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Cea mai bună 
brigadă...

...de la mina Livezeni, și nu 
numai a decadei I din luna 
martie, ci o întregii perioade 
care a trecut din acest an. E 
vorba de brigada lui Augustin 
Demeter, a lui Guști baci, cum 
ii zic ortacii... Afirmația pe ca
ro am făcut-o o credem per
fect intemeiotâ. De ce ? Pen
tru că frontul lucrării respecti
ve - de o importanță capitală 
pentru configurația viitoare a 
minei - și anume, al galeriei di
recționale duble armată în TH5, 
din blocul VI, orizontul 475, a 
avansat de la data „inaugură
rii" - 17 ianuarie a.c. — cu 
peste 170 de metri... Deschide
rea cit mai grabnică a stratu
lui 5, atingerea obiectivului in
trării in funcțiune, în a doua 
lună a verii care vine, a celui 
dinții abataj al tinerei unități 
au fost de natură să mobilizeze 
pină la unul pe destoinicii 
membri ai brigăzii lui Deme
ter. Ei au înaintat, numai în 
prima decadă a lunii martie 
curent, cu 33 de metri, ceea 
ce reprezintă onorarea a mai 
mult de jumătate din planul 
lunar.

S-ou remorcat bineînțeles în 
afora șefului de brigadă, pen
tru calitatea ridicată a muncii 
prestate, șefii de schimb Con
stantin Porojniuc, Samoilă Lo- 
rinezi, Kalman Toth, Andrei 
Laszlo, minerul Alexandru Biro, 
ajutorii de miner Moise Adam 
și Mihai Cepoi, vagonetarul 
Dionisie Kovacs.

Un exemplu demn de urmat 
și pentru celelalte brigăzi ale 
minei I

T. M.

lucrările Comisiei 
pentru invățămint. știință 

și cultură a 
Marii Adunări Naționale

Comisia pentru invățămint, 
știință și cultură a Murii Adu
nări Naționale a analizat în șe
dința din 16 martie a.c., sub 
președinția prof. univ. Constan
tin Dinculescu, președintele co
misiei. stadiul de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 2/1971, 
pnvind perfecționarea pregăti
rii profesionale a lucrătorilor 
din unitățile socialiste.

La ședința comisiei au parti
cipat acad. II ie Murgulescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, reprezentanți ai con
ducerilor unor ministere, orga
ne centrale de stat și obștești, 
ai unor comitete executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București, pre

cum și specialiști care lucrează 
în domeniul perfecționării pre
gătirii profesionale a cadrelor.

Cu acest prilej, au fost subli
niate măsurile întreprinse, pre
cum și unele rezultate obținute 
pentru asigurarea unui conținut 
cit mai adecvat al perfecționă
rii cadrelor. Totodată, au fost 
relevate unele deficiențe, propu- 
nîndu-se măsuri menite să con
tribuie la desfășurarea, în con
diții tot mai bune, a aplicării 
dispozițiilor legale.

Raportul conținînd concluzi
ile și propunerile rezultate din 
lucrările comisiei va fi prezen
tat Consiliului de Stat.

(Agerprcs)

Plenara Consiliului 
Național al inginerilor 

și tehnicienilor

Semnarea declarației comune 
româno-algeriene

Joi dimineața, la Palatul Po
porului din Alger, Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului dc Stat al Republicii Socia
liste România, și Houari Boumedie- 
nc, președintele Consiliului Revolu
ției, președinte al Consiliului dc Mi
niștri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, au semnat de
clarația conmnă româno-algcriană.

La ceremonia semnării au fost dc 
față Elena Ceaușescu, precum și 
Ion Pățan, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui dc Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Corncliu Măncscu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al P.C.R.. ministrul mi

nelor, petrolului și geologiei, Ștefan 
Mihai, ambasadorul României la 
Alger, precum și alte persoane ofi
ciale, care l-au însoțit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vizita oficială 
în Algeria.

Au fost prezenți Raid Ahmcd. 
membru al Consiliului Revoluției, 
responsabilul aparatului de partid 
al Frontului dc Eliberare Națională. 
Abdelaziz. Boutcflika, membru al 
Consiliului Revoluției, ministrul a- 
faccrilor externe, Chcrif Belkaccm, 
membru al Consiliului Revoluției, 
ministru dc stat, Tayebi Larbi, mem
bru al Consiliului Revoluției, mi
nistrul agriculturii și reformei agra
re, Rabah Bitat, ministru dc stat 
însărcinat cu transporturile, Belaid

Abdessalcm, ministrul energici și in
dustriei, Layachi Yaker, ministrul 
comerțului, Mohammed Bcn-Yahia, 
ministrul învățămintului superior și 
cercetării științifice, Boualcm Bcn- 
hamouda, ministrul justiției, Abdcl- 
kader Zaibck, ministrul lucrărilor 
publice și construcțiilor, Abdallah 
Fadei, ministrul tineretului și spor
tului, Abdelaziz Maaoui, ministrul 
turismului. Moulaud Kassem, minis
trul cultelor, Larbi Demaghlatrous, 
ambasadorul Alecriei la București, 
prefectul Algerului, alte persoane o- 
ficiale, ofițeri superiori ai armatei 
d eliberare națională.

După semnarea declarației comu
ne, cei doi președinți s-au îmbră
țișat cu căldură.

Plecarea din Alger
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rod mineresc
Ierj la prinz, printr-o convorbire telefonică 

cu colaboratorul nostru Constantin Dănilă. 
redacția a fost înștiințată asupra unui fapt de 
muncă deosebit ce a avut loc la mina Ani- 
noasa. lucru ce scoate încă o dată în relief 
capacitatea colectivului de aici, hotărirea tu
turor minerilor și cadrelor trehnice in frunte 
cu comuniștii de a-și îndeplini sarcinile Ce le 
revin în primul trimestru, în acest an.

Cu o zi înainte, la inițiativa comitetului de 
partid al minei s-a organizat o „zi de produc
ție mărită", inițiativă care a fost îmbrățișată 
cu entuziasm de către toate brigăzile, de că
tre toți muncitorii, maiștrii și inginerii ex
ploatării. A fost o zi bogată in rod mineresc, 
o zi in care extracția cărbunelui a cunoscut 
un puls intens in abatajele exploatării ridi- 
cind cotele producției la nivelul îndeplinirii 
și depășirii preliminarului și sarcinilor de 
plan dovedind încă o dată fermitatea și hotări
rea colectivului aninosean de a-și onora obli
gațiile de plan și angajamentele in perioadele 
următoare.

La ieșirea din mină a primului schimb de 
ieri, în incinta exploatării, conducerea minei 
a organizat primirea fruntașilor zilei prece
dente. Un grup de pionieri au legat cravate 
roșii la gitul frontaliștilor harnici din briga
da lui NICOLAE ILTE din sectorul I — care

au produs, intr-o singură zi, G3 de tone de 
cărbune peste preliminar, depășind norma 
planificată cu 3,92 tone/post.

Președintele comitetului oamenilor muncii, 
directorul exploatării miniere, ing. CON
STANTIN MORARU, secretarul comitetului 
de partid al minei, tov. DUMITRU HER, au 
felicitat călduros brigada pentru succesele 
obținute, urindu-i și pe mai departe aceleași 
realizări. Măsurile luate din timp de condu
cerile sectoarelor privind prezența la lucru, 
aprovizionarea corespunzătoare a fronturilor 
de lucru, folosirea rațională a mașinilor și 
utilajelor, și a timpului de muncă, sint doar 
cițiva din factorii care au permis, obținerea 
de rezultate la nivelul fruntașilor și de alte 
brigăzi cum sint cele conduse de VASILE 
PASS. VASILE MEREUȚA, CONSTANTIN 
CRIȘU, AUGUSTIN ASMARANDEI. VICTOR 
ANDRIȚOIU și IOSIF COSTINAȘ.

După întrunire, stația de radioficare a mi
nei a difuzat, prin cuvintul directorului ex
ploatării o nouă inițiativă : .decada de pro
ducție mărită", care, așa cum își exprima 
convingerea conducătorul de exploatare, va 
fi îmbrățișată cu siguranță de către colectivul 
de salariați cu același entuziasm și prin a- 
ceeași participare activă, cu aceeași dăruire 
plenară la frontul abatajelor.

A. HOFFMAN

Joi au avut loc la București lu
crările Plenarei Consiliului Național 
al inginerilor și tehnicienilor.

La lucrări a participat tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Biroului Consiliului Central 
al U.G.S.R.. secretarii consiliilor ju
dețene ale sindicalelor, președinții 
comisiilor județene ale inginerilor și 
tehnicienilor, activiști ai U.G.S.R., 
reprezentanți ai presei.

Prof. ing. Constantin Dinculescu, 
președintele Consiliului Național al 
inginerilor și tehnicienilor, a prezen
tat propuneri cu privire la convo
carea Conferinței pe țară a ingi
nerilor și tehnicienilor și masurile 
ce urmează a fi luate în vederea 
pregătirii ci.

Plenara a hotărît convocarea 
Conferinței pe țară a inginerilor și

tehnicienilor pentru a doua jumătate 
a lunii mai, cu următoarea ordine 
de zi : ‘

1. — Raport asupra activității 
desfășurate dc Consiliul Național al 
inginerilor și tehnicienilor și cu pri
vire la sarcinile ce revin intelectua
lității tehnice, alături dc toți oame
nii muncii, pentru îndeplinirea ho- 
lărîrilor Congresului al X-lea al 
partidului și a programului dc con
strucție a societății socialiste multi
lateral dezvoltate;

2. — Adoptarea Statutului Con
siliului Național al inginerilor și 
tehnicienilor;

3. — Alegerea organelor dc con
ducere.

Plenara a , stabilit, totodată, nor
ma dc reprezentare pentru alegerea 
delegărilor la Conferința pe țară, 
alegerea urmînd să aibă loc în ca
drul conferințelor județene ale in
ginerilor și tehnicienilor ce se vor 
desfășură între 25 martie și 25 a- 
prilic 1972. (Agcrpres

ÎN ZIARUL DE AZI
l ndivid-colectivitate
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ALGER 16 — Corespondentul 
Agerprcs, C. Benga, transmitei 
Joi dimineața, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și persoanele oficiale 
căra l-au însoțit, și-a încheiat 
vizita oficială de partid și dc 
stat efectuată în Algeria, la in
vitația președintelui Consiliului 
Revoluției, președinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Algeriene Democratice și 
Populara, Houari Boumediene.

Pe întregul parcurs de la 
Palatul Poporului, situat în i- 
nima Algerului, pînă la aero
port. se aflau arborate drapele
le dc stat ale României și Alge
riei, iar pretutindeni puteau fi 
văzute portretele celor doi con
ducători de partid și de stat.

Oaspeții români sînt conduși 
de președintele Houari Boume
diene. dc personalități algerie
ne.

După un scurt popas în sa
lonul oficial, cei doi președinți 
se îndreaptă — în sunetele li
nei fanfare care intonează mar
șuri militare — spre podiumul 
de onoare în fața căruia un de
tașament al armatei naționale 
de eliberare prezintă onorul.

Sint intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Algeriene De
mocratice și Populare.

Se trece apoi în revistă deta
șamentul de onoare.

O baterie de artilerie trage 
21 de salve de tun.

Pe aeroport au venit să-1 sa
lute pe conducătorul țării noas
tre membri ai Consiliului Re
voluției. precum și celelalte 
persoane oficiale algeriene ca
re au fost de față și la semna
rea declarației comune româno- 
algeriene.

Sînt prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Alger.

Membrii ambasadei, colonia 
română — ingineri, tehnicieni, 
numeroși specialiști aflați în 
Algeria în cadrul acordurilor 
de colaborare existente între 
cele două țări, familiile acesto
re — fac o entuziastă manifes
tare dc profundă prețuire și sti

mă conducătorului partidului și 
statului nostru.

In marșurile fanfarei, în de
corul aeroportului, pe clădirile 
căruia se află arborate tricolo
rul românesc și steagul alb-ver- 
de aigerian, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu salută pe membrii 
Consiliului Revoluției, pe con
ducătorii Partidului Frontul de 
Eliberare Națională, pe mem
brii guvernului aigerian, ofi
cialitățile algeriene.

La pasarela avionului, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Houari Boumedie
ne își string. încă o dată, cu 
căldură mîinile.

De la ușa aeronavei, condu
cătorul statului român, tovară
șa Elena Ceaușescu fac încă 
un semn de salut numeroaselor 
personalități venite să-i con
ducă la aeroport, după care iau 
loc la bordul avionului prezi
dențial care se îndreaptă spre 
Bangui, capitala Republicii A- 
frica Centrală.

Astfel s-a încheiat vizita o- 
ficială de 5 zile în Algeria a 
conducătorului partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, în cursul căreia, 
pretutindeni, atît în Capitală, 
cit și în celelalte localități vi
zitate, populația a rezervat oas
peților români o primire entu-

Sosirea
BANGUI 16 (Agerpres). — 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
au sosit, joi, intr-o vizită oficia
lă de stat în Republica Africa 
Centrală la invitația președinte
lui acestei țări, generalul de 
armată Jean Bedel Bokassa.

Avionul prezidențial a ateri
zat pc aeroportul M’ Poko, al 
orașului Bangui.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu căldură de pre
ședintele Bokassa și Catherine 
Bokassa. Șefului statului român 
i s-a făcut o caldiî mani
festație dc simpatie din partea

zlastă, deosebit de călduroasă, 
mărturii ale sentimentelor do 
profundă prietenie și prețuiro 
care animă cele două popoare 
și țări.

Convorbirile oficiale dintre 
conducătorii dc partid și de stat 
ai României și Algeriei, desfă
șurate într-o atmosferă deose
bit de cordială, au prilejuit un 
larg și aprofundat schimb do 
păreri privind actuala etapă și 
perspectivele dc dezvoltare a re
lațiilor bilaterale, asupra pro
blemelor de interes comun și 
asupra problemelor internațio
nale actuale.

Conducătorii celor două țări 
și-au exprimat satisfacția față 
de evoluția relațiilor prietenești 
și de colaborare, statornicite 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Algeriană 
Democratică și Populară.

Așa cum se subliniază și fn 
Declarația comună semnată 
în cursul dimineții de joi, 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și convorbirile româ- 
no-algeriene constituie un pas 
foarte important pe calea con
solidării raporturilor de priete
nie și colaborare dintre cele 
două țări, precum și o nouă 
contribuție la întărirea coope
rării internaționale și a păcii 
în lume.

la Bangui
a mii de locuitori prezenți pe 
aeroport. In drum spre reședin
ța oficială, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
zeci și zeci de mii de locuitor; 
ai orașului Bangui.

★

In cursul serii, președintele 
Republicii Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa și soția sa, 
Catherine Bokassa, au oferit în 
onoarea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu o recepție oficială.

Cu acest prilej, cei doi șe*. 
de stat au rostit toasturi.

LA MINA LUPENI

Decernarea
Drapelului

împreună cu masele populare

Tineretul din Valea Jiului
participant activ Ba înlăturarea elementelor 
reacționare și instaurarea puterii populare

Cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la crearea organizației re
voluționare a tineretului comunist 
din patria noastră, ieri, după-a- 
miază. a avut loc la Lupeni in
tr-un cadru sărbătoresc, festivita
tea decernării Drapelului jubiliar 
ol C.C al U.T.C. și a Diplomei de 
onoare o C.C. al U.T.C. organiza
ției U.T.C. fruntașe din Valea Ji
ului, a minei Lupeni. înaltele dis
tincții constituie un simbol al pre
țuirii pentru eforturile depuse de 
tinerii mineri în înfăptuirea sarcini
lor ce le-au revenit in creșterea 
producției de cărbune și traduce
rea in viață a directivelor con
ducerii supepoare de partid.

La festivitate au luat parte to
varășii Viorel Faur, prim-secretor 
ol Comitetului județean Hunedoa
ra al U.T.C., Vasile Oros, prim- 
secretai al Comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C., membri ai bi
roului comitetului orășenesc Lu
peni al U.T.C., numeroși uteciști

din cadrul organizației de tineret 
a minei Lupeni.

