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SOLEMNITATEA ÎNMINARII ONOR ÎNALTE DISTINCȚII 
ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID, CONSILIILOR 

POPULARE SI INSTITUTELOR DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICA, DECLARATE FRUNTAȘE 

ÎN ÎNTRECEREA DESFASURATA ÎN ANUL 1970

ÎNCHEIEREA lucrărilor
PRIMEI ȘEDINȚE PLENARE

A SESIUNII A ȘASEA
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

La Palatul Marii Adunări Na
ționale, în prezența conducăto
rilor de partid și de stat, a de- 
putaților și invitaților la se
siune, a avut loc, joi la amia
ză, solemnitatea înmînării unor 
înalte distincții ale Republicii 
Socialiste România organizați
ilor județene de partid, consi
liilor populare și institutelor de 
cercetare științifică pe care Co
mitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România le-au 
declarat fruntașe în întrecerea 
desfășurată în anul 1970, pentru 
rezultatele obținute în îndepli
nirea planului și a angajamen
telor asumate.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, înaltele distincții au 
fost înmînate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat. Festivitatea desfă
șurată sub cupola Marelui Sfat 
al țării, în fața aleșilor națiu
nii a simbolizat însăși partici
parea întregului nostru popor, 
căci în succesele fruntașilor se 
află încorporată uriașa forță și 
energie creatoare a clasei noas
tre muncitoare, a țărănimii, in
telectualității, a tuturor oame
nilor muncii, indiferent de na
ționalitate, care, cu pasiune și 
abnegație, înfăptuiesc, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, programul luminos e- 
■laborat de Congresul al X-lea.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, pentru rezultatele deose
bite obținute în anul 1970 în în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
asumate și pentru ocuparea lo
curilor T, II și III în întrece
rea dintre organizațiile județe
ne de partid în industrie, in
vesti ți i-construcții și circulația 
mărfurilor, s-a conferit „Ordi
nul Muncii" clasa I, Organiza
ției de partid a municipiului 
București și Organizației de 
partid a județului Neamț, si
tuate pe locul 1; „Ordinul Mun
cii" clasa a Il-a, organizației 
de partid a județului Prahova, 
situată pe locul II; „Ordinul 
Muncii" clasa a IlI-a, Organi
zației de partid a județului Hu
nedoara, situată pe locul III.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1970 în înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor a- 
sumate și pentru ocuparea lo
curilor I, II și III în întrecerea 
dintre organizațiile județene de 
partid în domeniul agriculturii, 
s-a conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I Organizației de partid 
a județului Constanța, situată 
pe locul I; „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a Organizației de 
partid a județului Ialomița și 
Organizației de partid a jude
țului Brăila, situate pe locul 
II; „Ordinul Muncii" clasa a 
III-a Organizației de partid a 
Județului Ilfov și Organizației 
de partid a județului Bihor, si
tuate pe locul III.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
1 Stimați tovarăși,

Astăzi, au fost înmînate înalte 
distincții ale Republicii Socia
liste România cîștigătorilor în
trecerii dintre organizațiile ju
dețene de partid, consiliile popu
lare și institutele de cercetare 
științifică pentru realizarea și 
'depășirea planului pe anul 1970.

: cunoașteți acum pe cîștigă- 
lori. Știu că mulți doreau să 
se numere printre fruntași. Ac
tivitatea desfășurată în cadrul 
acestei întreceri de colectivele 
'de oameni ai muncii din ju
dețe, de organizațiile de partid 
și de comitetele județene, a dus 
Insă la rezultatele pe care Ie 
cunoașteți. Cred că sînteți cu 
toții de acord să-i felicităm din 
Inimă pe cîștigători. Doresc să 
le adresez aceste felicitări și 
în numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de 
Stat și al guvernului; de ase
menea, doresc să asociez și 
Marea Adunare Națională la 
aceste felicitări pe care le a- 
dresăm tuturor celor care au 
fost decorați astăzi. (Vii a- 
plauze).

Rezultatele pe care le-am ob
ținut în anul 1970 în îndepli
nirea planului, în dezvoltarea 
economică și socială a patriei.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1970 în în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan și a angajamente
lor asumate și pentru ocupa
rea locurilor I, II și III în în
trecerea dintre consiliile popu
lare județene, s-a conferit „Or
dinul Muncii" clasa I, Consi
liului popular al județului 
Neamț, situat pe locul I; „Or
dinul Muncii" clasa a Il-a Con
siliului popular al județului 
Brașov și Consiliului popular al 
județului Teleorman, situate pe 
locul II; „Ordinul Muncii" cla
sa a III-a Consiliului popular 
al județului Argeș, situat pe 
locul III.

Prin același decret, pentru re
zultatele deosebite obținute în 
anul 1970 și pentru ocuparea 
locurilor I, II și III în între
cerea dintre institutele de cer
cetare științifică, s-a conferit 
„Ordinul Muncii" clasa I, Insti
tutului de cercetări și proiectări 
pentru industria electrotehnică- 
București și Institutului de cer
cetări chimice-București, situate 
pe locul I; „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a, Institutului de cer
cetări tehnologice pentru con
strucții de mașini-București, si
tuat pe locul II; „Ordinul Mun
cii" clasa a III-a Institutului 
de cercetări și proiectări pen
tru industria lemnului-București 
și Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria ex
tractivă de țiței și gaze-Cîmpi- 
na, situate pe locul III.

De asemenea, printr-o Hotă- 
rîre a Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
pentru rezultatele deosebite ob
ținute în anul 1970 în înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 
asumate și pentru ocuparea lo
curilor IV, V și VI în între
cerea dintre organizațiile jude
țene de partid în industrie, in- 
vestiții-construcții și circulația 
mărfurilor, s-a acordat „Diplo
ma de onoare", Organizației de 
partid a județului Alba și Or
ganizației de partid a județului 
Cluj, situate pe locul IV; Or
ganizației de partid a județului 
Maramureș, situată pe locul V 
și Organizației de partid a ju
dețului Vaslui, situată pe lo
cul VI.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1970 în înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 
asumate și pentru ocuparea lo
curilor IV, V și VI- în întrece
rea dintre organizațiile jude
țene de partid în domeniul a- 
griculturii, s-a acordat „Diplo
ma de onoare" Organizației de 
partid a județului Dolj și Or
ganizației de partid a județului 
Buzău situate pe locul IV; Or
ganizației de partid a județului 
Prahova și Organizației de 
partid a județului Iași situate 
pe locul V și Organizației de 
partid a județului Mehedinți și 
Organizației de partid a jude
țului Bacău situate pe locul VI.

Prin aceeași hotărîre, pentru 
rezultatele deosebite obținute 

sînt expresia activității tutu
ror oamenilor muncii, a orga
nelor și organizațiilor de partid 
și consiliilor populare din în
treaga țară; de aceea aș dori 
să adresez totodată calde feli
citări organizațiilor de partid 
și consiliilor populare, tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră, pentru felul în care au 
muncit în anul 1970. (Aplauze 
puternice).

Ați ascultat aici cuvîntul 
fruntașilor, angajamentele lor de 
a munci în așa fel încît în anul 
viitor să ocupe locul I sau să 
se numere printre primii. Eu 
nu pot decît să le urez succes 
în realizarea acestor angaja
mente. Doresc însă să le atrag 
atenția că vor fi mulți concu- 
renți pentru locul întîi și — 
așa cum s-a văzut — puțini 
au fost fruntașii din 1969 care 
s-au situat și în 1970 pe pri
mele locuri ale întrecerii; a- 
ceasta pentru că și alte co
lective de oameni ai muncii, 
organizații de partid, și-au îm
bunătățit activitatea. Este, deci, 
de înțeles că întrecerea pentru 
ocuparea primelor locuri pe a- 
nul 1971 va fi foarte strînsă. 
Din cele 39 de județe, din ze
cile de colective, de cercetare;

în anul 1970 în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate și 
pentru ocuparea locurilor IV, 
V și VI în întrecerea dintre 
consiliile populare județene, s-a 
acordat „Diploma de onoare" 
Consiliului popular al județu
lui Suceava, situat pe locul IV; 

- Consiliului popular al județului 
Vîlcea, situat pe locul V și Con
siliului popular al județului 
Hunedoara, situat pe locul VI. 

După înmînarea distincțiilor
— înaltă cinstire dată eforturi
lor depuse de oamenii muncii 
de la orașe și sate în întrece
rea patriotică în anul 1970 — a 
luat cuvîntul tovarășul Dumitru 
Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni- 
cipal-București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei, care 
a spus : Aș vrea să mulțumesc 
conducerii partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, personal, 
să exprim totodată recunoștin
ța noastră fierbinte pentru spri
jinul permanent, pentru îndru
marea concretă, sistematică și 
multilaterală pe care ne-a a- 
cordat-o în cursul anului 1970 
pentru a putea obține rezul
tatele ce ne situează pe primul 
loc în întrecerea patriotică în 
anul 1970.

Consider că distincția care 
ne-a fost conferită constituie o 
înaltă apreciere a activității de
puse de colectivele de munci
tori, ingineri, tehnicieni, eco
nomiști, de toți oamenii mun
cii din București, care au răs
puns la apelul conducerii parti
dului, au muncit cu abnegație 
și dăruire pentru îndeplinirea
— dar nu numai pentru în
deplinirea ci și pentru depăși
rea planului și a angajamente
lor asumate. Sîntem conștienți 
că titlul ne obligă, ne obligă 
la mult mai mult, la o muncă 
mult mai organizată, cu un con
ținut mai bogat. încă o dată 
vă asigurăm tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că vom munci mai 
bine în 1971 și, dacă va fi po
sibil, să ne situăm tot printre 
fruntași.

A luat în continuare cuvîn
tul tovarășul Vasile Vîlcu, mem
bru al Comitetului Executiv al
C.C.  al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean-Constanța 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean. Titlul 
de fruntaș în întrecerea dintre 
unitățile socialiste ale agricul
turii, acordat județului Con
stanța — a spus vorbitorul — 
obligă la și mai mult anul a- 
cesta. Rezultatele obținute de 
oamenii muncii din agricultura 
județului Constanța se datoresc 
efortului depus de organizația 
de partid județeană, de organele 
de stat, efortului cooperatori
lor, inginerilor, oamenilor de 
știință. Al lor este meritul de 
a fi cucerit acest titlu. Pentru 
anul acesta, noi avem condiții 
de a obține rezultate și mai 
bune, și sîntem hotărîți să men

va trebui totuși unul cel puțin, 
sau două, să se plaseze pe lo
cul întîi. întrecerea va fi foarte 
largă și deschisă tuturor. Po
sibilități de a ocupa locul întîi 
și de a obține rezultate bune 
în întrecere are fiecare; de alt
fel în toate domeniile de acti
vitate din societatea noastră so
cialistă, oamenii muncii au po
sibilități largi să-și valorifice 
capacitatea creatoare, să ocupe 
prin muncă un loc de cinste. 
(Aplauze puternice).

Felul în care se dezvoltă în
trecerea, entuziasmul cu care 
toți cei ce muncesc de la orașe 
și sate participă la ea, consti
tuie încă o dovadă a unității 
depline a întregului popor în 
jurul partidului," a hotărîrii tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de a 
transpune în viață programul 
de construcție socialistă, politi
ca internă și externă a parti
dului și statului — politică 
care corespunde pe deplin in
tereselor și năzuințelor națiu
nii noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).

Totodată, această participare 
activă este încă o i dovadă a 
profundului democratism ce ca
racterizează societatea noastră 

ținem locul de fruntaș pe țară 
în domeniul agriculturii. Mai 
mult, noi am chemat la între
cere pe toți cei ce lucrează în 
agricultura țării în realizarea a 
12 000 kg de porumb la hecta
rul irigat și a 4 500 la cultura 
neirigată.

La tribună a urcat apoi to
varășul Glieorghe Ibănescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean Neamț, ca
re a mulțumit călduros Comi
tetului Central al partidului, 
Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru înal
tele distincții ce au fost con
ferite județului Neamț, drept 
prețuire a efortului depus de 
oamenii muncii în cadrul în
trecerii organizate între județe 
pe anul 1970. Aceste distincții 
vor constitui pentru organiza
țiile de partid, organele de stat, 
pentru toți oamenii muncii un 
puternic imbold în obținerea 
unor rezultate și mai bune în 
aplicarea în viață a politicii 
partidului și statului nostru. Ne 
angajăm în fața conducerii su
perioare de partid și de stat că 
oamenii muncii din județul 
Neamț — a spus în încheiere 
vorbitorul — vor munci cu 
mai multă abnegație pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
sporite pe anul 1971. Ne vom 
strădui ca județul Neamț să se 
mențină tot județ fruntaș.

A vorbit apoi dr. docent 
Florin Tănăsescu, directorul In
stitutului de cercetare și pro
iectare pentru industria electro
tehnică. Mă aflu la această 
înaltă și onorată tribună, a 
spus vorbitorul, cu un prilej fe
ricit pentru colectivul științific 
în care lucrez. Doresc să subli
niez aici înalta apreciere de 
care se bucură știința în țara 
noastră, ca sprijinitoare directă 
a economiei, a producției, ca 
unul dintre factorii ce stimu
lează pe cercetători. Sarcinile 
actualului cincinal și cele ce 
se prefigurează într-o perspec
tivă imediată deschid noi po
sibilități de afirmare a știin
ței în țara noastră, creează noi 
piste de întrepătrundere a a- 
cesteia, cu sectoarele producției 
materiale. De aceea, rezultatele 
actuale trebuie să fie privite 
ca un nou prilej de angajare 
și mai fermă și mai adîncită, 
în activitatea de soluționare o- 
perativă și la un înalt nivel a 
sarcinilor ce ne stau în față. 
Folosesc acest prilej pentru a 
exprima angajamentul colecti
vului în care lucrez, al slujito
rilor științei din țara noastră 
de a nu-și precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea cores
punzătoare și în continuare a 
sarcinilor pe care societatea — 
sprijinitoarea și beneficiara re
zultatelor noastre — ni le-a 
transmis și ni le va transmite 
în viitor.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, în încheierea solemni
tății a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

socialistă, a posibilităților largi 
pe care Ie au toți oamenii mun
cii de a participa nemijlocit la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului de edificare a 
orînduirii noi. Iată de ce îmi 
exprim deplina încredere că 
sarcinile mari pe care le avem 
de îndeplinit în primul an al 
cincinalului vor fi realizate cu 
succes de toate colectivele. In 
acest sens, aș dori să adresez 
clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualilor, întregului nostru 
popor, urarea de a obține suc
cese tot mai mari în realizarea 
prevederilor primului an al 
cincinalului. (Vii aplauze). Urez, 
de asemenea, tovarășilor care 
s-au angajat aici să lupte pen
tru a cuceri locul întîi în în
trecere, să obțină succese cît 
mai mari în realizarea acestor 
angajamente. Asemenea succese 
sînt pe deplin posibile, și eu 
doresc ca anul viitor să avem 
și alți fruntași alături de cei 
pe care i-am cinstit astăzi. 
(Aplauze puternice).

închei felicitînd încă o dată 
pe cîștigători și urînd noi suc
cese în activitatea tuturor co
lectivelor participante la între
cere. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Joi, în cea de-a doua zi a 
lucrărilor sesiunii Marii Adu
nări Naționale, a continuat 
dezbaterea celorlalte proiecte 
de legi înscrise pe ordinea 
de zi.

