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LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Lucrările sesiunii a zecea 
a actualei legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale au 
continual, joi, cu dezbaterea 
celorlalte puncte aflate pe 
ordinea de zi.

in sală, alături dc deputați 
erau prezent! numeroși invi
tați — membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, activiști dc 
partid și de stat, oameni ai 
muncii, personalități ale vie
ții noastre economice, știin
țifice, sociale și culturale, 
ziariști.

Erau dc iată, de asemenea, 
membri ai corpului diploma
tic, corespondenți ai presei 
străine.

La intrarea in sala de șe
dințe, conducătorii de partid 
și de stat sini intîmpinați cu 
vii aplauze.

In loja din dreapta iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
Manca Mănescu, Paul N’icu- 
lesca-Mizil, Gheorghe Pană. 
Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, llie Verdeț. Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache. Constan
tin Drăgan, Emil Drăgânes- 
eu, Janos Fazekas. Petre lu
pu, Leonte Răutu, Vasile V li
eu.

In loja din stingă se află 
membrii Consiliului de Stal

La propunerea făcuta ir. 
numele Biroului M.A.N. de 
tovarășul Ștefan Voitec, au
re a prezidat ședința, Marea 
Adunare Națională a inclu- 
pe ordinea de zi un nou 
punct : eliberarea din func
ția de procuror general al 
Republicii Socialiste Româ
nia a tovarășului Alexa Au
gustin. in vederea pensionă
rii sole, și alegerea nouiu 
procuror general al Republi
cii Socialiste România.

Ministrul justiției, tovară
șul Teodor Vasiliu, a pre
zentat expunerea la proiec
tele de legi pentru modifica
rea : Codului penal și Codu
lui de procedură penală ale 

Republicii Socialiste Româ
nia. precum și a Legii nr. 
23/1969 privind executarea 
pedepselor.

Raportul Comisiei juridice 
a Marii Adunări Naționale, 
care a examinat și discutat 
aceste propuneri de modifi
cări, a lost citit de deputatul 
Traian lonașcu, președintele 
Comisiei.

La discuția generală asu
pra respectivelor proiecte 
de legi au luat cuvîntul de
putății : loan Ccterchi, pre
ședintele Consiliului legisla
tiv, Emil ian Nucescu. preșe
dintele Tribunalului Suprem 
al Republicii Socialiste Ro
mânia. Tudor Gheorghe, vice
președinte al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popu
lar judefean Buzău, Octavi
an Cratchi, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popu
lar județean Botoșani.

După discutarea pe artico
le a proiectelor de legi, Ma
rea Adunare Națională a a- 
doptat succesiv, in unanimi
tate, prin vot secret cu bile, 
legile pentru modificarea 
Codului Penal și Codului 
de procedură penală ale Re
publicii Socialiste România, 
precum și ale Legii nr. 2111969 
privind executarea pedepse
lor.

S-a trecut apoi la alegerea 
noului procuror al Republi
cii Socialiste România. Depu
tății au votat, prin buletine, 
eliberarea din această func
ție a .tovarășului Alexa Au
gustin. în vederea pensionă
rii sale. >i au ales in unani
mitate pe tovarășul Filimon 
Ardeleanu ca procuror gene
ral al Republicii Socialiste 
România.

In încheierea ședinței de 
joi, la propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, de
putății au aprobat, prin vot 
deschis, o serie de modifi-
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Expunerea la proiectele dc lege 
pentru modificarea Codului penal, 

Codului dc procedura penala 
și a legii nr. 2311909 privind 

executarea pedepselor
— prezentată de tovarășul leodor Vasiliu, 

ministrul justiției
Infățișînd, din însărcinarea 

Consiliului de Miniștri, unele 
modificări ce se propun a fi 
aduse Codului penal. Codului 
de procedură penală și Legii 
privind executarea pedepse
lor, vorbitorul a spus:

Aplicarea în practică a le
gislației penale — ce s-a do
vedit un instrument activ în 
combaterea faptelor antiso
ciale — a învederat că pen
tru asigurarea în continuare 
a unei cit mai bune adminis
trări a justiției sînt necesare 
unele modificări, care să per
mită o evaluare mai realistă 
a gradului de pericol social 
concret al faptelor ce cad 
sub incidența legii penale și 
instituirea unui sistem mai 
variat de individualizare a 
pedepselor, spre a se conferi 
posibilități mai largi de re
educare a celor care încalcă 
legile, fără ca prin aceasta să 
se slăbească fermitatea în 
combaterea manifestărilor an
tisociale.

In acest scop, s-a conside
rat indicată introducerea u- 
nor dispoziții prin care se 
prevede posibilitatea pentru 
procuror sau instanța de ju
decată de a decide că nu cons
tituie infracțiune acele fapte 

care, deși prevăzute de legea 
penală, în concret nu prezintă 
pericolul social necesar pentru 
existența unei infracțiuni. 
La luarea hotărîrii, procuro
rul sau instanța va ține sea
ma de modul, mijloacele și 
împrejurările în care fapta 
a fost săvîrșită, de scopul ur
mărit, de urmările produse 
și de persoana făptuitorului 
Totodată, pentru ca aseme
nea fapte să nu râmînă ne
sancționate, se instituie în 
privința lor sancțiuni cu ca
racter administrativ — mus
trarea, mustrarea cu avertis
ment sau amenda — ce pot 
fi aplicate numai de procu
ror sau de instanța judecăto
rească.

Se prevede, de asemenea, 
pentru infracțiunile cu un 
grâd redus de pericol social 
posibilitatea executării pe
depsei prin muncă, fără pri
vațiune de libertate. Munca 
corecțională nu se poate dis
pune decît dacă pedeapsa a- 
plicată este închisoarea de 
cel mult doi ani, fiind ex
ceptate expres infracțiunile 
grave.

O altă modificare ce se 
propune se referă la aplica
rea amenzii pentru un număr 

mai mare de infracțiuni și 
majorarea limitelor acesteia, 
în funcție de gravitatea fapte
lor.

Prin modificările propuse 
se prevăd și alte îmbunătă
țiri ale reglementării actuale, 
privind recidiva, efectele 
circumstanțelor atenuante și 
conținutul unor infracțiuni.

In același timp, pentru 
sporirea operativității în ac
tivitatea organelor judiciare, 
se prevede lărgirea substan
țială a competenței judecă
toriilor și unităților locale 

de procuratură, precum și 
unele simplificări în activita
tea de urmărire penală.

Propunerile de îmbunătăți
re a legislației penale — a 
relevat In încheiere vorbito
rul — consacră, prin caracte
rul și finalitatea lor. umanis
mul socialist a) legislației 
noastre penale: ele sînt me
nite să asigure, tot mai mult, 
prevenirea săvîrșirii de fapte 
antisociale, fără a se slăbi 
fermitatea în combaterea fap
telor penale. îmi exprim con
vingerea că adoptarea proiec
telor prezentate va contribui 
la întărirea ordinii de drept, 
a legalității, servind interese
le societății noastre socialiste.

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în Capitală 

a fost inaugurată expoziția 
„80 de ani de la crearea partidului

politic al clasei muncitoare din România"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a inaugurat, țoi 
la amiază, expoziția intitulată 
„80 de ani de la crearea parii 
dului politic al clasei munci
toare din România".

La festivitate au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Pa 
ul Niculescu-Mizi), Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, llie Verdeț, Mî 
xin» Berghianu. Gheorqhe 
Cioară, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petro 
Lupu, Dumitru Popescu, Leon- 
te Răulu, Vasile Vllcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Constantin 
Băbalău, Petre Blajovici, Cor 
nel Burtică, Miron Conslanli- 
nescu, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Aurel Duca, Mihai Ge
re. Ion Iliescu. Ion Ionită. Va
sile Patilinet, Ion Pătan, Miha; 
Telescu, Iosif Uglar, Richard 
Winter. Ștefan Andrei, fon 
Dincă. precum și Chivu Stoi
ca, Constantin Pîrvulescu, Pe
tre Constanlinescn-Iași, Mihai 
Cruceanu, alți militanți din 
ilegalitate ai partidului și ai 
mișcării muncitorești din tara 
noastră. Au luat, de asemenea, 
parte membri ai C.C. al P.C.R. 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid, conducăto
rii unor instituții centrale și 
organizații obștești, activiști 
de partid și de stat, personali
tăți ale vieții științifice, oa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe conducătorul delegației economice 

guvernamentale a Republicii Unite Tanzania
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după- 
amiază, pe dr. Wilbert K. 
Chagula. ministrul afacerilor 
economice și dezvoltării pla
nificate, conducătorul delega 
ției economice guvernamenta
le a Republicii Unite Tanza
nia, și C. D. Msuya, ministrul 
finanțelor, care se află în țara 
noastră cu prilejul lucrărilor 
celei de-a doua sesiuni a Co
misiei mixte româno-tanza- 
niene, de cooperare economică 
și tehnică.