Festivitatea a fost deschisă de 
tovarășul Vasile Oros. Din partea 
Biroului comitetului județean Hu
nedoara ol U.T.C., tovarășul Vio
rel Faur a inminat organizației 
U.T.C. pe mină Drapelul jubiliar

(Continuare In pag. a 3-a)

Victoria insurecției naționale 
armate antifasciste din august 
1944 a deschis drumul revolu
ției populare în care rolul con
ducător l-a avut clasa munci
toare condusă ie Partidul Co
munist Român. „Răsturnarea 
dictaturii fasciste și eliberarea 
țării de ocupația străină — ară
ta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— au marcat începutul revolu
ției populare, antiimperialiste 
în România, inaugurînd o no
uă etapă în dezvoltarea țării 
noastre. Sub conducerea parti
dului comunist, lupta antifascis
tă și de eliberare națională se 
dezvoltă într-o largă acțiune de

Documente 
de arhivă

masă pentru dcsăvîrșireâ revo
luției burghezo-democratice"

In vederea înmănuncherii 
tuturor forțelor progresiste In
tr-un singur șuvoi revoluționar 
Partidul Comunist Român a mi
litat pentru realizarea unui larg- 
(ront al tuturor forțelor sociale 
și politice democratice. Pentru 
realizarea acestui scop, la 20 
septembrie 1944, partidul contu-

Aspecte dc la manifestările din aceste zile

nist a dat publicării cunoscutul 
„Proiect de platformă al Fron
tului Național Democrat", pe 
Care l-a propus tuturor forțelor 
democratice din țară. Constitu
ind prin conținutul său, un 
program dc luptă caracteristic 
etapei desăvîrșirii revoluției 
burghezo-democratice, platfor
ma F.N.D. accentua sarcinile e- 
sențiale ale forțelor democrati
ce, printre care amintim : sus
ținerea prin toate mijloacele a 
frontului, lichidarea rămășițe
lor fasciste, formarea unui gu
vern democratic, democratiza
rea vieții publice și a aparatu
lui de stat, reforma agrară de
mocratică, refacerea economică 
n țării, egalitatea tuturor cetă
țenilor țării indiferent de națio
nalitate, religie, sex etc.

împreună cu masele largi 
populare — muncitori, țărani. 
Intelectuali — tineretul, vital 
interesat în instaurarea unui re
gim democratic, s-a aliniat cu 
toate forțele politicii! partidului, 
luptind hotărît pentru apli
carea ci în viață In frun
tea luptei întregului tine
ret s-a situat Uniunea 
Tineretului Comunist, care du
pă două decenii de teroare și 
persecuții, la 23 August 1944, a 
ieșit din ilegalitate.

Punînd la baza întregii sale 
activități principiul conducerii 
<le către nnrtid și a centralis-

loan FRAȚILA
Arhivele statului Deva

(Continuare în pag. a 3-a)

Declarație comună 
româno - al ger ian ă

Intre H Și 16 martie 1972, 
Nicolao Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, a efectuat 
o vizită oficială în Algeria, la 
invitația lui Houari Boumedie
ne, președintele Consiliului Re
voluției, președinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare.

In cursul șederii sale în Al
geria, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
și personalitățile care îl însoțesc 
au vizitat complexe industriale, 
instituții de învățămînt .și cul
tură din orașele Alger. Constan
tine, Sfcikda și Hassi-Messaoud, 
lttînd cunoștință cu mult inte
res și admirație de succesele ob
ținute dc poporul aigerian, prin 
hărnicia și talentul său, în con
strucția economică și socială a 
patriei — expresie elocventă a 
capacității sale de a-și făuri, 
în mod liber, o viață dc bună
stare și fericire.

Inalții oaspeți români s-au 
bucurat pretutindeni de o pri
mire călduroasă, mărturie a 
sentimentelor de prietenie oare 
animă cele două țări și popoa
re.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
R&publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președin
tele Consiliului Revoluției, pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Houari 
Boumediene, au avut convorbiri 
la care au participat i

— din partea română i Ion 
Pățan. membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Corneliu 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, ministrul afaceri
lor externe. Bujor Almășan, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei. Ștefan Mihai, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Algeria, Gheorghe 
Oprea, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat. 
Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
prim-adjunct al șefului Secției 
internaționale a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Constantin Mi tea, mem
bru supleant al Comitetului

Central al Partidului Comunist 
Român, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, Vasile 
Răuță. adjunct a! ministrului 
comerțului exterior. Emiliaa 
Manciur. director în Ministerul 
Afacerilor Externe. Sergiu Ce- 
lac, director a.i. în Ministerul 
Afacerilor Externe. Florian 
Stoica, director general adjunct 
în Ministerul Comerțului Exte
rior.

— din partea algeriană : Ka- 
id Ahmed, membru al Consi
liului Revoluției, responsabil 
al aparatului Frontului de E- 
Liberare Națională, Abdelaziz 
Boutcflika, membru al Consi
liului Revoluției, ministrul afa
cerilor externe, Larbi Tayebi, 
membru al Consiliului Revolu
ției. ministrul agriculturii și re
formei agrare, Rabah Bitat. mi
nistru de stat însărcinat cu 
transporturile, Belaid Abdessa- 
lem. ministrul energiei și in
dustriei, Layachi Yaker. minis
trul comerțului, Smail Hamda- 
ni, secretar general adjunct la 
Președinție, Larbi Demaghla
trous. ambasadorul Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare în România, Driss Djaza- 
iri, consilier la președinție. Ab
delhamid Adjali, director al 
afacerilor politice în Ministerul

(Continuare in pag. a '4-a)

România va acorda Algeriei
un împrumut de 100 milioane dolari

Ca urmare a convorbirilor care 
au avut loc cu prilejul vizitei în 
Algeria a * președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, în legă

tură cu dezvoltarea cooperării eco
nomice între cele două țări, s-a 
stabilit acordarea de către Româ
nia a unui credit dc 100 milioane

dolari în livrările de instalații și 
utilaje pentru construirea unor o- 
biective economice în Republica Al
geriană Democratică și Populara.
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Intr-o dimineață de dumi
nică. un cetățean, care toc
mai se bărbierea, a auzit din 
bala apartamentului vecin ți
pete și zgomote neobișnuite. 
Erau copiii locatarului de a- 
lături. care nu odată își fă
ceau cunoscute vecinilor as
pectele sonore ale jocului lor. 
De data aceasta se deslușeau 
și țipete de spaimă, de dis
perare. drept pentru care o- 
mul nostru, fără nici o ca
lare. a alergat la apartamen
tul vecin, a forțat ușa și din 
cîțiva pași, a ajuns în baie. 
Aici, fetita cea mare plîn- 
gea și tipa lingă \ana in ca
ro fratele ei mai mic se zba
tea neputincios, pe jumăta
te înecat. Cu gesturi sigure, 
omul a scos copilul din va
nă. i-a evacuat apa înghiți
tă. i-a stimulai respirația 
și... l-a salvat <le la moarte. 
Fetița plingea în continuare, 
explicînd că ea n-a vrut ni
mic rău. că s-a gîndit să-i fa
că frățiorului o baie, că ma
ma lăsase apa in vană înain
te de a pleca la piață etc. 
etc.

Nu asupra neglijentei pă
rinților dorim să insistăm, 
nici asupra gravului pericol 
ce amenința viața copilului, 
ci asupra altei realități. Exis
tă printre noi sute și mii de 
oameni săritori. receptivi Ia 
tot ce se intîmplă în jurul 
lor. gata să dea o mină de a- 
jutor semenilor lor aflați la 
nevoie sau în pericol. Acești 
oameni, cu suflet cald, vi
brant. plin de noblețe si dă
ruire. de umanism altruist, 
trăiesc cu toată ființa lor des
chisă spre colectivitate, spre 
cei din jur. identifieîndu-și 
propriile lor idealuri cu ne
cesitatea de a face oricînd o 
faptă bună, utilă pentru ei. 
fiindcă e utilă și pentru co
lectivitate.

Exemplul de mai sus este 
totuși un caz extrem. Sint

sute de situații, unele chiar 
banale (dar cu profunde 
lențc revelatoare) ce definesc 
pre<nani frumusețea morală 
a oamenilor generoși și sen
sibili față de semenii lor. Nu 
trebuie să intri in flăcări ca 
să dovedești că oști om de 
omenie, și nici măcar nu tre
buie să dovedești, ci trebuie 
pur și simplu să fii ' In fieca
re gest, in fiecare atitudine, 
cei din jur vor identifica 
fondul bun. umanismul gene 
ros al ființei tale.

Dar sint ți altfel df oameni, 
care trec prin viață numai 
pentru ei. in virtutea unui

ATITUDINI

Cu storurile

egoism acut. îngust, absurd, 
incredibil. Trăiesc toată via
ta ..cu storurile lăsate", pen
tru ca nimeni să nu poată a- 
runca măcar o privire in co
livia de rugină a egoismului 
lor mărunt, digestiv, nesem
nificativ. Acolo. în interiorul 
coliviei. își savurează proprie
tatea. buna nutriție și lipsa 
de idealuri spirituale. în to
tală nesimțire fa(ă de ceea 
ce se petrece dincolo de sto
rurile micii lor feude fami
liale. Și dacă, in .firescul vie
ții. intervine ceva dinafară 
ce-I obligă — dacă nu la ac
țiune cel puțin la reflecție

— el face un efort vizibil 
pentru a-și salva condiția de 
melc în 
exclamind cu
Dar asia nu mă 

mine !*
Cine este acest 

tilnim peste iot. 
te bătrinl și copii pentru a 
ajunge EL primul în auto
buz : nu iese duminica la 
curățatul zonei verzi dintre 
blocuri pentru că EL arc du
minica liberă, pentru odihnă 
(vezi, doamne, alții...); dacă 
e la volanul mașinii nu ezită 
să stropească trecătorii de pe 
trotuar pentru că nu EL a 
adunat apa in bălți ; dacă 
copilul lui nu învață și ia 
note proaste, amenință profe
sorii fiindcă EL nu admite 
asta : dacă e nevoie de un 
bec pe casa scărilor în blo
cul unde locuiește nu e trea
ba LUI : dacă vede un copil 
rătăcit plîngînd pe stradă, 
nu îl interesează, pentru că 
nu e copilul LUI ; dacă un 
coleg are un necaz, nu îl a- 
jută pentru că nu e necazul 
H I etc. etc. etc.

l.a adăpostul storurilor tra
se cu meticulozitate si discre
ție. egoistul îsi cultivă, cu 
procedee intensive, propriilc-i 
interese, savurindu-și succe
siv fiecare succes. Si sint 
destui egoiști printre noi Tre
buie, prin forța colectivității 
din caro facem parte, prin 
puterea de influențare a o- 
piniei publice, să-i scoatem pe 
acești oameni din cochilia 
mioapă a propriului egoism, 
să-; racordăm la pulsul nor
mal al omeniei și generozi
tății. Trebuie să trăim și să 
muncim In mod comunist ! 
Această cerință este incom
patibilă cu .strategia" storu
rilor trase, cu egoismul mes
chin. domestic, cu eschivarea 
de la îndatoririle sociale și 
umane.

ochilia personală 
seninătate : 
privește pe

om ? II in- 
Imbrinccș-

T. SOMEȘAN

POȘTA PAG INII
C. MARIN. Aeroport, Petroșani — Ne vom in

teresa mai pe larg despre cele ce ne-ați scris.
ION IRION, președintele unui comitet de bloc, 

Pctrila — Am rămas și noi — ca și dv — plă
cut impresionați de faptele pe care sînt capa
bili să le săvîrșcască copiii atunci cînd, cu tact, 
migală și pricepere, cineva descoperă și valorifi
că nebănuitele lor calități. Răspundem dorinței 
dv. și redăm deci, ceea ce ni s-a părut mai esen
țial din scrisoarea ce ne-ați trimis-o :

„Se știe că multe stricăciuni Ia blocuri sînt da
torate copiilor care, in joaca lor. Iasă uneori urme 
neplăcute. Dar. se mai știe că aceste stricăciuni 
se petrec numai atunci cînd copiii nu sînt su- 
praveghiați, cînd cei datori (părinții, școala) 
nu se preocupă suficient de buna lor creștere, 
•Ic cultivarea încă de la cea mai fragedă virstă 
b respectului față de bunul obștesc, a sentimen
telor de grijă Și prețuire față de munca vârst
nicilor. Am convocat recent o adunare cu copiii 
de școală de la clasa I la clasa a VII-a inclusiv. 
Din 38 de copii cîți locuiesc in bloc, au răspuns 
24. Pentru început i-am întrebat Pc copii cum 
înțeleg să fie fii de nădejde ai patriei. .Trebuie 
să învățăm" — a sunat răspunsul lor, in cor. 
Dnpă ce s-a așternut liniștea, unii au comple
tat acest răspuns cu un ..și să luptăm — dar. 
întrebindu-i. nu știau cum anume să lupte și, 
mai ales cu cine. Atunci le-am propus să lup- 
lăm împreună cu dezordinea care este un ma
re dușman al bunăstării și confortului nostru. 
Le-am citit citeva articole din Decretul nr.

153 și din — llotărirca nr. 7/1969 a consiliului 
popular județean, dar numai acelea care erau 
in directă legătură cu îndatoririle lor. Copiii au 
înțeles că pentru multe stricăciuni provocate 
de ei, vor trebui să plătească părinții-

Așa s-a născut, in blocul nostru .detașamen
tul de ordine" al copiilor. Membrii lui au pri
mit titlul de „cavaler al ordinii" și, investiți cu 
această înaltă calitate, organizați pe grupe, au 
început lupta cu dezordinea. Fără nici o altă 
convocare, la data stabilită de copii a început 
prima acțiune de curățenie în jurul blocului, in 
interior, pe casa scărilor".

Ar fi cazul, poate, să înscriem lu loc de cinste 
numele tuturor acestor copii. Spațiul limitat nu 
ne permite, așa că îi amintim doar pe micii co
mandanți și ajutori de comandanți, prin care se 
vor recunoaște și ceilalți — cei care i-au inves
tit cu aceste titluri : Livia Vincze. Victorița Mol
dovan. Gheorghe Bereș, Silviu Artcnie. Lidia 
Hagiu, Aurelia Hinta, loan Nica, Vasile Căl- 
cioiu, Viorel Birlea, Lucaci Magdalena, și alții. 
Cu toții sînt copii care au înțeles încă de la a- 
ceastă virstă să lupte — prin muncă, prin atitu
dinea lor — pentru consolidarea prerogativelor 
etice promovate în societatea noastră socialistă, 
astfel ca odată ajunși la o altă vîrstă. să fie 
posesorii unui nemăsurat bun de preț : respectul 
față de avutul colectivității, față de fiecare 
realizare și cucerire a noastră". Este ceea ce am 
desprins ca fiind mai esențial din scrisoarea dv.

Sinlem un popor căruia ideeo 
dc DREPTATE ii este scumpo ca 
lumina ochilor căci co se inte
grează organic in spiritualita
tea lui ca și in zbuciumato lui is
torie.

Din setea de dreptote a oces- 
lui popor, oprimai veacuri de-o- 
rindul, s-au născut insingeratul an 
1907 sau aprigul Lupeni '29. Și 
în numele sfintei dreptăți, popo
rul nostru a condamnat întotdea
una fărădelegeo și a înfierat, 
necruțător, abuzul și samavolni
cia, de oriunde ou venit ele. De 
aceea, minciuna este străină fi
rii lui. O respinge fiindcă ea 
transformă dreptatea în strîmbă- 
tate : o respinge, ca pe o impie
tate căci ca onuleoză carocterul 
socru al DREPTĂȚII, vulgatizind-o.