Cei prezenți în sala Marii 
Adunări Naționale au întîm- 
pinat cu puternice și înde
lungi aplauze pe conducătorii 
partidului și statului, tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu.

Alături de deputați, la lu
crări au luat parte numeroși 
invitați — conducători- de in
stituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid 
și de stat, personalități ale 
vieții economice, științifice și 
culturale, ziariști. Printre in
vitați se aflau, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în țara noas
tră, precum și corespondenți 
ai presei străine.

După deschiderea lucrări
lor, președintele Marii Adu
nări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec, a dat cuvîn
tul tovarășului Mircea Ma- 
lița, ministrul învățămîntului, 
care, din însărcinarea Consi
liului de Miniștri, a prezen
tat Expunerea la Proiectul 
de lege privind perfecționa
rea pregătirii profesionale a 

s lucrătorilor din unitățile so- 
| cialiste.

Deputatul Constantin Din- 
culescu, președintele Comisiei 
pentru învățămînt, știință și 
cultură, a prezentat apoi ra
portul acestei comisii și al

LEGEA
privind perfecționarea pregătirii profesionale 

a lucrătorilor din unitățile socialiste
Dezvoltarea forțelor de pro

ducție în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane, 
înzestrarea tuturor ramurilor e- 
conomiei noastre naționale cu 
utilaje și instalații de înaltă 
tehnicitate, extinderea automa
tizării producției și creșterea 
complexității proceselor econo
mice, cerințele conducerii și or
ganizării științifice a producției 
și muncii impun în mod o- 
bieștiv ridicarea continuă a ni
velului de pregătire profesională 
a muncitorilor, maiștrilor, teh
nicienilor, inginerilor, cadrelor 
de Conducere și a celorlalți spe
cialiști din economie, cercetare, 
învățămînt și alte domenii de 
activitate, lărgirea orizontului 
lor cultural-științific.

Perfecționarea continuă a 
pregătirii profesionale a lucră
torilor constituie o latură esen
țială a politicii Partidului Co
munist Român de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

împrospătarea și îmbogățirea 
sistematică a cunoștințelor pro
fesionale în pas cu noile cu
ceriri ale științei și tehnicii 
constituie o înaltă îndatorire pa
triotică a tuturor cetățenilor 
țării, reprezintă o condiție fun
damentală a participării active 
a oamenilor muncii — în cali
tatea lor de producători și pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție, de stăpîni ai puterii de 
stat — la dezvoltarea și pro-

CAPITOLUL I
Sistemul național 

de perfecționare a pregătirii 
profesionale a lucrătorilor 

din unitățile socialiste
ART. 1. — In Republica So

cialistă România, perfecționarea 
pregătirii profesionale constituie 
o îndatorire primordială a tu
turor lucrătorilor și, în același 
timp, o obligație permanentă a 

altor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale la a- 
cest proiect de lege.

La dezbaterea generală au 
luat cuvîntul deputății Ale
xandru Boabă, ministrul pe
trolului, Ludovic Fazekas, 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Harghita al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, Mihai Rogoz, 
sudor la Uzinele de autoca
mioane din Brașov, George 
Bărănescu, rectorul Institu
tului politehnic din București, 
Eugenia Livezeanu, profesoa
ră la Liceul nr. 2 din Piatra 
Neamț, Aurel Bozgan, direc
torul general al Fabricii de 
mașini-unelte și agregate din 
București, Miron Negrilă, di
rectorul general al Uzinelor 
„Independența" din Sibiu, 
Petre Glăvan, vicepreședinte 
al Consiliului popular jude- 
țean-Arad, directorul Direc
ției generale județene agrico
le, industriei alimentare, sil
viculturii și apelor, Dobre 
Popescu, maistru la Uzinele 
„Progresul" din Brăila, și 
loan Cotoț, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

Proiectul de lege s-a dis
cutat apoi pe articole și au 
fost adoptate unele amenda
mente pe baza propunerilor 
făcute de deputați în cadrul 
dezbaterii generale.

Cu amendamentele propu
se, Marea Adunare Națio
nală a adoptat prin vot se
cret Legea privind perfecțio
narea pregătirii profesionale 
a lucrătorilor din unitățile 
socialiste.

La următorul punct de pe 
ordinea de zi, deputatul Va
sile Vîlcu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a prezentat

pășirea societății, la conducerea 
construcției socialiste.

In orînduirea noastră, fiecare 
cetățean poate promova — atît 
în producție, cît și în viața so
cială și politică — numai preo- 
cupîndu-se continuu de ridica
rea cunoștințelor sale, de însu
șirea a tot ce este nou în sec
torul său de activitate.

Răspunderea pentru organi
zarea și buna desfășurare a ac
tivității de perfecționare a pre
gătirii profesionale a lucrători
lor .revine ministerelor, celor
lalte organe centrale, comite
telor executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București, unităților cu 
statut de centrală, întreprin
derilor, tuturor organizațiilor 
socialiste. La această activitate, 
o contribuție esențială trebuie 
să aducă instituțiile de învăță- 
mînt și ’ cultură, unitățile de 
cercetare și proiectare, acade
miile și societățile științifice, 
asociațiile profesionale, organi
zațiile sindicale și de tineret.

Pentru a preciza căile și for
mele prin care se desfășoară 
activitatea de perfecționare a 
pregătirii profesionale a perso
nalului din unitățile socialiste, 
sarcinile ce revin organelor cen
trale de stat și organelor lo
cale ale administrației de stat, 
centralelor, întreprinderilor și 
altor unități, obligațiile lucră
torilor în acest domeniu, Ma
rea Adunare Națională adoptă 
prezenta lege.

organelor de conducere colec
tivă din unitățile socialiste. Con
ducerile unităților socialiste tre
buie să asigure condițiile ca 
fiecare lucrător să urmeze, pe
riodic, forme de perfecționare 

Expunerea la Proiectul de 
lege privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Co
misiei naționale de demogra
fie. Raportul comisiilor per
manente ale Marii Adunări 
Naționale la acest proiect de 
lege â fost prezentat de de
putatul Gheorghe Vasilichi, 
președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă și asigurări 
sociale.

După discuția pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, prin vot secret, cu 
amendamentele propuse, Le
gea privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Co
misiei naționale de demo
grafie.

In ședința de după-amiază, 
tovarășul Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției, a prezentat 
Expunerea la Proiectul de le
ge privind extrădarea, iar de
putatul Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice, a 
expus raportul acestei comi
sii și al Comisiei pentru po
litică externă la acest pro
iect de lege.

Proiectul a fost discutat 
apoi pe articole și supus vo
tului deputaților.

Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi prin vot secret 
Legea privind extrădarea.

Expunerea la următorul 
punct de pe ordinea de zi I 
Proiect de lege cu privire la 
actele de identitate ale cetă
țenilor români, precum și la 
procedura schimbării domi
ciliului și a reședinței, a fost 
făcută de deputatul Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor 
interne. Președintele Comisiei 
pentru consiliile populare și 
administrația de stat, depu
tatul Dumitru Balalia, a pre
zentat în continuare raportul 
acestei comisii și al Comisiei 

a pregătirii profesionale, cores
punzător sarcinilor de serviciu 
pe care le are de îndeplinit. In 
scopul desfășurării sistematice 
a acestei activități, începînd cu 
anul 1971, se organizează siste
mul național de perfecționare 
a pregătirii profesionale a tu
turor lucrătorilor.

ART. 2. — Prin perfecționa
rea pregătirii profesionale a lu
crătorilor se urmărește :

a) împrospătarea și îmbogă
țirea sistematică a cunoștințe
lor profesionale, aprofundarea 
unui anumit domeniu al spe
cialității de bază, însușirea noi
lor realizări ale științei, tehni
cii și culturii din specialitatea 
respectivă sau din cele înru
dite (reciclarea);

b) obținerea unei calificări 
suplimentare pe lîngă profe
sia de bază (policalificarea);

c) schimbarea calificării, în 
cazurile în care profesia de ba
ză nu mai corespunde cerințe
lor tehnicii moderne și struc
turii economiei, sau nu mai 
poate fi exercitată din cauza 
unor modificări ale capacității 
de muncă (recalificarea);

d) însușirea unor metode și 
procedee moderne în domeniul 
conducerii și organizării știin
țifice a producției și muncii, 
precum și a cunoștințelor eco
nomice necesare executării sar
cinilor de serviciu.

ART. 3. — Perfecționarea pre
gătirii profesionale a lucrători
lor se desfășoară în întreprin
deri, unități cu statut de cen
trală, ministere, alte organe 
centrale ale administrației de 
stat, centre de perfecționare, 
institute de cercetări și proiec
tări, unități de învățămînt, pre
cum și în alte instituții și se 
realizează prin următoarele 
forme :

a) instruire la locul de mun
că, sub controlul șefului di
rect;

■ b) cursuri organizate în ca
drul unității, în alte unități, 
precum și în centre de perfec
ționare a pregătirii cadrelor;

c) programe personale de per
fecționare cu verificarea perio
dică a cunoștințelor asimilate; 

juridice la proiectul de lege.
După discutarea pe arti

cole, Marea Adunare Națio
nală a adoptat prin vot se
cret Legea cu privire la ac
tele de identitate ale cetă
țenilor români, precum și la 
procedura schimbării domici
liului și a reședinței.

La ultimul punct de pe 
ordinea de zi, președintele 
Marii Adunări Naționale, to
varășul Ștefan Voitec, a pro
pus eliberarea din funcția de 
membru al Consiliului de 
Stat a tovarășului Ion Cosma, 
care a fost numit ministru 
al turismului, și completarea 
locului devenit astfel vacant.

Biroul Marii Adunări Na
ționale a propus apoi ca în 
locul devenit vacant să fie 
ales ca membru al Consiliu
lui de Stat tovarășul Dumitru
D. Petrescu, deputat în Cir
cumscripția electorală nr. 12 
— Roeiu, județul Argeș, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popu
lar al județului Argeș.

Prin vot secret cu buletine, 
Marea Adunare Națională a 
eliberat pe tovarășul Ion 
Cosma din funcția de mem
bru al Consiliului de Stat și 
a ales în această funcție pe 
tovarășul Dumitru D. Pe
trescu.

Seara, lucrările s-au înche
iat, viitoarea ședință plenară 
a sesiunii a șasea a celei de-a 
Vl-a legislaturi a Marii A- 
dunări Naționale urmînd să 
fie anunțată din timp.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, a anunțat că în con
tinuare comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale, 
își vor îndeplini sarcinile po
trivit competenței lor.

(Agerpres)

d) stagii de practică și spe
cializare în unitatea proprie ori
în alte unități din țară sau
din străinătate.

e) absolvirea, după încadra-
rea în post, a unei instituțil
de învățămînt, inclusiv învăță- 
mîntul post-universitar;

f) doctorat.
In funcție de necesități se 

vor organiza și alte forme. 
Perfecționarea pregătirii profe- 
sionale se bazează în primul 
rînd pe studiul individual al 
lucrătorilor.

ART. 4. — Activitatea de per
fecționare a pregătirii profesio
nale a lucrătorilor se realizea
ză pe bază de planuri anuale 
și de perspectivă care fac parte 
din planurile proprii ale orga
nizațiilor socialiste.

ART. 5. — Proiectele planuri
lor de perfecționare a pregă
tirii profesionale a lucrătorilou 
se elaborează de către fiecare 
organizație socialistă, de la u- 
nitățile de bază pînă la minis
tere și celelalte organe cen
trale.

Pe baza propunerilor minis
terelor, celorlalte organe cen
trale, precum și ale comitete
lor executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București, Ministerul 
învățămîntului, Ministerul Mun
cii și Comitetul de Stat al Pla
nificării elaborează proiectul 
planului centralizat de perfec
ționare a pregătirii profesionale 
a lucrătorilor, care face parte 
integrantă din programul gene
ral de pregătire a cadrelor.

ART. 6. — Perfecționarea pre
gătirii profesionale a lucrăto
rilor se organizează de către 
ministere, celelalte organe cen
trale, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București și u- 
nităților subordonate pentru spe
cialitățile și profesiile din pro
filul lor de activitate, după' 
cum urmează j

A. In industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfuri
lor și prestări de servicii :

— de către ministere pentru 
adjuncți ai miniștrilor, secre-

(Continuare în pag. a 2-a)
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tari generali, directori generali 
ți ceilalți lucrători din apara
tul ministerului, directori gene
rali ți directori din unitățile 
cu statut de centrală și din 
principalele întreprinderi, pre
cum și pentru unele cadre de 
specialitate din domeniul res
pectiv;

— de către unitățile cu sta
tut de centrală pentru șefi de 
serviciu și personal de execu
ție din aparatul propriu, di
rectori din alte întreprinderi 
decît cele prevăzute la alinea
tul precedent, cadre de con
ducere, unele categorii de spe
cialiști, de tehnicieni și de 
maiștri din unitățile subordo
nate;

— de către întreprinderi și 
alte unități economice pentru 
muncitori, maiștri, tehnicieni și 
ceilalți lucrători care nu sînt 
cuprinși în categoriile mențio
nate mai sus.

B. In domeniul agriculturii, 
industriei alimentare, silvicul
turii și gospodăririi apelor :

— de către Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor pentru 
adjuneți ai ministrului, secre
tari generali, directori generali, 
directori și ceilalți lucrători din 
aparatul propriu, pentru direc
tori din unitățile cu statut de 
centrală, întreprinderi, direcții 
generale județene ale agricul
turii, industriei alimentare, sil
viculturii și apelor și organi
zațiile teritoriale subordonate, 
precum și pentru toți specia
liștii cu studii superioare care 
lucrează în agricultură, silvi
cultură și în domeniul gospo
dăririi apelor și pentru cadre 
de specialitate din industria a- 
lî men tară;

— de către direcțiile gene
rale județene ale agriculturii, 
industriei alimentare, silvicul
turii și apelor pentru tehni
cieni, maiștri și cadre cu pre
gătire medie din unitățile subor
donate;

— de către direcțiile gene
rale județene ale agriculturii, 
industriei alimentare, silvicul
turii și apelor, împreună cu 
cooperativele agricole de pro
ducție și cu uniunile județene 
ale cooperativelor agricole de 
producție, pentru președinți, vi
cepreședinți, brigadieri, șefi de 
fermă și țărani din coopera
tivele agricole de producție cu 
excepția celor cu studii supe
rioare;

— de către centrale, între
prinderi și celelalte unități pen
tru muncitori și alte categorii 
de lucrători neprevăzute la a- 
lineatele precedente.

C. In activitatea organelor de 
sinteză economică :

— de către organele centrale 
respective pentru aparatul pro
priu și cel al organizațiilor 
sub n-donate.

I). In sistemul Ministerului A- 
facerilor Externe :

— de către Ministerul Afa
cerilor Externe pentru adjuneți 
ai ministrului, secretari gene
rali, directori și întregul per
sonal diplomatic și tehnico-ad- 
ministrativ care lucrează în sis
temul acestui minister.