La primire au participat to
varășii Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului ex
terior, și Vasile Pungan, con
silier al președintelui Consi
liului de Stat.

Cu acest prilej, conducăto
rul delegației guvernamentale 
tanzaniene a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de salut și cele mai bu
ne urări din partea președin

meni ai muncii din întreprin
derile bucureștene.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei fac o caldă și însuflețită 
primire conducătorului Iubit 
al partidului și stalului nostru-, 
ei scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P. C. R 
„Ceaușescu — P. C. R." 
Pionierii oferă cu dragoste ga
roafe roșii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Cuvîntul de deschidere esle 
rostit de tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale si 
politice.

In aplauzele rp|or prezent!, 
tovarășul Nicolae Ceaușpscu 
laie panglica inaugurală a 
expoziției.

O sugestivă prefață a is
toriei mișcării noastre munci
torești o constituie apre
cierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. înscrisă pe pri
mul panou al expoziției : 
„Crearea in 1893 a Partidului 
Social-Democrat al Muncitori 
lor din România constituie un 
moment de însemnătate Isto 
rică in dezvoltarea luptelor 
sociale din tara noastră, in 
organizarea clasei muncitoare 
pe plan national, începutul a 
firmării sale în principalele 
probleme care frămintau viata 
sorial-politică a societății dm 
acea vreme".

Emoționantă retrospectivă, 
expoziția însumează un mare 
număr de piese documentare 
- mărturii originale, fotogra
fii, facsimile, extrase din or* 

telui Republicii Unite Tanza 
nia, Julius K. Nyerere, a gu
vernului și poporului tanzani- 
an.

Relevînd că lucrările Comi
siei mixte româno-tanzaniene 
au oferit prilejul de a fi vi
zitate întreprinderi, unități a- 
gricole, conducătorul delega
ției a subliniat că aceasta i-a 
permis să cunoască rezultate
le dezvoltării economiei țârii 
noastre și multiplele posibili
tăți pe care acestea le pot o- 
feri pentru dezvoltarea cola
borării dintre cele două state 
prietene. El a subliniat că deși 
a trecut numai un an de la 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în țara sa, de la 
întllnirile avute cu acest pri
lej cu șeful statului tanzanian, 
cooperarea generală a evolu
at favorabil, s-au pus bazele 
unor acțiuni concrete de con
lucrare în diferite domenii e- 
conomice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a evocat cu satisfacție vizita 
făcută anul trecut în Republi

sa vremii — care releva preg
nant, cu puterea adevărului și 
forță evocatoare, existența de 
mai bine dc un secol, a orga
nizațiilor politice ale -Insei 
muncitoare din România. Nu
meroase materiale atestă con
stituirea primelor organizații 
muncitorești cu caracter pro 
fesional și ulterior cu caracter 
politic, cele dinții forme de 
acțiune — grevele —, apari
ția primelor gazete muncito
rești. cum ar fi „Tipograful 
român". Este consemnată su
gestiv înființarea, la Bucu
rești, In 1872, a Asociației ge
nerale a tuturor lucrător dor 
din România, organizație pro
fesională ce Iși propunea, pen
tru prima oară, să realizeze u- 
nirea pe scară națională a 
muncitorimii. Urmează evoca
rea momentelor privind orga
nizarea cercurilor socialiste, a 
cercurilor și cluburilor munci
torești cu un toi mai pronun
țat caracter politic, editarea 
ziarelor și revistelor lor, care 
au jurat un rol de prim ordin 
in maturizarea politică și for
marea conștiinței do clas.'i a 
proletariatului. Documente pur- 
tînd patina vremii vorbesc des
pre începuturile mișcării mun
citorești din România, lespre 
dezvoltarea ei sub influenta 
ideilor marxismului, despre 
afirmarea proletariatului ca 
forța cea mai înaintată a so
cietății românești. In acest ca
dru istoric este relevată Inten
sa activitate propagandistică
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ca Unită Tanzania, convorbiri
le avute cu șeful statului tan
zanian și a exprimat hotărîrea 
părții române de a acționa 
pentru înfăptuirea acordurilor 
stabilite cu acest prilej. In 
context, președintele Consiliu
lui de Stat a salutat faptul că 
s-a dat viață unor importan
te înțelegeri economice și a 
apreciat rezultatele rodnice cu 
care s-au încheiat lucrările 
Comisiei mixte româno-tanza
niene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru mesajul a- 
dresat de șeful statului tan
zanian și a adresat, la rîndul 
său, președintelui Julius Nye
rere un cordial salut și urări 
de prosperitate și pace po
porului tanzanian prieten. 
Președintele Consiliului de 
Stat a arătat că așteaptă cu 
deosebită plăcere vizita de 
răspuns a șefului statului tan
zanian.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

DIN PRINCIPALELE PREVEDERI ALE LEGILOR 
PRIVIND MODIFICAREA CODULUI PENAL, 

CODULUI DE PROCEDURA PENALĂ Șl A LEGII 
PRIVIND EXECULAREA PEDEPSELOR

------------------------------------------

Noile proiecte de Legi adop
tate joi de roiui suprem ai 
țării completează Legislația 
penală. actuală care
și-a dovedit viabilita
tea in cursul aplicării sa
le, contribuind la o m<.: 
bună apărare a ordinii de 
drept socialiste și la înfăptu
irea mai eficientă a politicii 
penale a statului nostru, in 
etapa actuală.

Din practica aplicării a- 
cestei legislații a rezultai în
să necesitatea unor mod if i 
?ări. pentru a nu se mai 
menține în sfera de aplicare 
3 legii penale laptele mărunte 
re nu prezintă gradul dc pe
ricol social al unei infrac
țiuni, precum și pentru a se 
institui un sistem mai variat 
de sancționare a infracțiuni
lor șj de individualizare a 
pedepselor, menit să asigure 
posibilități mai largi de re
educare a făptuitorului, fără 
a se slăbi fermitatea in com
baterea manifestărilor aa’1- 
sociale grave. Astfel, in Co
dul penal au fost introduse 
unele prevederi potrivit că
rora fapta prevăzută de ie- 
gea penala nu constituie in
fracțiune dacă nu prezintă 
gradul de pericol social nece
sar pentru existența unei in
fracțiuni. Sînt arătate, totoda
tă, și criteriile de care trebuie 
să se țină seama in aplicarea 
acestora, prevederi cum sini: 
atingerea minimă adusă u- 
nor valon sociale, conținu
tul concret al faptei, modul 
și mijloacele de săvîrșire a 
acesteia, urmările p.'-duse, 
scopul urmărit, împrejurările 
Ln care a fost comisă, precum 
și persoana și conduita făp
tuitorului. In același timp, 
pentru ca astfel de fapte să 
nu rămînă totuși nepedepsiie, 
procurorul și instanța de ju
decată au dreptul de a apli
ca sancțiuni cu caracter ad
ministrativ — mustrare, mus
trare cu avertisment sau a- 
mendă.

Pentru a se asigura în 
mai mare măsură reeducarea 
infractorilor, prin muncă, s-a 
prevăzut posibilitatea obli
gării la prestarea unei munci 
utile pentru societate a per
soanelor care săvîrșesc in
fracțiuni ce nu prezintă o 
gravitate deosebită. Munca 
urmează să se efectueze fără 
privațiune de libertate. Ast
fel. procesul reeducării și 
îndreptării acestor infractori 
are loc in cadrul unui colectiv 
de muncă, fără ca acești 
condamnați să fie rupți de 
viața socială. Munca corec
țională se execută pe șantie
re, în unități agricole, fores
tiere ori in alte organizații 
socialiste, infractorul urmînd 
să presteze o activitate pro
ductivă sau de specialitate. 
In timpul prestării muncii, 
condamnatul nu poate ocupa 
funcții de conducere, admi
nistrative, instructiv-educa- 
tive sau de gestiune.