încrederea noastră în biruința 
dreptății este neclintită : „drepta
tea — spune o zicală populară - 
iese ca untdelemnul deosupro a- 
pei". Este optimismul tonic al u- 
nui popor care. încrezător în drep
tatea cauzei sole, a știut - cind 
a sunat ceasul istoriei - să „zdro
bească orînduiola cea crudă șt 
nedreaptă (Ce lumea o împarte îri 
mizeri și bogați") I

★
Substanța actului de dreptate 

este adevărul — podoabă de preț 
a sufletului. Aristolel spunea : 
„Prieten îmi este Platon, dor mai 
prieten adevărul". Introdevăr nu
mai in măsura în care faptele ju
decate sînt real stabilite și fidel 
reflectate, se poate vorbi despre 
o hotărîre dreaptă care să con
vingă, să ajungă la conștiință.

In stabilirea adevărului, orgonul 
judiciar este întotdeauna nevoit 
să reconstituie faptele — el nefiind 
martor ol acestora — din probe,

cu ajutorul actelor și moi ales al 
martorilor. Docă insă mărturia o- 
ceslora este mincinoosă, întreaga 
construcție o actului de justiție 
este viciată în însăși substanța

Un pericol

fopt — îor minciuna să se refere 
Io împrejurări esențiole, deci de
terminante in omiterea unei hotă- 
riri. Mincinos însă este considerat 
de lege și ocela care ascunde 
ceeo ce știe în legătură cu im-

real :

foc intenționol) că o-l ojuto pe 
„cel in nevoie", chior cu prețul 
minciunii, este o faptă... bună 
(cum se scuza nu de mult o mor- 
loro mincinoosă, Cocota Aurica 
din comuna Pui).

MÂRII/RIA MINCINOASA - 

parazit al actului de justiție
DAVID MANIU

♦ Setea <le dreptate a unui popor ♦ „Prieten îmi este Platon dar mai 
prieten adevărul" ♦ Mărturia mincinoasă — piedică în calea justiției ♦ „Un
de începe minciuna. începe și infamia" * „Antidotul" minciunii.

Este bine de știut că Legeo, in-
criminind mărturia mincinoasă, 
nu ore în vedere orice neadevăr, 
ci numai „fapta martorului core 
intr-o cauză penală, civilă, disci
plinară sau de orice alto natură 
face afirmații mincinoase, ori nu 
spune tot ce știe privitor la împre
jurări esențiale asupro cărora a 
fost întrebat”.

Așodor, neadevărul trebuie să 
fie o minciună — nu o eroore de 
reflectare in conștiință a unui

prejurareo asupra căreia a fost 
întrebat.

In concepția legiuitorului nos
tru, a spune adevărul este o 
obligație legală (și cetățenească), 
minciuna afirmată în astfel de si
tuații fiind socotită infracțiune ce 
împiedică înfăptuirea justiției și 
care, de aceeo, se pedepsește as
pru : cu închisoare de la unu la 
cinci ani. Unii ignoră acest os- 
pect social al obligativității, so
cotind, in mod eronat (cind nu o

— E albă ! Jur că e albă !...

Moliciunea ocestui fals uma
nism aduce grave prejudicii otrt 
părții lezote prin minciună, pres
tigiului organelor judiciore cit și 
- in ultimă anoliză — ideei de 
dreptote însăși.

Pe drept cuvinl s-o spus că 
,,o' nedreptate făcuta unuia este 
o amenințare pentru toți" (Mon
tesquieu).

Pericolul cel mai grav ol măr
turiei mincinoose il constituie 
eroarea judiciară. Astfel, intr-o 
pricină de tulburore in posesie 
dintre U.F. și P.P., martora susa- 
mintită, Cocota Aurica, o afirmot 
(mincinos) că reclamanta a avut 
în posesie terenul respectiv și nu 
piritul. Ca urmare, reclamanta a 
ciștigot procesul. Ulterior, dove- 
dindu-se că martora a mințit, a 
fost trimisă în judecată.

Alt coz. Un prea zelos funcțio
nar silvic, Fondrea Virgil aflat 
in interes de serviciu, surprinzind 
in plantație vitele păzite de An- 
drone Susono o lovește pe o- 
ceosta producindu-i o vătămare 
gravă de 45 zile de spitalizare. 
Făptuitorul, nesincer, inceorcă să 
scape de răspundere pretextind 
că femeia s-o lovit... prin cădere, 
in timp ce fugea pentru o nu fi 
prinsă de el.

In susținerea acestei „apărări", 
inculpatul s-o folosit de marto
rul Ardeleanu Dumitru care a

— Dc fapt a fost neagră. A- 
cum îmj «Iau seama ’

— Nu vrei matale, mai bine 

să cumperi niște... bani ? Facem 

un contract și. gata !!!

confirmat „căderea", afirmind că 
a fost... de foță. Demascat, dove- 
dindu-se că atunci cînd s-o pro
dus vătămarea mortarul se găsea 
Io... 10 km. depărtare de locul 
faptei, acesta o fost nevoit să se 
prezinte, din nou, în fața înston- 
ței și să restobilească adevărul. 
Astfel o fost evitată o achitare 
nedreaptă și, prin urmare, o e- 
roore judiciară.

In oceostă situcție (a unei a- 
chitări), te întrebi pe bună drep
tote : ce ar fi crezut victimo și cei 
ce cunoșteau adevărul, in cauză, 
despre actul de justiție și despre 
slujitorii acesteia ? Dar, oare, 
pentru inculpat și martorul minci
nos, achitarea nu ar fi echivalot 
cu o primă de încurajare dată 
minciunii pentru olte ocazii ase
mănătoare ?

Se ignora cîteodată și un alt 
aspect, nu fără semnificație — jură- 
mintul care precede oricărei măr
turii și core foce porte integran
tă din aceosto. Depunind minci
nos, deși a jurat că spune ade

vărul, mărturio este reJusa la o 
simplă lormohtote. Dor jurumin- 
tul judiciar, dcmistificot azi de 
conținutul său ieligio$, nu este 
un simplu element „ritual" |i- 
nind de solemnitatea juuecății. 
Punmd m locul unei ficțiuni divi
ne. conștiințo responsabilă a o- 
mului, jurâmintul capătă „încărcă
tură" morală și semnificația unui 
gir, otit in ochii colectivității cit 
și in fața organului de justiție. 
Mințind, martorul abuzează de a- 
ceostă încredere colectivă, incul
că o obligație legală și cetățe
nească și onuleoză voloorca de 
gir o mărturiei sale. Lipsită de 
orice garanție morală, mărturia 
devine îndoială iar judecoto, un 
simulacru de justiție deschis ori
cărei nedreptăți. In felul acesta, 
mărturio mincinoosă — prin im
plicațiile ei nefaste - estn fără 
exagerare parazitul actului de 
justiție. Ea il golește de orice 
conținut, dc substanța so intimă 
- adevărul. De aceeo, îndemnul : 
„să nu minți nici măcar în glu
mă". ore nu numai valoarea unul 
aforism cl și a unuî drastic aver
tisment

Există însă și o altă față a pro
blemei. A spune adevărul nu es
te numoi o cerință socială tinînd 
de actul de dreptate. Ea este șl 
o cerință etică, individuală, ți- 
nind de o anumită .hîaienă" 
morală.

Minciuna viciază sufletul, ane
miază carocterul, descompun* 
personalitatea morală a cetățea
nului. Cel ce minte va moi minți, 
va fura, va înșela, va calomnia. 
O dovedesc statisticile judiciore. 
Lichelismul, Impostura și lașitatea 
descind din minciună sau se ser
vesc de ea O dovedește experi
ența noastră de toote zilele.

De aceea, avea dreptote Bol- 
zoc cînd spunea : „unde începe 
minciuna începe și infamia". Estd 
începutul unui sfîrșit ce echiva
lează cu o sinucidere morală len
tă.

-Jr
Ca să nu prolifereze — ca orice 

parazit — mărturia mincinoasă 
trebuie combătută cu toată vi
goarea. „Antidotul" cel mai efica
ce este reacția opiniei publice. 
Aceostă reacție se face încă pu
țin simțită. Sint in sălile de jude
cată persoane core, asistind la u- 
nele depoziții de martori despre 
care șilu că sînt mincinoase (mei 
ales in cozul schimbării unei pri
me mărturii) nu reocționeoză. re- 
fugiindu-se in dosul unei „neutra
lități" de genul : „nu mă bag" 
lipsită de orice responsabilitate 
civico. De altfel, trebuie spus că 
puținele cazuri de mărturii min
cinoase care ajung în foțo instan
ței sînt pornite de Io partea leza
tă și nu co urmare o reocției opi
niei publice.

Nu trebuie trecut cu vederea 
nici faptul că unii avocoți, îm
potriva odevărului și a celor mcl 
elementare reguli de etică profe
sională, inspira, sugereoză sou 
„confecționează" chiar ei mărtu
rio mincinoosă. In felul acesta, 
din auxiliari ai justiției, ei se 
tronsformă în frîne ale acesteia.

Lo rîndul lor, organele judicior* 
trebuie să manifeste mai pu
țină indulgență și moi multă fer
mitate in depistarea și combote- 
reo mărturiei mincinoase. Aceste 
organe sînt cele mai interesate să 
evite erori regretabile, sentințe ne
drepte. nu numoi din rațiuni de 
prestigiu, ci. mai ales, din rați
uni privind înfăptuirea justiției. A 
unei justiții nelegate la ochi, în
temeiate pe adevăr, lege și echi
tate.

PARADOXUL UNUI CAZ APARTE: de la neștiință de carte la... fals intelectual
Ne-a venit greu, multora din

tre cei prezenți într-o după-a- 
mjază în sala mare a Casei de 
cultură din Petroșani, să ocu
păm loc in fotoliile comode, să 
privim scena atît de cunoscută 
care ne-a oferit de alîtea ori 
prilejul unor spectacole de au
tentică destindere și desfătare 
spirituală. Ne-a venit greu să 
ocupam loc, să asistăm apoj la 
o .piesă" care, deși prezenta
tă pe o scenă de teatru, în fața 
unej săh arhipline, avea să se 
desfășoare in liniște, fără pic 
de aplauze Teatrul — afirmă 
specialiștii — înseamnă un fapt 
de viață repetat și redat prin 
mijloace artistice Noi aveam 
să asistăm la un asemenea fapt 
de viață, brut, neprelucrat de 
regizori, autentic in toată desfă
șurarea lui. Știam, atunci cînd 
ne-am adîncit în fotoliile co
mode cu paltoanele in brațe, 
că piesa nu va fi Însoțită de 
obișnuitele ropote de aplauze ; 
că „actorii” nu vor fi priviți cu 
stimă și nici nu vor fi reche
mați la rampă sau aplaudați la 
scenă deschisă : că vor lipsi de
corul și luminile amețitoare a- 
le reflectoarelor. Mai știam că 
vor exista inadvertențe de re
gie. Dar piesa avea sa fie au
tentică fiindcă era un autentic 
act de viață: un proces public, 
la sfirșitul căruia aveam să pă
răsim sala cuprinși de un sen
timent greu, apăsător.

Ca și in teatru — în cel re
gizat, cu decoruri luxoase și lu
mini amețitoare — ..piesa” la 
care am asistat avea să ne do
vedească, prin morala ei că 
dreptatea triumfă întotdeauna, 
că binele învinge răul iar ade
vărul iese la iveală cu toate în
cercările unora de a-J ascunde. 

Aveam să ne convingem încă 
o dată că, in materie de comerț, 
ca de altfel in general în viață, 
minciuna, furtul, necinstea sînt 
pedepsite oricit de abil țesute 
ar fi ițele gestionarului, oricît 
de dibaci mascate ar fi faptele 
lui.

Ne-am ridicat, noi, spectatorii 
aflați in acea după-amiază în 
sala mare a Casei de cultură, 
de mai multe ori în picioare. 
O dală la intrarea completului 
de judecată al Tribunalului ju
dețean. A doua oară la retrage
rea pentru deliberare. Apoi (în 
altă sală învecinată, la o ora 
foarte lîrz.ie), la pronunțarea 
sentinței cînd verdictul a stîrnit 
murmure dintre cele mai semni
ficative : 1OAN FOJICA — 18 
ani închisoare corecțională pen
tru delapidare, luare «le mită, 
fals intelectual și uz dc fals; 
FILIP DANILA — 10 ani în
chisoare corecțională pentru 
complicitate la delapidare, fals 
și uz de fals. Alături de aceș
tia încă 14 (patrusprezece 1) a- 
cuzați, condamnați cu pedepse 
intre 6 luni și 2 ani închisoa
re.

Infractorii s-au ridicat și ei 
de mai multe ori în picioare 
ascultînd — cu resemnare cu- 
vintul acuzării — cu speranțe 
cuvîntul apărării — cu mustrări 
de conștiință, poate, sentința. 
In ordinea în care s-au ridicat 
vom relata faptele săvîrșite.

loan Fojică. a avui calitatea 
de gestionar la magazinul de 
televizoare din Petroșani al 
O.C.L. Produse industriale. Du
pă un an de activitate. In urma 
unei verificări s-a constatat o 
lipsă de peste 280 mii lei In 
gestiune. Suma a stîrnit cîteva 
semne de întrebare fapt pentru 
care verificarea a fost repetată, 
din fireasca datorip dc a evita 

o posibilă eroare. Dar constata
rea a fost repetată și întărită, 
ultima cifră fiind chiar mai ma
re : 290 mii lei. In același timp, 
alte constatări (plusuri în gesti
une care constau din aparate de 
radio, televizoare și alte măr
furi introduse ilegal în circui
tul comercial, mărfuri de o pro
veniență dubioasă) au ajutat or
ganele de control să-și facă o 
primă idee despre practica dela-

Despre 0 DELAPIDARE PREMEDITATĂ 
și despre UN AFACERIST DE STRADĂ

pus pe înavuțire ilicită
pidatorului.

Premeditînd angajarea sa ca 
gestionar, încă din primele zile 
în această funcție, Ion Fojică 
și-a pus In practică scopul în- 
cepîdu-și activitatea prin înche
ierea unor contracte fictive, 
continulnd prin cumpărări ile
gale de mărfuri în contul maga
zinului. mărfuri care au mai 
fost odată vfndute iar gestiona
rul le-a introdus fraudulos în 
magazin, culminînd prin luare 
de mită — gest care califică de 
Ia sine stadiul de concepție al 
salariatului care-și vinde Înda
toririle de serviciu pc bani, a- 

vînd un singur scop : cîștigul 
ilicit In concepția lui Fojică 
gestiunea era văzută ca o mană 
cerească : gestionarul era închi
puit ca un om căruia .i-a pus 
dumnezeu mina în cap". Greu 
e — și-a zis infractorul — pînă 
cînd te angajezi. După aceea 
totul merge strună. Banii sînt 
colea In sertar, client ii stau 
la rînd. răbdători: tu îi servești, 
ei „îți mulțumesc" pentru favo

rul făcut și aȘa niai departe...
Prima ilegalitate a fost să- 

vlrșilă deci, la cîteva zile după 
angajare. împreună cu compli
cele său Filip Dănilă (fără ocu
pație) a întocmit un contract 
fictiv pentru un televizor, un 
aparat dc radio și alte acceso
rii. Detalierea amănunțită a 
falsului nu prezintă interes și 
poate, ar plictisi. Cert e că be
neficiarul Filip Dănilă. în locul 
mărfurilor a ridicat din maga
zin, bani. A urmat apoi, al 
doilea contract. Complicelui nu 
l-a fost greu să recruteze la 
riadul lui, uiți complici, diș- 

puși oricînd să cumpere o su
mă de bani de la o întreprin
dere comercială transformată 
ad-hoe intr-un fel de bancă fi
lantropică. încet, încet cercul 
convivilor s-a lărgit ajungîndu- 
sc la un număr de contracte 
fictive care nu putea să trezeas
că decil bănuieli, și la o sumă 
incredibilă : peste 100 mii Ici 
— bani peșin, sustrași din înca
sările magazinului, bani vînduți 

în loc de marfă.
Nu există nici o confuzie în 

afirmația de mai sus. Spre 
sfirșitul procesului unul dintre 
complici a încercat să se dezvi
novățească. iar din spusele lui 
vom cita o frază care explică 
suficient de clar cititorilor ge
nul dc negoț practicat la ma
gazinul dc televizoare. E ade
vărat, a spus complicele (un 
complice-victimă) că am semnat 
un contract pe care mi l-a a- 
dus Filip. Dar n-am știut că 
prin intermediul lui, eu, de 
fapt, nu am cumpărat marfă, ci 
bani!