E. In Invățămint:
— de către Ministerul Invă- 

țămîntului pentru adjuneți ai 
ministrului, secretari generali, 
directori generali, directori și 
ceilalți lucrători din aparatul 
propriu, rectori și prorectori ai 
instituțiilor de învățămînt su
perior, directori ai institutelor 
și centrelor de cercetare ale 
ministerului, inspectori generali 
și inspectori șefi de la inspec
toratele județene;

— de către Ministerul Invă- 
țămîntului, prin unitățile pro
prii de perfecționare și insti
tuțiile de învățămînt superior 
pentru personalul didactic de 
predare, conducere și îndruma
re din învățămîntul de cultură 
generală, profesional și tehnic, 
potrivit Statutului personalului 
didactic;

— de către instituțiile de în
vățămînt superior pentru de
cani, prodecani, personalul di
dactic și de cercetare din uni
tățile respective. Perfecționarea 
personalului didactic din învă- 
țămîntul superior se realizează 
In principal prin stagii de prac
tică și specializare în unități 
de producție, de cercetare și 
proiectare;

— de către unitățile din în
vățămînt și cercetare pentru cei
lalți lucrători din aparatul pro
priu care nu sînt prevăzuți la 
alineatele precedente.

F. In domeniul cercetării ști
ințifice :

— .pentru cadrele de cercetă- 
♦"■■i ăî institutelor academiilor 
’de șfflnțe, de către aceste a- 
eudemii;

— pentru cadrele de cerce
tători din institutele din subor- 
dinea ministerelor, de către a- 
cele ministere.

Perfecționarea pregătirii cer
cetătorilor se face în colabo
rare cu Consiliul Național al 
Cercetării Științifice și Ministe
rul Invățămîntului.

G. In domeniul ocrotirii să
nătății :

— de către Ministerul Sănă
tății pentru adjuneți ai minis
trului, secretari generali, direc
tori generali, directori și cei
lalți lucrători din aparatul pro
priu, cadre de conducere din 
institutele de cercetare medica
lă, din unitățile spitalicești și 
policlinici, directori ai direcți
ilor sanitare județene și alte 
cadre de conducere din secto
rul sanitar;

— de către Ministerul Sănă
tății pentru toți medicii pe pro
blemele specialităților medicale;

— de către direcțiile sani
tare județene și oficiile farma

ceutice pentru medici șefi de 
circumscripții sanitare și de 
dispensare, personalul mediu 
sanitar cu funcții tehnice de 
conducere, diriginți de farma
cie, personalul de conducere teh- 
nico-administrativă din unitățile 
medico-sanitare:

— de către unitățile sanitare 
pentru ceilalți lucrători din a- 
paratul propriu care nu sînt 
prevăzuți la alineatele prece
dente.

II. In domeniul justiției:
— de către Tribunalul Su

prem, Procuratura Republicii 
Socialiste România și Ministe
rul Justiției pentru vicepreșe
dinți și judecători ai Tribuna
lului Suprem, adjuneți ai pro
curorului general și procurori 
din cadrul Procuraturii Gene
rale și pentru adjuneți ai mi
nistrului, directori și ceilalți lu
crători din aparatul propriu, 
președinți ai tribunalelor jude
țene, tribunalului municipiului 
București și ai judecătoriilor, 
precum și procurori șefi și no
tari șefi;

— de către tribunalele, pro
curaturile și notariatele jude
țene și ale municipiului Bucu
rești pentru judecători, procu
rori, notari și alți lucrători din 
domeniul justiției.

I. In domeniul culturii :
— de către Comitetul de Stat 

pentru Cultură și Artă pentru 
vicepreședinți, secretari generali, 
directori și alți lucrători din 
aparatul propriu, președinți și 
vicepreședinți ai comitetelor de 
cultură și artă județene, di
rectori generali și directori ai 
centralelor economice subordo
nate comitetului, directori de la 
principalele instituții de cultură 
și artă;

— de către centralele și in
stituțiile de cultură pentru apa
ratul propriu al unităților 
subordonate.

— de către comitetele de cul
tură și artă județene, pentru 
cadre de la cămine culturale, 
case de cultură, biblioteci co
munale și municipale, muzee.

J. In administrația locală :
— de către Comitetul de Stat 

pentru Economia și Adminis
trația Locală pentru vicepre
ședinți, secretari generali, direc
tori și ceilalți lucrători din a- 
paratul propriu, precum și pen
tru secretari ai comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiu
lui București și directori în a- 
paratul propriu al acestor co
mitete executive și pentru se
cretari ai comitetelor executive 
ale consiliilor populare muni
cipale și orășenești; precum și 
pentru vicepreședinți și secre
tari ai comitetelor executive ale 
consiliilor populare comunale;

— de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești, ale consiliilor populare 
municipale și orășenești, pentru 
lucrători din aparatul propriu, 
precum și pentru cadre de con
ducere și de specialitate din u- 
nitățile subordonate;

— de către comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
ierarhic superioare, pentru lu
crători ai comitetelor executive 
ale consiliilor populare comu
nale;

— de către întreprinderi ți 
alte unități subordonate pentru 
muncitori, maiștri, tehnicieni și 
ceilalți lucrători care nu sînt 
cuprinși în categoriile mențio
nate la alineatele precedente.

Perfecționarea pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor din uni
tățile cu dublă subordonare se 
organizează de către comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiu
lui București, în colaborare ou 
organele centrale de speciali
tate.

ART. 7. — Activitatea de per
fecționare a pregătirii cadrelor 
din profesiile comune mai mul
tor ramuri se asigură de către 
ministere, alte organe centrale 
ale administrației de stat și u- 
nitățile subordonate lor, precum 
și de comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București, în co
laborare cu organele centrale 
de specialitate :

— pentru lucrătorii din acti
vitatea de planificare, împreună 
cu Comitetul de Stat al Plani
ficării;

— pentrb lucrătorii din do
meniul contabilității, finanțelor 
și controlului financiar, îm
preună cu Ministerul Finanțe
lor;

— pentru lucrătorii din do
meniul comerțului exterior, îm
preună cu Ministerul Comerțu
lui Exterior;

— pentru lucrătorii din do
meniul salarizării, organizării, 
normării și protecției muncii, 
împreună cu Ministerul Muncii;

— pentru lucrătorii din con
strucții. împreună cu Ministe
rul Construcțiilor Industriale ;

— pentru lucrătorii din do
meniul prețurilor, împreună cu 
Comitetul de Stat pentru pre
țuri ;

— pentru lucrătorii din do
meniul statisticii, împreună cu 
Direcția Centrală de Statistică ;

— pentru lucrătorii din ac
tivitatea de control tehnic de 
calitate și metrologie, împreună 
cu Inspectoratul General de 
Stat pentru Controlul Calității 
Produselor ;

— pentru jurisconsulți, lu
crători ai Arbitrajului de Stat 
și ai arbitrajelor departamen
tale, împreună cu Ministerul 
Justiției.

Comitetul de Stat pentru E- 
nergia Nucleară organizează 
forme de pregătire, specializare 
și perfecționare în sensul ar
ticolului 3, în domeniul nucle
ar, pentru nevoile proprii sau 
ale altor ministere și organe 
centrale de stat.

Pentru alte profesii comune 
mai multor i-amuri, Consiliul 

de Miniștri va stabili, de la 
caz la caz, organele de specia
litate care vor colabora cu 
ministerele la perfecționarea 
pregătirii lucrătorilor din acele 
profesii.

In activitatea de perfecțio
nare a pregătirii lucrătorilor 
prevăzuți la alineatele prece
dente, organele centrale de 
specialitate colaborează cu mi
nisterele și comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București la stabilirea temati
cii programelor, asigurarea 
materialului didactic și perso
nalului de instruire.

ART. 8. — Ministerul Mun
cii, prin Institutul central de 
studii pentru problemele con
ducerii economiei, organizării 
muncii și perfecționării cadre
lor, asigură perfecționarea pre
gătirii unor cadre de conduce
re și de specialitate din minis
tere, alte organe centrale de 
stat, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene 
și al municipiului București, 
unități cu statut de centrală și 
principalele întreprinderi, în 
domeniul conducerii și orga
nizării științifice a producției 
și muncii.

De asemenea, Ministerul 
Muncii exercită coordonarea 
și îndrumarea metodologică a 
activității de perfecționare a 
pregătirii lucrătorilor în pro
bleme de conducere și orga
nizare, care se desfășoară în 
ministere, unități cu statut de 
centrală. întreprinderi și in
stituții.

ART. 9. — Perfecționarea 
pregătirii profesionale a lucră
torilor prin învățămîntul post
universitar și doctorat se or
ganizează de către Ministerul 
Invățămîntului, conform pre
vederilor legale în vigoare ; în 
acest scop, Ministerul Invăță- 
mîntului colaborează cu minis
terele și celelalte organe in
teresate.

Prin ‘ învățămîntul postuni
versitar se realizează perfecțio
narea specialiștilor cu pregă
tire superioară din diferite do
menii ale științei, tehnicii și 
culturii. Aceasta se organizea
ză în secții sau facultăți de 
specialitate în cadrul institu

CAPITOLUL II

Drepturile și obligațiile 
unităților socialiste«

și ale lucrătorilor 
din aceste unităti

ART. 14. — Colegiile minis
terelor și ale celorlalte organe 
centrale ale administrației de 
stat, consiliile de administra
ție din unitățile cu statut de 
centrală, comitetele executive 
ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului Bucu
rești, comitetele de direcție din 
întreprinderi și instituții și ce
lelalte' organe de conducere- 
colectivă ale unităților socia
liste răspund de organizarea, 
urmărirea și buna desfășurare 
a activității de perfecționare a 
pregătirii profesionale a lucră
torilor.

ART. 15. — Ministerele și 
celelalte organe centrale ale 
administrației de stat, precum 
și comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București, sta
bilesc formele de perfecționa
re, durata acestora și frecven
ța reciclării pe categorii de 
muncitori, maiștri, tehnicieni, 
funcționari, personal de spe
cialitate și cadre de conducere.

ART. 16. — In cadrul fie
cărei organizații socialiste se 
constituie colective de specia
liști care acordă sprijin orga
nelor de conducere din u- 
nități în elaborarea planu
lui anual și de perspectivă 
pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a lucrătorilor, în 
stabilirea formelor, tematicii 
și metodologiei de desfășurare 
a programelor organizate în 
acest scop. Componența aces
tor colective se aprobă de că
tre organul de conducere co
lectivă al fiecărei unități so
cialiste.

ART. 17. — Ministerele, alte 
organe centrale de stat și or
ganele locale ale administrației 
de stat, precum și unitățile 
subordonate acestora, au obli
gația să asigure mijloacele ma
teriale necesare desfășurării ac
tivității de perfecționare a pre
gătirii profesionale a lucrăto
rilor în cadrul fondurilor ce le 
sînt alocate prin plan.

La unitățile economice, chel
tuielile necesare funcționării 
sistemului de perfecționare a 
pregătirii profesionale a lucră
torilor se includ, după caz, în 
prețul de cost al producției sau 
în fondurile de investiții; la 
unitățile bugetare, aceste chel
tuieli se suportă de la buget.

Cheltuielile legate de funcțio
narea invățămîntului postuni
versitar se acoperă din con
tribuțiile unităților care trimit 
cursanții la această formă de 
perfecționare a pregătirii pro
fesionale.

ART. 18. — Organele de con
ducere colectivă ale organiza
țiilor socialiste sînt obligate să 
asigure personalul de predare 
și instruire necesar formelor de 
perfecționare ce se organizea
ză în unitățile proprii.

Personalul de predare și in
struire se selecționează din rîn- 
dul specialiștilor din între
prinderi, centrale, ministere, 
unități de cercetare și proiec
tare, instituții de învățămînt, 
academii, societăți științifice 
și asociații profesionale.

Personalul de predare și in
struire, folosit în diferite for
me de perfecționare a pregăti
rii profesionale a lucrătorilor, 
prestează această activitate ca 
obligație de serviciu și ca în
datorire cetățenească, obșteas
că. 

țiilor de învățămînt superior. 
Cursurile postuniversitare pot 

funcționa, de asemenea, în ca
drul institutelor de cercetare 
și proiectare stabilite cu apro
barea Ministerului Invățămîn- 
tului.

ART. 10. — Ministerele și 
celelalte organe centrale ale 
administrației de stat, în func
ție de necesități, înființează 
centre speciale de perfecționa
re.

ART. 11. — Programele de 
perfecționare a pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor, orga
nizate în întreprinderi și insti
tuții, se desfășoară, de regulă, 
fără scoaterea de la locul de 
muncă.

Organizarea acțiunilor de 
perfecționare care necesită 
scoaterea de la locul de mun
că a participanților se face cu 
aprobarea ministerelor, celor
lalte organe centrale și comi
tetelor executive ale consilii
lor populare județene și al mu
nicipiului București pentru u- 
nitățile ce le au în subordine.

ART. 12 — Activitatea de 
perfecționare se organizează în 
mod distinct pe nivele de pre
gătire și specialități, ținînd 
seama de nevoile unităților, de 
calificarea de bază a lucrăto
rilor, de cerințele posturilor pe 
care aceștia le ocupă și de per
spectivele lor de promovare.

De asemenea, în, funcție de 
necesități, se vor organiza pro
grame de perfecționare în lim
bile naționalităților conlocui
toare.

ART. 13. — Absolvirea for
melor de perfecționare se face, 
după caz, pe bază de probe 
teoretice și practice, lucrări, 
examene, atestări, în confor
mitate cu condițiile stabilite de 
ministere și celelalte organe 
centrale ale administrației de 
stat, potrivit specificului for
mei de pregătire și activității 
fiecărei ramuri și unități so
cialiste.

Absolvirea se certifică prin 
documente eliberate de către 
unitățile socialiste sau centre
le de perfecționare în care 
s-au desfășurat formele de per
fecționare a pregătirii profesio
nale a lucrătorilor. j

ART. 19. — In situația în i 
care perfecționarea pregătirii j 
profesionale se realizează prin 
programe sau stagii în străină
tate, organele de conducere co
lectivă trebuie să asigure :

— stabilirea obiectivelor con
crete ale perfecționării ;

— selecționarea participanți- . 
lor pe baza pregătirii profesio
nale, a Cunoașterii limbilor 
străine, precum și în funcție 
de capacitatea lor de a asimi
la noi cunoștințe și de a le a- 
plica în activitatea concretă; <

— urmărirea modului în care 
lucrătorii aplică în practică 
cunoștințe însușite.

ART. 20. — Organele de con
ducere colectivă ale unităților 
socialiste au obligația de a a- 
naliza periodic stadiul realiză
rii planului de perfecționare a 
pregătirii profesionale a lucră- » 
terilor, modul de desfășurare și' 
eficiența acestei activități, sta
bilind măsurile necesare de 
îmbunătățire,

ART. 21. — Perfecționarea 
continuă a pregătirii profesio
nale constituie o obligație de 
serviciu a tuturor lucrătorilor 
din unitățile socialiste. In acest 
scop, le revin următoarele în
datoriri principale :

a) să se preocupe în perma
nență de cunoașterea celor mai 
noi cuceriri ale științei, tehni
cii și culturii din domeniul lor 
de specialitate ; J

b) să participe la formele de 
perfecționare în care au fost 
încadrați și să-și însușească te
meinic cunoștințele predate ;

c) să folosească în practică 
cunoștințele, metodele, tehnicile 
și experiența înaintată acumu- 
luată și să aplice în activita
tea lor principiile științei con
ducerii și organizării produc
ției și a muncii.