Astfel în Legea nr. 23/1969 
privind executarea pedepse
lor s-au prevăzut dispoziții 
referitoare la modul de stabi
lire a locului în care se pres
tează munca corecțională, la 
condițiile de efectuare a a- 
cesteia, la cotele ce se rețin 
din remunerația cuvenită ce
lui condamnat, în raport de 
veniturile realizate și de si
tuația sa familială, precum 
și la obligațiile pe care a- 
cesta le are în timpul execu
tării pedepsei.

Dacă cel condamnat este 
minor, cotele se reduc la 
jumătate.

In cazul condamnaților care 
au, potrivit legii, persoane în 
întreținere, cotele prevăzute 
se diminuează.

Conducerea organizației are 
îndatorirea să creeze con
damnatului condiții de mun
că pentru a-și putea înde
plini obligațiile ce-i revin și 
desemnează un colectiv care 
îi va supraveghea conduita, 

sprijinindu-1 în vederea în
dreptării sale. Condamnatul 
nu are drept la concediu de 
odihnă, durata pedepsei nu 
se socotește la calcularea ve
chimii în muncă, nu poate 
părăsi, fără aprobarea orga
nului de miliție, localitatea 
unde se află organizația so
cialistă în care prestează 
munca.

In modificările aduse Co
dului penal se menționează 
că dacă cel condamnat a e- 
xecutat cel puțin două treimi 
din durata pedepsei, a dat 
dovezi temeinice de îndrep
tare, a avut o bună condui
tă, a fost disciplinat și stă
ruitor în muncă, instanța poa
te dispune încetarea obligării 
la muncă corecțională. la ce
rerea organului colectiv de 
conducere al organizației so- 

'liste în care condamnatul 
prestează munca. Pedeapsa 
se consideră executată dacă 
în intervalul de timp de la 
încetarea obligării la muncă 
corecțională și pînă la împli
nirea duratei pedepsei, cel 
condamnat nu a săvîrșit din 
nou o infracțiune.

Prin modificările aduse Co
dului de procedură penală 
s-a prevăzut procedura de ur
mat în cazul faptelor care 
nu prezintă pericol social al 
Unei. ’."fracțiuni, în cazul o- 
bligării condamnatului la 
munca corecțională, precum 
și pentru punerea în execu
tare a amenzilor penale. In 
cadrul acelorași preocupări, 
a fost realizată o stabilire 
mai judicioasă a competen
ței de supraveghere a urmă
ririi penale de către procu
ror, precum și a competenței 
organelor de urmărire pe
nală șl instanțelor judecăto
rești. lărgindu-se competen
ța procurorilor de la unități
le locale de procuratură, pre
cum și sfera cauzelor care 
vor fi judecate. în primă ins
tanță, de către judecători.

o
Ritm susținut la lucrările 

de pregătiri
La frontul galeriei trans

versale nr. 8, orizontul IX, 
de la E.M. Aninoasa, har
nica brigadă condusă de 
PAVEL DEDIU a avansat 
în luna martie, la zi, cu 
peste 10 ml mai mult decît 
era prevăzut, ceea ce ridi
că sporul la 30 ml înainta
re, raportați peste prelimi
nar, dc la începutul anu
lui. Năzuința colectivului 
este de a asigura intrarea 
in funcție a abatajului ca
meră 8—9 cu cel puțin 10 
zile înainte de termenul 
înscris în programul de lu
cru. Ritmul impus de bri
gadă garantează îndeplini
rea obiectivului. Ordinea 
și disciplina statornicite la 
locul de muncă, buna orga

Astăzi, vineri 30 martie, 
posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite di
rect de la Sala Palatului Re
publicii Socialiste România. 
Adunarea festivă organizată

UCCESE

nizare a fluxului extractiv, 
sînt factori de seamă in 
obținerea frumoaselor reali
zări și contribuția șefilor 
de schimb DUMITRU LA- 
ZÂR, CONSTANTIN VA
SILIU, MIHAI POROJNI- 
CU și PETRU ȘOTAN este 
in acest sens substanțială.

Toate sectoarele 
cu planul 
îndeplinit

Colectivul de munca al E.M. 
Uricani raportează cu 3 zile 
înainte de încheierea trimestru
lui I al anului un plus la pro

ducția extrasă de peste 670 to
ne. Demn de remarcat este 
faptul că toate sectoarele în
registrează îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, in 
frunte situindu-se colectivul 
sectorului II cu un spor de 
peste 600 tone. Se evidențiază 
aportul consistent al brigăzilor 
conduse de Jenicâ Nâstase și 
Nicolae Ghiur, de la sectorul 
II, Ion Agheorghesii, Ion Pe- 
treanu și Gheorghe Scorpie. In 
cadrul pregătirii viitoarelor ca
pacități de producție, rezultate 
frumoase ou obținut brigăzile 
conduse de Constantin Grădi- 
naru, Ștefan Nagy și Simion 
Budescu.

Nu s-au lăsat mai prejos 
nici brigăzile conduse de Ion 
Brinzan și Ștefan Gheorghiu, 
de la lucrările de investiții, 
care raportează proporții ridi
cate de realizare a prelimina
rului la zi.

în pagina a 2-a:

Cabinetele de științe sociale — 
instrumente vii 

ale muncii de propagandă

Cuprinde adnotări pe marginea unui schimb 
de experiență organizat la Vulcan

Azi, la posturile noastre 
de radio și televiziune

Fruntași 
între fruntași
Sectorul IV de la mina Vul

can de la începutul 
anului se menține pe locul in- 
lii. In' luna curentă ra
portează o depășire de 
2 449 tone. Aceasta înseamnă 
că de la începutul anului 
s-a acumulat aici un spor de 
producție extrasă de peste 
6 000 tone de cărbune.

Printre cei care au contri
buit Ia obținerea acestor re
zultate se numără brigăzile 
de frontaliști conduse de 
CONSTANTIN CIOBÂNOIU 
șl NICOLAE STOIAN, care 
au dat peste plan 712 tone 
in luna martie, și brigada de 
la abataj cameră condusă de 
FLOREA PETRIȘOR. care în
scrie pe panoul de onoare al 
întrecerii un plus de 120 to
ne.

cu prilejul împlinirii a 80 de 
ani de la crearea partidului 
politic al clasei muncitoare 
din România.

Transmisia va avea loc In 
jurul orei 17.00.

„ VREM 
SĂ FIM 
PRIMII"

Șeful de schimb. NICO
LAE DAN este cel mai 
vechi miner din brigada 
condusă de Nicolae llie, dc 
la E.M. Aninoasa. A cres
cut odată cu colectivul, s-a 
maturizat o dată cu el. Es
te exigent cu el însuși și 
pretinde și celorlalți ordine, 
disciplină, sîrguință, dărui
re în muncă. 1

1 — Oamenii te vor mțete- |I ge șl le vor ajuta totul va . I depinde de tine I
I ...Și, țntr-adevăr, așa s-a • I lntimplat. De 13 ani „...știu 
. pe liecare ce poate, ce-l I doare, cum se zice, neca- I zurile și bucuriile lui".

I Foarte pricepuți, „talente, 
ce mai...", sînt minerul GA-

IVRILĂ JIESCU, ajutorul de 
miner ȘTEFAN CUPTOR si 
vagonetarul AUREL BÂIE-

IȘU. „Nu cer schimbului 
meu, ne destăinuie surizind 
Nicolae Dan. decît să se lu
creze corect, să-și îndepli
nească obligațiile — concu
răm doar la prezență, la 
disciplină, aici să fim pri
mii. asta-i întrecerea I"

...Șeful de schimb Nico
lae Dan are două lelițe. Lu
minița și Mioara. Cea mică 
e la grădiniță, a învățat pri
ma poezie de 8 Martie să 
i-o spună mamei.