Practica aceasta de a vinde 
bani, nu s-a petrecut pentru 
prima d.i'ă. Au fost mulți ges
tionari dispuși uneori să facă 
acte dc filantropic, inființînd 
legi proprii de întrebuințare a 
avutului obștesc. Au fost, to
todată. mulți clienți care, pen
tru a-și rezolva un impas fi
nanciar, au manifestat mai mul
tă încredere într-o cale nelega
lă, au căutat cu luminarea un 

gestionar care să-i ajute. Indi
ferent cum. Indiferent cu ce do- 
bîndă și cu ce preț. In cazul 
nostru clicnții au fost dc re
gulă tineri sosiți din armată 
care și-au înjghebat un cămin 
și, dorindu-și mobilă, televizor, 
aparat dc radio cu tranzistor! 
ele. au acceptat soluția unui 
infractor. Dobînda (a se citi 
peșcheșul, bacșișul) era stabili
tă de loan Fojică (partea Icului), 
dar și de Filip Dănilă (al doilea 
leu care-și cerca Și cl taxa). 
Pre(ul cu care a fost plătită 
imprudenta dc a te juca cu le
gile a fost stabilit dc completul 

de judecată i între 6 luni și 2 
ani închisoare pentru complici
tate la delapidare.

Filip Dănilă — al doilea actor 
al piesei, vioara a doua cum 
l-a numit cineva — ne-a su
gerat prin faptele Iui. ideea de 
a insista mai pe larg asupra 
unui aspect al comerțului, al 
afacerilor dc stradă pe care le 
prolifera cu suficientă dezinvol
tură. Vrei dumneata, tinere, să 
te împrumuți cu niște bani ? — 
se adresa F. D. convivilor. Am 
eu un om. Semnezi un contract 
și îți aduc banii. De restituit, 
îi restitui în rate. Ți-j oprește 
Ia salar.

Este adevărat că mulți tineri 
au nevoie la terminarea stagiu
lui militar, sau la înjghebarea 
unei familii de o sumă de bani 
pentru cumpărături diverse, ți
nu afirmă că nu ar exista o so
luție dc a ieși dintr-un aseme
nea impas financiar. Ea totuși 
există, dar. infractorii nu gă
sesc niciodată calea legală de 
a obține unele drepturi decil 
in ultimă instanță, in fața 
completului de judecată. .Dacă 
știam că o să ajung aici, s-au 
repetat unii pe alții, complicii 
deveniți victime, dacă știam, nu 
semnam contractul ! Eu vă rog, 
onorată instanță — au declarat 
alții — să aveți în vedere că 
nu am decil două clase și nici 
n-am știut ce am semnat ! N-am 
știut că am făcut un fals inte
lectual ! N-am știut că de la 
O.C.l„ am cumpărat bani, cu 
care apoi Filip mi-a cumpărat 
mobila de care aveam nevoie ! 
Eu am semnat un contract dar 
n-ani știut că nu e pentru mo
bilă ci pentru televizor! N-am 
ce face cu televizorul J Eu am 
doar patru clase și rog a se ține 
cont că am devenit complice 
fără să vreun ! Cam acestea 
erau declarațiile date de com

plicii — Bîrsan Arpad. Băltă
reții Dumitru, Boldi Vasile. Dob 
Ștefan, Boceai- Izidor, Feicr 
Matei, Michi Cornel, Munteanu 
Ana, Turtureanu loan. fosil 
Vasiu, Zozac Eugen. Trestian 
loan și alții — tuturor ncve- 
nindu-le să creadă că sînt cu 
adevărat vinovați. „Cu re-am 
greșit ? — Eu n-am știut că...“
— sînt riposte străvezii, șubrede 
pentru anii în care ne aflăm. Au 
greșit cu aceea că și-au dorit un 
cîștig ușor, că. prin preferința 
lor de a nu cumpăra dorit pe 
o cale nelegală au făcut jocul 
unui gestionar care a avut prin 
ei — și în alții ca ei — posi
bilitatea de a-și valorifica apa
ratele introduse ilegal în cir
cuitul comercial,

★

Sînt încă, s-a arătat pe bună 
dreptate în cuvîntul acuzării, 
unii cetățeni care înclină cu o 
preferință neînțeleasă, la căi 
nelegale atunci cînd vor să-și 
cumpere cîte ceva. Alții, care 
înclină să accepte oferta primu
lui venit dacă acesta se pricepe 
sâ-i îmbete cu apă rece. Cu 
toții se fac vinovați pentru ac
tele lor atunci cînd se abat de 
la prevederile legii. Ei devin 
complici ai delapidatorilor, ni 
afaceriștilor de stradă cărora 
le fac jocul, lc deschid căi de 
înavuțire ilicită. Racila aceas
ta a celor înclinați să cumpere
— oricum numai să fie in cîștig
— trebuie stîrpită. Recentul 
proces judecat în fața unui pu
blic atît de numeros va rămîne, 
socotim, o bună lecție dată pre
tinșilor neștiutori care pătea
ză prestigiul întregii colectivi
tăți, „neștiutori" care se abat 
cu bună' știință dc la normele 
unei societăți bazate pe cinste.

1. M 1ST AȚA
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Zilele AcesicĂ, s^pumiixilul liba
nez ..Al Sayad" a publicat o Știre, 
reluata 51 de alte ziare, potrivii i.t- 
reia Romania ar furniza Israelului 
piese de schimb și muniții pentru 
armament si at fi purtat, chipurile, 
1 ratat hr secrete cu acest stat, în 
domeniul ^operării militare.

Agenda română de presa Axjrt - 
P'cs este împuternicită sa dedare 
Că asemenea știri sini m torul l»p- 
«iie de orice bază reală ți de na-

simclr din Orientul Apropiat. Lie 
sin; nă«cv>cite 51 pw n anv.lape 
de cercurile care nu privesc cit ochi 
buni politica de pace și colaborare 
intrrnavonală a Republicii Socia
liste România ți sînt inTcrc^ate în 
menținerea ți perpetuarea stării de 
încordare ți tensiune în această 
zona.

MAR III

J)l MINK. A f1) MARTIE
S

s

Decernarea Drapelului 
jubiliar 

al C.C. al U.T.C.

I
£ 
s s

I

• .Soarele răsare la ora 6.25 
și apune la ora 18,24. Zile tre- 
cnie din an — 77, zile rămase 
— 289.

l \ I NT MENTE

(i’rwdsrc din l)

cl C.C. ol U.T.C. și Diploma de 
onoare „Semicentenarul U.T.C." 
lelicitind călduros tinerii din ca
drul organiiației, adresindu-le în
demnul de o nu-și precupeți nici 
în viitor eforturile, de a contribui 
cu întreaga capo citate de muncă 
și creatoare la obținerea unor noi 
succese in activitatea organizației 
astfel incit să continuie prin fapte 
de muncă mai mărețe tradiția îna
intașilor.

In încheierea festivității ou lu
at cuvintul, din partea organiza
tei U.T.C. a minei tovarășii Nico
lae Aeftincăi si Gheorgbe Liovea- 
nu care ou exprimat hotărirea ti
nerilor de a înscrie, in întreaga 
lor activitate noi izbinzi în tradu

cerea in viată a politicii partidu
lui.

★

In aceeași după-amiază, in lo
calitățile Lupeni și Uri ca ni au a- 
vut loc festivitățile de decernare 
□ Diplomei de onoare și insignei 
jubiliare ale C.C. al U.T.C. cu 
prilejul sărbătoririi semicentenaru
lui U.T.C., membrilor birourilor co
mitetelor orășenești de partid, u- 
nor vechi militanți și activiști ai 
Ununii Tineretului Comunist, u- 
nor uleciști din cadrul organiza
țiilor orășenești ale U.T.C. din ce
le două localități.

Astăzi, vor avea loc festivități 
de decernare a Diplomei de o- 
noare și insignei jubiliare „Semi
centenarul U.T.C." și In localită
țile Vulcan și Petrila.

I
I
i$

§
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însemnări

„Cînd revolverele tac“
Piesă în 4 acte de Tudor NEGOIȚĂ

I §
II

0 1819 — S-a născut Alccu 
Russo (m. 1905); 1940 — A nut
rit Ion (lancu) Brercanu (n. 
1869); |94i — A murit Nicolae 
Titttlcscu (n. 1882); 1972 — Vi
zita primului ministru indian, 
Indira Gandhi în Republica 
Bangladesh; 1921 — S-a născut 
Alois Indra, președintele Adună
rii Federale a R. S. Cehoslovace; 
1956 — A murit Irene Joliot- 
Curic, laureată a Premiului No
bel, 1935 (n. 1897); „Ziua Sf. 
Patrick". Sărbătoare națională 
a Republicii Irlanda; 1972 — 
Expoziția internaționala de in
stalații dc încălzire, pentru con
diționarea acrului și aparate sa
nitare (Ziirich).

® CIX Bl 'RL VII ( \\. In 
la de locuirii, incepmd de la 
a 19 MEDALION till

RAR Nicolae Titulrsm, cu pri
lejul împlinirii a 90 de ani de 
la naștere. AN1NOASA : I a ora 
16 EXPUNEREA: O rum 
despre Univers ? — urmată de 
spectacolul festiv prezentat de 
formațiile clubului în cadrul ma
nifestărilor dedicate semicentena
rului U.T.C. Cu începere de la 
ora 20 — RĂII I TINERI 1 ti
ll I PI IRII A la ora 17. in 
sala de muzică — SFATURI 
MEDICALE : Igiena corporală 
și pubertatea. La căminul mun
citoresc, ora IS — MEDA
LION : 90 de am de la naște
rea lui Nicolae I itulcscu — om 
politic și diplomat român.

tr-n cronica vie. Tradiții revo
luționare; 9,35 < atți și idei; 
1C.O0 Cuts dc limita germană 
(Icrț-ia a 7-a); 10,30 Muzica
populară cu Maria (.toh.mu; 
10,45 film serial; ..Sebastian și 
secretul epavei". Episodul 
care îl așteaptă 
11,15 Mai aveți 
Care.* 
tele organisifiuhii uman ?; 
Aventuri

llkdț
mergem

• 1'1 TROȘANI ' NO 
II.MBR1F. : Iove Story; REPU
BLICA : Anchetatorul din um
bră; PIERII A: Elefantul Slo
wly; I ONI A MINI HUI : 
Articolul 420. seriile 1—II; A- 
NINOASA : Alo, ați greșit nu
mărul; VtJI < AN ; ( romwcll,
scriil I 11; 1 i l'l \1 CUL
TURAL : B. P. la munte și la 
marc; BARBA1I NI : Omul care 
nu poate fi acuzat; URICANI : 
Tatăl meu, căpitanul.

Ci iui revolverele tac, vorbesc 
inteligențele — acesta este me
sajul piesei pusa recent in sce
na la Teatrul de stat «Valea 
Jiului" de regizorul Marcel 
Șoma. Dar lupta aceasta este in 
wiod normal, in realitate, mult 
mai acerbă decit transpare din 
piesa dramatică iscălită de Tu
dor Negoiță care n-o consideră 
piesă polițistă, dar, paradoxal, 
afirmă in cuvintul său către 
spectator : .lupta se dă aici mai 
mult in planul inteligenței și 
al inventivității, vizindu-se nu 
f ind -r-'a unui asasin, ci deju- 
iarea unui plan minuțios., de 
tpionaj.

Indiferent că piesa este sau 
nu polițista, ea reușește să 
transmită — piuă la urmă — 
cred oul lui Tudor Negoiță și al 
nostru. „Vrem să cunoaștem a- 
ceaslă luptă pentru că toți sin- 
lem implicați in ea — indiferent 
•daca doriți sau nu, indiferent 
daca știți sau nu — și egali 
interesați in a o cîștiga". In 
lupta pentru depistarea agentu
rii străine condusă de Linda 
iierg /Elena Ligi), ofițerii de 
securitate Erik-Vlad (Mihai 
Oita) și Magda Deleanu (Ru
sca nd ra Petru) au de înfruntat 
și experiența de vechi spion a 
tui Lars (Florin Plaur), spion 
-care insă începe să imbătrineas- 
c6 și-și simte s fir fitul «carierei* 
aproape. încleștarea are loc in 
șurul unor cercetări chimice e- 
fectuate de profesorul Petreanu 
fare, ca orice savant puțin mai 
In vîrstă din asemenea texte, 
este distrat, are mici ticuri 
etc.

Cam acesta este pe scurt con

ținutul piesei de la care porneș
te colectivul Teatrului de stal 
pet roșă nean să-și arate măies
tria interpretativă. Și dacă în 
alte ocazii se spune că textul 
a fost generos cu actorul, aici 
situația se prezintă invers.

Elena Ligi (Linda) este o a- 
pariție fugară care pină a reuși 
să intre bine in rol trebuie să 
dispară — conform cerințelor 
autorului — fiind înlocuită de 
către ofițerul-femeie Magda 
Deleanu. Și Ruxandra Petru e 
nevoită „să tragă" de rol 
pină la capăt, prin replici și 
scene previzibile de către mai 
toți spectatorii care au mai vă
zut vreo piesă polițistă sau au 
mai citit o carte de aceeași fac
tură. Ea se chinuie efectiv să a- 
ducă textul la înălțimea posi
bilităților sale actoricești. Ace
lași chin și pentru Mihai Clita, 
Florin Plaur, Alexandru Co- 
dreanu. nemaivorbind de nea 
Mitică (Vaier Donca) pe care îl 
vedem opărind in halal (ser
viciul tehnic al securității ?), 
deși mai sint 15 minute pină 
la sosirea lui Lars. Să fie asta 
o nouă metodă de... conspirati
vitate ? Încercarea de față me
rită subliniată doar ca expe
riment pentru teatrul Văii, ne- 
meritind însă subliniate afișul 
și caietul program care (lipsă de 
fonduri ? Experiment ?). nu 
spun nimic spectatorului, nu-l 
atrag sub nici o formă.

încă o dată notă bună între
gului colectiv care a reușit ca 
dintr-o piesă plină de locuri 
comune, să scoată un spectacol 
acceptabil.
, I. MIRCEA

III

• CASA DE Cl LTURA 
! i FROȘANI Intre orele 17-19 
— SIMPOZION CU PĂRIN
ȚII. Temele dc dezbatere: Ro
lul familiei în pregătirea pentru 
viață a tineretului. Universul 
flctesc al preadolescentului și 
dolescentului. La ora 19 
NAIUL, un instrument străvechi 
prezent pe întregul mapamond. 
Tot la ora -19, în sala dc lec
tură — seară de povești An
dersen.

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii. 

10,00 Viața satului.
11,10 Sa înțeleg, m muzica. Emi

siunea a XVlll-a. „De la 
pian la orchestră".

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghict-

14,00 Tele-sport. Fotbal: Steagul 
Roșu — Dmamo Bmurești 
(disizia A). Transmisiune 
directă de la Brașov. Cam
pionatele mondiale dc pati
naj artistic, demonstrațiile 
laureaților.

16.50 Film serial pentru tinerel i 
„Planeta giganților".

17,40 Cintare patriei Concuri co
ral interjudețean — parti
cipă : Corul Căminului cul
tural din comuna Roșiori — 
jud. Sau 
cameră al Casei de cultură 
dm Satu Mare, Corul de 
cameră al Sindicatului ln- 
vățămînt Roman, Corul de 
cameră al Casei de cultură 
a Sindicatelor Bacău.

18.50 Solidari cri lupta poporului 
vietnamez.

19,00 Evocări din anii de lupte. 
(50 dc ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comu
nist).

