anul 1974.

ART. 15. Consiliul de Miniș
tri va lua măsuri ca titularii 
de plan să asigure ;

a) extinderea mecanizării 
și automatizării proceselor de 
producție ; îmbunătățirea or
ganizării producției și a mun
cii în întreprinderi, în secții, 
Ia fiecare loc de muncă ;

b) elaborarea și aplicarea 
de normative și norme de 
muncă fundamentate, pentru 
întregul personal șl respecta
rea normelor unitare de struc
tură pentru personalul tehni- 
co-administrativ ;

c) stabilirea de planuri con
crete de asigurare cu cadre ca
lificate pe specialități și mese
rii — pe fiecare minister, cen
trală și unitate și pe județe ;

d) aplicarea programelor de 
măsuri pentru creșterea pro
ductivității muncii, în vederea 
încadrării în numărul de sa
lariați planificat pe fiecare 
minister, centrală și întreprin
dere.

ART. 16. In anul 1974, chel
tuielile maxime la 1000 lei 
producție marfă în industria 
republicană vor fi de 825,5 lei; 
prețul de cost la 1000 tone 
km convenționale va fi de cel 
mult 120,5 lei în transporturi
le feroviare, iar în transportu
rile auto de 663,9 lei. In agri
cultura de stat, cheltuielile 
maxime la 1 000 lei producție 
marfă vor fi de 872,3 lei.

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca titularii de plan să 
instituie un regim seve? de e- 
conomii, de reducere a consu
murilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil, 
a cheltuielilor de manoperă și 
de regie, de combatere a ori
cărei forme de risipă.

ART. 17. Volumul total al 
comerțului exterior în prețuri 
efirente va crește, în anul 1974, 
cu 41,3 la sută față de reali
zările preliminate pe anul 
1973.

Consiliul de Miniștri va ur
mări ca titularii de plan să ia 
măsuri pentru :

a) specificarea integrală pe 
produse fizice a planului de 
export și de import;

b) intensificarea prospectării 
pieței externe în vederea con
tractării exporturilor și im
porturilor prevăzute prin paln;

c) îmbunătățirea structurii 
sortimentale a producției des
tinate exportului în vederea 
obținerii unei eficiente ridica
te ;

d) utilizarea rațională a fon
durilor valutare alocate prin 
plan fiecărui minister, centra
lă și întreprindere ;

e) intensificarea tratative
lor cu partenerii externi în ve
derea concretizării acțiunilor 
de cooperare și specializare 
precum și a altor acțiuni de 

colaborare economică interna
țională.

ART. 18. Pe baza dezvoltă
rii prevăzute a economiei șl a 
sporirii eficienței în toate sec
toarele de activitate, venitul 
național va crește, în anul 
1974, cu 14,6 la sută față de 
realizările preliminate pe a- 
nul 1973, asigurîndu-se resur
sele necesare pentru progra
mul de investiții și pentru 
creșterea nivelului de trai al 
populației.

ART. 19. In anul 1974. vo
lumul desfacerilor de mărfuri 
cu amănuntul va reprezenta 
128,7 miliarde lei.

Consiliul de Miniștri va asi
gura ca titularii de plan să ia 
măsuri pentru :

a) diversificarea și livrarea 
ritmică a produselor destinate 
fondului pieței, a sortimente
lor cu prețuri miei și a artico
lelor pentru copii. în structu
ra și calitatea cerută de con
sumatori, pentru repartizarea 
corespunzătoare pe teritoriu a 
fondului de marfă aprobat 
prin plan :

b) menținerea stocurilor din 
comerț în limitele stabilite, 
îmbunătățirea structurii lor, 
pentru ca acestea să contribu
ie activ la realizarea sarcini
lor de desfacere și de aprovi
zionare a populației.

ART. 20. in anul 1974, vo
lumul prestărilor de servicii 
nentru populație va însuma 
25.6 miliarde lei.

In vederea satisfacerii în 
condiții mai bune a solicitări
lor populației, Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri ca ti
tularii de plan să asigure lăr
girea gamei prestărilor de ser
vicii, repartizarea mai judici
oasă a unităților prestatoare 
pe teritoriu.

ART. 21. Veniturile totale 
reale ale populației pe un lo
cuitor vor spori, în anul 1974, 
cu 8,6 la sută față de realiză
rile preliminate pe 1973.

Fondul de salarii va fi de 
134 miliarde lei.

Șalariul real va ajunge la 
1 456 lei lunar, iar veniturile 
reale ale țărănimii provenite 
din muncă în cooperativele a- 
gricole de producție și din 
gospodăriile personale, calcu
late pe o persoană activă și 
cG-espunzător producției a- 
țr'cole prevăzute, vor fi de 
950 lei lunar.

ART. 22. Se va extinde baza 
materială pentru lărgirea și 
perfecționarea tuturor forme
lor de învățâmînt, vor fi apli
cate măsuri în continuare pen
tru apropierea conținutului a- 
cestuia de producție și cerce
tare.

Vor fi construite 2 000 săli 
de clasă și 18 325 locuri în in
ternate pentru învățămîntul 
de cultură generală, profesio
nal. tehnic și liceal de speci
alitate ; pentru învățămîntul 
superior vor fi date în funcți
une spații noi cu o suprafață 
de 79 720 mp.

ART. 23. Capacitatea grădi
nițelor și căminelor de copii 
va fi sporită, în anul 1974, cu 
15 060 locuri, a creșelor cu 
25 800 locuri, a caselor de co
pii cu 1 700 locuri.

ART. 24. Vor fi date în 
funcțiune 11 spitale noi cu o 
capacitate de 6 260 paturi și 
va începe construcția unor noi 
spitale în orașele Tîrgu Jiu, 
Petroșani, Zalău, București.

Vor fi date în funcțiune 
1 420 locuri în hoteluri sana- 
toriale, cu bază de tratament.

ART. 25. In anul 1974 se vor 
construi 60 300 apartamente 
din fondurile statului ți 57 000 
apartamente — echivalente de 
două camere — din fondurile 
populației cu sprijinul statu
lui în credite și execuție ; se 
vor da în funcțiune 49 700 lo
curi în cămine muncitorești.

ART. 26. In anul 1974 se va 
extinde cu 390 km rețeaua de 
distribuție a apei; parcul de 
mijloace de transport urban 
în comun de persoane va fi do
tat cu 1 500 vehicule.

ART. 27. Consiliul de Mi
niștri este autorizat:

a) Să precizeze și să desfă
șoare pe ministere, alte orga
ne centrale, comitete executive 
ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului Bucu
rești — titulari de plan —, 
precum și pe ramuri, prevede
rile planului național unic de 
dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1974 și să tran
smită acestora sarcinile ce le 
revin ;

b) Să asigure eșalonarea ju
dicioasă a sarcinilor de plan 
pe trimestre și, în cadrul a- 
cestora, pe luni ;

c) Să se ia măsuri pentru des
fășurarea în profil teritorial a 
principalilor indicatori ai pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Re
publicii Socialiste România 
pe anul 1974 :

d) Să aprobe sarcinile și 
mijloacele materiale și fj. 
nanciare repartizate pe cen
trale de către ministere și e- 
xaminate împreună cu Comi
tetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe 
si Ministerul Finanțelor ;

e) Să adapteze indicatorii 
planului național unic prevă- 
zuți în prezenta lege, cînd a- 
ceasta apare necesar în cursul 
executării planului, în scopul 
asigurării dezvoltării echili
brate a economiei naționale, 
fără a afecta ritmurile de 
dezvoltare și indicatorii de ba
ză ai eficienței.

ART.28. Se aprobă execuția 
conform anexei, a planului 
de dezvoltare economico-so- 
eială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1972. adop
tat prin Legea nr. 16/1971.
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In locul unor dezbateri concrete, eficiente
S-a mai ținut o ședință

La ora cînd au 
dezbaterile 
partid al 
lea Jiului" 
pus la

început 
activului de 
Șantierului „Va- 

al T.C.M.M. am
îndoială, pentru o

clipă, eficiența acestei adu
nări la care participau doar 
25 de comuniști, dintre ca
re 15 erau membri ai co
mitetului de partid. Desigur, 
ae-am întrebat dacă acti
vul de partid numără doar 
10 membri, dacă acești „ze
ce" sînt 
lecții riguroase, dacă 
cei 25 aflați în 
fața cărora se 
blemele cele mai 
ale șantierelor, 
prinde aceste probleme, 
vor găsi i 
scurt timp, 
ale 
titudini. Poate, 
și certitudini 
dintre membrii 
de partid, aflați 
Dar, era prea 
mai î 
dunarea 
„dezbaterile’ 
fi amînate...