T. MORAR
k_________________________ /
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CABINETELE 
DE ȘTIINȚE SOCIALE 

iHi dfc muncii de
De ce am intitulat acțiunea

Un util schimb de experiență
Din punct do vedere orga

nizatoric. comitetele de partid, 
lectorii, propagandiștii, mas» 
de oameni ai muncii dispun, 
pe unul din planurile munco 
politice de masă, de trei for
me . cabinetul de științe so
ciale. punctul de informare 
și documentare si. dr > 
mai recenta, cabinetul de partid 
orășenesc, constituit pe baze 
obștești. Din punct de vedere 
al activității, identificăm un 
singur nucleu caro, indiferent 
cum îi vom spune, vine în 
sprijinul muncii politice de 
masă, un nucleu care dinami
zează cercuri largi de oameni 
cuprinși în acțiuni ale mun
cii de propagandă. Desigur, 
trebuie păstrate anumite pro
porții între un punct de in
formare și documentare și un 
cabinet daT intre ele cu ’oale 
deosebirile ce decurg din do
tare, există multe interferen
țe : și unul și altul sînt che
mate să pună la dispoziția ce
lor interesați, mijloacele nece
sare cunoașterii, aprofundării, 
însușirii celor mai recente ho- 
târîri ale conducerii superi
oare de partid și de stat, celor 
mai recente legi ale societății 
noastre.

La Vulcan, una din aceste 
forme a fost real așezată pe 
bazele unei activități eficiente. 
Este vorba de cabinetul de 
științe sociale orășenesc, în
ființat la clubul din localita
te. Anumite rezultate bune, 
obținute de acest cabinet, i-au 
recomandat pe vulcâneni să 
găzduiască schimbul de expe
riență pe care, în știrea noas
tră anterioară l-am denumit 
ea avtnd o evidentă utilitate 
pentru participanți.

Experiența comunicată de 
gazde a fost bogată. Un ca
binet modest, amenajat cu 
suficient gust, un colectiv pa
sionat despre care nu putem 
spune că ..a fost sprijinit** de 
secretarul cu propaganda al 
orașului. Acesta face parte 
din colectiv ca om de acțiu

ne, și nu ..de sprijin". In sfîr- 
sit, un program cuprinzător 
Cu «ceste elemente s-a pre
zentat cabinetul în fața oas
peților.

Din programul cabinetului 
au fost eliminate acțiunile ne
concrete, formale. După vizi
tarea sălilor amenajate la 
club, participanți) au fost in
vitați la comitetul orășenesc 
de partid unde nc-am con
vins de concretețea activității 
cabinetului. Exemplele ofe
rite — un scurt-mctraj reali
zat de cabinet, și o bandă so
noră — sînt, cu toate criticile 
(necesare) ce s-au făcut au
zite, de bun augur, dovedind 
că acolo unde exista inițiati
vă. unde acțiunile sînt înțelese 
prin finalitatea lor (și mai pu
țin prin festivism) se pot rea
liza multe lucruri bune în 
sprijinul muncii de propagan
dă.

Scurt-metrajul a avut, e a- 
devârat. unele stîngăcii (fon
dul muzical nepotrivit: co
mentariul a fost lipsit de sa
voarea unor replici autentice, 
vrînd să parcurgă un text mai 
lung decît era necesar). Dar 
imaginea, și chiar cîteva pa
ragrafe ale textului au arătat 
încă o dată avantajele ce se 
obțin atunci cînd un aparat 
de filmat este mînuit cu inge
niozitate. ..La mina Vulcan — 
am reținui o referire critică, 
surprinsă pe viu de realizatori 
— sala cabinetului este ncco- 
respunzătoare. Același califi
cativ ii acordăm și activitâl 
cabinetului pe care secretarul 
de partid al minei o califică 
drept modestă*'. Pe peliculă 
era prezentată sala — ca a- 
tare — apoi același secretar 
surprins pe poziții de justifi
care. Am urmărit, apoi, o suc- 

. cesiune de imagini — oameni 
în prim-plan, luînd cuvîntul 
la dezbateri, în discuții libere, 
la mină, în birouri — cu toții 

'surprinși în atitudini reale, 
necontrafăcute, neștiindu-se 
filmați, fără vreun iz de festi

vism sau formalism. Acea pu
tere de selecție pe care doar 
pelicula o deține nc-a ajutat 
să deosebim, îndată, activistul 
caro trăiește în miezul proble
melor, care se preocupă real 
de rezolvarea lor, de celălalt, 
care are In vedere în primul 
rînd justificările pentru o e- 
vcntunlă tragere la răspunde
re, uitînd de cerința unei 
munci total angajate, eficien
te. Filmul, deși s-a limitat la 
activitatea cabinetului, a de
pășit tiparele obișnuite. in- 
trind în sfera problemelor ce 
preocupă foarte multă lume. 
..Iată cite puteți vedea, se pă
rea că no spune realizatorii, 
dacă icșiți din sala cabinetului 
dc științe sociale și vă npro- 
piați dc oameni. Iată cite lu
cruri se petrec ..afară", lucruri 
care sînt ale noastre, ale lec
torilor sau propagandiștilor’**.

Fără îndoială, pelicula con
stituie un sprijin de mare u- 
tilitate în activitatea unui ca
binet. Ahticipînd o acțiune, 
vulcănenii ne-au anunțat că 
într-un viitor apropiat o vor 
folosi chiar la dezbaterile u- 
nei plenare, completînd (sau 
înlocuind) obișnuitul material 
pe baza căruia se poartă dez
baterile. Este o încercare te
merară, dar nu imposibilă. 
Atîta doar că, în acest caz pe
licula va trebui să poarte, pe 
toată verticala și orizontala 
dimensiunilor ci, amprenta o- 
piniei comitetului orășenesc 
de partid. încercarea ne vor
bește, însă, pe un alt plan, 
despre activitatea vie pe care 
o desfășoară cabinetul de ști
ințe sociale.

Mai puțin reușită, ca bogă
ție de experiență acumulată și 
împărtășită, a fost banda so
noră (fragmente înregistrate 
de la o dezbatere pe teme de 
producție). Fapt care nu în
seamnă însă că membrii ca
binetului nu îi vor găsi și 
acesteia, în viitor, folosința 
cea mai potrivită.

După cum am relatat într-un număr precedent 
al ziarului nostru, la Vulcan a avut loc, in cursul 
săptăminii trecute, un schimb de experiență pe 
tema activității CABINETELOR DE PARTID OB
ȘTEȘTI, A CABINETELOR DE ȘTIINȚE SOCIALE 
si PUNCTELOR DE INFORMARE ȘI DOCUMEN
TARE POLITICA din unitățile economice ale muni
cipiului. Considerăm că discuțiile interesante, pur
tate cu acest prilej, experiența comunicată intre 
numeroși participanți — secretari ai comitetelor de 
partid orășenești și din întreprinderi, responsabili 
cu munca de propaganda din cadrul unor comitete 
de partid și responsabili ai cabinetelor — întrunesc, 
prin utilitatea lor, toate condițiile pentru a li se 
face loc pe larg, în coloanele ziarului, pentru a le 
comunica, pe această cale, unui activ mai larg de 
propagandiști, lectori, agitatori care se află mereu 
in miezul problemelor politicii interne a partidului. 
Conform promisiunii făcute cititorilor, consacram 
deci, aceste rînduri, schimbului de experiență amin
tit.

Din discuțiile purtate (eliberate dc orice forma
lism. fapt ce a făcut să cîștige în utilitate și efici
ență) am desprins, in marc, trei direcții de orien
tare, trei FUNCȚII ale cabinetelor și punctelor de 
informare și documentare (desigur, fără pretenția 
unor clasificări definitive, sau dc ultimă oră). Aces
te funcții se referă, prima Ia INFORMARE ȘI DO
CUMENTARE — după cum sună însăși titulatura 
uneia din formele muncii politice de masă la care 
ne referim — a doua la ACȚIUNE, și cea de a 
treia la CERCETARE. Repetăm, clasificarea nu are 
pretenția ultimului cuvînt. De altfel, ea nu ne a- 
parține în exclusivitate, fiind o sinteză a dezbate
rilor ca și a concluziilor emise dc tovarășii NICO
LAE ANDRONACHE, șeful secției de propagandă a 
comitetului județean de partid, și IONEL CAZAN, 
secretar al comitetului municipal de partid.