ART. 22. — Lucrătorii care 
dețin posturi de conducere, in
clusiv maiștrii, sînt obligați să 
se ocupe permanent de perfec
ționarea pregătirii profesiona
le a personalului în subordine 
prin !

— îndrumarea lor directă, ia 
locul de muncă ;

— participarea la stabilfred 
și realizarea planurilor de per
fecționare a pregătirii lucrăto
rilor ;

— urmărirea modului in care 
fiecare lucrător aplică in prac
tică cunoștințele obținute prin 
diversele forme de perfecționa
re a pregătirii profesionale.

ART. 23. — La promovarea 
sau menținerea pe post, atri
buirea gradațiilor și treptelor 
de salarizare, acordarea gra- 
tif ic® fiilor, se va ține seama 
atît de rezultatele obținute în 
muncă, cît și de modul în care 
lucrătorii își realizează sarci
nile privind perfecționarea 
pregătirii profesionale.

ART. 24. — In condițiile în 
care formele de perfecționare 
a pregătirii se desfășoară eu 
scoaterea de la locul de mun
că pe o singură perioadă sau 
eșalonată pe mai multe peri
oade, cursanții primesc în tim
pul studiilor, de la unitățile so
cialiste la care sînt angajați, 
salariul tarifar de la locul de 
muncă și sporul de vechime. 
In cazul în care durata scoa
terii de la locul de muncă nu 
depășește o lună, cadrele de 
conducere primesc și indemni
zația de conducere.

CAPITOLUL III 
Rolul 

unităților de învățămînt, 
instituțiilor științifice, 

asociațiilor profesionale 
și organizațiilor obștești

ART. 25. — Ministerul Invă- 
țămîntului are sarcina de a în
druma și coordona activitatea 
de perfecționare a pregătirii 
profesionale a lucrătorilor. Uni
tățile de învățămînt au obli
gația de a sprijini organizațiile 
socialiste în elaborarea progra
melor de perfecționare, în or
ganizarea și buna desfășurare a 
acestei activități.

Baza materială a școlilor de 
cultură generală, școlilor teh
nice și profesionale, liceelor de 
specialitate și instituțiilor de 
învățămînt superior va fi pu
să, în timpul cînd nu se desfă
șoară activități didactice, la 
dispoziția ministerelor și celor
lalte organe centrale, organe
lor locale ale administrației de 
stat, centralelor. întreprinderi
lor și altor unități socialiste, 
în vederea realizării progra
melor de perfecționare a pre
gătirii profesionale a lucrăto
rilor.

Cadrele didactice din rețeaua 
Invățămîntului vor presta ore 
de predare și instruire în ca
drul formelor de perfecționare 
a pregătirii profesionale a lu
crătorilor din unitățile socia
liste ; aceste ore vor fi incluse 
în norma didactică obligatorie.

ART. 26. — In perfecționarea 
pregătirii muncitorilor, maiș
trilor, tehnicienilor, ingine

LEGEA
cu privire la actele de identitate 

ale cetățenilor români precum și la procedura 
schimbării domiciliului și a reședinței

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ART. 1. — Act de identitate 
în înțelesul prezentei legi este 
buletinul de identitate.

In cazurile și condițiile pre-, 
văzute de această lege act de’ 
identitate este și adeverința de 
identitate.

ART. 2. — Acte de identi
tate se eliberează cetățenilor 
români care au împlinit vîrsta 
de 14 ani și care domiciliază 
pe teritoriul Republicii Socia
liste România.

ART. 3. — Cu actul de iden
titate se face dovada identită
ții, a cetățeniei române și a

CAPITOLUL II
Actele de identitate

ART. 6. — Cetățenii români 
care au împlinit vîrsta de 14 
ani sînt obligați să aibă act de 
identitate. Cu cel puțin 15 zile 
înainte de împlinirea acestei 
vîrste, ei trebuie să se pre
zinte la organul miliției pen
tru a cere eliberarea buletinu
lui de identitate sau, în cazu
rile prevăzute de lege, a ade
verinței de identitate.

ART. 7. — Actul de identi
tate se întocmește și se eli
berează de organul miliției în 
circumscripția căruia domici
liază sau își are reședința per
soana care face cererea. Actul 
de identitate se întocmește pe 
baza actelor cu care, potrivit 
legii, se- face dovada în fața 
organelor miliției, a numelui 
de familie și prenumelui, stă
rii civile, cetățeniei române, 
domiciliului, precum și, în ca
zul persoanelor supuse obliga
țiilor militare, a situației mi
litare.

ART. 8. — Buletinul de iden
titate se eliberează cu termen 
de valabilitate de 10 ani. Per
soanelor care au împlinit vîrsta 
de 44 de ani li se eliberează 
buletin de identitate fără ter
men de valabilitate.

ART. 9. — Adeverința de 
identitate se eliberează :

a) persoanelor care au pier
dut sau cărora li s-a distrus, 
deteriorat ori furat buletinul 
de identitate, pînă la elibera
rea unui alt buletin;

b) persoanelor care nu po
sedă încă actele necesare eli
berării buletinului de identitate.

Durata de valabilitate a ade
verinței de identitate este sta
bilită de organul emitent.

ART. 10. — Se eliberează un 
nou act de identitate :

a) la expirarea termenului 
pentru care actul de identitate 
a fost eliberat;

b) dacă s-a modificat data 
nașterii, numele de familie sau 
prenumele titularului actului de 
identitate ori prenumele părin
ților;

c) în cazul anulării actului 
de identitate:

d) în cazul pierderii, distru
gerii, deteriorării sau furtului 
actului de identitate; 

rilor și altor cadre cu 
pregătire superioară, se vor 
folosi baza materială și 
specialiștii din institute, cen
tre și laboratoare de cercetare, 
din unități de proiectare, pre
cum și din cabinete teritoriale 
pentru organizarea producției 
și a muncii.

ART. 27. — Academia Repu
blicii Socialiste România, Aca
demia de Științe Sociale și 
Politice. Academia de Științe 
Agricole și Silvice, Academia 
de Științe Medicale, Consiliul 
Național al Inginerilor și Teh
nicienilor, Uniunea Arhitecți- 
lor. Asociația Juriștilor, Socie
tatea de Științe Economice, pre
cum și celelalte instituții știin
țifice și asociații profesionale 
au obligația de a participa, cu 
baza materială și specialiștii 
de care dispun, la elaborarea 
și realizarea programelor de 
perfecționare a pregătirii mun
citorilor. maiștrilor, tehnic:eni- 
lor, inginerilor, medicilor, ca
drelor didactice, celorlalți spe
cialiști din domeniul economiei, 
științei și culturii.

ART. 28. — Institutul cen
tral de documentare tehnică, 
institutele și centrele de do
cumentare tehnică, economică 
și științifică din ministere, or
gane centrale și locale, unități 
cu statut de centrală, între
prinderi și alte organizații so

domiciliului titularului.
ART. 4. — Eliberarea acte

lor de identitate și înscrierea 
de mențiuni în aceste acte se 
fac de organele miliției. In ca
zurile prevăzute de art. 10 alin. 
1 lit. b, mențiunile în actele 
de identitate se înscriu de că
tre organele de stare civilă, iar 
în cazurile prevăzute de art. 
12, de către organele sanitare.

ART. 5. — Persoanele cărora 
li s-au eliberat acte de iden
titate se înscriu în fișe de e- 
vidență.

e) dacă fotografia din actul 
de identitate nu mai corespun
de cu fizionomia titularului ac
tului;

f) la expirarea sau revocarea 
interdicției de a se afla în a- 
numite localități.

Titularul actului de identi
tate este obligat să se prezinte 
la organul miliției pentru eli
berarea noului act de identi
tate, în termen de 15 zile de 
la producerea uneia dintre si
tuațiile prevăzute la literele 
a—d, iar în cazul prevăzut la 
litera e, de Ia data cînd con
statarea neconcordanței dintre 
fotografia de pe actul de iden
titate și fizionomie este făcută 
de organul miliției.

Dacă intervin modificările 
prevăzute la alin. 1 litera b, 
organul de stare civilă este o- 
bligat să le menționeze în ac
tul de identitate, înscriind în 
același timp și data eliberării 
noului certificat de stare civilă, 
iar dacă se produc situații pre
văzute la alte litere ale alin. 1, 
organul miliției este obligat să 
facă mențiune despre acestea.

Actul de identitate în care 
organul miliției sau de stare 
civilă a înscris mențiune des
pre una dintre situațiile pre
văzute în prezentul articol își 
pierde valabilitatea la expira
rea unui termen de 15 zile de 
la data înscrierii mențiunii.

ART. 11. — In actele de iden
titate organele miliției înscriu 
mențiuni privind schimbarea 
domiciliului și a reședinței, iar 
la cerere, datele referitoare la 
copiii titularului actului, dacă 
aceștia nu au împlinit vîrsta 
de 14 ani.

La comunicarea instanțelor 
judecătorești, organele miliției 
înscriu în actele de identitate 
mențiunea interdicției de a se 
afla în anumite localități, în 
cazul persoanelor împotriva că
rora s-a luat - această măsură 
de siguranță.

ART. 12. — In actul de iden
titate se înscrie grupa sangui
nă de către organele sanitare 
stabilite de Ministerul Sănătății.

In acest scop, titularul ac

cialiste vor asigura materiale 
documentare și informative 
privind noile cuceriri ale ști
inței și tehnicii, metodele și 
formele moderne de conduce
re și organizare a producției 
și muncii, necesare personalu
lui de predare și cursanților 
de la toate formele de perfec
ționare a pregătirii profesiona
le a lucrătorilor.

ART. 29. — Se recomandă 
Uniunii Generale a Sindica
telor din România de a parti
cipa la elaborarea și înfăptui
rea tuturor măsurilor pentru 
ridicarea calificării lucrătorilor, 
adueîndu-și contribuția la în
tocmirea și realizarea progra
melor de perfecționare a pre
gătirii profesionale, la organi
zarea acțiunilor de propagandă 
tehnică și economică, de popu
larizare a cunoștințelor telini- 
co-știintifice în rîndul maselor 
larei de oameni ai muncii

ART. 30. — Se recomandă 
Uniunii Tineretului Comunist

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

ART. 32. — Dispozițiile pre
zentei legi se aplică, în mod 
corespunzător, în organizarea 
sistemelor proprii de perfec
ționare a pregătirii profesio
nale a lucrătorilor din adrul 
Ministerului Forțelor Armate, 
Ministerului Afacerilor Interne 
și Consiliului Securității Statu
lui în conformitate cu normele 
ce vor fi stabilite de aceste 
organe.

ART. 33. — Prevederile art. 
21 din legea nr. 1/1970 privind 
organizarea și disciplina mun
cii în unitățile socia'iste de 
stat se aplică pentru lucrătorii 
care urinează cursul de perfec
ționare profesională cu scoate

tului de identitate este obligat 
să se prezinte la organele sa
nitare, pentru a cere înscrie
rea grupei sanguine, în ter
men de 3 luni de la eliberarea 
actului.

Titularii actelor de identitate 
eliberate înainte de data in
trării în vigoare a prezentei 
legi sînt obligați să ceară în
scrierea grupei sanguine în ter
men de un an de la această 
dată.

In actele de identitate ale 
părinților se va putea înscrie, 
la cerere, și grupa sanguină a 
copiilor sub vîrsta de 14 ani.

ART. 13. — Orice modificări, 
adăugiri sau mențiuni altele de
cît cele prevăzute în prezenta 
lege, înscrise în actul de iden
titate, sînt interzise și atrag 
nulitatea actului.

Anularea actului de identi
tate în situațiile prevăzute la 
alineatul precedent se face de 
organul miliției care constată 
existența cazului de nulitate.

ART. 14. — Persoana care 
găsește un act de identitate este 
obligată să-l predea în termen 
de 48 de ore celui mai apro
piat organ al miliției.

ART. 15. — Au obligația să 
predea actul de identitate or
ganului miliției cel mai apro
piat :

a) persoana care a pierdut ce
tățenia română;

b) persoana care pleacă de
finitiv din țară;

c) organul de stare civilă,

CAPITOLUL III
Procedura schimbării 

domiciliului și a reședinței
ART. 18. — Persoana care 

își schimbă domiciliul este o- 
bligată ca în termen de 5 zile 
de la data obținerii dovezii din 
care rezultă că are locuință a- 
sigurată să se prezinte la or
ganul miliției în circumscrip
ția căruia își stabilește noul 
domiciliu, pentru înscrierea 
mențiunii în actul de identi
tate și în fișa de evidență a 
populației.

Dovada că persoana care își 
schimbă domiciliul are locuință 
asigurată se face cu actul de 
proprietate, cu contractul de 
închiriere sau de subînchiriere. 
Persoanele care își schimbă do
miciliul într-o locuință ce face 
parte din fondul locativ de 
stat, administrat de întreprin
deri subordonate comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare, vor prezenta și ordinul de 
repartizare. In cazul soțului ca
re se mută la celălalt soț, al 
părinților care se mută Ia co
pii și al copiilor care se mută 
la părinți, al minorilor care se 
mută la persoane obligate să le 
acorde întreținere, la tutore ori 
la persoane sau familii la care 
au fost dați în plasament fa
milial sau cărora le-au fost în
credințați spre creștere, educa
re și întreținere, potrivit legii, 
precum și al persoanelor puse 
sub interdicție care se mută la 
reprezentanții lor legali, dova
da că au locuință asigurată se 
poate face pe baza declarației 
scrise de primire în spațiu, în
soțită de actul legal din care 

de a acționa sistematic pentru 
cuprinderea tinerilor din uni
tățile economice. instituțiile 
social-culturale și administra
tive în formele de perfecționa
re a pregătirii profesionale, 
pentru însușirea temeinică de 
către aceștia a cunoștințelor 
teoretice și practice și valori
ficarea lor în activitatea con
cretă ; cu sprijinul ministere
lor. al conducerilor unităților 
socialiste, organizațiile Uniu
nii Tineretului Comunist vor 
desfășura activități destinate 
stimulării interesului tinerilor 
pentru stăpînirea deplină a me
seriei alese, pentru ridicarea 
nivelului lor cultural-științific.

ART. 31. — Se recomandă ca 
presa centrală și locală, ra- 
dio-ul, televiziunea și celelal
te mijloace de informare de 
masă să acționeze în mod siș- 

.tematie în sprijinul activității 
de perfecționare a pregătirii 
profesionale a lucrătorilor din 
unitățile socialiste.

rea din producție pe o durată 
minimă de 3 luni, iar pentru 
cei care sînt trimiși la specia
lizare în străinătate, indiferent 
de durată.

Art. 34. — Se recomandă or
ganizațiilor cooperatiste și ce
lorlalte organizații obștești ca, 
pornind de la obiectivele și 
prevederile prezentei legi, să 
stabilească reglementări cores
punzătoare cu privire la per
fecționarea pregătirii profe
sionale a lucrătorilor din uni
tățile proprii.

ART. 35. — Prin prezenta 
lege se abrogă toate dispozi
țiile ce contravin prevederilor 
sale. i

pentru morți. Persoana care 
deține actul de identitate ii ce
lui care a murit este oblicată 
să-l predea organului de stare 
civilă unde se înscrie moartea.