înainte de a trece la ori
ce comentarii pe marginea • 
reușitei, sau nereușitei, dez
baterilor 
precizări, 
analizeze 
probleme 
cum, în 
șit de an pe constructorii 
și montorii T.C.M.M. ? înce
pem cu precizare că în pri
mul semestru al anului, colecti
vul șantierului T.C.M.M. acu
mulase restanțe de plan în
grijorătoare la lucrările de 
investiții; că, în trimestrul 
HI, 
ze 
Se poate 
desfășurată 
poate fi 
una dintre 
cu atît 
în luna 
de 
lizat, 
ind 
mică decît media 
trimestrului III. Pe 
parte, 
tive este, 
tîrziată. 
situația 
punea 
a comuniștilor din 
tuturor locurilor de muncă.

Să presupunem, totuși, că, 
chiar așa diluată, partici
parea nu ar fi fost singu
ra piedică pentru ca dezba
terile să 
vigoare, 
aflați în 
litatea 
toată 
pețența, 
vului, să le caute 
rea. S-a întîmplat 
Nicidecum. Căci 
s-au desfășurat

rezultatul unei se- 
toți 

sală — în 
aflau pro- 

deosebite 
vor cu

le 
soluționarea ? La 

. , aceste îndoieli 
noastre au devenit cer- 

deveniseră 
ale unora 
comitetului 

în prezidiu, 
tîrziu să se 

întreprindă ceva, a- 
trebuia ținută 

i“ nu mai puteau

să facem
Ce trebuiau 

comuniștii ? 
îi frămîntă 

preajma unui

cîteva
să 
Ce 
a- 

sfîr-

nu a reușit să realize- 
recuperarea restanțelor, 

spune că munca 
de colectiv nu 
calificată drept 

cele mai rodnice, 
mai mult cu cît nici 

' octombrie planul 
investiții nu a fost rea- 

producția obținută fi- 
cu 1 milion de lei mai 
decît media lunilor 

de altă 
predarea unor obiec 

de asemenea. 
Iată, deci, 

de pe șantiere 
o participare largă 

cadrul

în
că 

im-

„La lotul Petrila, 
maistrul principal 
tru Gheorghe, în tot 
anului au 
schimbări 
Urmarea ? 
acum cu 
realizări", 
doar, i s-a 
tre inginerul șef al șantieru
lui Teodor Nichita, cu 
tul nejustificat, 
de cîteva 
amînat predarea 
lui 
Petrila, obiectiv 
beneficiarul ni-1 
sistent. De asemenea, 
tificat, la lotul 
îost încetinit 
crărilor în 
„Se putea 
execuției 
procentul 
lariați care lucrează în 
cord global" a afirmat 
varășul Dumitru Chircules- 
cu, șeful biroului . salari
zare— normare al șantieru
lui. „Sindicatul nu a cola
borat cu U.T.C.-ul pentru 
îmbunătățirea disciplinei 
muncii, a concluzionat to
varășul Costache Avrămiuc, 
președintele comitetului sin
dicatului. Această colabo
rare trebuia să devină o 
cale eficientă pentru mărirea 
contribuție’ fiecărui salariat 
la realizările colective".

Toat' ac ste declarații!, ca 
și altele asemănătoare, au . 
o caracteristică comună : 
provin de la persoane ale 
căror competențe și înda
toriri erau de a realiza e- 

„fectiv imperativele la care 
se refereau, la rare făceau 
apel. Socotim că, măcar a- 
cum, în ceasul ăl doispre
zecelea — și mai ales în fa
ța activului de partid — 
trebuiau abordate proble
mele de interes major ale 
colectivului, în spirit 
și autocritic, cu referiri 
crete la 
torilor de 
ducătorilor 
muncă 
în 
le 
rea

spunea
Dumi-
cursul 

operatefost 
organizatorice. 

Ne prezentăm
cele mai slabe 
„Vă văicăriți 
replicat de că-

to- 
căci timp 

luni de zile ați 
obiectivu- 

„LEA pe estacadă" din 
pe care 
cere in- 

nejus- 
Livezeni a 

ritmul 1V' 
ultimele luni", 
intensifica ritmul 

dacă realizam 
planificat de sa- 

a-
to-

răspunderea 
conducere și 

locurilor 
pentru 

se

critic 
con- 
fac- 
con- 

de
stadiul 

află une- 
dezvălui- 

lipsuri c.e-și au 
în modul scăzut al 

politice a unor co- 
. Căci cine alții erau 
i de stadiile de exe- 

întîrziate la obiecti- 
de investiții indus- 

din municipiu. de 
indica- 

pe întregul 
cei convocați

se desfășoare cu 
puținii comuniști 

sală avînd. posibi- 
să abordeze, cu 

răspunderea și com- 
problemele colecti- 

dezlega- 
așa ? 

iată cum 
discuțiile :

care 
lucrări, cu 

unor 
izvorul 
muncii 
muniști. 
vinovați 
cuție 
vele c 
triale 
neîndeplinirea unor 
tori de plan 
șantier, decît 
la această adunare în scopul 
de a,; califica, activitatea co
mitetului de partid ? J Și, 
pe un alt plan, cui i-a reve
nit ca sarcină să pregătească 
o dezbatere vie activă, com
bativă — eficientă — să a- 
sigure participarea întregu
lui activ al comuniștilor de-

> cît comitetului de “partid al 
șantierului ? Dacă, îin loc 
de cinci muncitori, la adu

nare ar fi participat între
gul activ deci 
care conduc 
muncă, care 
constant, lună de lună, sarci
nile de producție (pentru că 
există multe asemenea bri
găzi și echipe) — sau care 
au înregistrat restanțe, fieca
re dintre aceștia, ar 
părtășit cîte ceva 
riența acumulată, 
ind Ia redresarea 
întregului șantier 
părerile lor ar fi 
un sumum de 
pentru rezolvarea 
lor cu care sînt . confruntate 
șantierele T.C.M.M. Așa în
să, s-a mai ținut o ședință 
de comitet, e adevărat, în- 
tr-un cadru puțin mai lărgit 
ca . de obicei, dar insuficient 
ancorată în realitate.

Membrii comitetului de 
partid, mullți dintre comu
niștii care au luat cuvîntul, 
ca și dintre cei care au tă
cut, vor trebui să-și. revizu
iască optica despre ceea ce 
cred că jînseamnă răspunde
rea proprie și cea colectivă, 
și despre ceea ce înseamnă . 
ele cu adevărat. Iar de acum 
înainte, ei, în primul rînd, 
printr-o participare 
eficientă, vor trebui 
gure aplicarea unor 
concrete pentru a 
angajamentul colectivului de 
a realiza pînă la 20 decem
brie sarcinile de producție 
anuală, de a preda în totali
tate obiectivele din planul 
fizic de investiții. Șantierul 
Valea Jiului al T.C.M.M. dis
pune de înzestrarea tehnică 
modernă necesară, dispune 
de un colectiv de muncă în 
stare să se mobilizeze pentru 
a răspunde unor sarcini ex
prese, de cadre tehnice com
petente, capabile să îndru
me șantierele. Oare -*e lip
sește ? Este evident, că toc
mai munca politică a orga
nelor și organizațiilor de 
partid, munca ancorată în 
realitate, mobilizatoare ca 
„roată de transmisie" capa
bilă să fuzioneze acțiuni
le fiecărui comunist în par
te, energia întregului colec
tiv de salariați pentru atinge
rea țelului comun — crește
rea ritmului de construcții 
și montaje pe șantiere. Mem
brii comitetului 
activul de 
rului, toți 
tehnici și 
chemați 
tuturor , acțiunilor, 
tarea acestora ■ spre soluțio- 

, narea . problemelor șantieru
lui (nu spre inventarierea 
lor) spre mobilizarea capa
cităților umane și 
de care
Uzarea
lor ce

Avanpremierele

1

Sesiunea cercurilor științifice studențești — ampla dez
batere a unei problematici cu finalitate practică.