Acțiuni multiple în sprijinul 
producției, educației comuniste

In argumentarea funcției dc 
acțiune a unui cabinet dc ști
ințe sociale, ne vin în sprijin 
și alte nuclee dc acest gen, 
decît cel de la Vulcan. Astfel, 
la mina Lonea, cabinetul a 
polarizat în jurul său acțiuni

cu o problematică diversă — 
dc la producție la educație po
litică, cetățenească — intr-o 
gamă largă de forme, luate 
acestea dovedind cît de util 
este cabinetul ca instrument 
de lucru al comitetului de 
partid atunci cînd e folosit 
cu chibzuință. In sfera pro
ducției, cabinetul a intervenit 
prin acțiuni cu adresă precisă: 
într-un sector de producție se 
ridica necesitatea schimbării 
metodei de exploatare, a in
troducerii abatajelor frontale. 
In această situație, oamenii 
au cerut organizarea unui 
schimb de experiență cu alte 
exploatări miniere, au solici
tat să fie sprijiniți în cunoaș
terea noilor utilaje de lucru. 
Comitetul de partid a atras, 
in cadrul cabinetului, cadrele 
tehnice ale sectorului, mineri 
cu experiență care s-au docu
mentat însușindu-și o bază 
solidă de cunoștințe, pe care 
le-au transmis apoi oamenilor 
de la front. Astăzi, sectorul e 
fruntaș pe mină, tocmai dato
rită metodei noi de exploata
re introduse.

A apărut o nouă lucrare în sprijinul propagandiștilor. In atmosfera de lucru a cabinetului i se face o scurtă 
prezentare, fiind recomandată totodată secretarilor comitetelor de partid și responsabililor de cabinete.

Amenajat în sala de apel a 
minei, cabinetul de științe so
ciale de la Lonea nu este stră
in de nici una din acțiunile 
întreprinse aici, înccpînd de 
la discuțiile libere purtate cu 
minerii, pînă la cele organi
zate, la intrarea sau ieșirea 
din stbteran. Este, credem, cel 
mai elocvent exemplu al unui 
cabinet de științe sociale a- 
propial de oameni, ancorat in 
problematica vastă a minei, 
orientat spre acțiuni de utili
tate stringentă. Aici, la cabi
net, poposesc diriginții — mai
ștri, propagandiștii, lectorii 
cursurilor de învățămînt de 
partid, lot aici se dezbat, cu 
diferite cadre, probleme tehni
ce sau de eficiență economică. 
De aici încep acțiunile menite 
să conducă la întărirea disci-

Pentru o informare promptă,
plinei, la formarea conștiinței 
socialiste, făurirea omului 
multilateral dezvoltat.

operativă, bogată
Stă la îndemîna tuturor 

comitetelor de partid, efec
tuarea unui sondaj 
a-și da seama in ce 
me oamenii muncii 
să fie cît mal bine informau. 
Ar fi una din acțiunile care 
pot fi IntTepriuse chiar prin 
intermediul cabinetului de 
științe sociale. Cercelăr: si
milare, comunicate in m<. 
multe lucrări de specialitate, 
ne îndreptățesc să anticipăm 
rezultatele unui astfel do 
sondaj. Exista numeroase 
canale de informare (ne re
ferim la mijloacele de comu
nicare in masă) dar ele nu 
reușesc să ușureze recepta
rea 
lor, 
tori

pentru 
proble- 
doresc

cest

temeinică o informații- 
insușirea lor pentru lec- 
și propagandiști. In a- 
caz, doritorii se adre-

sează unei surse competen
te. unde vor sa găsească, in 
tifapul cel mai scurt, volu
mul cel mai mare de infor
mații, pe anumită tenia. 
Acestei cerințe trebuie în 
primul rind să-i răspundă 
punctul dc informare politi
ca și documentară, cabine
tul de științe sociale sau ca
binetul obștesc de partid. 
De aici îndatorire,) cabinetu
lui de a fi Ja zl“ cu cele 
mai de seamă probleme ale 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
de a desfășura o activitate 
constantă in ce privește î’w- 
bogătirea fondului documen
tar propriu, clasificarea a- 
cestuia pe teme ale muncii 
de propaqandă, pentru a fi 
oricînd la îndemîna unui

lector, propagandist ,sau 
chiar direct, a oamenilor 
muncii.

Pe un alt plan, cabinetul 
sau punctul de informare 
trebuie să fie oricînd în po
sesia datelor privitoare ia. 
activitatea locală, la unită
țile economice care activea
ză în raza lor do influență. 
Aceste două cerințe, odală 
împlinite, cabinetul va prin
de viață în sensul adevăr jI 
a) cuvîntului. va antrena în 
jurul său toi mai mulți oa
meni. va desfășura o act'Vi
tale prin oameni, pentru oa
meni, soldată cu o eficiență 
crescindă.

Mai mulți participanți la 
schimbul de experiență op 
la Vulcan, intre care tova
rășii Andrei Colda, <■< r. 'ar 
de partid al minei Lonea.

cabinetului 
de partid, 
Bildea.

din 
colectivul

Ci

mu- 
Ni- 

dlrecto- 
Vukan, 

cabi- 
sociale, 

secretar al com;- 
orășenesc Lupeni, 

prini-secrc.ar

Aurel Birlea, secretar al co
mitetului orășenesc do par- 
1 -I Vulcan, Teodor Rusu. di
rectorul 
nicipal 
colae
rul clubului 
membru în 
netului de științe 
Ion Marcu, 
totului
Petru Barbu.
al comitetului orășenesc de 

partid Vulcan au sublimat 
in cuvîntul lor importanța 
funcției de informare — 
documentare a cabinetelor 
menite de a veni in spriji
nul lectorilor și 
diștilor, de a se afla cu un 
pas înainte față de învață- 
rnintul de partid, satisfăcind 
acestei activități de propa
gandă, toate cerințele.

propagan-

Aspect din timpul dis

cuțiilor purtate cu prilejul 

schimbului de experiență.

la holul clubului din Vulcan parllrlpanțli la schimoul de experiență iau < unoșt;n;<i, 
prin intermediul exponatelor afișate, de cîteva din realizările unui colectiv Iruntr.s : 
mina Vulcan.

Cunoașterea cerințelor imediate, dar și 
a rezultatelor fiecărei acțiuni>

Ceea ce am denumit drept 
func(ie do cercetare a unui 
cabinet de partid, cuprinde 
două sensuri : cercetare pen
tru cunoașterea cerințelor lec
torilor, propagandiștilor, tutu
ror oamenilor muncii, iar pe 
un alt plan, cercetare pentru 
a constata eficiența acțiunilor 
realizate. Este necesar, s-a 
subliniat de către mulți parti
cipant în discuțiile purtate, 
să se știe, de fiecare dată, cu 
ce au rămas oamenii după 
participarea lor Ia o acțiune 
a muncii de propagandă. 
Finalitatea acțiunilor trebuie, 
deci, urmărită îndeaproape, 
pentru a ști din ce stadiu, sau 
de la care nivel, este util să 
înceapă acțiunea imediat ur
mătoare. Desigur, nu stă la 
îndemîna tuturor să întreprin
dă acțiuni proprii de cerce
tare. In această situație ni 
s-a părut binevenită preciza
rea că menirea cade mai mult 
în sarcina cabinetelor de ști
ințe sociale, decît a punctelor 
de informare și documentare 
(cu posibilități mai restrînse).

In general, s-a sugerat în 
cadrul schimbului de expe
riență, în jurul cabinetelor

trebuie formate puternice 
grupuri de lectori (care să nu 
fie încărcați de prea multe 
sarcini). O valorificare supe
rioară a potențialului acesto
ra, a competenței lor va adu
ce reale foloase muncii de 
propagandă, prin susținerea 
unor acțiuni eficiente, prin 
îmbogățirea permanentă a 
fondului de idei și a expe
rienței proprii, într-un cuvînt. 
a programului cabinetului de 
științe sociale.