In cazul prevăzut la litera c 
termenul de predare a actului 
de identitate organului de stare 
civilă este de 3 zile. Organul 
de stare civilă este obligat să 
predea actul de identitate or
ganului miliției în termen de 
cel mult 30 zile.

ART. 16. — Actele de iden
titate ale persoanelor reținute 
arestate preventiv sau care e- 
xecută pedepse privative de li
bertate se păstrează, după caz, 
de administrația aresturilor ori 
a penitenciarelor și se înmî- 
nează titularilor la punerea Iob 
în libertate. In timpul cît per
soanele sînt internate în insti
tute speciale de reeducare, în 
instituții de ocrotire sau me
dicale actele lor vor fi păs
trate de administrația acestop 
instituții.

ART. 17. — Titularii acteloB 
de identitate, precum și cei ca
re potrivit prezentei legi au 
dreptul să rețină și să păstreze 
actele de identitate ale altor 
persoane, sînt obligați să ia mă
suri pentru a evita pierderea, 
distrugerea, deteriorarea sau 
furtul lor.

Este interzisă darea ori pri
mirea spre păstrare sau în orice 
alt scop a actului de identitate, 
în afară de cazurile prevăzute 
de lege.

rezultă că persoana care face 
declarația este titularul spațiu
lui locativ.

In comune, dovada că o per
soană are locuință asigurată se 
poate face și cu declarație scri
să dată în fața organului mili
ției de către persoana care își 
schimbă domiciliul.

ART. 19. — In actul de iden
titate și în fișele de evidență 
a populației organul miliției 
înscrie mențiunea de schimba
re a domiciliului, pe baza do
vezii din care rezultă că per
soana în cauză are locuință a- 
sigurată.

Persoanele supuse obligațiilor 
militare vor face și dovada că 
au fost luate în evidența mili
tară la noul domiciliu.

ART. 20. — Schimbarea do
miciliului din alte localități în 
orașe declarate, potrivit legii, ea 
fiind orașe mari se face în con
dițiile prevăzute de legea spe
cială.

Pentru înscrierea mențiunii de 
schimbare a domiciliului în o- 
rașele mari, pe lîngă actele pre
văzute la art. 19 se vor pre
zenta și dovezile prevăzute de 
dispozițiile legale privind sta
bilirea domiciliului în orașele 
mari.

ART. 21. — Anularea actului 
prin care o persoană a făcut 
dovada că are locuință asi
gurată, în măsura în care a- 
cest act a fost obținut prin 
manopere frauduloase ori prin

(Continuare în pag. a 3-a)
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cu privire la actele de 
ale cetățenilor români precum 

schimbării domiciliului și
(Urmare din pag. a 2-a)

infracțiuni, a- 
mențiunii de

săvîrșirea unei 
trage anularea 
schimbare a domiciliului înscri
să în actul de identitate.

Organul care a luat măsura a- 
nulării actului este obligat să 
comunice aceasta, organului lo
cal al miliției, în termen de 
cel mult 10 zile.

ART. 22. 
locuiește temporar 
45 de zile la altă 
la domiciliul său 
să se prezinte la 
liției în circumscripția căruia 
și-a stabilit reședința, pentru 
înscrierea mențiunii corespun
zătoare în actul de identitate. 
La cererea persoanei în cauză, 
organul miliției înscrie mențiu
nea de stabilire a reședinței, 
chiar dacă locuirea temporară 
nu depășește 45 zile.

Mențiunea de stabilire a 
ședinței, înscrisă în actul 
identitate, are valabilitate 
timpul cît titularul actului 
cuiește acolo, dar nu mai mult 
de un an de la data efectuării 
ei. La cererea persoanei în cau
ză, organul miliției poate înscrie 
o nouă mențiune.

Mențiunea de stabilire a re
ședinței se înscrie pe baza con- 
simțămîntului de primire în 
locuință dat de titularul drep
tului de folosință asupra aces
teia.

Persoana sosită într-o locali
tate considerată, potrivit legii, 
zonă de frontieră este obligată 
să se prezinte la organul mi-

Persoana care 
mai mult de 
adresă decît 

este obligată 
organul mi-

re
de 
pe 
lo-

și la procedura 
a reședinței

0 ANIVERSARE GLORIOASA

Și 
în 
de 
o-

liției în termenul prevăzut de 
normele ce reglementează regi
mul de frontieră.

ART. 23. — Evidența loca
tarilor din imobilele situate în 
orașe sau în alte localități sta
bilite de Ministerul Afacerilor 
Interne și care servesc total sau 
parțial ca locuință se ține prin 
cartea de imobil.

Dispozițiile alineatului prece
dent nu sînt aplicabile locata
rilor imobilelor situate în in
cinta unităților militare, a se
diilor misiunilor diplomatice 
oficiilor consulare, precum și 
locuințele ocupate exclusiv 
membrii acestor misiuni și 
ficii.

Cartea de imobil se încre
dințează'1 de organele miliției 
administratorilor de imobile 
sau unuia dintre locatarii imo
bilului care sînt obligați să în
scrie persoanele ce domiciliază 
sau își au reședința în imobi
lul respectiv.

Persoanele care își schimbă 
domiciliu sau reședința sînt o- 
bligate să ceară înscrierea în 
cartea de imobil la noua lor lo
cuință, în termen de 5 zile de 
la sosirea în imobil; la hote
luri sau alte asemenea locuri 
de cazare înscrierea se face la 
sosire.

ART. 24. — Găzduirea 
persoane care nu posedă 
de identitate sau care nu 
înscrisă în act mențiunea
schimbare a domiciliului ori a 
reședinței, după trecerea ter
menelor prevăzute în prezenta 
lege, este interzisă.

unei 
act 
are 
de

CAPITOLUL IV

Contravenții
ART. 25. — Constituie contra

venție la dispozițiile prezentei 
legi și se sancționează după 
cum urmează :

a) încălcarea
6 12 alin. 2 
alin. 1, art. 21

dispozițiilor art. 
și 3, art. 18 

alin. 2, art. 22

alin. 1, art. 23 alin. 3 și 4 și 
art. 24, cu amendă de la 40 la 
200 lei;

b) încălcarea dispozițiilor art. 
10 alin. 2 și 3, art. 13 alin. 1, 
art. 14, 15 și 17, cu amendă de 
la 100 la 400 lei.

Constatarea con-ART. 26. — 
travențiilor prevăzute în pre
zenta lege se face de ofițerii și 
subofițerii de miliție, care a- 
plică și amenda.

ART. 27. — împotriva proce- 
sului-verbal de constatare a 
contravenției se poate face 
plângere în termen de 15 zile 
de la comunicarea acestuia, du
pă caz, la șeful inspectoratu
lui miliției județene, la șeful 
miliției municipiului sau ora
șului ori la locțiitorii acestora, 
iar pentru municipiul Bucu
rești, la șeful Inspectoratului 
miliției municipiului București 
sau la locțiitorii acestuia, ori

la șefii miliției sectoarelor mu
nicipiului București sau locți
itorii acestora.

Plîngerea se soluționează prin 
încheiere motivată, în 
de cel mult 30 zile de 
înregistrării.

încheierea prin care 
luționat plîngerea 
tivă și executorie.

ART. 28. — Ori 
faptele considerate 
prin prezenta lege
în astfel de condiții îneît po
trivit legii penale constituie, 
infracțiuni, acestea vor fi ur
mărite, judecate și sancționate 
conform legii penale.

termen 
la data

este
s-a so- 
defini-

cîte oride 
contravenții 
se săvîrșesc

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

ART. 29. — Forma și cuprin
sul actelor de identitate, cărți
lor de imobil și ale fișelor de 
evidență a populației, se sta
bilesc de Ministerul Afacerilor 
Interne.

ART. 30. — Organele mili
ției comunică, la cererea per
soanelor fizice sau juridice, da
tele referitoare la domiciliul ori 
reședința persoanelor ce rezul
tă din fișele de evidență a 
populației.

De asemenea, organele mili
ției comunică Direcției Centrale 
de Statistică datele necesare 
privind evidența populației. A- 
ceste date se stabilesc de co
mun acord de Ministerul Afa
cerilor Interne și Direcția Cen
trală de Statistică.

ART. 31. — Evidența străini
lor care domiciliază sau au re
ședință în România se ține po
trivit dispozițiilor legale ce re
glementează regimul acestora.

ART. 32. — Decretul nr.
334/1957 privind regimul de e- 
vidență a. populației, modificat 
prin Decretul nr. 346/1959, dis
pozițiile contrare din Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 
840/1964 privind aplicarea re
gimului de evidență a popu
lației, Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri nr. 2 292/1969 pentru 
stabilirea și sancționarea con
travențiilor la regimul de e- 
vidență a populației, precum și 
orice alte dispoziții contrare 
prezentei legi, se abrogă.

In urmă cu un veac, la 18 
martie 
sului a 
vernul 
înălțat 
ceze steagul roșu al revoluției 
proletare. Cîteva zile mai tîrziu, 
la 28 martie, poporul înarmat 
aclama în Piața Primăriei pro
clamarea unei forme de stat 
necunoscute pînă atunci în is
torie — Comuna a cărei forță 
conducătoare era clasa munci
toare. Cu toate că a avut o 
existență scurtă de numai 72 de 
zile, Comuna a înscris o pagină 
de nepieritoare glorie în isto
ria proletariatului Franței și a 
clasei muncitoare internaționa
le.

Comuna a fost rezultatul lup
tei eroice a proletariatului pa
rizian în condițiile dezvoltării 
mișcării muncitorești sub in
fluența ideilor răspîndite de In
ternaționala I. Premisele nemij
locite ale apariției Comunei sînt 
legate de ascuțirea contradicți
ilor de clasă din sinul societă
ții franceze, de criza politică 
și economică prin care a trecut 
Franța în urma gravei înfrîn- 
geri suferite în războiul cu Pru
sia izbucnit în iulie 1870. Capi
tularea unei mari părți a arma
tei franceze, înaintarea fulge
rătoare a armatei germane pe 
teritoriul francez au făcut să 
crească revolta muncitorilor și 
a maselor largi populare împo
triva regimului imperial care 
adusese țara în pragul dezas
trului național. Se crease în mod 
obiectiv o situație în care apăra
rea independenței naționale a 
devenit imposibilă fără lichida
rea puterii burgheziei.

La 4 septembrie 1870, sub pu
ternica presiune a populației

1871, proletariatul Pari- 
doborît de la putere gu- 
burghez reacționar și a 
deasupra Capitalei fran-

muncitoare a Parisului, a fost 
răsturnat imperiul și proclamată 
cea de-a treia Republică, dar la 
putere a venit un guvern reac
ționar. însuflețit de un fierbinte 
patriotism, proletariatul parizi
an a luat asupra sa apărarea 
Capitalei asediată de prusaci, 
înrolîndu-se în batalioanele 
Gărzii Naționale. Ziua de 18 
martie 1871 cînd guvernul reac
ționar a încercat să 
muncitorii, trimițînd 
cartierul Montmarte 
cartiere muncitorești 
confisca tunurile Gărzii Națio
nale a constituit începutul insu
recției proletare.

La chemarea Comitetului Cen
tral al Gărzii Naționale, batali
oanele muncitorești au ocupat 
prefectura de poliție, clădirile 
unor ministere și alte instituții 
publice. Chiar din prima zi a 
instaurării ei, Comuna și-a ma
nifestat caracterul ei de clasă 
ca formă a dictaturii proletari
atului.

Comuna întrunea în sine atît 
puterea legislativă cît și pe cea • 
executivă elaborînd legi și asi- 
gurînd aplicarea lor prin comi
siile formate cu precădere din 
oameni ai muncii. Comuna a 
luat o serie de măsuri în fa
voarea maselor largi muncitoare 
și în domeniul social-economic, 
trecând în proprietatea statului 
întreprinderile părăsite sau în
chise de patroni, organizînd con
trolul muncitoresc asupra pro
ducției în unele întreprinderi 
etc. A fost introdus învățămîn- 
tul gratuit, școala a fost sepa
rată de biserică, iar biserica de 
stat.

Comuna a săvîrșit însă și u- 
nele greșeli explicabile prin lip
sa de maturitate politică a pro-

dezarmeze 
trupe în 

și în alte 
pentru a

Ietariatului, prin inexistența u- 
nui partid revoluționar. Una din 
greșelile Comunei a constituit-o 
faptul că ea n-a reușit să coor
doneze lupta muncitorilor pari
zieni cu acțiunile revoluționare 
ale muncitorilor din celelalte 
orașe, să închege legături strîn- 
se cu țărănimea, să ridice la 
luptă în sprijinul ei majorita
tea poporului. Acestea, cît și 
alte lipsuri, au înlesnit înfrân
gerea ei de către burghezia 
franceză contrarevoluționară ca
re a acționat în strînsă alianță 
cu Rusia militarists.

Existența și lupta eroică a 
Comunei au avut un puternic 
ecou în lumea întreagă, au tre
zit pretutindeni imensa admira
ție a iubitorilor de libertate și 
progres.

Pe baricadele Parisului au 
luptat pentru apărarea Comu
nei revoluționari și democrați 
străini printre care studenți 
sau voluntari români ca Ioan 
Cernătescu, Constantin Haralam- 
bie, Constantin Cantacuzino, 
Dimitri Dobrescu, dr. Georgescu 
etc.

Marele nostru poet Mihai 
Eminescu a închinat Comunei 
clocotitoarele versuri din „îm
părat și proletar".

In paginile a numeroase ziare 
și reviste românești, printre ca
re „Telegraful", „Federațiunea", 
„Albina", „Gazeta Transilvani
ei", „Familia" etc au apărut 
știri și comentarii despre eve
nimentele din Paris 
se exprima simpatia 
comunarzi. Exemplul 
comunarzilor parizieni 
lat activitatea primelor cercuri 
socialiste și muncitorești din 
țara noastră. An de an ele ani
versau Comuna din Paris ca o

acestei ex- 
desprinz ud 
o deosebită 
dezvoltarea

ale mar- 
necesita- 

clasei 
esențială

Sesiune Din

de referate nou
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După întoarcerea echipei
Jiul din II. D. G.

I
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In cadrul clubului politic 
de la liceul Lupeni a avut 
loc o sesiune de referate cu 
temele i „Conceptele de bază 
ale diplomației", „Securita
tea europeană? și „Relațiile 
româno-cubaneze". Referate
le au fost susținute de.elevii 
loan Gîf Deac, Teodor Plo- 
peanu și Adrian Reif. Tot în 
cadrul sesiunii de referate 
s-a vorbit despre vizitele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în diferite țări ale lumii. .

scena

țt
<•
Ci Un turneu util, evaluat în... 

speranțe
1

♦

♦
♦

4
♦
♦
♦
♦
♦

♦
i

♦
»

Iubitorii fotbalului știu, de
sigur, că între 25 februarie 
și 8 martie echipa Jiul Petro
șani a efectuat un turneu în 
R.D.G. la invitația clubului 
Stahl Riesa. Dar nu toți știu, 
probabil, cum a decurs acest 
turneu, r um s-a comportat e- 
chipa română, cu ce bagaj 
de pregătire a revenit în Pe
troșani. Ii vom informa des
pre toate aceste lucruri în 
rîndurile care urmează, prin 
amabilitatea tovarășilor prof. 
Mircea Pascu, secretarul C.S. 
Jiul Petroșani și Augustin 
Bido, care au însoțit echipa 
în turneu, alături de antreno
rul Ion Bălănescu și de medi
cul Aurel Mărilă.