Foto : C. BARBU, 
student

sesiunii

și a se

Cpt. Toma FALON

Un gest de
corectitudine

Gînduri de constructor
(Urmare din pag. 1)

angajat 
cinstită

directă, 
să asi- 
măsurî 
sprijini

A umblat după| 
„încuietori"

Reduceri de prețuri
ia frigiderele

cu compresor
de-Cu începere de ieri, 1 

cembrie a.c., prețurile frigide
relor cu compresor din pro
ducție internă au fost reduse 
cu cite 500 lei bucata, după 
cum urmează : Frigider elec
tric cu compresor ..Frigero", 
model cabinet, capacitatea 140 
l, de la 4 110 lei la 3 610 lei ; 
Frigider electric cu compre
sor „Frigero", model masă, ca
pacitatea 140 1. de la 4 150 lei 
la 3 650 lei ; Frigider electric 
cu compresor „Frigero-super", 
capacitatea 180 1, de la 4 800 
lei la 4 300 lei : Frigider elec 
trie cu compresor „Frigero- 
lux", capacitatea 240 1. de la 
5 740 lei la 5 240 lei.

Prin această măsură se vi
ne in sprijinul populației ca 
re va beneficia atît, de reduce- 
r a de preț, cîi și de un con
sum electric mai scăzut,. con
ferit de frigiderele cu compre 
ser Aceste frigidere se vînd 
și cu plata în rate, cu un a- 
'■ans minim de 20 la sută, res
tul sumei fiind eșalonat în 18 
rate lunare.

Pe tînărul regizor Mircea 
Veroiu l-a impus atenției un 
excelent film documentar, de
dicat dramaticelor evenimente 
din timpul inundațiilor din 
1970 și o surprinzător de 
matură ecranizare a unei nu
vele de Ion Agârbiceanu. Este 
vorba de „Apa ca un bivol 
negru" și de episodul „Fefe- 
leaga" din „Nunta de piatră". 
Aceste două pelicule l-au re
comanda pe Mircea 
ca pe un cineast 
interesant, văzînd 
mului nelimitate 
exprimare unui 
și e'ic.

Mircea Veroiu este „Șap
te zile" dovedește cu priso
sință acest lucru un cineast 
foar e preocupat de morfolo
gia filmului. Regizorul are o 
încredere nemăsurată în for
ța de sugestie limbajului 
cinematografic modern, in ca
pacitatea de comunicare a i- 
mapinii. Această încredere 
aproape paroxistică în voca
ția cinema ografului. a stîr- 
ni! atîtea discuții contradicto
rii în j”rul "ltimului film al 
lui Veroiu.

Fără îndoială ..Șapte zile*' 
este un film șocant, aducînd 
mult în amănuntele oale cu

Veroiu 
deosebit de 
în arta fil- 

șanse de 
crez estelic

acei salariați 
colective dc 

și-au realizat

fi îm- 
din expe- 

contribu- 
activității 

Opiniile 
constituit 

experiență 
probleme-

de partid, 
partid al șantie- 
conducătorii — 
politici — sînt 
la . intensificarea 

la orien-

tehnice
dispune, pentru rea- 

exemiplară a sarcini- 
revin colectivului.

H. ANTON

Etapa a XVI-a
Etapa precedentă a fost 

una din cele mai agitate ale 
actualului campionat. O eta
pă în care codașele au do
vedit posibilități nebănuite, 
vrînd parcă să sublinieze 
că orice pronosticuri pri
vind configurația finală a 
clasamentului sînt hazar
date. Etapa de astăzi, în 
schimb, se anunță a fi mai 
calmă, gazdele pornind fa
vorite în majoritatea întâl
nirilor. Un calm destul de 
relativ, desigur, într-un cam
pionat care oferă suficient 

surprize, într-un 
stagiune în care

de multe 
final de 
punctele valorează atît de 
mult pentru orice echipă.pentru orice echipă. 

La Ploiești, „Petrolul' 
ambala la maximum 
11 „motoare" ale sale 

îmbunătăți zes- 
cu încă două puncte 

dauna

va 
cele 
pentru a 
trea 
în dauna „Universității" 
Cluj care pare complet de 
busolată. Petroliștii, care 
vin după un succes dătător 
de speranță, au șanse consi
derabile.

— La Constanța este 
așteptat ca echipa gazdă 
aibă cîștig de cauză 
față Rapidului. Este o

de 
să 
în 
e-

Studenții anului III subingineri de la facultățile 
de mine și electromecanică au trăit ieri momentul emo
ționant al ultimei ore festive. Despărțirea de sălile de 
cursuri precede activitatea de întocmire a proiectelor 
de diplomă, examenul de sinteză al cunoștințelor acu
mulate în anii de studii.

Verificarea stadiului de asimilare a noțiunilor pre
date la cursuri constituie una din preocupările actuale 
ale cadrelor didaclice și ale studenților. Lucrarea de 
control susținută recent la mineralogie — petrografie, 
de studenții grupei 1176 a anului I mine (ingineri) a 
răsplătit cu calificative foarte bune strădaniile depuse 
pînă acum de Mariana Furdui, Teodora Grigore, Adrian 
Petruș, Carmen Stupu și alții.

Colocviu national
In aceste zile se desfășoară, la București, colocviul 

național studențesc cu tema „Studenții și spiritul revo
luționar în procesul făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate". Din partea institutului nostru par
ticipă studenții Cristina Knebell, din anul IV-mine, și 
Ion Gîf Deac, anul IlI-mine.

Inaugurare
A fost dat în folosință modernul 

instruire al catedrei de electrotehnică 
informațional cibernetic.

Nu se ridică. Discută cu noi 
din pozijia asta de lucru.

— Lucrarea este mai pre
tențioasă aici pentru că in 
baie — vedeți dumneavoastră 
— sînt instalațiile sanitare, 
conducte și sifonul de scur
gere, și, pentru fiecare trebu
ie să păstrăm locul precis de 
montare. Dincolo, in celelal
te spa(ii nu se mai ridică atî- 
tea probleme și treaba merge 
mai repede. Ăsta-i ultimul, a- 
partament de ia acest etaj — 
de aceea am și zis că nu ple
căm pînă nu-i gata. Mîine în
cepem ăltul. Nu ne place să 
lăsăm lucrul de azi pe mîine. 
Eu nu i-am învățat așa pe oa-, 
meni. Nici pe mine nu m-au 
învățat alții să las lucrul ne
terminat să treacă numai zi
ua și să vină plata.

In timpul acesta, Ștefan 
Mondoc și Dumitru Olaru 
mai aduc cîteva gălefi de

.ȘAPTE ZILE"99

experimentul intelectualizant. 
Adevărul este. însă, că erori
le de interpretare iu pornit 
în toate cazurile de la rapor
tarea filmului ia canoanele 
genului căruia s-ar părea că 
aparține. Spunem s-ar părea 
deoarece „Șapte zile" — în

„Șapte zile", sesizăm relativ 
lesne că dramatismul încor 
porat de problematica filmului 
evoluează pe .două 
Cel dintîi plan 
uzelor iar al 
lează efectele.
pe Veroiu îl

planuri, 
este cel ai ca- 
doilea vehicu- 
S-ar părea că 
interesează în

CARNET CINEMATOGRAFIC

pofida conflictului său și în 
ciuda subiectului său chiar — 
nu este un film de aventuri. 
Intrega poveste țesută în ju
rul agentului de contrainfor- 
mații are o cu totul altă mi
siune decît aceea de a oferi 
un spectacol antrenant, cu 
numeroase mistere, suspense 
și happy-end. Am putea spune 
chiar, că acțiunea așa econo
micoasă cum e, are un rol 
pretextual. accentul căzînd 
pe o dramă a conștiinței.

Oricît de dificilă ar fi ope
rația de analiză a filmului

primul rînd acest al doilea 
plan, deoarece aici se află po
sibilitatea investigării conflic
tului care la un moment dat 
se stabilește temporar între 
conștiința profesională și cu
tele intime ale eului.