Pentru realizarea unui alt 
deziderat al propagandei de 
partid, desprins din cerința 
popularizării realizărilor loca
le, este necesară o largă diver
sificare a problematicii acțiu
nilor, un program care să cu
prindă toate colectivele de 
muncă din sfera de influență 
a cabinetului. In acest sens, 
au fost îndreptățite criticile a- 
duse cabinetului de științe so
ciale de la Vulcan ai cărui 
membri au văzut orașul prin 
existența unei singure unități 
economice: E. M. Vulcan 
Este adevărat că, in perioada 
anterioară schimbului de ex
periență, au fost organizate 
acțiuni și la alte unități —

mina Paroșeni, preparație. 
F. S. H., în învățămînt — dar 
fără a fi susținute în mod 
constant. Oricum, Vulcanul nu 
poate fi văzut prlntr-o sin
gură unitate economică, chiar 
dacă aceasta ridică cele mai 
multe probleme.

Revenind la funcția de cer
cetare a unui cabinet, ,mai 
subliniem o singură referire 
făcută în cadrul discuțiilor, 
socotind-o de interes mai 
larg. Nu numai aici, la acest 
schimb de experiență, s-a fă
cut auzită o apreciere îmbră
cată într-o anumită frază cu 
tendință de justificare Efici
ența muncii de propagandă 
nu poate fi constatată ime
diat, s-a susținut de unii vor
bitori, ci în perspectivă Dar. 
s-a replicat pe bună dreptate, 
nici nu poți aștepta să con- 
stați eficiența, pentru ca să 
continui cu o altă acțiune. 
Iată deci 1 ca deziderate ale 

t muncii de propagandă con
stanța în acțiuni, continuita
tea, perseverența — aceste 
trăsături trebuie să caracteri
zeze propaganda de partid, să 
caracterizeze, pe plan calita
tiv. activitatea cabinetelor de 
științe sociale.

Cerințe majore
propagandei de

O primă concluzie ce se cu
vine a fi înscrisă la capătul 
acestor rînduri se referă la 
oportunitatea organizării
schimbului de experiență, la 
utilitatea lui, el constituind un 
bun prilej de clarificare a lo
cului și menirii acestor nuclee 
ale muncii de propagandă, în 
contextul sarcinilor crescînde 
ale actualei etape. Revenind 
la o mențiune deja înscrisa, 
subliniem aportul prețios a- 
dus căutărilor de soluții și i- 
dei, prin participarea vie la 
discuții a tovarășilor Nicolae 
Andronache și Ionel Cazan, 
care au orientat discuțiile spre 
funcționalitatea și eficiența 
cabinetelor, au recomandat 
celor prezenti desfășurarea u- 
nei activități eliberate de ori
ce festivism sau formalism, 
organizarea unor acțiuni ori

entate spre problemele care 
frâmîntă colectivele de oa
meni ai muncii. într-un mod 
viu, atrăgător, nu prin expu
neri țeoretizante fără conținut 
practic ci prin dezbateri lega
te prin toate firele de realită
țile locale, de munca și preo
cupările oamenilor. In cîm- 
pul larg de acțiune al propa
gandei de partid este necesar 
un permanent contact cu via
ța, un flux continuu al acțiu
nilor, o neîntreruptă muncă 
de la om la om pentru popu
larizarea principiilor politici) 
partidului și statului, cunoaș
terea hotărîrilor și legilor care 
stau la temelia operei de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de fă
urire a omului nou, cu o înal
tă conștiință socialistă

Acestor cerințe majore vor 
trebui să 'le răspundă 
nucleele muncii

conducerii deIn lumina documentelor
partid, a sarcinilor ce stau în fața organe
lor și organizațiilor de partid, in domeniul 
muncii de propagandă, va crește continuu 
rolul cabinetelor obștești de partid, a celor 
de științe sociale și punctelor de informa
re și documentare în activitatea de cunoaș
tere, însușire și aplicare, de către masele 
largi de oameni ai muncii, a hotărîrilor și 
legilor care guvernează întreaga viață so
cială. In acest sens, se cer sporite preocu
pările pentru ca aceste nuclee ale propa
gandei de partid să-și trăiască pe deplin 
menirea, să răspundă cerințelor ce le au, să 
devină autentice instrumente de lucru ale 
comitetelor de partid în raza cărora acti
vează.<____________

toate
de propagan-

partid
dă. prin îmbunătățirea valorii 
informative, perfecționarea or-,' 
ganizării unor acțiuni utile, ' 
eficiente, ca și prin cunoaște
rea imediată a cîștigului rea
lizat prin fiecare acțiune. Re- 
capitulînd, pe scurt, funcțiile 
ce apar cu pregnanță, ca fiind 
mai însemnate, mai adăugăm 
ca o necesitate a activității 
cabinetelor, atragerea în jurul 
lor r cît
măr de lectori, din 
drelor inginerești, 
medicale și altele 
meinică pregătire 
profesională, 
competență, care să sprijine 
acțiunile cabinetelor sau punc
telor de informare și docu
mentare politică, să vină în 
întîmpinarea oamenilor mun
cii în ce privește cunoașterea, 
însușirea și aplicarea hotărî
rilor de partid și de stat, a 
legilor societății noastre.

a unui cît mai mare nu- 
rîndul ca- 
didactice, 

- cu o te- 
politică și 

cu necontestată 
care să

De asemenea, este necesar ca observațiile 
critice făcute cu prilejul schimbului de ex
periență de la Vulcan să-și găsească o so
luționare operativă, iar lipsurile ce se mai 
manifestă, pe alocuri, căpătînd nuanța unei 
activități formale, să fie înlăturate cu desă- 
virșirc.

Pentru asigurarea unei activități con
stante sugerăm ea asemenea contacte intre 
responsabili ai colectivelor cabinetelor sau 
punctelor de informare politică să aibă loc 
cu periodicitate, ele fiind un bun prilej de 
îmbogățire a experienței proprii, pentru o- 
rientarea acțiunilor spre o eficiență mereu 
crescîndâ.
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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
in Capitală a fost inaugurată expoziția 

„80 de am de la crearea partidului politic al clasei 
muncitoare din România"

(Urmote din pog. 1)

de popularizare a ideilor so
cialismului științific, prin in
termediul publicațiilor ..R. vi
la socială*1, „Contemporanul", 
.Muncitorul”, ..Dezrobirea", 
..Munca". ..Critica socială:‘etc. 
— prin conferințe și broșuri, 
prin traduceri. Sint expuse 
scrieri ale fondatorilor socia
lismului științific care au cir
culat in tara noastră încă îna
inte de a fi tălmăcite, precum 
S' primele ediții ale unor Iu 
crări de bază ale clasicilor 
marxismului, difuzate ’n Ro
mânia curind după tipărirea 
lor, orien'tnti astfel mișcarea 
socialistă din România, tinin- 
d-o ia curent cu gîndirea c«-a 
ma: înaintată a epocii. Se pot, 
astfel, vedea, In original, cele 
dinții ediții ale ..Manifestului 
Partidului Comunist". în tra
ducerea Iui Panait Mușoiu, iu 
1892 alo unor texte din lucră
rile lui Marx și Engels, scri
soarea lui Ion Nădejde, din 
august 1886. in care recoman
dă să fio citite lucrările .Anti- 
Duhring", ..Originea familiei, 
a proprietății private și a St - 
tului", ..Războiul țărănesc" De 
asemenea, retine atenția, ca un 
document deosebit de impor
tant, scrisoarea lui Engels a- 
dresatâ lui Ion Nădejde, pu
blicată in revista „Contempo
ranul*, la 9 ianuarie 1888: 
..Cu mare plăcere am văzut că 
socialiștii din România primesc 
in programul lor principiile de 
căpetenie ale teoriei caro a 
izbutit a aduna într-un mă
nunchi de luptători mai pe toți 
socialiștii din Europa și din 
.America. E vorba de teoria 
prietenului meu, răposatul 
Karl Marx”.

Mișcarea muncitorească din 
România, socialiștii români au 
stabilit încă de la începutul 
activhății lor, legături strînse 
internaționaliste cu organ’za- 
tii proletare din Franța, Italia, 
Germania, Rusia, Belqia An
glia, Spania, China, S.U.A. și 
din alte țări. Documente ale 
timpului stau mărturie mani
festărilor de solidaritate cu bă
tăliile de clasă ale proletaria
tului de peste hotare. Sute de 
români au luptat pe baricade
le Comunei din Paris, doi din
tre ei aflîndu-se în conducerea 
Comunei. Un document emo 
tionant — diploma lui Mihail 
Georgescu, comunard. Sint ex
puse facsimile, fotografii, pu
blicații care atestă solidarita
tea cu revoluția rusă din 1905. 
Participarea directă a nu
meroși revoluționari români 
și acțiunile clasei mun
citoare din România in 
sprijinul Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie 

își găsesc o largă reflectare 
în sugestive exponate.