și un internațional de acum 
cîțiva ani — Gaisler, iar Wis
mut Aue a cîștigat campiona
tul și „Cupa R.D.G." în anii 
1956, 1957 și 1959.

— Cum au fost meciurile, 
timpul, terenurile de joc ?

— Toate cele patru întîlniri 
au fost de un bun nivel teh
nic, imprimat deopotrivă de 
gazde și de oaspeți. Timpul 
și terenurile au fost vitrege 
așa cum erau și la noi în pe
rioada respectivă. Dar jucă
torii s-au mobilizat și au o- 
ferit partide plăcute specta
torilor.

— Ce jucători a folosit Jiul 
și cum au evoluat ei ?

i

l

în care 
față de 
eroic al 
a stimu-

sărbătoare internațională a cla
sei muncitoare.

Experiența Comunei a avut 
o imensă însemnătate pentru 
mișcarea muncitorească interna
țională. Marx și Engels, con
temporani ai evenimentelor și, 
mai tîrziu, Lenin, au dat o ma
re atenție analizării 
periențe istorice, 
din ea concluzii de 
însemnătate pentru
teoriei revoluționare.

învățămintele Comunei au 
contribuit la fundamentarea u- 
nor adevăruri de bază 
xism-leninismului ca, 
tea instaurări puterii 
muncitoare, premisă
pentru construirea noii orîndu- 
iri.

In zilele noastre, idealurile 
care au însuflețit acum un veac 
lupta eroică a comunarzilor 
au triumfat în numeroase țări 
ale lumii. Ceea ce pe vremea 
Comunei din Paris părea ca un 
.asalt, dat cerului" (cum subli
nia Marx) a devenit o realitate 
vie, întruchipată în sistemul., 
mondial socialist care cuprinde 
peste un sfert din suprafața 
globului și o treime din omeni
re.

In țara noastră, prin lupta 
poporului muncitor, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, socialismul a biruit pe de
plin, schimbînd din temelii înfă
țișarea țării, viața celor ce mun
cesc. împreună eu întreaga o- 
menire progresistă, poporul ro
mân cinstește memoria eroilor 
Comunei care acum 100 de ăni 
și-au vărsat sîngele pentru cau
za nemuritoare a socialismului.

Stelian POPESCU

— In primul rînd să notăm 
succesiunea partidelor și re
zultatele înregistrate, tovarășe 

prof. Pascu

— Primul meci l-am sus
ținut în 28 februarie, la Leip
zig, cu echipa locală Loko
motiv. După o repriză egală 
ca scor, 0—0, gazdele și-au 
impus superioritatea tehnică 
și au înscris trei goluri iar 
noi nici unul. Deci 
tru Lokomotiv. In 
ne-am deplasat la 
de am 
Wismut. 
dele au 
bardi a 
meci ne-a prilejuit reîntîlni- 
rea, în 6- martie, cu Stahl 
Riesa. Meciul s-a disputat în 
orașul Doblen și s-a încheiat 
cu victoria la limită a jucă
torilor noștri : 1—0 printr-un 
autogol. Ultima partidă a a- 
vut loc peste numai o zi și 
a constituit revanșa celei an
terioare. De data aceasta, 
Stahl Riesa a cîștigat, în ora
șul său, cu 1—0, gol înscris 
în min. 83.

3—0 pen-
3 martie 
Aue, un- 
formațiajucat cu

Rezultat: 1—1. Gaz- 
deschis scorul și Li- 

egalat. Al treilea

de echipe au fost 
Jiului (mă refer 

în care activează,

— Ce fel 
partenerele 
la diviziile 
la nivelul lor general de pre

gătire) ?

— Mai întâi trebuie să re
marcăm că atît Lokomotiv — 
echipa ceferiștilor din Leipzig
— cît și Wismut — reprezen
tanta minerilor din R.D.G. în 
prima ligă de fotbal a țării 
gazdă — și Stahl — simpati
zanta metalurgiștilor din Riesa
— fac parte din cluburi de 
fotbal deosebit de puternice, 
cu o bază materială de invi
diat. Toate activează în prima 
ligă de fotbal a R.D.G., sînt 
echipe bune, ocupînd locuri 
meritorii în clasament. De a- 
semenea, cred că este bine 
ca cititorii să știe că în echi
pa Lokomotiv joacă golgete- 
rul naționalei A a R.D.G. — 
Frenzl — un alt internațional 
A — Lowel — doi internațio
nali B — Fritze și Greobner-
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publicitate
Vînd Moskvici — 408

15 000 km. Petroșani, telefon 
1497.

La clubul sindicatului E. M. 
Lonea, în cinstea semicente
narului partidului, se pregă
tește montarea piesei lui A- 
lexandru Voitin „Oameni ca
re tac". Din distribuție fac 
parte artiști amatori cu o a- 
preciabilă activitate în cadrul 
clubului, printre care electri
cianul loan Iacob. lăcătușul 
mecanic Ștefan Ferenczi și 
proaspătul subinginer Mircea 
Pintea. Regia este semnată 
tot de un angajat al minei 
Lonea, maistrul electromeca
nic Vasile Udrea. De remar
cat că secția de teatru a clu
bului lonean își reia activi
tatea după o întrerupere de 
7 ani.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Omul din Sierra (18-21 
martie); REPUBLICA i Sa
lariul groazei (18—21 martie) ; 
LONEA — MINERUL: Me
dicul de la asigurări (18—21 
martie) ; 7 Noiembrie : Frații 
Karamazov (18—20 martie); 
ANINOASA : Așa am venit 
(18—19 martie); VULCAN : 
In ghearele invizibile ale dr. 
Mabuse (18—21 martie); LU- 
PENI — CULTURAL : King 
Kong evadează (17—21 mar
tie) ; URICANI : Căsătorie 
prin mica publicitate (19—20 
martie).

13,15

15,00

19,20
19,30
20,00

20,10
20,30

22,10

18,00

— Antrenorul Ion Bălănes
cu i-a aruncat în luptă pe 
toți cei 18 jucători care au 
făcut deplasarea, adică : Stan, 
Marincan, Popescu, Georges
cu, Dodu, Georgevici, ■ Stoker, 
Caramalis, Tonca, Sandu, Po
pa, Urmeș, Cotormani, Pero- 
nescu, Libardi, Constantin, 
Naidin, M. Mihai. In general 
s-au comportat bine, remar- 
cîndu-se, în mod deosebit, Po
pescu, Dodu, Caramalis, Ur
meș, M. 1 
De remarcat că jucătorii ti
neri s-au încadrat bine în jo
cul echipei, au dovedit o bu
nă pregătire fizică și tehnică, 
anticipînd frumoase perspec
tive.
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„Cea mai bună
organizație"

19,15
19,20
19,30
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— Cum au fost găzduirea, 
arbitrajele ?

— Peste tot am fost primiți 
cu interes, cu plăcere și afec
țiune chiar. Conducătorii clu
bului Stahl Riesa — și în 
mod deosebit simpaticii Spal- 
teholz și Sotchek — ne-au 
rezolvat cu amabilitate toate 
problemele de orice natură; 
cazare bună, alimentație ex
celentă, ne-au pus la dispozi
ție mijloace de transport din- 
tr-un loc în altul. De aseme
nea, presa și radioul au mar
cat cu importanță prezența 
echipei Jiul în R.D.G. Pretu
tindeni ne-am simțit bine t 
la Aue, Riesa, Doblen, Dres- 
zda, Leipzig, Berlin. Ne-am 
întors cu cele mai bune im
presii din R.D.G. și-i aștep
tăm cu plăcere în România 
pe colegii noștri pentru... re
vanșă.

— Ați perfectat cumva și 
alte turnee în viitor ?

— Din discuțiile purtate la 
nivelul conducerilor cluburi
lor, toate cele trei echipe — 
bokomotiv, Wismut și Stahl 
— și-au exprimat dorința de 
a juca în România, de a în
treține relații cu C.S. Jiul Pe
troșani. Noi le'așteptăm 
plăcere.

Interviu consemnat de 
Dumitru G1IEONEA
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In cadrul suitei de filme 
documentare despre artă, as
tăzi, la ora 18,30 în sala bi
bliotecii Casei de cultură din 
Petroșani, cu colaborarea clu
bului studențesc, se proiectea
ză filmul „Le Corbusier". Des
pre Le Corbusier, arhitect, 
urbanist, pictor și teoretician 
francez de origine elvețiană, 
care a adaptat noi soluții con
structive (stîlpi de susținere 
descoperiți, acoperișuri plate 
etc.) vorbește artistul plastic 
Horia Pop.

A trecut o lună de la în
ceperea întrecerii pentru ob
ținerea titlului de „Cea mai 
bună organizație". întrecerea 
a cuprins 30 de organizații 
U.T.C. de la minele Lupeni 
și Bărbăteni, F.F.A „Viscoza" 
și Preparația Lupeni, avînd 
ca obiectiv principal iniție
rea unor acțiuni de muncă 
patriotică. Uteciștii din cele 
4 unități economice au reu
șit să colecteze în această

perioadă 105,5 tone de fier 
vechi.

Pe baza rezultatelor obți
nute, la sfîrșitul lunii februa
rie, au fost declarate fruntașe 
organizațiile U.T.C. nr. 13 
— E.M. Lupeni, nr. 2 — pre- 
parație, nr. 1 — E.M. Bărbă- 
teni și nr. 2 — F.F.A. „Vis- 
coza". Acestor organizații li 
se vor înmîna fanioane și 
diferite stimulente materia
le.

r

Mai multă grijă fată de condițiile de muncă

1971.
obținute 

darea de 
salariații

In cadrul adunării generale 
a reprezentanților salariaților 
de la Grupul de șantiere nr. 2 
Petroșani s-a dezbătut activita
tea desfășurată în cursul anului 
trecut și au fost prezentate ci
frele de plan pe anul

Relevînd rezultatele 
în cursul anului 1970 
seamă a amintit că
Grupului de șantiere Valea Jiu
lui al T.C.H. au realizat planul la 
producția valorică în proporție 
de 100,29 la sută, la producția 
globală de numai 98,51 la sută, 
iar productivitatea muncii s-a 
menținut la nivelul anului 1969.

In cuvîntul lor participanții 
la dezbateri s-au referit pe larg 
la problemele pe care le ridică 
munca pe șantiere și au făcut 
propuneri valoroase pentru rea
lizarea obiectivelor pentru anul 
1971. O atenție deosebită a fost 
acordată aspectelor sociale le
gate de asigurarea unor condi
ții optime de muncă și viață 
pentru muncitorii constructori.

In acest sens a fost eviden
țiat faptul că pe șantiere n-au 
fost deschise suficiente fronturi

de lucru, motiv pentru care 
mulți meseriași calificați nu au 
unde să-și exercite profesiunea 
și sînt folosiți la munci necalifi
cate.

Pe șantiere nu a fost asigu
rată în măsură corespunzătoare 
încălțămintea de protecție, în 
special cizmele de cauciuc, cu 
toate că majoritatea muncitori
lor lucrează în condiții care ne
cesită o astfel de dotație. De 
asemenea, nu au fost procurate 
căști de protecție, iar în 
ceea ce privește lemnul necesar 
sprijinirii șanțurilor și a săpă
turilor ce se execută, interesul 
depus pentru ca acesta să existe 
a fost nesatisfăcător.

O problemă deosebit de im
portantă pusă în dezbatere a 
fost aceea a calificării munci
torilor în cadrul cursurilor or
ganizate pe șantiere și elibera
rea carnetelor de meșter imediat 
după obținerea calificării. A re
zultat cu acest prilej necesita
tea de a se renunța la practica 
greșită de pînă acum, de a se 
preda muncitorului cartea de

calificare doar atunci cînd pleca 
de pe șantier.

Un loc 
baterilor 
le legate 
țiilor de 
constructori. Astfel, s-a eviden
țiat faptul că în cursul anului 
trecut au existat multe neca
zuri legate de asigurarea cază
rii și a mesei. Cu toate că 
Grupul de șantiere a asigurat 
pentru muncitorii familiști ca
zarea în apartamente, un nu
măr din cei ce lucrează la a- 
ceastă unitate, continuă să locu
iască în cămine. Dar condițiile 
oferite în căminele respective 
trebuie mult îmbunătățite. Vor
bitorii au criticat pe drept cu- 
vînt slaba preocupare a condu
cerilor șantierelor și a grupului 
față de aceste probleme și au 
cerut ca ele să fie rezolvate în 
primă urgență.

Dezbaterile din 
rii generale au 
laturile activității 
cursul anului 1970, ele 
purtat într-un pronunțat spirit 
mobilizator.

Cornel IIOGMAN

central în cadrul dez- 
1-au ocupat probleme- 

de asigurarea condi- 
trai pentru muncitorii

cadrul adună- 
cuprins toate 
desfășurate în 

s-au

21,30

22,30
22,40
23,00

10,00

18,30

Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimineață. 
Matineu pentru copii. 
Viața satului.
Amfiteatru muzical. 
De strajă patriei.
In reluare, la cererea te
lespectatorilor. Momente 
din baletul „Romeo și 
Julieta” de Prokofiev, 
fotbal : Progresul-U.T.A. 
(Divizia națională A). 
Emisiune în limba ma
ghiară.
btudioul „N”.
Ciniare patriei.
Concurs coral interjude- 
țean.
I 001 de seri, 
leiejurnaiui de seară. 
50 de ani în 50 de evo
cări. Anul 1927.
Cintece îndrăgite.
Film artistic : Cu ochii 
legați.
Premieră pe țară. 
Reportaj TV.
Flacăra tînără.
Un reportaj monografic 
despre Combinatul Side
rurgic Galați.
Telejurnalul de noapte. 
Duminica sportivă.

Apus de soare, de boibu 
Ștefănescu-Delavrancea. 
Contraste.
Emisiune muzical coregra
fică.
Destine paralele : loon 
Curea, rectorul Universi
tății din Timișoara. 
Telejurnalul 
Sport.
închiderea

• MIERCURI

• LUNI 22 MARTIE

Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul, 
itinerar folcloric.
In ajunul Congresului U- 
niunii Generale a Sindi
catelor din România. 
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Agenda politică de ion 
Mărgineanu.
50 ue ani 
cări. Anul 
împotriva 
verde.
Film documentar de Eu
gen Mândrie. Reluare la 
cererea telespectatorilor. 
Steaua fără nume.
Muzică ușoară. 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
închiderea emisiunii.

in 50 de evo- 
1928.
întunericului

© MARȚI 23 MARTIE

- 11,00 teleșcoală.
Matematică - cl. a Vlll-a
— probleme rezolvate cu 
ajutorul ecuațiilor.
Geografie — cl a Vlll-a 
— Vulcanii noroioși.
Limba română - cl. a 
X-a - „Pașii poetului" - 
evocare Mihai Eminescu. 
Fizică - cl. a X-a - Miș
carea de rotație a unui 
corp solid.
Deschiderea emisiunii.
Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală.
Toate pînzele sus - 
emisiune pentru pionieri. 
Reflector.
Publicitate.

i 1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.

i 50 de ani în 50 de evo
cări. Anul 1929.
Partid - conștiință trează, 

i Seară de teatru :

de noapte.

emisiunii.