Acțiunile întreprinse 
protagonistul peliculei 
profunde implicații de ordin 
uman. Aceste implicații afec
tează sensibilitatea omului ca
re trăiește într-o perpetuă 
tensiune, creîndu-i stări de 
excepție, îmbogățind ct 
nuanțe mereu, noi psihograma

o etapă a pronosportiștilor
chipă mai robustă și vine 
după trista experiență a 
etape i trecute pe care nu o 
dorește repetată

— Politehnica Timișoara 
a cucerit în etapa trecută 
un punct prețios în depla
sare ca urmare a unui joc 
realist, dar nu spectaculos.

— La Reșița, gazdele vor 
tranșa în favoarea lor re
zultatul partidei cu Spor
tul studențesc, din i dorința 
de a se menține ’n plutonul 
fruntaș.

—■ Politehnica Iași va tra
ge învățămintele necesari 
din jocul prestat de A.S>A.

Avancronică fotbalistică

amfiteatru de 
dotat cu sistem

Dorel POPA 
student

mortar cu ciment. Abia acum 
șeful de echipă se ridică în 
picioare și ne strînge mina. 
Măruntei de felul lui pare 
mai degrabă un adolescent 
decît omul matur pe care-1 
știam dinainte. Aceeași mo
destie și simplitate din tot
deauna o manifestă și acum 
cînd secretarul comitetului 
de partid ne precizează că 
formația lui Gheorghe Beți- 
vu își respectă angajamentul 
din adunarea activului de 
partid. Altul ar ii zis, „vedeți 
tovarășe secretar cum stăm 
noi peste orele de program ? 1 
Crți mai procedează 
pentru a-și termina 
le ?“ Dar el nu spune 
va.

In seara aceasta va
turnarea mozaicului la etajul 
zece. Și e tîrziu. Intr-adevăr, 
gîndindu-ne că au început lu
crul la ora 6 dimineața, e 
foarte tîrziu. Dar mîine vor

ostiei 
lucrări- 
așa ce-

termina

șutea însă ca dumi- 
să-1 cedeze pe teren 

care i-a a- 
'le multe

S-ar 
nică 
propriu echipei 
dus suficient 
puncte.

— La Brașov, „Steagul 
roșu" se află în ascenden
ță de formă și va adminis
tra o nouă înfrîngere echi 

C. Bacău, care 
nu va putea < 
roșie pînă la

pei S. 
pare că 
lanterna 
măvară

— La Cluj, C.F.R.-ul 
va putea 
concesii

; se 
evita 

pri-

nu-și 
facă

U.T.A., 
ceferiștii nu 

să dobîndeas- 
etapa viitoare

permite să 
echipei 1 

deoarece nici 
prea speră 
că puncte în 
la Petroșani.

Tg. Mureș la Constanța 
va lua măsuri de 
;ă pentru evit re; 
ventuale surprize.

— La București, 
jyul etapei, Steaua i 
nește liderul autoritar 
campionatului 
sitatea Craiova 
fi elementele ce vor atîrn; 
greu în balanța rezultatu
lui final ? Apetitul 
„înălțimi" al Stelei 
ambiția mereu trează a cra- 
iovenilor ? Lipsa lui Țară 
lungă, Bălan, Niculescu 
și Niță care pune pe mili
tari într-o situație asemă
nătoare aceleia din meciul 
cu Jiul, cînd o eroare a

siguran 
unei e

îh der- 
întîl- 

• ai 
Univer- 

Mre voi

de
sau

Federației l-a ținut pe 
tușe pe Liibardi. Pe cine 
va ambiționa mai mult a- 
mintir.ca acelui sever 6-2 
din campionatul trecut 
Greu de răspuns la aceste 
întrebări legate de un meci 
ce se anunță a fi deschis ori
cărui rezultat.

— La București, 
primește 
■Jiul. Un 
în care balanța 
mai adeseori i 
bucureștenijor. 
azi pare totuși 
Dinamo evoluează 
stant sub 
-ilor de care 
Jiul a înregistrat creșteri 
■vi den te ale potențialului de 
joc în ultimele etape. In 
iceste condiții, putem privi 
cu -optimism partida și să 
sperăm că, indiferent de re
zultat, Jiul va confirma în 
fața exigentului public din 
Capitală bunele aprecieri 
de pare a beneficiat în ur
ma evoluției de la Cluj ur
mărită pe micul ecran 
întreaga țară.

Dinamo 
echipei 

tradiție, 
înclinat 

in f..voarea 
Meciul de 

echilibrat, 
incon- 

valoarea jucăto- 
dispune, iar

vizita . 
meci de 

a

loan BOGDAN

După cum am anunțat, in 
cadrul manifestărilor prile
juite de aniversarea a 25 de 
ani de la existența Institutu
lui de mine din Petroșani 
s-a desfășurat și cea de-a 
XVIII sesiune jubiliară de 
comunicări a cercurilor ști
ințifice studențești. Desfășu
rată în patru secții, sesiunea 
s-a bucurat de larga partici
pare a studenților din Petro
șani, Timișoara și București. 
Revenim asupra acestui eve
niment pentru a sublinia că 
cele patru premii I, șase pre
mii II, șase premii III și șa
se mențiuni obținute cu acest 
prilej de către studenții pe- 

o 
de 
se

troșăneni probează încă 
dată activitatea valoroasă 
cercetare științifică care 
desfășoară în Institut.

Cităm doar cîteva colecti
ve și teme din rîndul celor

care s-au remarcat în egală 
măsură: Traian Țig, Con
stantin Predoiu, Comei Ti- 
cula, Mihai Gligor, Alfred 
Sharfy, cu lucrarea „Studiul 
condițiilor de zăcămînt de la 
mina Baia Sprie". Nicolae 
Vucan, Iosif Gruneamțu și 
Mihai Tripșa, cu lucrarea 
„Realizarea unui manome
tru de construcție româ
nească", Lucian Moga, Doi
na Ozunu și Florin Cepăno- 
iu, cu lucrarea „Aspecte ale 
reducerii prețului de cost al 
cărbunelui din Valea Jiului".

Toate lucrările prezentate 
la sesiune au vădit o orien
tare consecventă spre rezol
varea unor probleme majo
re ale procesului de produc
ție, ilustrînd ancorarea pro
fundă a cercetării științifice 
în problematica vieții 
nomice și sociale.

Originar de prin părți
le Galațiului, Petru Cioc 
s-a angajat deunăzi la 
E. M. Vulcan. I s-au a- 
sigurat condiții, optime de 
muncă, de cazere și masă. 
Adică totul pentru a se 
integra cît mai repede în 
rîndul colectivului 
califica în meseria de mi
ner. Dar tînărului 
numai de muncă 
nu-i ardea. S-a apucat de 
alte preocupări. Nocturne. 
Forța încuietorile mai mul
tor autoturisme aflate în 
perimetrul de parcare, de 
unde a comis două fur
turi de obiecte de valoare 
aparținând proprietarilor 
mașinilor.

Dar acțiunile sale nu au 
rămas fără urmări, 
va asigura și 
un timp, o 
pe care precis 
forța nimeni.

fi ferecată

I se 
lui, pentru 

încuietoare, 
nu o va mai

Dimpotrivă 
zdravăn...

începe și vor termina etajul 
de jos. Așa s-au hotărît ei și 
asta e lege. Nu-i interesează 
atît cîștigul cît lucrarea. Ca
litatea ei. Terminarea ei. Ce
lelalte... vin pe urmă. Are gri
jă normatorul.

Cam acestea 
rile exprimate 
noastră, scurtă 
sensuri, purtată în acest apar
tament in care se încheia zi
ua da lucru a formației 
mozaicari.

Gînduri simple, urești... 
gînduri de constructor.

Mica 
publicitate
VIND garaj din tablă 

str. V. Roaită 7/11 Mitrică. I
au fost gîndu- 

în discufia 
dar plină de

de

VIND casă două camere, 
bucătărie, baie, pian, căru
cior de copil. Aurel Vlai- 
cu 28 Petroșani.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zaharia 
Anica, eliberată de I.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni. O declar 
nulă.

Fapta s-a petrecut zile
le trecute, la orele serii în 
fața casei de bilete din 
sia(ia C.F.R. Petroșani. O 
femeie în etate, și-a luat un 
Duet spre bimeria. Dar 
grăbindu-se sa nu piardă 
trenul, în loc să bage port- 
moneul cu banii și oiletui 
de tren într-o sacoșă i-a 
alunecat, fără să observe, 
pe jos. Un tînăr a observat 
scena, a ridicat portomoneul 
și a alergat după cea ca
re-1 pierduse, restituin- 
du-i-1. Uluită, femeia nu 
știa ce să facă de bucurie. 
A vrut să întindă tinăru- 
lui, drept recompensă pen
tru fapta sa, o bancnotă. 
Dar tînărul a refuzat po
liticos, urîndu-i bătrînei 
călătorie plăcută.