Expoziția înfățișează boga
ta activitate politică din anii 
premergători Congresului de 
constituire a P.S.D.M.R. Nu
meroase studii ale vremii, 
printre care „Ce vor socialiș
tii români”, „Karl Marx și 
economiștii noștri" de C. 
Dobrogeanu—Gherea proiec
tele de programe ale mișcă
rii socialiste relevă intensifi
carea procesului de maturiza
re politică, hotârîrea clasei 
muncitoare de a-și făuri pro
priul său partid. Ast
fel. sînt consemnate aspecte 
din care se desprinde preg
nant ideea cuceririi puterii 
pplitice de clasa muncitoare. 
a\‘iesființării proprietății ca
pitaliste și a înlocuirii ei cu 
proprietatea socialistă.

Fotografiile participant i lor 
la Congresul do constituire 
a P.S.D.Mlv. alte documen
te, în rlndul cărora, la loc dc 
frunte, se ; fiu programul par
tidului. sini mărturii ale în
semnătății acestui eveniment 
cu profunde semnificații în is
toria poporului nostru și ca
re marchează, totodată, faptul 
că partidul proletariatului re
voluționar român se situea
ză printre cele mai vechi de
tașamente ale mișcării mun
citorești din lume. Progra
mul. rezoluția, alte documen
te ale Congresului cu un pro
fund conținut marxist atestă 
caracterul național, reprezen
tativ, al P.S.D.M.R.,: partidul 
avea organizații locale la 
Bucuroșii. Galați. Brăila. Cra
iova. Iași. Ploiești. Arad, Bi
hor. Sălaj. Brașov, Ciuc, Fă
găraș. Trei scaune. Cluj etc. 
Deosebit de semnificativ este 
un raport al Ministerului de 
Interne al Austro-Ungariei 
caro vorbește despre mișcarea 
socialistă din Balcani și caro 
situează in fruntea acesteia 
mișcarea socialistă din Ro
mânia

In expoziție este înfățișată 
pe larg activitatea desfășura
tă dc partidul muncitorimii 
române pentru cucerirea de 
drepturi și libertăți democra
tice, eliberarea socială și na
țională. organizarea clasei 
muncitoare, pentru dezvolta
rea industrială, chezășie a 
creșterii forței clasei munci
toare și a progresului țării, 
propășirea economică și so
cială a satului românesc, 
pentru realizarea unității dc 
luptă a muncitorimii și ță
rănimii.

Deosebit de sugestive sînt 
documentele care reflectă ide
ea politică majoră că mișcarea 
noastră muncitorească a mili
tat activ pentru dreptul neîn
grădit al tuturor popoarelor do 
a-și decide singure soarta, 
pentru afirmarea în viață a 
principiului colaborării. în
crederii și frăției între națiuni. 
In acest sens, se remarcă ar
ticolele apărute în ..Dacia vii
toare” — „Vrem aplicarea li
bertății și egalității în dome
niul internațional”, și în „Lu
mea nouă” — ..Națiunile nu 
se vor desființa, ele vor pro- 
păși și conlucra pentru binele 
omenirii**.

In expoziție se conturează, 
apoi, momentul creării noului 
Partid Social-Democrat, vlăs
tar al vechii rădăcini socialis
te. Un spațiu larg este consa
crat activității Partidului So
cial-Democrat. luptei pentru 
reorganizarea și refacerea 
partidului. Exponatele o- 
glindesc faptul că. deși 
Partidul Social-Democrat a 
trecut prin dificultăți, mișca
rea muncitorească a știut să 
depășească aceste momente, 
stringîndu-și rîndurile. Despre 
Congresul din 1910 — care este 
evocat — documentele sublini
ază că el a avut loc din iniția
tiva muncitorilor, care au mi
litat pentru reorganizarea 
partidului și adoptarea unui 
nou program, pe baza căruia 
a continuat, in forme superi

oare, lupta clasei muncitoare 
din țara noastră.

Documentele reunite în ex
poziție. rcflectînd cu pregnan
ță realitățile, arată că mișca
rea socialistă din România s-a 
aflat in primele rînduri ale 
luptei pentru dcsăvir.șirca sta
tului național român, pentru 
unirea Transilvaniei cu Româ
nia. operă a maselor largi 
populare din întreaga țară.

Exponatele aduc sub priviri, 
evocînd emoționant, momentul 
istoric de la 8 mai 1921, cînd 
Partidul Socialist din Româ
nia se transformă în Partidul 
Comunist Român, detașamen
tul de avangardă al clasei 
muncitoare, pe baza ideologiei 
marxist-leninislc. continuator 
al celor mai bune tradiții ale 
mișcării muncitorești și socia
liste.

Istoria vie, istoria dc luptă 
a gloriosului nostru partid co
munist, este amplu înfățișată 
In expoziție.

Piese documentare origina
le — manifeste și rezoluții ale 
partidului, articole, fotografii 
— vorbesc despre acțiunile do 
luptă inițiate și conduse dc 
partid împotriva burgheziei și 
a moșierimii, despre grevele 
și bătăliile de clasă dc la Lu- 
peni și Grivița, din Valea 
Prahovei, despre mobilizarea 
maselor populare do la orașe 
și sate împotriva fascismului 
și a războiului antisovietic. 
Fiecare exponat atestă for
ța de mobilizare și capacitatea 
organizatorică a partidului 
comunist, sub conducerea că
ruia a fost pregătită și înfăptu
ită insurecția armată de la 
23 August.

Cu deosebită putere revela
toare, documentele evidenția
ză faptul câ România a fost 
prima țară în caro s-a realizat 
unitatea organizatorică și po
litica a clasei muncitoare și 
crearea partidului ei unic 
marxist-leninist.

Expoziția marchează cu va
loare de simbol glorioasele 
tradiții revoluționare ale miș
cării muncitorești și revoluțio
nare din țara noastră, prelua
te. îmbogățite și ridicate pe 
o treaptă superioară de Parti
dul Comunist Român, pune 
în lumină semnificația is
torică a Congreselor IX 
și X. a Conferințelor Na
ționale, care au deschis o 
etapă nouă, calitativ superioa
ră. în dezvoltarea patriei pe 
calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvolta
te.

Hotărîrile adoptate, expune
rile programatice ale secreta
rului general, operele tovară
șului Nicolae Ceaușeseu — edi
tate la noi, cît și în numeroase 
țări ale lumii, alte documen
te fundamentale ale politicii 
marxist-leninistc a P. C. R, 
evidențiază adevărul in
contestabil — care stră
bate ca un fir roșu în
treaga expoziție — că de-a 
lungul anilor istoriei contem
porane a patriei, poporul a 
urinat cu încredere și hotărî- 
re Partidul nostru, slujind cu 
devotament și abnegație cauza 
pentru care au luptat înain

tașii.
Ca o reflectare a politicii 

externe a partidului și sta
tului nostru, pusă în slujba 
intereselor fundamentale ale 
poporului român, cauzei so
cialismului și păcii, nume
roase exponate ilustrează 
faptul câ partidul nostru es
te un detașament activ al 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, al u- 
riașului front antiimperialist 
mondial. militant neobosit 
pentru victoria ideilor comu
nismului, democrației și pro
gresului social. In același 
timp, este pusă în evidență 
politica internațională activă 
a României de colaborare cu 
toate țările socialiste, cu ce
lelalte state ale lumii. de 
instaurare a unor relații noi 
de egalitate și respect între 
națiuni, pentru securitate, 
destindere și pace.

Prin intermediul imaginilor 
și al documentelor, oslo re
dată activitatea prestigioasă 

tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. promotor și ex
ponent strălucit al luptei pen
tru înfăptuirea aspirațiilor 
celor mai înaintate ale ome
nirii.
Cuvintele tovarășului Nicolae 

Ceaușeseu — înscrise la loc 
dc cinste — sînt definitorii 
pentru semnificația evenimen
tului pe care îl reprezintă a- 
niversarea creării partidului 
politic al clasei muncitoare: 
„Cel mai înalt omagiu pe ca
re îl aducem glorioaselor tra
diții revoluționare ale mișcă
rii muncitorești, ale partidu
lui clasei muncitoare, îl cons
tituie înfăptuirea mărețului 
program de edificare a socia
lismului și comunismului pe 
pămîntul României”.