19.1 î Avanpremierei.
19,20 1001 de seri: Aventurile 

lui Felix — motanul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportajul săptaminii. Bu-

muzica ]K>poarclor; 11,15 l’c te
me juridice; 11,25 Oda Româ
niei; 12,00 Discul în foileton; 
12.15 Recital dc operă, 12.10 
Întâlnire < tt melodia populară ți 
interpretul picfer.it; 13.C0 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Scrisori către 
copii; 13,40 Pe aripile cîiitectt- 
liti — muzică ușoară; 14.00 
< ompoziiorul săpiămînii; 14,45 
Muzică populară; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Radio-anchctă e- 
conomică; 15,30 Pagini din mu
zica dc estradă; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Muzică dc promena
dă; 16.30 Vino dragă prim vat ă 

muzica populară; 16.50 Pu
blicitate radio; 17,00 Pentru pa
trie; 17,30 La microfon, Angela 
Moldovan; 17,40 Radiocabinct 
de informare și documentare; 
18,00 Orele scrii; 20,0C Tableta 
dc scară; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Din înregistrările 
tarafului Costișă Tandin; 20,55 
Știința la zi; 21.00 Revista șla
gărelor; 21,30 Bijuterii muzicale; 
21.46 Tineri interpreți dc ro
manțe; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Conceit dc scară; 22,55 Moment 
poetic; 23.00 Concert de scară 
(continuare); 24,00 Buletin dc 

0,03—6,C0 Estrada uoc-

II
idee.

..Cei 
pe N ar val";

, o întrebare ? 
sint performanțele și limi- 

‘ . 11,55
ri in epoca dc piatră; 

12J0 Telejurnal; 15,30- 16.10 
Ecleșcoala. Capitalismul mono- 
i»oli'i de stax in perioada post
belică. Contradicțiile ți limitele 
intervenției siatului capitalist in 
economie. Greutatea corpurilor, 
frecarea. Edtilibn.il corpurilor 
sub acțiunea mai multor forțe; 
17,30 Deschiderea emisiunii dc 
după-amiază: 17,35 Prietenii Ini 
Așchiuță. Emisiune pentru co
pii. „Vine, vine primăvara I"; 
18,00 Cit ii M.iranmrcșu (partea 
1). Spectacol susținut dc ansam
blul „Maramureșul" din Baia 
Marc; 18,25 Arta plastică : Mu
zeul dc Artă din Craiova; 18.40 
Stop-cadrti; 19,10 Tragerea Lo
to; 19.20 1 001 de seri : I ilopat 
și Patafil; 19,30 Tclcjnrn.il: 
20.00 Fotbal : Steaua — 1 ~ 1 .A 
(repriza a ll-a); Transmisiune 
dc la Stadionul „23 August"; 
20,45 Film artistic : „Alerg du
pă o umbră falsă"; 22.15 Rcpu 
hlica Populară Congo: 22,35 „24 
dc orc". Din țările

SI.

Mare, Corul de

I s
I s
R

H.30 Tele-școală. Electronul (jizi- 
r.i. anul IV — liceu). In- 
diuția completă. Analiza 
combinatorie. Binomul lui 
Newton. (Matemat if â — în 
ajutorul < andidaților la exa
menul de. admitere).

16,30- 17,00 Curs de limba en
gleză (lecția a 7-a reluare).

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază

17,35 O viață pentru 
Pasteur (I).

18,00 Timp și anotimp in agri
cultura.

18.30 Vetre folclorice: Plaiuri ol
tenești.

18.55 Zambia — reportaj filmat. 
19,15 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri: Aventurile 

lui Felix — motanul.
19.30 Telejurnal.
20,05 Telecinemateca : Walt Dis

ney. Povestea succesului lui 
Goofy.

20.55 Fotbal Bayern Miinchen — 
Steaua. (Meci retur in „Cu
pa Cupelor"). Transmisiune 
directă de la Mimchen.

22,45 „24 de ore".

JOI 2) MARTIE

di-9,00 Deschiderea emisiunii de < 
mineață. Telex.

9.05 Desene animale.
9,15 Ritm, tinerețe, dans (re

luare).
10.00 Curs de limba engleză (lec

ția a 8-a).
10,30 Vetre folclorice. Plaiuri ol

tenești (reluare).

• ( I.S.I DL Cl’l TI,’RA 
PETROȘANI <t 
colul cu filmul 
programat peni

a fort aminat pentru 
duminica, ora 10.

VINERI 17 MARTIE

PROGRAMUL I : 6.C0 Mu
zică și actualități; 7,C0 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Memoria pămintului românesc 
(reluare); 10,CO Buletin de știri; 
lC,05 Pe Argeș în sus — melo
dii populare; 10,30 Muzică u- 
șoara; 10.45 Arii din opere; 
11.00 Buletin dc știri; 11.C5 Din

aerului la Petroșani a fost dc 
plus 16 grade iar la Paring dc 
plus 8 grade. Minimele au fost 
de minus 4 grade la Petroșani 
și dc plus 1 grad la Paring.

Grosimea stratului dc zăpadă 
la Paring : 27 cm.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vreme in general călduroasă cu 
cer mai mul ‘n noaptea.
Ziua va dev uțin noros.
Vînt slab pir potrivit - di
sectorul sudic.

I
£

I
P ROGRAMUL

TV pentru 
săptămîna 

viitoare

O Informații utilitare
9,CO Deschiderea emisiunii de 

dimineață. Telex; 9,65 File din-

TINERETUL DIN VALEA ȚIULUI
(Urmare din pag. 1)

mulul democratic, Uniunea Ti
neretului Comunist a devenit 
(n condițiile legalității, o puter
nică organizație revoluționară, 
de clasă, a tineretului munci
tor.

Iată ce se spune într-un apel 
adresat tineretului comunist de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în octombrie 1944... 
«U.T.C. iși dă seama de sarcinile 
istorice care stau în fața tine
retului... Ca și în trecut. U.T.C. 
stă în fruntea luptelor tinere
tului. Tinerii comuniști trebuie 
să fie mobiliza toni și organiza
torii tineretului pentru realiza
rea Frontului Național Demo
cratic al Tinerelului. Ei trebuie 
«ă sprijine lupta pentru un gu
vern a) Frontului Național De
mocratic. Lupta U.T.C. es‘.e lup
ta întregului tineret*

La toate acțiunile maselor 
popa la re hunedorene. tineretul 
oarticlpă cu o deosebită însufle
ții*1 Din inițiativa organizații
lor U.T.C.. la 20 octombrie 1944, 
tineretul din Valea Jiului a ma
nifestat pe străzile orașului Pe
troșani purtînd steaguri și pan
carte pe care era scris < ..Cerem 
plecarea guvernului*. „Vrem 
guvern al Frontului Național 
Democrat".

Manifestațiile tineretului din

Valea Jiului au atras atenția 
întregii țări, el dovedind prin 
acestea că este un demn ur
maș al generațiilor de munci
tori care în anii grei ai ilegali
tății, în frunte cu comuniștii, 
au înscris pagini de glorie în 
istoria proletariatului din patria 
noastră. Sub titlul „5000 de ti
neri au demonstrat pentru ple-. 
caiea guvernului și formarea u-- 
nui guvern al F.N.D.*, ziarul 
Scânteia din 7 noiembrie 1944 
scria : ..Duminică 20 octombrie 
1944, tineretul de pe Valea Jiu
lui a manifestat pe străzile ora
șului Petroșani. Fanfarele mun
citorești din Petroșani și Petri
la intonau ..Internaționala*, 
..Katiușa1* și «Deșteaptă-te ro
mâne*. iar coloanele străbateau 
orașul cu steaguri și pancarte 
stjîgînd : «Trăiască Armata Ro
șie 1* „Trăiască Armata Româ
nă!*. „Cerem plecarea guvernu
lui", „Vrem guvern al F.N.D.*... 
Tovarășul Cotoț Ion deschide 
mitingul... au luat cuvîntul 
Ștefan Molnar, Covaci Pius, Pa- 
tilineț Vasile, Boi-dula Elisabe- 
ra. Popa Alexandru. Veres Ro
zalia. Dan Alexandru din par
tea U.T.C.... Toți vorbitorii au 
subliniat teroarea sub care au 
trăit tinerii muncitori, scoși la 
corvezi inutile, încarcerați, eli
minați din școli. ...Comitetul 
U.T.C. din Valea Jiului a pro

pus apoi adunării o moțiune 
care a fost aclamată de mulți
me. Prin această moțiune se 
cerea i Aderarea la platforma 
C.C. al U.T.C., pentru Frontul 
Național Democratic al tinere
tului, înlăturarea guvernului și 

a | înlocuirea lui cu un guvern de
i- ! Front Național Democrat în

frunte cu Petru Groza; ...pro- 
inovarea și încurajarea cle- 

! mentelor merituoase în meserii
și școli ; desființarea bătăii din 
pregătirea premiiitară : trata
ment omenos față de ucenici; 
asistență medicală și socială 
pentru muncitori și tinerii in
telectuali ; salariu egal la mun
că egală pentru tineri și tine
re ; ajutorarea familiilor eroi
lor căzuți în lupta contra hitle- 
riștilor și hortîștilor. După în
trunire. în frunte cu muzicile, 
coloanele de tineri muncitori 
au defilat pe străzile orașului 
aclamați de ceilalți cetățeni ai 
orașului, caro s-au alăturat ma
nifestației cerind și ei plecarea 
guvernului*.

Incepînd din toamna anului 
1944. la chemarea P.C.R. mase
le au întreprins pe teritoriul 
■județului Hunedoara, de altfel

ca și în întreaga țară, largi ac
țiuni in vederea democratizării 
aparatului de stat, au luat cu 
asalt prefectura, pretura și pri
măriile. punînd în fruntea a- 
cestora oameni aleși de popor. 
Documentele atestă că la uceste 
acțiuni, tineretul din fabricile, 
uzinele, minele, școlile și de pc 
ogoarele județului, a participat 
cu un deosebit avânt revoluțio
nar. Iată ce se spune într-un 
raport, înaintat de către Comi
sariatul de poliție Lupeni. către 
Poliția de reședință din Deva, 
referitor la o manifestație care 
n avut loc în această perioadă i 
„Manifestanții au pornit de la 
sindicatul muncitorilor și s-au 
oprit în fata primăriei, unde 
Cristea Aron. președintele sindi
catului din Valea Jiului, a des
chis adunarea ccrînd răsturna
rea guvernului Rădescu. mun
citorii strigând lozinci ca ! „Jos 
guvernul 1“. ..Jos generalul Ră
descu!*... Mogyorosy. în nume
le Partidului Comunist Român, 
a arătat cum s-au resimțit din 
nartea fasoișitlor reacționari ac- 
liuni contrare Și în concluzie 
cere proletariatului ca de la 
vorbă să troacă la acțiuni. Ma
nifestațiile au început la orele 
16 șl s-au terminat la orele 19 - 
S-a cîntat „Internaționala", a- 
\înd arborate drapele roșii. In 
linie generală s-a spus că mani
festațiile vor continua dacă tre
buie în fiecare zi pînă ce gu
vernul va abdica...*

sola de aur. 20/ echipaje 
pionierești în întrecere pen
tru.. Busola de aur.

20,20 Film artistic: ..Expresul Co
lonelului Von Ryan".

22,10 Emisiune de divertisment.

20.15

1 Spectacol muzical „Top-Săp- 
tămina".

17,30

| 22,50 Telejurnal. Sport.
13A0
19,CO1

I
LUNI 20 MARTIE 19,15

1920
1 16,30-—17,00 Curs de limba rusă

(lecția a 7-a) — reluare. 19A01 17,35 Deschiderea emisiunii de 20,00

17,40
după-amiază.
La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto. 
Căminul.
Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 
Noutăți cultural-artisiice.
1 001 de seri; Aventurile 
lui Felix — motanul.

19,30 Telejurnal.
20,10 Reflector.
2025 7 eatru foileton : „Mușaii- 

nii". Seria a 7-a: Cine pin- 
dește a mai pîndit.

21,25 Steaua fără nume. Emisiune- 
concurs pentru tineri inter
preți de muzică ușoara.

22„îO .,24 de ore".
22,45 Contraste in lumea capita

lului.

18.00
18.45

MARȚ! 21 MARTIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9.05 Tele-școală. Azotul și prin
cipalii săi compuși (Chimie, 
anii I—II liceu). Analiză 
morfologică (Limba roma
na). Originea și evoluția 
mamiferelor (Biologia).

10,00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 8-a.
Căminul (reluare).
Film serialj „Patru tan- 
chiști și un ctine" — 17/ 
( reluare).
Telejurnal.

10J0
11,15

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR A BU
NURILOR ÎNCREDINȚATE SPRE GESTIONARE
- o îndatorire majora § lurrMIot din (Al Olt. SliHlma

Dezvoltarea și modernizarea co
merțului Văii Jiului, marcate dc creș
terea considerabilă a volumului des
facerii de mărfuri dcstinaie satisfa
cerii cerințelor consumatorilor, pre
cum ți de dezvoharta spațiului co- 
mercial. creșterea numărului de ma
gazine. chioșcuri necesare acestui 
scop pune in fața conducerii colec
tive a O.CJ_ Alimentara Petroșani 
imperativele unei preocupări perma
nente și insistente pentru rezolva
rea concomhtntă și a sarcinilor pe 
linie de prevenire a incendiilor. De 
altfel, ai sprijinul comisiei dc pre
venire a incendiilor au lost lugte 
o scrie dc măsuri pc linie dr px.i. 
ca : remedierea deficiențelor dc la 
instalațiile electrice; dotarea cu nu- 
irrialc inițiale de stingere a incen
diilor; remedierea neregulilor la sis
temele de încălzire; gestionarilor li

$-au inminat sarcinile specifice pe 
locurile de muncă, conform preve
derilor instrucțiunilor M.C.I. nr. 
180/1969; au fost intensificate ac
țiunile dc propagandă în rîndul sa
lar iațilnr.

Ca urmare a acțiunilor ferme și 
eficiente întreprinse, in unitățile 
O.C.L Alimentara Petroșani majo
ritatea lucrătorilor înțeleg răspunde
rea majoră ce le revine pentru a- 
părarca bunurilor încredințate spre 
gestionare acționînd in consecință 
fiecare la locul sau dc munca. Cu 
toate acestea, intr-o scamă de uni
tăți comerciale dc profil alimentar 
au fost constatate abateri de la nor
mele de p.c.i. care periclitează în 
permanență bunurile materiale aliate 
;n magazine și in magazii, pot pro
voca incendii pustiitoare și aduce 
grave daune avuției obștești.

De ce ? De ce ? De ce

STAȚIA DE
CERCETĂRI 
PENTRU 
SECURITATE

...la depozitul Petroșani al O.C.L. 
Alimentara — av'md ca șef pe Ioan 
f’ctrică iar ca șefi de secție pe Ni- 
colac Karlonți, Petru Popescu și 
Gheorghc Anghel — se fumează 
prin depozit, căile de acces sint blo
cate, materialele inițiale de stingere 
tini neîntreținute iar personalul este 
neinstruit i

...in depozitul Lupeni (șef de de
pozit M. Emil, șeii de seqie 1. 
Munieanu și G. Borza) s-a instalat 
dezordinea, indolența, incit organele 
dc control au trebuit să vină ți să 
găsească furtunc de incendiu mur
dare. degradate, lipsă accesoriile de 
la hidranții dc incendiu, căile dc ac
ces blocate, ambalaje depozitate la 
fntimplarc, personal neinstruit ?

...în depozitul din Vulcan (șef de 
depozit Constantin Botoi) sc depo-

zitează lichide inflamabile la întâm
plare, materialele dc la posturile de 
incendiu sînt neinireținute (degra
date). nu este întocmit planul de 
evacuare, sarcinile specifice locurilor 
dc muncă sînt neafișatc ?

...la magazinul nr. 64 (responsa
bil Gheorghe Stinjanu) uoncază de
zordinea in magazie, nu „vede" ni
meni că lipsesc capace la doze, că 
sint lipsa întrerupătoare electrice și 
defecte, că mijloacele inițiale dc 
stins incendiu sînt murdare, că per
sonalul este neinstruit ?

întrebări, întrebări... întrebări pu
se celor citați cu numele mai sus 
care răspund și de asigurarea pa
zei contra incendiilor unităților ce 
le-au fost încredințate și care, în 
urma controlului organelor p.c.i., au 
fost sancționați cu amenzi în bani

conform H.C..NL 2 285/1969. Ei 
au «obligația de a remedia în cel 
mai scurt timp toate deficiențele ce 
au fost constatate pe linia pazei 
contra incendiilor. Cu securitatea 
bunurilor obștești nu-i este permis 
nimănui să se joace !