Tînărul, cu emblemă ma
tricola a Liceului industrial 
minier pe braț — nu a vrut 
să-și dezvăluie identitatea 
-T- s-a îndepărtat de lin
gă bătrînică, pierzîndu-se 
în forfota mulțimii. Un gest 
de corectitudine care-i ta
ce cinste tînărului elev...

I

I
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TRAGERE SPECIALA

I
I
| Coșarul nu i-a
| purtat noroc...

D. DEXTRIANU

I 
I
I

Ioan Konya, este dețină
torul unui neinvidiat pal
mares infracțional, con- 
stînd din 7 condamnări ce 
însumează 19 ani și 4 luni 
de detențiune, dobîndit în 
cel 51 de ani ai săi. In 
noaptea de 9 octombrie a 
săvîrșit un nou furt la ma
gazinul Gostat din Petro
șani. Dar a fost surprins 
de către cetățenii Augustin 
Băeș, coșar la E. G. C. 
Petroșani și Ioan Orehov, 
electronist la cooperativa 
„Unirea", 
cerca să 
mul magazinului cu 
fa furată, 
fost prins cu ajutorul 
nui subofițer de miliție și 
deferit instanței.

In acele ore ale dimine
ții, lui loan Konya, coșa
rul nu i-a adus noroc...

LOTO
Se atribuie

z

Al. COVACI

Interesul 
sporește 

zile mari, 
lui Mir-

N. GHERGHIN, 
judecător

în timp ce In
dicară pe gea-

mar-
Apoi hoțul a

u«

Se efectuează 6 extrageri ’ 42 numere
Mîine începe vînzarea biletelor pentru această tra

de cîte 2 locuri și 1 Ioc

CÎȘTIQURI FIXE
de cîte 50 000 lei, 10000 lei ț. a.

CÎȘTIQURI VARIABILE

I

de altfel foarte complexă a 
personajului.

„Șapte zile" are o structură- 
foarte puțin obișnuită. Nara
țiunea discontinuă, tensiunea 
susținută de atmosferă și de 
un decor straniu, sînt expre
siile unui stil original care 
poate fi discutat dar în nici 
un caz nu poate atrage o ati
tudine indiferentă, 
stîrnit de peliculă 
prin distribuția de 
cuprinzînd numele
cea Albulescti, Irina Petrescu 
Victor Rebengiuc și George 
Motoi.

AUTOTURISME „DACIA 1300" 
EXCURSIE ÎN TURCIA
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MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

activiști voluntari deactiviști voluntari de Cruce 
Roșie și al cadrelor medico- 
sanitare, precum și sprijinul 
dat de cadrele didactice, de 
militarii armatei noastre, de 
tineret, de gospodine și alți 
cetățeni, care văd in activi
tatea de Cruce Roșie un ins
trument valoros pentru păs
trarea și întărirea sănătății 
individuale și colective, pen
tru asigurarea unei igiene co
respunzătoare la toate locu. 
rile de muncă. Doresc să le 
adresez tuturor cele mai cal
de felicitări pentru activitatea 
desfășurată ! Sint încredin
țat că congresul dumneavoas
tră va găsi noi căi pentru ca 
Societatea de Cruce Roșie 
să-și îndeplinească, în condi
ții și mai bune, înalta meni-

re ce-i revine in societatea 
noastră, să dobîndească un 
rol tot mai activ in 
noastră socială, prin 
narea unui număr cit 
mare de cetățeni în 
tatea sa.

Societatea 
din România 
să acționeze 
pentru dezvoltarea 
rii cu organizațiile 

țările lumii, 
larg cu 

I politicii partidului 
nostru, pentru pro. 
idealurilor umani- 

omenirii, pentru in- 
în viața internațio- 
unor relații noi, de 
și respect reciproc, 

cliezășuiască popoa- 
se vor putea dezvol-

de Cruce 
este 

in

tx

viața 
antre- 

mai 
activi-

Roșie 
chemată 

continuare 
colaboră- 

similare

acestea,
din toate 
conlucreze 
în spiritul 
și statului 
movarea 
tare ale 
tronarea i 
nală a 
egalitate 
care să 
relor că 
ta libere, în condiții de de-

plină securitate, intr-o lume 
fără războaie și vărsări de 
sînge, o lume a păcii și con
lucrării fructuoase intre na
țiuni.

Exprimîndu-mi încă o dată 
convingerea că Societatea de 
Cruce Roșie va aduce, prin 
întreaga sa activitate, un 
sprijin activ ia înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
urez succes deplin lucrărilor 
congresului dumneavoastră.

Vă doresc dumneavoastră, 
delegaților și invitaților, tu
turor membrilor Societății de 
Cruce Roșie din țara noas
tră, noi realizări in activita
tea nobilă pe care o desfă- 
șurați, multă sănătate și fe
ricire I

<

Conferința miniștrilor educației din țările

Propunerile României au fost adoptate în unanimitate
în- 
ce- 

a 
ță- 
ale

Sîmbătă la prînz s-au 
cheiat lucrările comisiilor 
lei de-a doua Conferințe 
miniștrilor educației din 
rile europene membre
U.N.E.S.C.O. Timp de patru 
zile au fost dezbătute, într-o 
comisie, probleme privind 
transformări ale structurilor 
programelor, metodelor de în
vățămînt superior, ținînd sea
ma de creșterea efectivelor, de 
evoluția funcțiunilor și de o- 
rientarea sistemelor de edu
cație spre educația permanen
tă — iar în altă comisie, co
operarea europeană în dome
niul învățămîntului superior 
obiective, căi și mijloace.

La lucrările comisiilor au 
participat tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul educației și în
vățămîntului, președintele ac
tualei conferințe U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu, directorul gene
ral al U.N.E.S.C.O., A. M. 
M’ Bow, subdirector general 
pentru educație.

In cadrul dezbaterilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de lueru. constructivă, de 
înțelegere și cooperare, dele
gațiile țărilor participante au 
formulat un număr însemnat 
de propuneri concrete vizînd 
îmbunătățirea activității în 
domeniul învățămîntului su
perior și a cooperării inter- 
europene și această direcție.

Propunerile prezentate sub 
forma unor proiecte de re
comandări au fost adoptate de 
comisiile respective.

In ședința din dimineața 
zilei de 1 decembrie a fost 
adoptată, prin consensul u- 
nanim al delegațiilor prezen
te la conferință, propunerea 
prezentată de România pri
vind stabilirea unor forme 
concrete de cooperare euro
peană în cadrul U.N.E.S.C.O 
Astfel se recomandă statelor 
europene membre ale 
U.N.E.SC.O. : „Să continue a- 
profundarea examinării di
verselor posibilități de întă
rire a colaborării în domeniul 
învățămîntului superior și al 
altor activități conexe, intere- 
sînd organizația, în special 
prin elaborarea unor aranja
mente instituționale adecvate. 
Să ia în considerare, în 
favorabil, organizarea, 

" auspiciile U.N.E.S.C.O., 
nor conferințe periodice
reprezentanților statelor mem
bre din Europa, pentru a stu
dia problemele cooperării eu
ropene în ansamblul domeni
ilor ținînd de competența 
U.N.E.S.C.O. și să propună 
programe concrete menite să 
întărească această cooperare 
Conferințele vor avea loc în 
capitalele țărilor europene, pe 
baza principiului rotației, și 
vor fi finanțate din bugetul 
organizației". Este vorba deci 
de un organism care să se în
trunească periodic și care să 
permită dezbaterea probleme
lor de învățămînt. știință și 
cultură. A fost exprimată do
rința ca directorul general al 
U.N.E.S.C.O. să prezinte celei 
de-a 18-a sesiuni a Conferin
ței Generale organizației

mod 
sub 

a u- 
ale

propuneri corespunzătoare.
Proiectul de recomandare 

supus discuției și adoptării 
comisiei a doua a conferinței 
a fost susținut și sprijinit cu 
căldură de delegațiile U.R.S.S.. 
Iugoslaviei, Franței, Marii 
Britanii, Finlandei, R.F. Ger
mania, Belgiei, Turciei și O- 
landei care au mulțumit de
legației române pentru exce
lentul proiect prezentat, pen- 
ru întreaga activitate desfă
șurată și au subliniat impor
tanța acestui document.