24 MARTIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
Ex-terra ’71 — Emisiune-

Programul

pentru
săptămîna

viitoare

18,30

22,05

22,50
23,00

18,00

18,30

20,50

22,10
22,20

23,05

O nouă emisiune săptă
mânală, care va evoca 
istoria plină de fapte mi
nunate făurită de popo
rul condus de partid. 
Planeta se grăbește. 
Film documentar de mon
taj.
Cintece îndrăgite. 
Teleglob.
Călătorind prin U.R.S.S. 
Telejurnalul de noapte. 
Fotbal : Legia Varșovia - 
Atletico Madrid (repriza 
a ll-a. Cupa campionilor 
europeni - Transmisiune 
înregistrată de la Varșo
via).
închiderea emisiunii.

® VINERI 26 MARTIE

10,00

18,00
18,50

20,10

21,30

22,35

concurs de construcții 
tehnice pentru pionieri și 
școlari.
u-onomie, 
ducere.
Tragerea Pronoexpres.
1 001 de
Telejurnalul de seară. 
50 de ani in 50 de evo
cări. Anul 1930.
Tele-cinemateca : 
Zapata. O evocare 
voluției mexicane 
1909.
i .u TV. de Ion Buche-

știință, con-

seri.

Viva 
a re- 

d in

ru.
Comuna din Paris - 1971. 
„Paris - cînd se coc ci
reșele".
Telejurnalul 
închiderea

de noapte, 
emisiunii.

• JOI 25 MARTIE

emisiunii, 
limba ma-

emisiune

Deschiderea
Emisiune în 
ghiciră.
La volan -
pentru conducătorii auto. 
Mult e dulce și frumoasă. 
Publicitate.
1 001 de seri.<

18,50
19,15
19,20
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Istorie vie.

22,45
23,00

- 11,00 Teleșcoală. 
Biologie — cl. a IX-a - 
Polenizarea. Morfogeneza 
fructului la rozacee. 
Matematică - cl. a X-a
- funcții trigonometrice. 
Chimie - cl. XI—XII - 
Produși obținuți din ace
tilenă (II).
Căminul, 
lumea copiilor.
Parada micilor interpreți. 
Tragerea Loto.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
50 de ani în 50 de evo
cări. Anul 1932.
Film artistic : Doi bărbați 
pentru o moarte.
După nuvela lui Suto 
Andras - „Demeter Ste
garul".
Moi oveți o întrebare ? 
Putem interveni pentru 
corectarea unor defecte 
fizice 
unei 
dent 
te I
Muzică ușoară 
pretată de Eva 
Telejurrtalul de 
închiderea emisiunii.

apărute în urma 
boli, a unui acci- 
sau chiar înnăscu-

- inter- 
Pilarova.
noapte.

© SIMBATA 27 MARTIE

17,00

18,10
18,15

20,00
20,50

21,20

22,10

22,45

emisiunii, 
limba ger-

fete I 
băieți I 

onoare (In- 
Program 

Cluj, Ga-

Deschiderea
Emisiune în 
mană.
Publicitate.
Bună seara, 
Bună seara, 
Recital de 
terviziune) -
din București, 
lăți, lași, Tg. Mureș și Ti
mișoara.
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
50 de ani in 50 de evo
cări. Anul 1933.
Tele-enciclopedia. 
Refrene fără virstă.
Succese de ieri și 
tăzi ale muzicii 
de la noi și de 
tindeni.
Film serial : 
Trei mii de 
Romanțe și 
petrecere.
Telejurnalul 
Sport.
închiderea emisiunii.

de as- 
ușoare 
pretu-

incoruptibilii, 
suspecțî. 
cintece de

de noapte.

18,00

18,40
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19,20

19,30
20,00

MARX-ENGELS
Opere voi 31
MIHAIL CERNEA
MARIA POPESCU
HARALAMBIE ENE
Sociologia muncii. Resurse 
umane ale întreprinderii (Bi
blioteca de filozofie și so
ciologie)
GHEORGHE TOMA
Xenopol despre logica isto
riei.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Limba ro
mână (clasa a Xll-a). 
Tema : Momentul 
nimea în 
literaturii 
Chimie (clasele XI— 
XII). Tema: Produși 
obținuți din acetilenă. 
Istorie (clasele VIII— 
XII). Tema : Tudor 
Vladimirescu — 1821.
„Căminul" la... Timișoa
ra.
Lumea copiilor. „Aș- 
chiuță vrea un cățel". 
Tragerea Loto.

„Ju-
dezvoltarea 

i române", 
(clasele

1001 de seri — emisi
une pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară.
50 de ani în 50 de evo
cări. Anul 1925.

20,10 Film artistic : „Prin
țesa tristă". Comedie 
muzicală.
Primăvara lui Tudor. 
150 de ani de Ia lan
sarea proclamației 
Tudor Vladimirescu 
tre popor.
Dinamica societății
mânești. Participarea 
salariaților Ia organiza
rea și conducerea pro
ducției.
Pagini celebre din ope
rete.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

21,35

21,45

22,15

22,45
23,00

Iui 
că-

ro-

I
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Evoluția luptelor
pe fronturile
din IndochinaIntervenția americano-saigoneză în sudul

Exploatarea minieră de Laosului pe cale-de a fi lichidată AVIONUL SUPERSONIC 
DE TRANSPORT 
S.S.T. ȘI CANCERUL

centrală cu o putere instala
tă de 150 megawați. Hidro
centrala, proiectată în între
gime de ingineri polonezi, va 
produce, la darea în folosin
ță a celor trei turbine, o 
cantitate de energie electri
că suficientă pentru a ilu
mina un oraș cu circa 1,5 mi
lioane locuitori.

suprafață din bazinul carbonifer 
Maritza, în partea de sud-est a Bulgariei. In anii următori, 
producția de cărbune a Bul gariei va crește la 50 milioane 
tone pe an.
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(Agerpres). 
Agerpres, 

transmite ;

STOCKHOLM 18 
— Trimisul special 
Constantin Țmtea, 
Ministrul afacerilor externe al
României, Corneliu Mănescu, 
aflat într-o vizită oficială în 
Suedia, a fost primit joi di
mineața de către regele Gus
tav VI Adolf. A fost prezent 
ambasadorul României la 
Stockholm, Eduard Mezinces
cu.

Intrevderea s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă cordială.

★
STOCKHOLM 18 — Trimisul 

special Agerpres, Constantin 
(Țintea, transmite: Joi la 
pnnz,- ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu 
Mănescu, a vizitat uzina sub
terană de asamblare a grupu
lui AGA, situată în Lidingo, 
suburbia capitalei suedeze.

In aceeași zi, ministrul ro
man, împreună cu soția, a pă
răsit Stockholmul eu destina
ția Copenhaga, încheindu-și vi
zita oficială în Suedia, făcută 
la invitația ministrului aface
rilor externe suedez, Torsten 
Nilsson, și a soției sale.

La aeroportul Arlanda, unde 
erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări, ministrul 
român a fost condus de mi
nistrul suedez al afacerilor ex
terne, de ambasadorul Sue
diei la București, Per Otto 
Rathsman, și de alte persoa
ne oficiale. A fost prezent am
basadorul României la Stock
holm, Eduard Mezincescu.

In cursul convorbirilor avute 
la Stockholm, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă. s-a făcut un schimb de pă
reri asupra stadiului actual și 
a perspectivelor relațiilor din
tre România și Suedia, precum 
și în legătură cu unele proble
me internaționale de interes 
comun.

S-au evidențiat evoluția fa-

vorabilă a relațiilor româno- 
suedeze și dorința comună de 
a le extinde și diversifica în 
conformitate cu interesele ce
lor două țări și popoare. Păr
țile au convenit să se încheie 
un nou acord comercial pe 
termen lung, ceea ce va favori
za devoltarea schimburilor co
merciale și intensificarea coo
perării economice, tehnice și 
industriale. De asemenea, s-a 
căzut de acord să se înceapă 
la o dată apropiată negocierea 
unei convenții consulare.

In cadrul schimbului de ve
deri asupra problemelor inter
naționale, a fost subliniată im
portanța deosebită a dezvoltă
rii relațiilor între state pe 
baza respectului independenței 
și suveranității naționale, a 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur viitorul, 
fără ingerințe din afară, 
conformitate cu interesele 
aspirațiile sale naționale.

O atenție deosebită a 
acordată cooperării și .securi
tății europene, inclusiv pregă
tirii și convocării conferinței 
pentru securitatea europeană, 
la care să participe toate sta
tele europene, S.U.A. și Ca
nada. pe bază de deplină ega
litate.

Relevînd utilitatea consultă
rilor între ministerele afaceri
lor externe ale celor două 
țări și între reprezentanții 
celor două țări la O.N.U., în 
Comitetul de dezarmare și în 
alte organisme internaționale, 
cei doi miniștri au fost de 
acord cu extinderea lor în 
continuare.

Ministrul afacerilor externe 
Corneliu Mănescu a transmis 
primului ministru și m nistru
lui afacerilor externe ai Sue
diei, din partea guvernului ro
mân, invitația de a face o vi
zită oficială în România. Invi
tația a fost acceptată cu plă
cere. !

■
■
■

■

■

0. Cabinetul venezuelean 
a aprobat miercuri în unani
mitate o hotărîre prin care 
vastele resurse de gaze na
turale ale țării sînt declara
te „rezerve de stat". Măsură 
urmărește să împiedice * pe 
viitor concesionarea zăcă
mintelor de gaze companii
lor petroliere străine. Ea in
tervine după depunerea în 
parlament de către președin
tele Rafael Caldera a unui 
proiect privind naționaliza
rea gazelor naturale ale Ve- 
nezuelei, inclusiv a acelora 
exploatate în terenurile pe
trolifere concesionate pînă 
acum.

■

0i La 17 martie a.c., am
basadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Repu
blica Democratică și Popu
lară a Yemenului, Titus Si- 
nu, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui 
Consiliului Prezidențial al 
Republicii, Salem Robaya 
Aii. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire cordială 
privind stadiul și perspecti
vele dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări.

0, O nouă lege, care stabi
lește dreptul cetățenilor cu
banezi la muncă și, în ace
lași timp, îi obligă pe cei 
apți de muncă să lucreze în 
economia națională, a fost 
aprobată de Guvernul Revo
luționar al Republicii Cuba 
și semnată de președintele 
țării, Osvaldo Dorticos.

■

■
■

0. întregul guvern din Bo
livia și-a prezentat miercuri 
demisia președintelui Juan 
Jose Torres. După cum s-a 
anunțat la La Paz, scopul 
acestei demisii este de a lă
sa întreaga libertate preșe
dintelui Torres de a forma 
un nou guvern.

0 In prezența lui Piotr 
Jaroszewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Polone, și a altor persoane 
oficiale, Ia Zydowo, în voie
vodatul Koszalin, a fost dată 
în funcțiune o nouă hidro-

XIENG QUANG 18 (Ager
pres). — Atacate din toate 
părțile, trupele saigoneze care 
au intervenit în sudul Laosu
lui se retrag spre frontiera 
sud-vietnameză, după ce au 
evacuat cele patru complexe 
militare de la sud-est de loca
litatea Tchepone. Un purtător 
de cuvînt al comandamentului 
operațiunii „Lam Son-719“ a 
declarat că, în cursul bătăliei 
pentru baza „Lolo“, s-au înre-

gistrat cei mai mulți morți 
la intervenția americano-saigo
neză îr. sudul Laosului. Obiec
tivul cel mai avansat în inte
riorul teritoriului laoțian pe 
care îl dețin în prezent trupe
le intervenționiste îl constituie 
o bază de artilerie din locali
tatea Aluoi, situată pe șosea
ua națională nr. 9, la 20 ki
lometri de frontiera sud-viet- 
nameză.• Atacuri puternice ale forțelor de rezistențăpopulară cambodgiene

PNOM PENH 18 (Agerpres). 
— In ultimele 48 de ore, forțele 
de rezistență populară cambod
giene au lansat două puternice 
atacuri asupra pozițiilor tru
pelor saigoneze intervenționis- 
te, situate la șapte și, respec
tiv, opt kilometri nord-est de 
localitatea Suong. Acțiunea 
patrioților a fost precedată de 
un violent bombardament cu 
obuze și mortiere. Trupele sai-

goneze au cerut sprijinul avia
ției și artileriei regimului de 
la Pnom Penh, precum și al 
elicopterelor americane dotate 
cu rachete.

Pe de altă parte, se enunță 
că două elicoptere americane 
au fost doborîte de către pa- 
trioții cambodgieni în provincia 
Kratie, în timp ce sprijineau 
acțiunile trupelor saigoneze.

LUNOHOD=1°
în a S-a lună

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
— S-au încheiat patru luni 
de activitate de cercetare ști
ințifică pe suprafața sateli
tului natural al Pămîntului 
a vehiculului autopropulsat 
sovietic „Lunohod-1". Inau- 
gurînd activitatea celei de-a 
5-a luni, selenemobilul a 
parcurs la 17 martie, în tim
pul celor 4 ore și jumătate 
de legătură prin radio cu 
Terra, o distanță de 417 me-

tri. Informațiile telemetrice 
și imaginile televizate trans
mise pe Pămînt au permis 
să se determine dimensiuni
le exacte și configurația cra
terului lunar, pe care „Luno- 
hod-l“ a început să-l cerce
teze încă din cursul zilei se
lenare precedente. La sfîr- 
șitul ședinței de legătură ra
dio, lunomobilul s-a ridicat 
pe un perete al craterului, 
oprindu-se pe suprafață

netedă de unde a transmis 
imagini panoramice ale pei
sajului înconjurător.

De la Centrul pentru legă- i 
tun cosmice la mari distan- j 
țe se relatează că sistemele ' 
de bord și aparatajul știin
țific ale lui „Lunohod-1" 
funcționează normal. Vehi
culul își continuă activitatea 
conform programului stabi-

Noul guvern 
indian

DELHI 18 • (Agerpres). — 
Premierul Indira Gandhi, li
derul partidului Congresul 
Național Indian, care a cîș- 
tigat cu majoritatea absolu
tă recentele alegeri pentru 
Camera Populară a Indiei, 
a format noul guvern ai că
rui membri vor depune as
tăzi jurămîntul la reședința 
oficială a președintelui Va- 

. rahagiri Venkata Giri. In 
noul cabinet, premierul In
dira Gandhi deține portofo
liile internelor, energiei ato
mice, informațiilor și planu
lui. La Delhi s-a comunicat 
că în guvern au fost incluși 
cinci noi miniștri și că șapte 
din membrii precedentului 
cabinet nu figurează în noua 
echipă ministerială. Titula
rii principalelor ministere 
sînt: Jagjivan Ram (apăra
re). Sardar Swaran Singh 
(externe) și Y. B. Chavan 
(finanțe).

Noul cabinet indian cu
prinde opt viceminiștri și 15 
miniștri de stat.

0 Guvernul Suediei a dat 
publicității joi un memoran
dum în care face cunoscut, 
în mod oficial, că nu do
rește să adere la Piața co
mună, întrucît, statutul de 
neutralitate al țării este in
compatibil cu unele clauze 
politice prevăzute de Trata
tul de la Roma, precum și 
cu ultimele evoluții comuni
tare.