Pentru a preîntîmpina in viilor 
abaterile de la normele p.c.i. este 
bine să amintim lucrătorilor din res
pectivele unități comerciale, condu
cerii acestora cîtcva îndatoriri, sti
pulate prin legislație, a căror înde
plinire nu poate li în nici un caz 
ignorată. Astfel, sarcinile specifice 
<r revin gestionarilor pentru preve
nirea incendiilor la locurile de mun
că sînt amplu abordate în FI.C.M. 
169/1963 și în instrucțiunile nr. 
180/1969 elaborate dc Ministerul 
Comerțului Interior.

Aceste hotăriri sînt. in general cu
noscute de majoritatea lucrătorilor 
din unitățile O.C.L. Alimentara, 
respectate. Pentru cei care încă le 
ignoră, ținem să precizăm ca ges
tionarul poartă întreag. responsabi
litate pentru- organizarea pazei con
tra incendiilor la unitatea ce o con
duce. De aceea, el trebuie să ac
ționeze hotărît pentru aplicarea și 
respectarea normelor dc prevenire și 
stingere a incendiilor. In consecință, 
vegheați cu maximă exigență pen
tru :
ț instruirea lunară a persona

lului din subordine, cu privire la 
respectarea regulilor de pre: rnire a 
incendiilor fi la modul de mi unire 
a materialelor de stins incendiu, din 
dotare;

g- asigurarea păstrării. întreține
rii fi funcționării ireproșabile a ma
terialelor inițiale de stingere (stin- 
gătoarele, hidranții de incendiu etc );

g organizarea echipelor de pri
mă intervenție in caz de incendiu

din rindurile personalului existent 
în subordine;

© luarea măsurilor pentru afi
șarea regulilor de prevenire și stin
gere a incendiilor după specificul și 
particularitățile fiecărui loc de 
muncă;

Q interzicerea cu strictețe a Ido 
carii căilor de acces, cădor dc e- 
i'acuare, a culoarelor, scărilor, co
ridoarelor și spațiilor dc siguranță;

C interzicerea depozitării in po
durile clădirilor și de/'uzitelor a 
materialelor și 'icbidelor inflania- 
bile,

asigurarea ca instalațiile elec
trice de iluminat și de forță să fie 
executate, recepționate și verificate 
periodic conform normelor p.c.i. in 
vigoare, tablourile electrice să fie 
protejate in carcase corespunzătoa
re și asigurate cu încuietori iar ac
cesul la ele să nu fie permis numai 
personalului de întreținere;

g interzicerea folosirii de sigu
ranțe supradimensionate la tablou
rile electrice;

g verificarea atentă L închiderea 
unității (magazinului) a tuturor în
căperilor pentru a nu rămîne res
turi de țigări aprinse, aparate elec
trice (reșouri, radiatoare) etc, în 
priză; pentru a se vedea dacă s-a 
întrerupt curentul electric, dacă s-a 
stins focul in sobe iar cenușa a 
fost evacuată, depozitată la locu
rile special amenajate și stinsă.

LUCRATORI COMERCIALI ȘI 
GESTIONARI DE MAGAZINE!

Respectați întocmai aceste ciieva 
îndatoriri elementare pentru înlătura
rea pericolului incendiilor și apăra
rea bunurilor obștești împotriva dis
trugerii.

MINIERA PETROȘANI
Str. dr. Petru Groza nr. 32-34 Petroșani

organizează

CONCURS
pentru ocuparea 

următoarelor posturi:

un Șef serviciu plan-salariza- 
re-aprovizionare

î* Tehnicieni electromecanici
Concursul va avea loc în data dc 27 martie 

1972, ora 8 dimineața la sediul instituției.

Condițiile de angajare și salarizare, conform 
H.C.M. 914/1968 și Legii nr. 12z1971.

Informații suplimentare so pot obține zilnic 
între orele 7—15 la biroul personal, telefon 
1457.

11,55 Reportaj filmat! Zambia 
(reluare).

12,15 Telejurnal. 
16J0-17d)0 Curs

mană (lecția 
luare.
Deschiderea 
după-amiază. ...... .............
limba maghiară.
Confruntări.
Melodiile serii. 
Publicitate.
1001 de seri t Aventurile 
lui Felix — motanul. 
Telejurnal.
Reflector.
Tinerii despre ei înșiși. File 
dintr-o cronică vie (II). Pe 
baricadele luptei.
Pagini de umor i Medalion 
Mack Senneti.
Panoramic științific.
Film documentar. Imagini 
din Pakistan.

22A5 „24 de ore".

de limba ger- 
a >-«) - re-

emisiunii de 
Emisiune în

20,50

21,40
22,20

VINERI 24 MARTIE

9,00

9.05

9,45

10,00

10J0

Deschiderea emisiunii de di- 
muteață. Telex.
Panoramic științific (re
luare).
Muzică populară interpreta
tă de Nicolae Sabău (re
luare).
Curs de limba 
Lecția a 8-a.
Film serial: Sebastien și se
cretul epavei. Episodul ..Re
întoarcerea lui Narval".
Pugini de umor: Medalion 
Mack Senneti (reluare). 
Microrecital Dova. 
Telejurnal.

germană.

11,50
12,00
15JO—16JO Teleșcoală.
17 J0 ” •

17J5

Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Prietenii lui Așchiuță. Emi
siune pentru copii.
Emisiune literară.

12,10
16,30—17XX) Curs 

ceză. Lecția 
luare.

17A0 Deschiderea .... .............. .
după-amiază. Steaua polară. 
Cabinet de orientare școla
ră și profesională. Față în 
fața cu profesia viitoare L 

1S2C întrebări și răspunsuri. Pro
bleme teoretice ale făuririi 
societății socialiste multila
teral dezvoltate. Direcții ale 
dezvoltării României in ac- 
tualul cincinal. Gindirea fi
lozofică și social-politică 
marxistă în contemporanei
tate. Poziția P.C.R. in pro
blemele internaționale actua
le și politica externă a Ro
mâniei.

18,50 Interpreți și rolurile lor t 
Ludovic Spiess.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri: Aventurile 

lui Felix — motanul.
19,30 Telejurnal.
20,00

de limba fran- 
a 7-a — re-

emisiunii de

18£O
1SJ5 StOp-cadru.
19,00 Oameni și fapte.
19.15 Tragerea Loto.
19.20 1C01 dc seri: Aventurile 

lui Felix — motanul.
19.30 Telejurnal.
20,C0 Pentru sănătatea dv.
20.15 Film artistic: ..Nebunul din 

laboratorul nr. 4“.
21,35 Drumuri în istorie. Moște

nirea tracă.
21,50 Interpretul săptaminii t Iri

na Loghin.
22,10 „24 de ore".
22J0 Campionatul mondial de 

hochei pe gheață. Grupa B 
România — Franța (repri
zele a ll-a și a lll-a).

Si MB AT A 25 MARTIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Film serial: „Doamna din 
Genova" (VI).

9,45 De vorbă cu gospodinele.
10,00 Tele-enciclopedia (relu, ire). 
10,45 Biblioteca pentru toți (re

luare).

22,15
22,)5

MIERCURI 22 MARTIE

Seară de teatru : 
urmă” de Maxim 
Premieră TV

„Cei din 
Gorki.

1120 Ciniă Mirelle Mathieu.
11.45 Emisiune de educație sani-

1 edete ale muzicii ușoare t tara.
Amalia Rodriguez, Georges 12.00 Telejurnal.
Bras sens. 16,30 Deschiderea emisiunii de
Teleglob — Zair. după-amiază. Emisiune în
„24 de ore”. limba germană

18,15 Ritm, tinerețe, dans.

9,00 Deschiderea emisiunii de 
mineață. Telex.

9,05 Teleglob (reluare) — Zair.
9,25 Desen animal.
9,40 Reportajul săptaminii. Bu

sola de aur (reluare).
10,00 Curs de limba franceză 

(lecția a 8-a).
10J0 întrebări și răspunsuri (re

luare).
11,00 Tele-cinemateca pentru copii 

și tinerel (reluare). Tinerețe 
fără bătrinețe.

12,30 Telejurnal.

di-

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri: Aventurile 

lui Felix — motanul.
19JO Telejurnal.
20,10 Avanpremieră
20.15 Tele-encictopedia.

Yukar (11). Zoorama. Bre
viar

21JX Film serial :
21,50

22,30
22,45

,Jnvadatornu.
Emisiune de divertisment. 
Interviuri Ploiești. 
Telejurnal.
Campionatul mondial de 
hochei pc gheață — gtupsi 
B: România — Iugoslavia 
(reprizele a ll-a și a III-a).

-

Mica publicitate
Schimb apartament două camere, gaze. Hunedoara. ■ 

similar Lupeni sau Vulcan.
Informații Vulcan, sir. Căprioarelor, cămin 4, camera/ 

orele 14—21.

picfer.it
Edtilibn.il
Tclcjnrn.il
H.C..NL
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ROMĂNO-ALGERIANĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

ne. Neacered- 
n.i. nl diviziei 

luliste din Mi
or Externe.

proci -

Afaceriloi Exier 
dine Haiiud, șei 
pentru țările st* 
nisterui Alegerile.

Convorbirile, care s-au des
fășurat intr-o atmosîerâ uc sin
cera prietenie Șt înțelegere rc- 
cipiv.a, au prilejuit un schimb 
de păreri aprorundut asupra 
stadiului actual și perspective
lor de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale, precum șl asupra 
problemelor internal ionale și. 
In mod deosebit, asupra chcs 
tluniior de interes comun.

In cursul convorbirilor, cei 
doi președinți au procedat, de 
asemenea, ia o inforrtjare reci
procă asupra dezvoltării econo
mice, sociale șt culturale a ce
lor aouA țâri.

Par leu romană se bucura dc 
rtal.uanle remarcabile a,u po
porului algerian prieten, sub 
conducerea r romului de Libe
rare Națională, pe calea con 
strucțici socialiste, în recupe
rarea șt valorilicarea resurselor 
și uuguțulor naționale, tn În
făptuirea revoluției agrare, în 
dezvoltarea invățămintului și 
culturii. Aceste succese întru
nesc simpatia și înalta 
ere a poporului român.

Partea algeriană se bucură 
de sucesele importante obținu
te de poporul român prieten, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, în opera de fă
urire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în crea
rea unei economii moderne și 
a unei culturi avansate. S-au 
relevat interesul și aprecierea 
deosebită a poporului algerian 
faț? de aceste realizări.

Cele două părți, procedînd 
ia examinarea relațiilor bilate
rale. și-au exprimat profunda 
satisfacție față dc evoluția ra
porturilor de prietenie și cola
borare dintre Republica Socia
listă România și Republica Al
geriană Democratică și Popu
lată relevînd în mod deosebit 
amploarea contactelor politice, 
creșterea schimburilor comerci
al și extinderea cooperării c- 
conomice și tehnice. Ele au 
constatat că există numeroasa 
posibilități pertru dezvoltarea 
reciproc avantajoasă a relațiilor 
d:ntre cele două țări in dome- 
ciile politic, econcmic, tehnic, 
cui-ural și științific.

Cele două părți au consta’, u 
cu satisfacție progresul rap u 
al schimburilor lor comerciale 
îndeosebi în urma încheierii a- 
cordului pe termen lung din 23 
februarie 1971. Ele au constatat 
că sînt întrunite condițiile pen
tru ca schimburile lor să ajun
gă la un volum dc 50 milioane 
dolari in 1972. In dorința de a 
dezvolta în continuare relațiile 
lor comerciale, cele două părți 
și-au fixat ca obiectiv dublarea 
pină în 1975 a volumului actu
al al acestor schimburi.

Cele două părți și-au reafir
mat voința fermă de a acționa 
Ln viitor pentru lărgirea și di
versificarea relațiilor lor. în 
conformitate cu interesele țări
lor și popoarelor lor și ale cau
zei generale a păcii și colabo
rării internaționale. In acest 
sens, ele au procedat la semna
rea unui acord privind crearea 
unei Comisii mixte guverna
mentale româno-algeriene in 
scopul de a promova coopera
rea economică, științifică și 
tehnică.

In cursul vizitei, a avut loc 
prima sesiune a comisiei. Cu 
această ocazie, cele două părți 
au trecut în revistă stadiul ac
tual ai cooperării dintre ele și 
au stabilit măsurile menite să 
0 întărească, mai ales în do
meniile petrolului, minelor, in
dustriei. agriculturii și hidro
tehnicii.

La încheierea vizitei, cele do
uă părți au procedat, de ase
menea. la semnarea unui acord 
aerian.

Ele au convenit să negocieze 
și să încheie în scurt timp un 
acord maritim, precum și o con
venție consulară.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Consiliului Revoluției, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri a! Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Houari 
Boumediene, apreciază impor
tanța contactelor stabilite între 
Partidul Comunist Român și 
Frontul de Eliberare Națională 
partide care au condus lupta 
de eliberare națională și ca
re în prezent sînt partide 
conducătoare în țările respecti
ve. In cadrul principiilor și al 
respectării prerogativelor care 
guvernează relațiile dintre par
tide ei au luat măsuri de întă
rire a legăturilor dintre Parti
dul Comunist Român și Frontul 
de Eliberare Națională, pe baza 
stimei, respectului reciproc, și 
a egalității în drepturi. Ei sînt 
convinși că întărirea raporturi
lor între Partidul Comunist Ro
mân și Frontul de Eliberare 
Națională, care reprezintă ema
nația conștiinței popoarelor lor 
și constituie forța politică con
ducătoare. din fiecare țară, a 
operei de construcție a noii o- 
rînduiri. va exercita o influen
ță pozitivă asupra ansamblului 
relațiilor bilaterale și va favo- 

iriza. printr-o mai bună cunoaș
tere, înțelegerea reciprocă. în
tărirea legăturilor dintre Parti
al Comunist Român și Frontul 
\Eliberare Națională, va ser- 
\u certitudine, interesele ge- 

Y și unitatea forțelor anti- 
liste din întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
ar general al Partidului Comunist Român 

reședințele Consiliului de Stat 
Republicii Socialiste România

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene Democratice și Populare

ministrația ziarului i petroșani, strada Republicii Kr, 2P, Ifileîoa 1 16.63 y

itili

in
trc-

a-

Sooțînd in 
tartelor și a intilnitilor dintre 1 
toni responsabili pentru dc 
relațiilor bilaterale, cele d. 
și-au exprimat dorința dc 
linua și lărgi schimburile d 
l.i diferite niveluri in vedt 
țarini legaturilor de prietenie și 
operate între Partidul Comunist Ro
mân și Frontul dc 1.liberare Na
țională și intre organizațiile de ma
să ale celor dotui țări.

Procedind la o trecere in revistă 
a principalelor evenimente in des
fășurare pe arena internațională și 
analizînd fenomene majore și dez
voltarea lor, cele două părți au 
sublimat convingerea lor ca tendin
ța dominantă a epocii actuale o 
constituie consolidarea și influența 
crescinda a forțelor păcii, democra
ției și progresului social. Evoluția 
pozitivă survenita în raportul de 
forțe pe plan mondial limitează tot 
mai mult spațiul dc acțiune al for
țelor retrograde ale imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismuliii. 
Ea favorizează afirmarea tot mai 
hotarîtă a voinței popoarelor de 
a-și afirma independența și suve
ranitatea, contribuind astfel la des
tinderea internațională și stabilirea 
unei păci trainice.

Totodată, ținînd scama de faptul 
că in lumea de astăzi persistă pro
bleme grave, focare dc încordare și 
conflict, cele două părți sînt ferm 
hotărîtc să lupte, împreună ai Ce
lelalte forțe ale progresului, pentru 
a sc ajunge la soluții conforme ctt 
interesele dreptății, păcii și securi
tății popoarelor.