In comisiile conferinței, de
legația română a făcut și alte 
propuneri importante privind, 
în special, cadrul general al 
cooperării europene ; extinde
rea cooperării în domeniul 
cercetărilor fundamentale de 
interes comun ; promovarea 
studiului limbilor străine de 
largă circulație și a celor de 
circulație restrînsă. în vede
rea unei mai bune cunoașteri 
reciproce a istoriei și culturii 
popoarelor europene :. asisten
ța care trebuie acordată ță
rilor în curs de dezvoltare 
pentru formarea de specialiști 
și cadre didactice.

Au fost adoptate, de aseme
nea. numeroase alte recoman
dări prezentate de diverse de
legații participante la confe
rință.

In încheierea lucrărilor ce
lor două comisii au fost adop
tate, în unanimitate, proiecte 
de rapoarte care urmează â fi 
supuse spre aprobare ședin
ței plenare a conferinței 
U.N.E.S.C.O., de luni.

(Agerpres)

IN EDITURA „VAN GOOR 
ZONEN" DIN HAGA se află 
sub tipar primul dicționar ro- 
mâno-olandez și olandez-ro- 
mân, avînd ca autori pe cetă- 
țeana de origine 
lena Arendsen și 
rul De Ridder. In 
tei luni, urmează 
aceeași editură,
conversație destinat olandezi
lor care vizitează România.

română E- 
pe profeso- 
cursul aces- 
să apară, in 
un ghid de

GUVERNUL GREC a hotă- 
rit redeschiderea. începînd de 
luni, 3 decembrie, a tuturor 
școlilor superioare din țară, 
anunță un comunicat al Minis
terului Educației Naționale, 
reluat de agenția France Pres
se.

După cum s-a mai anunțat 
universitățile din Grecia au 
fost închise în urma inciden
țelor care au avut loc, la 
noiembrie a.c. la Atena.

interzise și asociațiile studen
țești și alte organizații politi
ce din Uruguay.

16

a- 
u-

TASS INFOR-
IN UNIUNEA 

a fost lansat un

AGENȚIA 
MEAZA CA 
SOVIETICA 
nou satelit de telecomunicații 
de tip „Molnia-1“.

LA MONTEVIDEO s-a 
nunțat oficial că guvernul 
ruguayan a decretat interzi
cerea partidelor comunist și 
socialist — relatează agențiile 
France Presse și Reuter. Po
trivit aceluiași decret au fost

O DELEGAȚIE A PARTI
DULUI POPORULUI DIN 
PANAMA, condusă de Ruben 
Dario Souza, secretar general 
al partidului aflată în vizi
tă în Cuba, la invitația C.C. al 
P.C. din Cuba, a avut, la 
ciația națională a micilor 
cultori (A.N.A.P.) și la 
trala oamenilor muncii
Cuba, întrevederi în cursul 
cărora — precizează ziarul 
..Granma" — au fost abordate 
probleme de interes comun.

SUB AUSPICIILE UNCTAD, 
LA PALATUL NAȚIUNILOR 
se desfășoară lucrările unei 
reuniuni consacrate adoptării 
unei convenții sau a unui alt 
istrument juridic multilateral 
privind un cod de conduită al 
conferințelor maritime. La lu
crări participă delegații ale ce
lor 145 de state membre ale 
UNCTAD, între care și Româ
nia, precum și reprezentanți 
ai unor organizații internațio
nale și instituții- specializate 
ale O.N.U.

Aso- 
agri- 
Cen- 

din

IN CADRUL CELUI DE-AL 
XI-LEA CONCURS INTER
NAȚIONAL DE CANTO 
„Francisco Vinas", care s-a 
desfășurat la Barcelona, solis
ta română Cornelia Pop a 
ținut premiul trei.

Solista Angela Nemeș și 
listul Constantin Zaharia 
obținut „Premiul special" ofe
rit de primăria din Barcelona.

ob-

se- 
au

O U li î me ie ști n iULTIMELE ȘTIRI ^ÂXÂ>

Vizita tovarășului Ștefan Andrei
Polonăîn R. P

VARȘOVIA 1 — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Cioba- 
nu, transmite : Tovarășul Ște
fan Andrei, secretar . al C.C. 
al P.C.R., care se află în vi
zită în R.P. Polonă, a fost 
primit, la 1 decembrie, de to
varășul Franciszek Szlachcic, 
membru al Biroului Politic,

secretar al C.C. al P.M.U.P
In cursul convorbirii care 

a avut loc cu acest prilej, des
fășurată într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, au fost 
abordate probleme privind 
dezvoltarea continuă a relați
ilor dintre PC.R. și P.M.U.P. 
dintre România și Polonia.

Lucrările Adunării
Generale a O.N.U.

Proiect de rezoluție prezentat de delegația 
Islandei

NAȚIUNILE UNITE 1 (A- 
gerpres). — Delegația Islan
ded a prezentat, în cadrul Co
mitetului pentru probleme e- 
conomice al Adunării Genera
le un proiect de rezoluție în 
care se reafirmă dreptul sta
telor „la suveranitate perma
nentă asupra tuturor resurse
lor lor naturale aflate pe teri
toriul din limitele frontierelor 
lor naționale, precum și asu
pra acelora de pe fundul mă
rilor, din subsolul acestora, 
precum și din apele aflate sub 
jurisdicția națională". In rezo
luție se arată că, orice stat 
care recurge la forță pentru

exploatarea resurselor națio
nale ale altui stat comite o 
violare a Cartei O.N.U, Do
cumentul subliniază obligația 
tuturor statelor de a se abți
ne, în relațiile lor internațio
nale, de la constrîngerea mili
tară, politică, economică sau 
de altă natură împotriva inte
grității teritoriale a oricărui 
.stat și a dreptului său de a-și 
exercita jurisdicția națională. 
La proiectul islandez s-au ra
liat, în calitate de coautoare, 
Argentina, Chile, Egiptul, Ke
nya, Libia, Peru, Tanzania 
și Venezuela.

O nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu din Coreea
PANMUNJON I (Agerpres). 

— La Panmunjon a avut loc, 
sîmbătă, o nouă ședință a 
Comisiei militare de armistițiu 
din Coreea, la cererea părții 
R.P.D. Coreene — transmite 
agenția A.C.T.C. In' cadrul 
ședinței, reprezentantul R.P.D. 
Coreene a protestat energic 
împotriva actelor ostile și de 
spionaj comise în ultimul timp 
de trupe sud-coreene sprijini

te de forțe militare america
ne. El a arătat că nave sud- 
coreene au pătruns de mai 
multe ori în apele teritoriale 
ale R.P.D. Coreene, dedîndu- 
se la diverse provocări și stin
gherind traficul navelor 
merciale străine care se 
dreptau spre porturile de 
coasta de vest a R.P.D.
reene.

co- 
în- 
pe 

Co-

A fost proclamată autonomia 
statului Papua — Noua Guinee

- PORT MORESBY 1 (Ager
pres).'— La 1 decembrie 1973 
a fost proclamată autonomia 
statului Papua — Noua Gui
nee, teritoriu aflat sub tutela 
O.N.U. și administrat 
trai ia.

de Aus-

riteană a Insulei Noua Gui
nee, precum și alte 600 de insu
le. Populația de 2,5 milioane 
locuitori vorbește cîteva sute 
de limbi.

★

-Teritoriul cunoscut 
mele Papua — Noua 
situat în nord-estul Australi
ei, are o suprafață de 475 000 
kmp și cuprinde partea răsă-

sub nu- 
Guinee,

---------------*----------------

„Pioneer-10“
NEW YORK 1 (Agerpres). 

— Sonda spațială „Pioneer- 
10" a început să înregistreze 
o intensificare a cîmpului 
magnetic al planetei Jupiter^ 
După cum anunță experții 
centrului de urmărire a zbo
rului, situat la Mountain 
View (California), lucrurile se 
desfășoară, pentru moment, 
normal. Vineri seara, cînd 
distanța de Jupiter era de 
3,4 milioane km, specialiștii 
au pus în funcțiune, prin te
lecomandă, instrumentele de 
măsurare a radiațiilor ultra
violete provenind din atmos
fera jupiteriană.