0, La Budapesta a sosit 
într-o vizită de șase zile, 
Antony Grant, secretar de 
stat în Ministerul Comerțu
lui și Industriei al Marii

Britanii. Agenția MTI preci
zează că Anthony Grant va 
avea convorbiri cu reprezen
tanți ai Ministerului Comer
țului Exterior privind rela
țiile economice și comerciale 
dintre Marea Britanie și Un
garia.

0 Agenția China Nouă in
formează că la 17 martie un 
avion militar al S.U.A. 
pătruns în spațiul 
R. P. Chineze, în 
Guandun.

Un purtător de
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a 
fost împuternicit să dea un 
avertisment în legătură cu 
acest act provocator.

a 
aerian al 
provincia

cuvînt al

Consultările președintelui Anwar Sadat 
cu comandanții armatei

CAIRO 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe U- 
nite, Anwar Sadat, a prezidat 
miercuri o reuniune, la care 
au participat comandanții tru
pelor egiptene staționate de-a 
lungul liniilor de încetare a 
focului de la Canalul de Suez, 
precum și ministrul apărării, 
generalul Mohamed Fawzi, și

șeful Statului Major al arma
tei egiptene, generalul Moha
med Sadek — anunță agenția 
MEN. A fost 
ția militară, 
citate, această 
gurat o serie
care șeful statului egiptean le 
va avea în următoarele zile cu 
comandanții și ofițerii superi
ori ai armatei.

examinată situa- 
Potrivit agenției 
reuniune a inau- 
de consultări pe

ELECTORALE
Coresponden-

Florea Țuiu, 
18 prefecturi

TOKIO 18 
tul Agerpres, 
transmite : In 
din Japonia a fost declanșată 
miercuri, în mod oficial, cam
pania electorală pentru alege
rile locale de la 11 aprilie. In 
cursul acestui scrutin vor fi 
desemnați noii guvernatori, pri
marii unor mari orașe și mem
brii adunărilor legislative din 
5 orașe importante ale țării, 
inclusiv Tokio.

Principalele grupări politice 
care își dispută sufragiile ale
gătorilor sînt Partidul liberal
democrat, de guvernămînt, șl 
coaliția formată de Partidul 
Socialist și Partidul Comunist. 
Grupările amintite au acordat 
un interes deosebit inaugurării 
campaniei electorale din To
kio — principalul centru poli
tic, eonomic și cultural al Ja
poniei. Actualul guvernator al

orașului, Ryokochi Minobe, ca
re candidează pentru al doilea 
mandat, a fost prezentat ale
gătorilor de către Sanzo Nosa- 
ka și Tomomi Narita, președin
ții P. C. din Japonia și, res
pectiv, P. S. din Japonia, par
tide care sprijină realegerea 
sa. Cu acest prilej, Sanzo No- 
saka a lansat un apel forțelor 
politice din capitală, de a mi
lita pentru menținerea orien
tării de stînga, progresiste, a 
administrației inaugurate acum 
patru ani prin alegerea lui 
Minobe în postul de guverna
tor.

La rîndul său, candidatul 
Partidului liberal-democrat, A- 
kira Katano, a fost prezentat 
la o adunare electorală de că
tre premierul Eisaku Sato, ca
re a expus unele puncte ale 
politicii guvernului central față 
de organele prefecturale.

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — Trei cunoscuți oa
meni «le știință americani au 
afirmat că noul avion su
personic «le transport S.S.T. 
ar putea provoca, pe lingă o 
deteriorare gravă a mediului 
ecologic, o creștere a numă
rului cazurilor de cancer al 
pielii. Cei trei savanți au 
declarat că datele științifice 
confirmă părerea că zboruri
le avioanelor S.S.T. ar pu
tea provoca îmbolnăvirea de 
cancer a 10 000 de persoane 
pe an. Ei au susținut teoria 
doctorului James McDonal, 
membru al Academiei Națio
nale de Științe a S.U.A., po
trivit căreia o flotă de 500 
de avioane S.S.T. va reduce 
stratul protector de ozon 
din atmosferă, permițînd o 
creștere a influenței radia
țiilor ultraviolete cu efecte 
nocive asupra sănătății oa
menilor. „A ne asuma un a- 
semenea risc doar pentru a 
reduce Ia trei ore o călăto
rie la Paris mi se pare ri
dicol", a declarat dr. Tho
mas Fitzpatrick, unul din 
participanta la conferința de 
presă.

PROCESUL MILITANTEI 
AMERICANE DE CULOARE, 
ANGELA DAVIS

Declarajia-program 
a noului guvern

norvegian

SAN RAFAEL 18 (Ager
pres). — Judecătorul John 
McMurray, care a prezidat 
completul de judecată la au
dierile preliminare din pro
cesul intentat militantei a- 
mericane de culoare Angela 
Davis, și-a declinat miercuri 
competența în acest caz, 
după ce a fost recuzat de 
apărare. Audierile au fost 
din această cauză suspenda
te pînă Ia numirea unui alt 
judecător. Judecătorul Mc
Murray, în vîrstă de 62 de 
ani, a fost adus din 
nia de sud pentru-a 
completul, deși ieșise 
sie. după ce și alți 
tori californieni fuseseră îe- 
cuzați.

Califor- 
prezida 
Ia pen- 
judecă-

0 La Budapesta, a fost 
semnat un acord privind co
laborarea dintre asociațiile 
de cineaști din Republica 
Socialistă România și din 
Republica Populară Ungară 
pe anii 1971—1972. Din par
tea română, acordul a fost 
semnat de Francisc Muntea- 
nu, vicepreședinte al Asocia
ției cineaștilor, iar din par
tea ungară de Felix Mariassy, 
împuternicit al Uniunii ci
neaștilor. Acordul prevede 
organizarea de festivaluri 
cinematografice și schimburi 
de filme și de delegații în
tre cele două părți.

0, Comisia de securitate a 
Organizației Maritime Con
sultative Interministeriale a 
adoptat în unanimitate o re
zoluție privind respectarea 
unui sens unic de navigație 
în zonele de trafic maritim 
intens. Rezoluția va fi su
pusă spre aprobare statelor 
membre ale OMCI în cursul 
sesiunii Adunării generale 
din luna octombrie. Pînă la 
această dată OMCI va solici
ta colaborarea voluntară a 
guvernelor în aplicarea aces
tei hotărîri.

0 Ministrul poștelor și te
lecomunicațiilor al României, 
Mihai Bălănescu, și minis
trul federal al poștelor și 
telecomunicațiilor al Ceho
slovaciei, Karel Hoffmann, 
au semnat joi la Fraga un 
acord de colaborare bilatera
lă care reglementează efec
tuarea serviciilor de poștă și 
telecomunicații între cele 
două țări.

0, La cinematograful „O- 
deon“ din Anvers a fost or
ganizată o gală de filme tu- 

a
pu-

ristice românești, la care 
participat un numeros 
blic.
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Descoperirea in Italia a unui plan
subversiv al extremei drepte

ROMA 18 (Agerpres). — A- 
genția ANSA anunță că poli
ția italiană a capturat o mare 
cantitate de arme „în cursul 
unor percheziții efectuate în 
ultimele zile la sediile unor 
mișcări extraparlamentare de 
extremă dreaptă din Roma și 
din alte localități". Unii mem
bri ai acestor mișcări urmea
ză să fie trimiși în instanță 
sub acuzația de „complotare a 
unei revolte armate împotriva 
statului și conspirație politică". 
Potrivit agenției, ancheta se 
desfășoară sub conducerea di
rectă a procuraturii statului.

anun- 
plan 

drepte 
Ziarul

Ziarul „Paese Sera" a 
țat „descoperirea unui 
subversiv al extremei 
împotriva republicii", 
informează că descinderile au
fost operate în peste 700 de lo
calități, rezultatele anchetei 
urmînd să fie înaintate guver
nului de către autoritățile ju
diciare.

După cum relatează agenția 
UPI, majoritatea partidelor po
litice italiene au cerut luarea 
unor măsuri severe împotriva 
grupărilor de extremă dreaptă 
din țară.

OSLO 18 (Agerpres). — Noul 
guvern norvegian intenționează 
să propună Stortingului recu
noașterea Republicii Democra
te Vietnam, a declarat joi pre
mierul Trygve Bratelli, pre- 
zentînd în parlament declara- 
ția-program a cabinetului său 
social-democrat. Cu toate că 
social-democrații nu sînt ma
joritari în parlament (ei dețin 
74 din cele 150 de mandate), 
la Oslo se apreciază că propu
nerea premierului Bratelli, for
mulată de Partidul muncito
resc cu un an în urmă, are 
mari șanse să fie aprobată, 
numeroși deputați liberali pro- 
nunțîndu-se deja și ei în fa
voarea recunoașterii R. D. Viet
nam.

In alte domenii ale politicii 
externe, declarația-program a 
noului guvern nu diferă în e- 
sență de linia cabinetelor pre
cedente. Printre altele, premie
rul norvegian a precizat 
guvernul 
gocierile 
la Piața 
apreciază 
serioase 
faptului că ur le partide po-

că 
său va continua ne- 
în vederea aderării 
comună, ceea ce, se 
la Oslo. îi va crea 

dificultăți. In afara

0-
la

litice norvegiene își mențin 
poziția față de aderarea 
C.E.E., ideea integrării este res
pinsă de opinia publică. Pes
carii refuză să subscrie la obli
gațiile comunitare, iar agricul
torii vor avea de suportat 
concurența producătorilor vest- 
germani și francezi. In ipoteza 
unei aderări, veniturile acesto
ra din urmă vor înregistra 
o scădere cu aproximativ 40— 
50 la sută. Pe de altă parte, 
în declarație se arată că 
vegia va contribui activ la 
voltarea colaborării între 
le nordice.

Pe plan intern, atenția 
vernului va fi concentrată asu
pra evoluției prețurilor și acti
vității economice. Guvernul a 
declarat că politica sa pe
trolieră, legată de exploatarea 
bogatelor zăcăminte de petrol 
descoperite în Marea Nordului, 
se va baza pe apărarea inte
reselor naționale.

Dezbaterile în parlament a- 
supra declarației-program se 
vor desfășura pînă la mijlocul 
săptămînii viitoare, urmînd ca 
votul de încredere să intervină, 
probabil, miercuri sau joi.

PROIECTUL UNUI 
SUBMARIN PETROLIER 
CU UN DEPLASAMENT 
DE 255 000 TONE

Nor- 
dez- 
țări-

gu-

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— Societatea americană „Ge
neral Dynamics" a anunțat 
că a pus la punct un pro
iect de construire a 
submarin petrolier cu 
plasament de 255 000 
capabil să dezvolte o 
de croazieră de 17 noduri pe 
oră. Firma apreciază că, cu 
ajutorul unei flote compuse 
din 150 de astfel de subma
rine, ar putea fi rezolvată 
problema transportării petro
lului extras în Alaska și in 
zonele arctice canadiene spre 
centrele de consum din 
S.U.A. și Europa occiden
tală. Conform planurilor, 
submersibilele ar transporta 
petrolul pe sub calota arc
tică de gheață pînă în zona 
mării deschise, unde încăr
cătura ar urma să fie trans
bordată pe petrolierele de 
suprafață.

unui 
un «le

tone, 
viteză
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COLOCVIUL NEGRU“ Șl CASA ALBA

un 
(12), 

de

Grupul congresmenilor de 
culoare, constituit în Came
ra Reprezentanților a S.U.A., 
a fost denumit de presa ame
ricană „colocviul negru". Deși 
nu este vorba decît de 
număr redus de membri 
aceștia, spre deosebire
trecut cînd fiecare acționa 
izolat, au început să-și coor
doneze operațiunile cu carac
ter politic, formînd un grup 
compact. Grupul și-a făcut 
deja simțită combativitatea în 
relațiile cu Casa Albă. Disen
siunile cu puterea executivă 
au ieșit la iveală în urmă cu 
două săptămîni, cînd Casa 
Albă a anunțat că președin
tele Nixon a căzut de acord 
să aibă o întrevedere cu cei 
12 deputați negri din Camera 
Reprezentanților. Anunțul Ca
sei Albe reprezintă, potrivit 
revistei „Newsweek" „o 
schimbare de poziția a preșe
dintelui față de micul grup

de congresmeni democrați de 
culoare".

Acceptarea de către preșe
dinte a întîlnirii cu cei 12 a 
intervenit exact la un an de 
cînd „colocviul negru" a tri
mis o scrisoare acestuia în 
care cerea o întrevedere pen
tru a discuta „o largă gamă 
de probleme ce preocupă cir
cumscripțiile electorale pe 
care le reprezintă". După o 
tăcere de aproape două luni, 
Casa Albă s-a hotărît, în fine, 
să răspundă... respingînd, prin 
intermediul unui funcționar 
inferior, . cererea deputaților 
și prezentînd scuzele și re
gretele de rigoare. Grupul a 
insistat din nou pentru o în
trevedere cu președintele, dar 
Casa Albă, de astă dată prin... 
șeful gărzii, John Ehrlichman, 
a respins cererea pe motiv 
că „nu se poate permite u- 
nor oportuniști să folosească 
președinția drept o tribună".

Remarcile jignitoare ale 
lui Ehrlichman au declanșat 
ceea ce presa a denumit „os
tilitățile" dintre președinte și 
congresmenii de culoare. 
Grupul a publicat imediat o 
scrisoare în care a criticat

Administrația pentru „grava 
indiferență față de părerile 
deputaților" și a respins toa
te invitațiile făcute de Casa 
Albă în vederea ocupării unor 
funcții sociale.

Contraacțiunea cu cel mai 
mare răsunet întreprinsă de 
„colocviul negru" a fost, însă,

'Tiparul

boicotarea ședinței Congresu
lui în care a fost expus me
sajul președintelui Nixon cu 
privire la Starea Uniunii. 
Pentru a potoli lucrurile, 
Casa Albă a comunicat 
prin senatorul 
Edward Brooke 
„colocviului",
că președintele Nixon 
dispus să se întîlnească 
membrii grupului, cel mai 
ziu luna viitoare, pentru 
analiza problemele care 
frămîntă.

Acceptarea 
Casa Albă s-a 
lui că acest

republican
■ liderului 

Charles Diggs, 
este- 

cu 
tîr- 

a 
îi

laatrtfienței 
datorat faplu- 
„colocviu" re

prezintă, potrivit aceleiași 
reviste, „o forță unită, cu 
mușchi puternici, ce nu poate 
fi neglijată". Se reamintește 
în acest sens, opoziția celor 
12 față de candidatura propu
să de Casa Albă ca judecă
torii Clement Haynsworth și 
Plarrold Carswell să fie de-

semnați membri ai Cui’ții Su
preme. Cîțivir membri ai „co
locviului negru" s-au întîlnit, 
de asemnea, cu ministrul a- 
părării, Melvin Laird, pentru 
a protesta împotriva continu
ării discriminării rasiale în 
serviciile armatei. Ocupînd 
cîteva locuri în comisiile con- 
gresionale, grupul a reușit să 
lanseze unele proiecte poli
tice, care au fost trecute sub 
tăcere de autorități și de 
presă.

Referindu-se la viitoarea 
întîlnire cu președintele Ni
xon, Augustus Hawkins, unul 
din membrii- „colocviului", a 
declarat că a sosit timpul ca 
președintele să cunoască ne
cesitatea stringentă de a se 
adopta măsuri eficace, care 
să vină în întâmpinarea pro
blemelor negrilor americani.
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