Cele două părți au relevat cu sa
tisfacție că politica externă a celor 
două țări se bazează pe principiile 
unanim recunoscute ale dreptului 
internațional. Ele au reafirmat con
vingerea lor că pentru a realiza des
tinderea, a asigura un climat sta
bil dc pace și securitate pc plan in
ternațional, este imperios necesar ca 
relațiile dintre state să se bazeze 
pe respectarea strictă și neabătută a 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității 
drepturi, neamestecului in 
burile interne, interesului și 
vantajului reciproc și a dreptului 
popoarelor dc a-și hotărî singure 
soarta. Această cerință reprezintă o 
condiție esențială pentru instaura
rea, salvgardarea și consolidarea 
păcii în lume.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru excluderea folosirii forței sau 
amenințării cu folosirea forței. De 
asemenea, ele s-au pronunțat împo
triva politicii imperialiste dc domi
nație. agresiune și amestec în tre
burile altor state, ca și împotriva 
politicii dc dictat și presiune de 
orice fel in relațiile internaționale 
și pentru reglementarea problemelor 
litigioase pe căi pașnice, în cadrul 
respectării dreptului sacru pc care 
il are fiecare popor de a hotărî 
in mod liber calea dezvoltării sale, 
in conformitate at propriile sale as
pirații și cu interesele sale legitime.

Cele două părți au luat notă că 
evoluția in direcția normalizării si
tuației din Europa, restabilirea drep
turilor legitime ale Republicii Popu
lare Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite și întîlnirca la nivel 
înalt chino-americană reprezintă o 
ilustrare a tendințelor pozitive din 
raporturile internaționale.

Subliniind rolul și contribuția ță
rilor mici și mijlocii în viața in
ternațională, cele două părți au de
clarat că în condițiile anuale, toate 
statele, indiferent de mărimea, po
tențialul și regimul lor social, pot 
și trebuie să participe activ la so
luționarea marilor probleme ale con
temporaneității.

Partea română consideră că lupta 
eroică de eliberare a poporului ni
gerian, politica sa de independență 
națională și de recuperare a bogă
țiilor sale naturale ca și politica 
sa externă activă în Africa, în lu
mea arabă și în restul lumii repre
zintă un factor dinamizator, cu va
loare de exemplu, o contribuție con
cretă la cauza independenței politi
ce și economice a lumii a treia și, 
în consecință, la cauza păcii și co
laborării internaționale.

Ea a exprimat, de asemenea, înal
ta sa apreciere față dc politica de 
independență și nealiniere a Alge
riei, definita atît ca o politică po
zitivă față de problemele care pun 
în pericol pacea și securitatea in
ternațională, cît și ca un angaja
ment fără echivoc de partea cauze
lor juste și a forțelor progresiste în 
lupta lor istorică împotriva impe
rialismului și a tuturor formelor de 
exploatare și dominație străină.

Partea algeriană a dat o înaltă 
apreciere politicii dinamice a Repu
blicii Socialiste România de dez
voltare a înțelegerii și cooperării in
ternaționale în Europa și în lume, 
de sprijinire fermă a luptei anti- 
imperialiste a popoarelor pentru li
bertate, independență și progres so
cial, pentru stabilirea unor relații 
noi, echitabile între state, pe baza 
respectării principiilor universal re
cunoscute ale dreptului internațio
nal.

De asemenea, ea apreciază întru 
totul sprijinul și solidaritatea acti
vă și exemplară manifestată de Ro
mânia față de lupta justă a tine
relor state independente pentru a 
apăra și consolida independența și 
suveranitatea lor națională, pentru 
edificarea unei economii indepen
dente și culturi naționale, pentru 
lichidarea subdezvoltării și a rămă
șițelor exploatării coloniale.

Cele două părți și-au afirmat sa
tisfacția față de evoluția favorabilă 
a situației din Europa, îndreptată 
spre statornicirea securității și pro
movarea colaborării pe continent. 
In acest fel, ele au luat notă cu 
satisfacție de încheierea tratatelor 
dintre Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și Republica Fede
rală a Germanici și dintre Repu
blica Populară Polonă și Republi
ca Federală a Germanici. Ele con
sideră că instaurarea securității și 
cooperării în Europa trebuie să fie 
astfel concepută îneît să contribuie 
ia destindere și cooperare în ccle-

I manifestat de Al- 
irtuica poziției sale 
interesată in cvo- 

in Europa,
ană apreciază concep

ția României conform căreia secu
ritatea europeană ca și securitatea 
internațională reclamă depășirea ac
tualei divizări a continentului in 
blocuri opuse și crearea unui sistem 
de angajamente ferme din partea tu
turor statelor, precum și măsuri 
concrete care să ofere fiecărei na
țiuni garanția deplină a dezvoltă
rii sale pașnice, intr-un climat de 
destindere, înțelegere și cooperare. 

Partea română se pronunța in 
favoarea eforturilor țărilor riverane 
Mării Mcditerane în vederea elimi
nării oricărei prezențe militare străi
ne, inclusiv a bazelor militare străi
ne, in scopul promovării unei co
operări economice și culturale reci
proc avantajoase, de natură să asi
gure popoarelor regiunii securitatea, 
pacea și progresul.

Partea română apreciază efortu
rile Algeriei îndreptate spre conso
lidarea relațiilor de buna vecinătate 
între țările Maghrcbului, 
aspirațiilor popoarelor 
de unitate, cooperare, 
prosperitate.

Partea algeriană își 
treaga sa considerație 
țiativele României în

conform 
din regiune 
progres și

subliniat 
frontului

exprimă în- 
pentru ini- 

vcderca sta
tornicirii unor raporturi dc bună 
vecinătate în Balcani și extinderii 
cooperării multilaterale și rodnice 
între țările acestei regiuni, în inte
resul păcii și securității generale.

Manilestindu-și profunda îngrijo
rare față dc menținerea focarului 
de neîncredere din Orientul Apro
piat, care constituie o amenințare 
pentru securitatea și pacea interna
țională, cele două părți au subli
niat necesitatea găsirii unei soluții 
bazate pe dreptate și echitate, în 
spiritul principiilor unanim recunos
cute ale dreptului internațional, mai 
ales cele privind libertatea și inde
pendența popoarelor. Ele au subli
niat că orice soluție justă și dura
bilă a acestei probleme trebuie să 
țină scama, in mod necesar, de drep
turile și aspirațiile naționale ale po
porului palestinian.

Cele două părți se bucură de suc
cesele obținute dc popoarele afri
cane în lupta lor pentru a-și cu
ceri și apăra independența națio
nală.

Ele își reafirmă solidaritatea 
militantă cu lupta justă a miș
cărilor de eliberare din Africa 
împotriva politicii imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului. Ele au reafir
mat sprijinul deplin al țărilor 
și popoarelor lor față dc lupta 
legitimă a popoarelor din An
gola, Mozambic, Guineea-Bi- 
ssau, Namibia și din alte teri
torii coloniale, pentru cucerirea 
independenței lor naționale și 
realizarea aspirațiilor lor de li
bertate și progres economic și 
social.

Ele au condamnat cu hotărî- 
re politica dc discriminare ra
sială de apartheid a regimurilor 
din Africa de Sud și Rhodesia 
— care reprezintă o violare 
flagrantă a drepturilor funda
mentale ale omului — și au 
subliniat necesitatea imperioa
să de a pune capăt de urgență 
practicii lor care constituie o 
amenințare la adresa păcii și 
securității pe continentul afri
can.

Exprimînd aprecierea lor fa
ță de activitatea desfășurată dc 
Organizația Unității Africane, 
cele două părți au 
importanța întăririi 
comun al luptei statelor afri
cane, a tuturor forțelor progre
siste și antiimperialistc. pen
tru lichidarea completă și defi
nitivă a colonialismului, a po
liticii rasiale și de apartheid.

Cele două părți au reafirmat 
solidaritatea lor cu popoarele 
din Vietnam, Cambodgia și 
Laos. Ele își exprimă din nou 
sprijinul față de lupta acestor 
popoare pentru libertate și in
dependență, față de eforturile 
lor pentru a găsi o soluție poli
tică negociată, pe baza respec
tării dreptului legitim al acestor 
popoare de a-și hotărî singure 
viitorul, fără amestec din afa
ră. Realizarea acestui obiectiv 
reclamă în mod necesar’retra
gerea rapidă, totală și necon
diționată a Forțelor Statelor 
Unite și ale aliaților lor din 
întreaga regiune, încetarea tu
turor actelor de război contra 
Republicii Democrate Vietnam 
șl încetarea politicii de „viet- 
namizare" care urmărește pre
lungirea războiului de agresiu
ne.

Ele sprijină propunerile în
7 puncte ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, pro
punerile Guvernului Regal de 
Unitate Națională al Cambod- 
giei și cele ale Frontului Patrio
tic din Laos care constituie o 
bază reală și constructivă pen
tru găsirea unei soluții politice 
juste a problemelor Indochinei.

Ele sprijină propunerile In
8 puncte ale guvernului Repu
blicii Populare Democrate Core
ene în vederea unificării paș
nice a Coreei. Cele două părți, 
examiaînd evenimentele grave 
care au afectat recent Asia de 
sud, consideră că diferendele 
cu care sînt confruntate țările 
regiunii trebuie să fie rezolvate 
pe baza strictei respectări a 
.principiilor fundamentale ale 
dreptului și moralei interna
ționale, integrității teritoriale, 
neamestecului în treburile in
terne ale statelor și nerecurge- 
rii la folosirea forței.

Cele două părți salută evolu
ția progresistă care se manifes
tă în America Latină. Ele ex

primă sprijinul lor față dc ță- 
rlle acestei regiuni care luptă 
pentru salvgardarea indepen
denței lor naționale și asigura
rea unui viitor de pace, progres 
și prosperitate pentru popoare
le lor, mai ales prin exercita
rea neîngrădită a suveranității 
asupra resurselor lor naturale. 

Seoțînd în evidența interesul 
pe care il manifestă cele două 
țâri problemelor dezarmării, 
cele două părți nu subliniat 
necesitatea continuării negocie
rilor in acest domeniu. Ele spri
jină convocarea unei conferin
țe mondiale dc dezarmare pen
tru a se ajunge la acțiuni con
crete și la un acord privind de
zarmarea generală și concretă, 
in primul rînd dezarmarea nu
cleară, sub un strict control 
internațional. Ele afirmă că, 
pentru a fi eficace, dezarmarea 
va trebui să fie realizată înlr-un 
cadru care să implice adeziu
nea, participarea și angajarea 
tuturor țărilor.

Ele apreciază că încetarea 
cursei înarmărilor, reducerea 
bugetelor militare, interzicerea 
folosirii armelor atomice, înce
tarea producției și lichidarea 
stocurilor acumulate, crearea de 
zone denuclcarizate, abolirea 
blocurilor militare, precum și 
alte măsuri dc dezarmare ar 
contribui la instaurarea unui 
climat de încredere și securi
tate între națiuni, la asigurarea 
păcii în lume și la eliberarea 
unor resurse materiale impor
tante pentru a fi destinate ac
celerării progresului economic 
și social al tuturor țărilor, în
deosebi al celor în curs de dez
voltare.

Discuțiile dintre cele două 
părți s-au referit, de asemenea, 
la relațiile economice interna
ționale mai ales cele care pri
vesc raporturile dintre țările 
dezvoltate și țările în curs dc 
dezvoltare. Ele au subliniat ne
cesitatea reducerii și lichidării 
marilor decalaje existente. Ele 
au evidențiat importanța pen
tru fiecare stat a dezvoltării e- 
conomice și sociale de sine stă
tătoare, prin valorificarea depli
nă și eficientă a propriilor re
surse materiale și umane. Ele 
afirmă, dc asemenea, că mobi
lizarea completă și utilizarea 
mai eficace a resurselor națio
nale ale țărilor în curs de dez
voltare trebuie să fie însoțite 
de o acțiune efectivă pe plan 
internațional, în scopul dc a 
favoriza și sprijini această mo
bilizare a resurselor interne a- 
le fiecărei țări, în interesul 
poporului respectiv.

In acest sens, cele două părți 
au insistat asupra necesității dc 
a se proceda la reajustarea ra
porturilor economice internațio
nale, prin înfăptuirea unei po
litici economice și comerciale 

' corespunzătoare, eliminarea 
practicilor discriminatorii și a 
barierelor artificiale, în scopul 
creării condițiilor pentru ca 
toate națiunile să se poată bu
cura de bunăstare economică și 
socială, în cadrul unei cooperări 
echitabile, bazate pe principiile 
primei Și celei de-a doua Con
ferințe O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare.

Cele două părți au subliniat 
importanța Organizației Națiu
nilor Unite în întărirea păcii, 
securității și legalității interna
ționale, in dezvoltarea cooperă
rii multilaterale între state. Ele 
apreciază că, pentru a-și întări, 
rolul și eficacitatea, această or
ganizație ar trebui să reflecte 
mai bine actuala situație inter
națională.

Ele se pronunță în favoarea 
primirii simultane a Republicii 
Democrate Germane și a Repu
blicii Federale a Germaniei în 
Organizația Națiunilor Unite Și 
în celelalte organizații interna
ționale.

Cele două părți și-au expri
mat sincera lor satisfacție față 
dc desfășurarea vizitei efectua
te în algeria de secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și 
pentru rezultatele convorbirilor. 
Ele apreciază că această vizită 
și convorbirile româno-algcrie- 
ne, care au avut loc la Alger, 
constituie un pas foarte impor
tant pe calea consolidării ra
porturilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări, 
precum și o nouă contribuție a 
Republicii Socialiste România și 
a Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare la întărirea 
cooperării internaționale Și a 
păcii mondiale.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ca și persona
litățile oficiale care i-au înso
țit au exprimat cele mai sin
cere mulțumiri președintelui 
Consiliului Revoluției, președin
tele Consiliului de Miniștri al 

- Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, Houari Boume- 
dienc, guvernului algerian, au
torităților și locuitorilor capita
lei și din regiunile vizitate, 
pentru primirea călduroasă și 
prietenească, pentru ospitalita
tea ce le-a fost rezervată.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a invitat i>e 
președintele Consiliului Revo
luției, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Alge
riene Democratice și Populare, 
Houari Boumediene, să efectue
ze o vizită oficială în România. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd a li 
stabilită ulterior pe cale diplo
matică.

Stat,

Manifestări peste hotare dedicate 
aniversării a 50 de ani de la crearea U.T.C.

HELSINKI 16 (Agerpres). — 
La Ambasada română din Hel
sinki a fost organizată o confe
rință de presă dedicată aniver
sării a 50 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist 
din România. Au participat, 
printre alții, Malti Ahdc, depu
tat, președintele Comitetului de 
stat pentru problemele tinere
tului, I’cka Saarnio, vicepreșe
dintele Comitetului dc Stat pen
tru problemele tineretului, pre
ședintele Uniunii democrate a 
tinerelului finlandez, și alți re
prezentanți ai conducerilor u-
nor organizații dc tineret, June-

Lucrările Congresului
Italian

MILANO 16. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Pui- 
cea, transmite: In cadrul lu
crărilor Congresului al XHI-lea 
al Partidului Comunist Italian, 
joi dimineața au continuat dis
cuțiile pe marginea raportului 
de activitate a Comitetului Cen
tral, prezentat dc Enrico Berlin- 
guer. vicesecretar general al 
P.C.I.

In ședința dc dimineață au 
luat cuvîntul Pietro Ingrao, 
membru al Direcțiunii partidu
lui, Guido Fanți, membru al 
Direcțiunii, președintele Consi
liului Executiv al regiunii Emi
lia-Romagna, și Arrigo Boldrini, 
președintele Asociației naționa
le a partizanilor italieni.

In ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul, printre alți dele
gați, Giorgio Napolitano și Um
berto Terraccini, membri ai Di
recțiunii P.C.I., Luigi Monami, 
secretarul Federației regionale a 
P.C.I. din Valle d’ Aosta, Giu
seppe Amarante, secretarul Fe
derației P.C.I. din Salermo, Gia-

@ Agenția M.E.N. anunță că 
Mahmoud Riad, consilier prezi
dențial, va pleca luni spre Pe
kin pentru a face o vizi
tă dc o săptămină în China, 
jn calitate de trimis special al 
ijreședintelui Anwar Sadat. El 
va fi însoțit de Mahmoud El 
Aroussy, adjunct al ministrului 
de externe și de alte persoane 
oficiale egiptene. precizează
M. E N.