„P:oneer-10“ trebuie să a- 
tingă punctul de apropiere 
maximă de Jupiter — de a- 
proximativ 130 000 km — în 
cursul zilei de luni.

DUMINlCÂ, 2 DECEMBRE

limbă
PETROȘANI — 7 Noiem 

brie : Aventura lui Posei 
don ; Republica : Marea e- 
vadare ; PETRILA : Ce se 
întîmplă doctore ; LONEA 
— Minerul : Misterul din 
insula Balfe ; ANINOASA 
Neamul Șoimăreștilor; VUL
CAN : Simon Templar in' 
tervine ; LUPENi — Cul
tural: Departe de Tipperary. 
Muncitoresc: Anul carbo
narilor ; URICANI: Aten
tatul.

LUNI, 3 DECEMBRIE

lui, inima și versul ; 
Ilustrate muzicale ; 
Ora satului; 10.00 Radio-
magazinu* femeilor : 10,3C
Succese ale discului : 11,00
Buletin de știri : 11,05 In-
tîlnire cu melodia populară' 
și interpretul preferat ; 11,35 
' Telodii c Laurențiu Pro- 
feta ; 12,00 De toate pentru 
toți : 13.00 Radiojurnal :
13.15 Unda veselă : 13,45
Sport și muzică ; 16,15 Ste
le ale cîntecului ; 17,00 Con
cert 
17,30 
Arii 
18,00
La major ;
mai cunoscute melodii popu
lare ; 19,00 Radiojurnal ;
19.15 Estrada .duminicală :
20,45 Consemnări : 22,00
Radiojurnal ; 22,10 Panora
mic sportiv ; 122,50 Moment 
poetic ; 23,00 Dans non stop; 
24,00 Buletin de știri ; 0,03-
5,00 Estrada nocturnă ;

12.30
13,00
14,00

15,50

17,35

Seară
culturală
dedicată
României

HAGA 1 (Agerpres). — La 
Centrul internațional agricol 
din Wageningen a avut loc 
o seară culturală dedicată 
României.

In cadrul manifestării, 
fost prezentată o
despre aspecte actuale 
dezvoltării economiei 
noastre, urmată 
rea unor filme 
românești.

Au participat 
tice universitare, 
specialiști 
membri ai 
ne la Haga.

a 
expunere 

ale 
țării

de proiecta- 
documentare

cadre didac- 
studenți și 

olandezi, străini, 
Ambasadei româ-

TOKIO 1 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconu, trans
mite : Sîmbătă, s-au deschis 
lucrările celei de-a 72-a se
siuni a Dietei. In deschidere, 
premierul Kakuei Tanaka a 
subliniat că efectele crizei pe
trolului asupra economiei 
Japoniei sînt deosebit de pu
ternice și că guvernul consi
deră necesar să ia de urgen
ță măsuri corespunzătoare.

Referindu-se la politica ex
ternă a guvernului său, Ta
naka a vorbit pe larg despre 
rezultatele convorbirilor ofi
ciale pe care le-a avut cu pri
lejul recentului turneu într-o 
serie de țări europene, inclu
siv Uniunea Sovietică. Evo- 
cînd situația din Orientul A- 
propiat, premierul nipon a 
declarat că pacea și prospe
ritatea în lume depind, după 
opinia sa, de o pace durabilă 
în această zonă.

ORIENTUL APROPIAT
Kurt Waldheim s-a întîlnit 

cu ambasadorii Egiptului 
și Israelului la O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 1 (A- 
gerpres). — Secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a avut joi și vineri, la sediul 
din New York al Națiunilor 
Unite, întrevederi cu amba
sadorii Egiptului și Israelului 
pentru a încerca să faciliteze 
o reluare a convorbirilor din
tre reprezentanții militari ai 
celor două țări de la kilome
trul 101 — a declarat un pur-

tător de cuvînt al O.N.U. Se
cretarul general, a precizat 
purtătorul de cuvînt. consideră 
întreruperea acestor convorbiri 
ca un recul în cadrul dialogu
lui arabo-israelian. Secretarul 
general nutrește speranța fer
mă că întîlnirile constructive 
pentru punerea în aplicare a 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 25 octombrie a.c. 
vor fi reluate cît mai rapid 
posibil.

Declarația secretarului de stat al S.U.A.
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— Secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, și-a expri
mat încrederea, într-o decla
rație făcută presei la Wa
shington, că se va putea ajunge 
la o „soluționare rezonabilă" 
a problemelor din Orientul A- 
propiat la conferința de pace 
pe această temă, care urmează

să 
în 
încrederea 
diplomației americane — 
se poate găsi o soluție rezo
nabilă în cadrul convorbirilor 
de pace. Cred că este în inte
resul tuturor 
cerce găsirea 
plomatice".

Declarația regelui
AMMAN 1 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la deschide
rea sesiunii ordinare a Parla
mentului, regele Hussein al 
Iordaniei a precizat că poli
tica Iordaniei în vederea re
glementării conflictului din 
Orientul Apropiat se bazează 
pe trei puncte fundamenta-

se desfășoare Ia Geneva, 
cursul lunii viitoare. „Am 

a spus șeful 
că

părților să 
unei soluții

în- 
di-

Hussein al Iordaniei
dinle : retragerea Israelului 

toate teritoriile ocupate după 
5 iunie 1967, respingerea o- 
ricărei reglementări unilatera
le sau separate și, în sfîrșit, 
recunoașterea dreptului po
porului palestinian la autode
terminare. i

Continuă acțiunile protestatare 
ale studenților sud-coreeni

SEUL 1 (Agerpres). — La 
Seul continuă acțiunile pro
testatare ale studenților sud- 
coreeni care cer respectarea 
libertăților democratice, în
cetarea activităților provoca
toare ale serviciilor de spio
naj ale regimului din Coreed 
de sud și eliberarea studenți
lor arestați în timpul numeroa
selor demonstrații din ultime
le săptămîni. In încercarea de 
a stăvili valul de proteste stu
dențești și de a preveni am
plificarea sa, autoritățile au 
inițiat devansarea vacanței

din. 
s-au 
stu
dia' 
ca 

sud

studențești de Iarnă pentru 
numeroase facultăți din Seul.

Acțiunilor de protest 
capitala sud-coreeană li 
adăugat, sîmbătă, cele ale 
denților Universității 
Pusan — al doilea oraș, 
mărime, din Coreea de
— care au organizat o aduna
re de masă, cerînd reforme po
litice cu caracter democratic. 
Ca și în alte împrejurări si
milare, și aici poliția sud-co
reeană a intervenit cu violen
ță, pentru a împiedica pe cei 
peste o mie de studenți să 
demonstreze pe străzile orașu
lui.

de muzică populară : 
Azi, în România ; 17,40 

și duete din operete : 
Variațiuni și fugă în 

18,30 Din cele

18,30

18,45

Măsuri în vederea economisirii 
combustibilului și electricității
Franța

PARIS 1 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Franței, Pier
re Messmer, a anunțat, vi
neri seara, că guvernul fran
cez a stabilit o serie de mă
suri în vederea economisirii 
combustibilului și reducerii 
consumului de energie.

Printre măsurile preconiza
te figurează limitarea vitezei 
autovehiculelor la 90 kilome
tri pe șoselele obișnuite și 
120 de kilometri pe autostrăzi, 
interzicerea1 curselor automo
bilistice și a raliurilor, pre
cum și limitarea numărului 
zborurilor pe principalele 
rute aeriene interne și inter
naționale, companiile aeriene 
trebuind să limiteze la stric
tul necesar frecvența legături
lor. In scopul economisirii e- 
lectricității, s-a hotărît ca e- 
misiunile de televiziune să 
ia sfîrșit cel mai tîrziu la ora

23,00, precum și interzicerea 
între orele 22,00 și 7,00 dimi
neața, a iluminatului vitrine
lor, monumentelor publice, 
imobilelor și a birourilor ne
ocupate, precum și a tuturor 
reclamelor luminoase.

Messmer a declarat, de ase
menea, că guvernul nu inten
ționează să interzică circula
ția autovehiculelor în cursul 
zilelor de duminică.