© La Pekin a fost semnat a- 
cordul privind schimburile de 
mărfuri șl plățile pe 1972 între 
Republica Populară Chineză și 
Republica Populară Polonă.

Corespondentul Agerpres,
N. Plopeanu, transmite: Comi
tetul britanic pentru -securita
tea și cooperarea europeană va 
organiza, la 23 aprilie, ia Lon
dra, o conferință, în cadrul că
reia vor lua cuvîntul, printre 
alții, deputați laburiști, lideri 
ai sindicatelor etc.

Scopul conferinței este să re
unească pe delegații sindica
telor, ai Partidului laburist și 
ai altor grupări progresiste 
pentru a discuta probleme cu 
privire la securitatea și coope
rarea europeană, în vederea a- 
sigurării unei largi participări 
a Angliei la adunarea reprezen
tanților opiniei publice europe
ne, care va avea loc la Bruxel
les între 2 și 5 iunie a.c.

® Primul ministru britanic. 
Edward Heath, a adresat pre
mierului nord-irlandez, Brian 
Faulkner, invitația de a veni la 
Londra pentru a discuta împre
ună modalitățile de rezolvare a 
crizei din Irlanda de Nord, in
formează agenția Reuter. Aceas
tă invitație are loc în contex
tul știrilor, pentru moment ne
confirmate. dar tot mai insis
tente, potrivit cărora guvernul 
britanic ar fi pus la punct un 
plan de măsuri urmărind re
ducerea tensiunii în Ulster Și 
rezolvarea problemelor sale ur
gente.

$) Doi militari britanici, din- 
tr-un grup de geniști care de
zamorsau încărcăturile explozi
ve plasate de persoane necu
noscute în așa-numite „automo- 
bile-capcană", parcate pe stră
zile orașului Belfast, și-au pier
dut viața din cauza cxplodării 
unuia dintre vehicule, in mo
mentul deschiderii portierei.

Moartea celor doi geniști ridi
că la 54 numărul militarilor 
britanici care și-au pierdut 
viața in Irlanda de Nord înce-

Pe fronturile de luptă din Indochina
VIETNAMUL DE SUD 16 (A- 

gerpres). — In cursul lnnii fe
bruarie, luptătorii forțelor pa
triotice de eliberare din Viet
namul dc sud au continuat să 
aplice grele lovituri inamicului, 
atacînd cu mortiere baza aeri
ană de la Bicn Hoa, șoseaua 
ni'. 1 și puncte întărite ale i- 
nauticului în provincia Dac Lac 
— informează agenția „Elibe
rarea". Ca urmare a acestor 
noi ofensive, forțele patriotice 
au scos din luptă peste 
200 de militari inamici, 
au distrus 43 vehicule blindate, 
au aruncat in aer 12 depozite 
și au capturat însemnate can
tități de armament și echipa
ment militar. 

ționarl din Ministerul Afaceri- 
Externe al Finlandei, ziariști. 
Ambasadorul României, Mircea 
Bălăncscu. a evocai semnifica
ția acestei aniversări In viața 
și activitatea tineretului român.

Ziarele ..Kansan Uutisct", or
gan al P.C. din Finlanda, șl 
„Palvnn Sanom-at*. organ al 
Partidului soci al-democrat de 
stingă, nu publicat ample ma
teriale în legătură cu aniversa
rea semicentenarului U.T.C. șl 
au informat cititorii despre di
feritele acțiuni organizate cu a- 
cest prilej în Finlanda.

nelto Pataccini, secretarul Fe
derației P.C.I. Reggio-Emi- 
lia și alți delegați la. Con
gres. Participanții au aplaudat 
cu căldură salutul transmis de 
delegația de studenți ai univer
sităților din Torino, în rîndu- 
Jrile cărora erau membri ai 
Federației Tineretului Comunist 
Italian și ai organizațiilor de 
tineret ale P.S.I., P.S.I.U.P.. re
publicană și catolice.

★

In cursul zilei de joi, tovară
șul Gheorghe Pana, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care participa la 
lucrările Congresului P.C.I., a 
făcut o vizită la Uzinele ..Auto 
Bianchi" din Milano. Directorul 
general, dr. Enrico Chiretti. îm
preună cu personalul din con
ducere, a primit și însoțit pe 
oaspetele român în principalele 
secții, furnizînd explicații asu
pra procesului de producție.

pînd din anul 1969, iar numă
rul total al persoanelor ucise 
aici în același interval, cu pri
lejul diferitelor acte de violență, 
a ajuns la 276.

© Companiile ..British Petro
leum" și .Gulf Oil" au acceptat 
principiul participării statului 
kuweitian la concesiunile lor — 
a anunțat ministrul finanțelor 
și petrolului, Abdel Rahman Al 
Atiki. El a menționat că aceas
tă participare a fost stabilită — 
deocamdată — la 20 la sută și 
că ea va putea crește treptat 
în viitor.

$ Comandamentul american 
din Vietnamul de sud a anun
țat, la 15 martie, retragerea a 
5 700 de militari din cadrul ce
lor două brigăzi terestre dc 
luptă care se află încă în Viet
nam — informează, din Saigon, 
agenția United Press Internatio
nal.

® Prin decret al Consiliului 
dc Stat al R.P. Bulgaria s-a 
hotărî t ca a treia sesiune a 
Adunării Populare a R.P. Bul
garia să aibă loc Ia 26 aprilie 
a.c., informează agenția B.T.A.

© Brazilia a procedat la a 
doua devalorizare a cruzeiro- 
ului din acest an. stabilind 
pentru moneda sa națională un 
curs de 5,81 cruzeiro per dolar 
la cumpărare și do 5,845 cruzei
ro per dolar la vînzare.

© Trei mii dc locuitori din 
11 sate ale regiunii spaniole 
Lugo (Galicia) au fost complet 
izolați mai multe zile, în urma 
unor căderi masive dc zăpadă. 
In unele localități, rezervele de 
hrană sînt aproape epuizate. 
In cea mai mare parte a 
Spaniei, timpul a devenit ploios. 
La Madrid, temperatura rămî- 
ne încă destul de scăzută pen
tru începutul primăverii.

© Muncitorii din Uruguay au 
organizat puternice acțiuni gre
viste pentru a protesta împotri
va creșterii neîntrerupte a Pre
țurilor în țară și a înrăutățirii 
continue a situației lor materia
le. La chemarea Convenției 
naționale a oamenilor muncii 
și a uniunii muncitorilor portu
ari, a încetat lucrul în numeroa
se întreprinderi. Greviștii s-au 
bucurat de sprijinul studenților, 
iar amploarea acțiunilor protes
tatare a paralizat transportul o- 
rășenesc din capitala țării. Mon
tevideo.

KIENG QUANG 16 (Ager
pres). — După însemnata victo
rie repurt; ;ă de forțele patrio
tice din Laos asupra trupelor 
intervenționiste tailandeze și 
„forțelor speciale" ale lui Van 
Pao în regiunea Sam Thong din 
provincia Xieng Quang, luptă
torii laoțieni continuă utacurile 
împotriva bateriilor de artilerie, 
aeroporturilor și depozitelor de 
muniții ale inamicului, concen
trate la Long Cheng — impor
tantă bază militară a inamicu
lui, relatează agenția Khaosan 
Pathet Lao. Ca urmare a unui 
intens bombardament de artile
rie, declanșat dc patrioți, aero
portul bazei de la Long Cheng a 
fost complcl scos din funcțiune.

Tiparul — întreprinderea poligialică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 390

TIRANA 16 (Agerpres). — 
Cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la crearea U.T.C., amba
sadorul României la Tirana, Ion 
Stolan, a organizat o conferin
ță de presă, la care au partici
pat reprezentanți al presei cen
trale, Agenției Telegrafice AP 
baneze (A.T.A.) șl Itadiotelevi- 
ziunii din R.P. Albania.

Ambasadorul român a vorbit 
despre viața și activitatea ti
neretului român, despre drumul 
parcurs de U.T.C., precum șl 
despre lupta acestuia pentru 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia.

★

COPENHAGA 16 (Agerpres). 
— Ambasada română la Co
penhaga a organizat, la 15 mar
tie, o conferință de presă con
sacrată aniversării a 50 de ani 
de la întemeierea Uniunii Tine
retului Comunist. Au participat 
Jom Kristensen, președintele 
C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist din Danemarca, A. E- 
nevoldsen. președintele Uniunii 
tineretului social-democrat din 
Danemarca, Ikito Morita, pre
ședintele Organizației Interna
ționale a tinerilor federalișli, 
deputați, ziariști, re proze n ta n ți 
ai organizațiilor de tineret din 
Danemarca.

PLENARA C.C. AL P.C.
DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE — 16 
— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite : Raportul 
prezentat dc Orlando Millas, 
membru al Comisiei Politice a 
C.C. al P.C. din Chile la lucră
rile Plenarei C.C. al partidului 
face o caracterizare amplă a 
momentului politic actual, su
bliniind sarcinile principale ce 
revin comuniștilor pentru a ac
ționa cu mai mare eficiență, 
împreună cu celelalte forțe po
litice alo Unității Populare, la 
soluționarea problemelor com
plexe ale transformărilor re
voluționare din țară.

Documentul înfățișează mo- 
bilurile acțiunilor imperialiste 
întreprinse împotriva Republicii 
Chile, in urma naționalizării cu
prului, și constată că, in prezent 
.conflictul social și politic s-a 
intensificat datorită unor cauze 
profunde cum sînt naționaliza
rea marilor mine de cupru, re
forma agrară, constituirea sec
torului social al economiei, do
meniul statal asupra băncilor, 
și ansamblul celorlalte măsuri 
antiimpcrialiste și antioligarhi- 
ce. Schimbările revoluționare 
care sînt în curs răspund dez
voltării luptelor de clasă ale 
muncitorilor și pâporului, dez
voltă forțele revoluționare și 
duc la disperarea claselor socia
le care pînă ieri dominau și ex
ploatau țara".

In document sînt scoase în e-’ 
vidență marile realizări ale gu
vernului Unității Populare, care 
și-a demonstrat capacitatea de 
a înfrunta cu succes sarcini di
ficile. ..El a găsit o situație în
grijorătoare a șomajului și. în 
scurt timp, l-a redus la jumă
tate, a ajuns la putere în împre
jurări în care economia naționa
lă era în stagnare de cîțiva ani 
și a pus-o în mișcare. In 1971, 
o dată cu naționalizarea cu
prului, luarea în stăpînire a 
băncilor și expropriere a 1 378 
de latifundii, a crescut cu 13 
la sută producția industrială, 
produsul național cu 9 la sută, 
iar nivelul consumului munci
torilor și funcționarilor, cu 13 
la, sută, s-au asigurat locuri de 
muncă pentru 200 000 de noi 
salariati, a crescut cu 38 la 
sută numărul elevilor înscriși 
în învățămîntul tehnico-profe-

în favoarea ratificării 

tratatelor semnate de R.F.G.
cu U.R.S.S. și R.P. Polonă

BONN 16 (Agerpres). — Pes
te 100 personalități din R.F.G. 
au adresat miercuri un apel o- 
piniei publice vest-gennane, 
pronunțindu-sc în favoarea ra
tificării. în cel mai scurt timp, 
a tratatelor semnate de R.F.G. 
cu Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Polonă. Printre 
semnatarii apelului se află pro
fesorii Jurgen Habermas, Eu
gen Kogon, Helmut Gollwitzer 
și Renale Riemeck, scriitorii 
Erich Kastner, Erich Kuby, 
Martin Walser și alții. Trata
tele se arată în apel, cores
pund întru totul intereselor na
ționale ale țărilor participante 
și aspirațiilor de pace și secu
ritate ale tuturor popoarelor 
Europei. In apel se apreciază 
că ncratificarea sau răstălmă
cirea tratatelor ar da o lovitu
ră procesului de destindere. 
Semnatarii apelează la opinia 
publică democratica din R.F.G. 
să considere drept o sarcină co
mună respingerea oricăror a- 
tacuri împotriva ratificării tra
tatelor.

MOSCOVA

Convorbiri
A. Kosîghin- 
Z. A. Bhutto
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

La 16 martie a sosit la Moscova, 
într-o vizită oficială, președintele 
Pakistanului, Zulfikar Aii Bliutto, 
anunță agenția TASS.

In aceeași zi, la Kremlin au în
ceput convorbirile intre premierul 
sovietic Alexei Kosîghin și președin
tele Bliutto.

----- <------

Președintele 
Nixon 

va vizita 
Uniunea 

Sovietică
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția TASS, 
Uniunea Sovietică și S.U.A. au con
venit ca președintele Nixon va sosi 
in vizită oficială la Moscova la 22 
mai 1972.

sional și cu 28 la suta al celor 
înscriși la universități.

Raportul subliniază că, deși 
au fost obținute mari realizări 
care răspund intereselor majo
rității chilienilor, «situația noas
tră nu este bună și dușmanul 
apare ca fiind in ofensivă și 
croind dificultăți".

„Construcția noii societăți este 
în curs de desfășurare. S-au 
făcut pașii inițiali. Acum se 
deschide noua etapă, superioara 
și de mai mare răspundere, 
constînd în a aprofunda schim
bările, in a face mai efectivă 
democratizarea unităților pro
ductive în a renova din rădă
cini însuși procesul muncii1*. 
„Este necesar un efort pa
triotic suprem în țară pentru 
creșterea producției de cupru și 
a celorlalte mărfuri de export”. 
Naționalizarea' cuprului creează 
condiții pentru ca, în scurt 
timp. Chile să învingă dificultă
țile care își au originea în de
pendența anterioară dc econo
mia imperialistă a Statelor U- 
nite. Aceasta este o sarcina a 
tuturor patrioților.

Raportul se ocupă de proble
mele aprovizionării populației 
cu ample referiri la lupta pen
tru combaterea speculei. In ca
drul aceleiași problematici sa 
analizează dificultățile și defi
ciențele din agricultură. Se su
bliniază necesitatea ca forma dc 
organizare a unităților ce se 
constituie după exproprierile de 
latifundii să fie dezbătută an
terior cu țărănimea.

„La înfăptuirea acestor obiec
tive trebuie, să contribuie fie
care din partidele care formea
ză Unitatea Populară în mod 
deosebit cele două partide cu 
influență mai marc în sinul 
clasei muncitoare — Partidul- 
socialist și Partidul comunist. 
Urgențele apărării guvernului 
Unității Populare impun o con
sultare și o muncă comună la 
toate nivelurile.

Clasa muncitoare și poporul 
sînt în măsură să întărească 
guvernul popular să ducă la 
îndeplinire cu succes fiecare 
din sarcinile acestuia și să 
zdrobească implacabil orice în
cercare sedițioasă — se arată în 
încheierea raportului.

BONN 16 (Agerpres). — Re
prezentanți ai diferitelor orga
nizații sindicale din R.F. a Ger
maniei au adresat, în ultimele 
zile. Bundestagulul și Bundes- 
ratului. numeroase rezoluții șl 
moțiuni în care cer ratificarea 
grabnică a tratatelor încheiata 
de R.F. a Germaniei cu Uniu
nea Sovietică și cu Polonia. 
Astfel, adunarea reprezentanților 
Sindicalului lucrătorilor din in
dustria materialelor de con
strucții din Solingen a condam
nat. într-o declarație. încercării®. 
U.C.D. — U.C.S. de a împiedica 
ratificarea acestor tratate, subli
niind că ele constituie o contri
buție importantă lu destindere 
și la coexistența pașnică a sta
telor europene. Ședința anuală 
a Sindicatului lucrătorilor din 
comerț, instituții bancare și de 
asigurări din Remscheid pre
cum și reuniunea reprezentan
ților Sindicatului metalurgiști- 
lor din același oraș au cerul 
Bundestagului să țină seamă de 
voința majorității populației și 
să aprobe cele două tratate.