El a precizat că situația e- 
nergetică a Franței este bună 
în comparație cu a altor țări.

cu excepția stațiilor aflate de-a 
lungul șoselelor naționale 
autostrăzilor.
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DUMINICA, 2 DECEMBRIE
6,00 Buletin de știri; 6,05 

Concertul dimineții; 7,00
Radiojurnal ; 8,00 Partidu-

8,00 Bună dimineața.
8,30 Cravatele roșii... din

județul Sibiu.
Film serial. Daktari. 
Viața satului. 
Emisiunea »de 1 
maghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical.
Fotbal : Steaua — „U“ 
Craiova.
Continuarea albumu
lui dpminical.
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.

19,30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.

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

20,30

22,15

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

Geor-
Chive-
Stăn-

Florina
Ileana 
Elena

Ilie Boeru, An- 
Loghin, Ionel 

Nicolae Gi-

— Cazul 
producție 

cine- 
japone- 

pe ța-

LUNI, 3 DECEMBRIE

17,30

18.00
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Curs de limbă france
ză (lecția 71).
Telex.
La ordinea zilei. Azi 
județul Mureș.
Căminul.
De la New York Ia 
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". 
19,30 Telejurnal — Cinci

nalul înainte de ter
men. 1973 — an ho
tărî tor.

20,00 Cîntecul săptămînii — 
Țară, tu iubirea noas
tră.
Mai aveți 
re ? — 
apropie 
Interpretul 
— Natalia

literar-artisti-

20,05

20,40

21,40

o întreba- 
O cometă se 

de pămînt.
preferat 

Gliga.

foileton „Go- 
Ecranizăre du- 

Lion

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

— 4
grade.

— 9

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 
grade ; Paring — 12

Minimele : Petroșani
grade ; Paring —18 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 41 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține rece. Cer variabil. 
Vînt slab din sectorul nor
dic.

HAGA 1 (Agerpres). — Pri
mul ministru olandez, Joop 
den Uyl, a anunțat, vineri 
seara, raționalizarea benzinei 
pentru automobile și motoci
clete. Bonurile de 
putea fi obținute 
15 decembrie de 
poștale. Totodată, 
țat că automobilele pot circu
la duminica, începînd de la 
7 ianuarie, după ce timp de 
nouă duminici la rînd circu
lația lor a fost interzisă.

Ministrul cu problemele e- 
cbnomice, Ruud Lubbers, a 
solicitat societăților petroliere 
să reducă cu 20 la sută livră
rile către stațiile de benzină, 
care vor trebui să se închidă 
la ora 21,00 în fiecare seară,

LONDRA 1 (Agerpr.es). — 
Compania britanică de trans
porturi aeriene „British Air
ways" (constituită prin coma
sarea companiilor „Boac" și 
„Bea") a anunțat că, începînd 
de săptămîna viitoare, va re
duce sensibil numărul zboru
rilor sale, în scopul economi
sirii combustibilului. Un pur
tător de cuvînt al companiei 
a precizat că această reducere 
va afecta legăturile cu Ameri
ca de Nord, zona 
Orientul Mijlociu, 
Orient, Australia, 
frica.

Caraibilor, 
Extremul 

Asia și A-

benzină vor 
între 10 și 

la oficiile 
el a anun-

R. F. G.
BONN 1 (Agerpres). — 

Marile societăți petroliere din 
R. F. Germania au anunțat re
ducerea cu 10—15 la sută a 
cantităților de produse petro
liere rafinate, destinate con
sumului intern, ca urmare a 
diminuării livrărilor de țiței 
pe piața mondială. De aseme
nea, unele întreprinderi din 
industria chimică vest-germa- 
nă au informat că sînt nevoi
te să-și reducă producția, din 
aceleași motive.

Cu aproximativ 3 săptămîni 
mai devreme decît de obicei 
iarna s-a instalat cu hotărî- 
re în Europa. Ninsori, polei, 
temperaturi deosebit de scă
zute pentru această perioadă 
a anului sînt semnalate în a- 
proape toate țările continen
tului, pro.vocînd, între altele* 
perturbarea transporturilor fe
roviare, rutiere și aeriene.

Republica Federală Germa
nia pare cea mai afectată de 
acest asalt al iernii. Astfel, 
pentru prima dată în ultimii 
25 de ani, întreg teritoriul ță
rii este acoperit de zăpadă, al 
cărei strat atinge, în unele re
giuni de munte, grosimea de 
60 de centimetri.

Temperaturi sub zero grade 
au fost înregistrate și în O- 
landa, Belgia, (minus 5 grade 
Celsius), in Elveția, Austria 
(minus 10 grade — la Graz) 
și Italia (minus 7 grade — la 
Roma).

Nici Marea Britanic nu a - 
fost ocolită de acest val de 
frig, în localitatea Carlisle 
mercurul termometrelor co- 
borînd pînă la minus 12,6 gra
de Celsius.

In această „lume a frigului", 
excepție fac Spania (plus 13 
grade C — la Madrid) și Por
tugalia, , unde soarele strălu
cește ca în plină vară.

(Agerpres)

■ ■■ ■ ■ I ■ ■ ■ ■ ■ B ■ ■ ■ ■ ■ I ■ ■ ■ 111 ■ ■ I ■ H H ■ ■ ■ ■ ■ n ■ ■ I ■■ ■ ■■■■■■||

SPORT Y

BELGRAD 1 (Agerpres). — 
Peste 2000 de spectatori au 
urmtri' la arena „Piomr" 
din Beigrad finalele tradițio
nalei competiții de ;ox „Mă
nușa de aur". Un frumos suc
ces a repurtat Ștefan Florea, 
campionul României la cate
goria . „mijlocie-mică". care 
în finală l-a învins prin des- 
ealira in reo’iza a treia, 
pe iugoslavul Jelesevici, me
daliat cu bronz la ultima e- 
diție a „europenelor". Ștefan 

• Florea a punctat mai mult în 
primele două reprize ter- 
minînd cu avantaj. In ultima 
repriză, boxerul iugoslav 
atacat periculos cu 
fost descalificat.

a
capul și a

CLEVELAND 1 
— Cea de-a 62-a 
„Cupei Davis", pe 
dispută, anul acesta, selecțio
natele S.UA. și Australiei, a 
început în sala Auditorium

(Agerpres) 
finală a 

care și-o

din Cleveland. în prezența 
a circa 5 000 de spectatori.

După primele două partide 
de simplu scorul este de 2-0 
în favoarea australienilor, ca
re par deciși să recucereas
că „Salatiera de argint".

In prima partidă, John 
Newcombe l-a învins cu 6-1, 
3-6. 6-3, 3-6. 6-4 pe jucătorul 
nr. 1 al S.U.A. Stan Smith. 
Aceasta a fost prima înfrîn- 
gere suferită de Smith în 
cele 6 finale disputate în „Cu
pa Davis".

După victoria lui Newcom
be, considerată ca o surpri
ză de mulți dintre comenta
torii prezenți la acest 
echipa Australiei și-a i 
avantajul în cea de-a 
partidă de simplu, în 
Rod Laver l-a întrecut 
8-10. 8-6. 6-8, 6-3, 6-1 pe 
Gorman.

meci. 
mărit 
doua 
care 

cu 
Tom

Astăzi, în cadrul penulti
mei etape a turului campiona-

țului categoriei A de fotbal, 
în Capitală sînt programa
te două partide, care vor a- 
vea loc la ore diferite. Cu 

. începere de la ora 11,30, sta
dionul din șoseaua Ștefan 
cel Mare va găzdui jocul din
tre formațiile Dinamo și Jiul 
Petroșani. La ora 14,00, pe 
stadionul „23 August", se va 
desfășura derbiul etapei, care 
va opune 
pe fruntașa clasamentului, U- 
niversitatea

In țară
le întîlniri : F. C. Constanța 
— Rapid ; C. S. M. Reșița — 
Sportul
Cluj -
Ploiești
Cluj ;
A. S. A. Tg. Mureș ; Steagul 
Roșu Brașov — S. C. Bacău 
și Politehnica Timișoara F.C. 
Argeș.

formației Steaua

Craiova.
au loc următoare-

Studențesc ; C.F.R, 
U. T. Arad ; Petrolul 

— Universitatea 
Politehnica Iași —

(Agerpres).
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