După vizitarea expoziției, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
felicită pe organizatori, reco
mandă îmbogățirea exponate
lor cu noi mărturii. înmănun- 
cherea altor documente, afla
te în muzeele din întreaga ța
ră. într-o cuprinzătoare i- 
magine a istoriei mișcării 
noastre revoluționare, prezen
tarea și în alte orașe a acestor 
momente din trecutul de luptă 
al partidului clasei muncitoa
re.

Secretarul general al parti
dului s-a întreținut apoi cor
dial cu militantă din ilegalita
te ai partidului și mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Tovarășul NicolaeCeaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu, 
conducătorii dc partid și de 
stat ai țârii noastre își iau apoi 
rămas bun dc la gazde, nume
roși bucureșteni salutîndu-1 
la plecare pe secretarul ge
neral al partidului cu alese 
sentimente de dragoste, intr-o 
atmosferă de cald entuziasm.

Expoziția, organizată la 
Muzeul dc istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România, se înscrie in suita 
de manifestări prin care co
muniștii, întregul nostru po
por omagiază împlinirea a 
opt decenii de la constituirea 
P.S.D.M.R.

(Agerpres).

♦ stimate tovarășe Elefterie Ganță (Lu
pani, str. Simion Bărnuțițt nr. JO), înțelegem 
indignarea dv., știm că există încă nereguli 
in rețeaua unităților C.E.F. din laipcni, nu 
pricepem însă de ce credeți câ noi am pu
tea urmări, orc în șir, modul cum se cîn- 
tărește marfa în „aprozare”... Nc spuneți că 
do față, cînd s-a mtîmplat „incidentul”, a 
fost și Iov. director al C.L.F.-ului. Ion Cos- 
ma. Să așteptăm mai întîi măsurile pe care 
le va lua, în cunoștință dc cauză, conduce
rea C.E.F. !

+ Sîntem dc acord cu dv., tovarășă Te
rezia Ilandrich, (Petroșani, sir. Păcii bloc 
3 «p. 7), nu avem dreptul să trecem pe lingă 
atitudinile necorcspunzătoare ale unor lu
crători din comerț. După cum ne mărturi
siți, nu doriți neapărat sancționarea vînzâ- 
torului I. Bartha de la unitatea ..Carne'1 din 
Piața Victoriei (dar nu pentru că acest lut 
cru nu ar fi posibil, cum insinuați), ci doar 
atenționarea lui. în sensul că asemenea ma
niere dc a servi, la care recurge uneori, sînt 
incompatibile eticii lucrătorilor din comer
țul socialist. Ceea ce și facem...

+ Vasilc Băran din Vulcan (Aleea Viito
rului, bloc 13 A scara a IV-a etajul 4, ap. 
19) ne scrie că din luna februarie 1972 nu

Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale

do
Mt' fycdă
a văzut in apariameuiui -aii pn; dc apă 
caldă. Așteptăm un răspuns concret, pre
cis, la această incredibilă stare de lucruri, 
din partea sectorului I.G.L. Vulcan.

4 Dorința dv. (răspundem acum unui 
•■grup dc tineri din Vulcan") a fost aceea 
ca la restaurantul ..Straja” să cînte tot ve
chil orchcstranți. Vi s-a îndeplinit '

♦ Vă rugăm, tovarășa Maria Manca 
(Vulcan, Aicea Viitorului 3, bloc lă, ap. 20) 
să citiți răspunsul pe carc-l dăm, toi azi, 
mai sus, tovarășului Vaslle Băran și -â 
așteptați.

începerea lucrărilor la Complexul hidrotehnic 
și energetic Cerna-Motru-TIsmana

1 a complexul hidrotehnic și 
energetic Cerna — Motru - 
Tlsmana, au început lucrările 
de bază prevăzute in proiecte. 
Obiectivul se înscrie in vas
tul program național, adoptai 
de conducerea partidului șl 
statului, cu privire la gospo
dărirea apelor șl de valorifi
care complexă și deplină a 
condițiilor oferite de rețeaua 
hidrografică a țării. Amena
jarea râurilor Cerna, Motru .șl 
Tlsmana are un caracter com
plex. Prin realizarea sa sini 
rezolvate, in primul rind. ne
voile de apă ale platformelor 
industriale dintr-o zonă aflată

in plină dezvoltare economica
— cuprinsă in bazinul mljlo- 

al Jiului.
se execu-

clu și Inferior 
Lucrările care 
lă in acest scop fac eficientă 
și amplasarea, cu minime in 
vestlții, a unor obiective ener
getice, cum sint hidrocentrale
le Motru, Tismana și Clocollș 
— primele doua de medie șl 
respectiv, de mare capacitate, 
iar ‘ •
cit se va realiza și 
de
ceastă parte a țării, de o deo
sebită frumusețe, va putea in
tra in circuitul turistic.

ultima mal redusă. Intru- 
o sene 

drumuri modernizate. a-

Așteptam
măsuri

operative
nu...

intenții!

NOUTĂȚI EDITORIALE
Peste cîteva zile, în vitri

nele librăriilor va apare o 
interesantă carte de istorie 
șl teorie a artei, purtînd 
semnătura cunoscutului cri
tic. estetician și filozof al 
culturii — Ion Biberi. Noul 
său studiu, intitulat — „Ar
ta suprarealistă. Privire 
critică" — apărută în scria 
„Curente și sinteze” a E- 
diturii Meridiane — stabi
lește coordonatele apariției 
și dezvoltării suprarealismu- 
lui. ceea ce a adus nou su- 
prarealismul. ca expresie și 
substanță ideatică, in arta de 
după 1900. Originalele con
siderații teoretice sînt în
soțite de reproduceri alb- 
negru și color, de desene a- 
le unor reprezentanți de 
prestigiu sau adepți tem- 

.poraț-i, ai suprarealișmului:

Picasso, Chagall. Miro. Max 
Ernst, Salvador Dali, Victor 
Brauner. Andre Masson, Al
berto Giacometti.

In colecția „Biblioteca de 
artă” a aceleiași edituri a 
văzul lumina tiparului lu
crarea lui Alexandru Ale- 
xianu „Acest Ev Mediu ro
mânesc. însemnări de ico
nografie și artă veche pă-
mînteană”. Urmărind îndeo
sebi fapte de cultură româ
nească din secolul al XVI- 
lea (fenomenul Renașter i :n 
Principate) cartea se dove
dește un punct de plecare, 
un 
rie 
tre 
lor
Pe 
gru însoțesc aceste 

, sânte însemnări

pretext pentru o călăto- 
în lumea operelor noas- 
din trecut și a meșteri- 
care le-au făurit. Aproa- 
80 dc ilustrații alb-ne- 

î intere- 
privitoare

la vechea artă românească.
O monografie .,Miron Cos- 

tin”, semnată de Dumitru 
Almaș, va sta la dispoziția 
cititorilor interesați să cu
noască viața și opera ma
relui cărturar român din 
secolul al XVII-lea. Apăru
tă în seria „Historia magis
ter vitae”, a Editurii Meri
diane. lucrarea dispune de 
numeroase ilustrații și o 
condiție grafică deosebită.

Și din patrimoniul litera
turii universale au văzut 
lumina tiparului. în tradu
cere. o serie de lucrări ale 
unor autori clasici și mo
derni. Astfel. Editura Uni
vers a scos o nouă ediție a 
romanului Iui Turgheniev 
„Desțelenire” și cunoscuta 
trilogie a lui Alexei Tolstoi 
„Calvarul”,

Despre o pată distonantă 
pe obrazul orașului Vulcan 
(este vorba despre panoul 
informativ hexagonal, inst i- 
lal vizavi de clădirea li - 
ului, „uitai" atîta amar de 
vreme de către edilii orașu
lui) s-a scris în ziarul no- 
tru (nr. 7231) o înseninare 
intitulată „Noutăți vechi".

Ce ni se comunică, cu 
destulă înfîrziere? Citam

Pe urmele
semnalelor 

critice
ale ziarului

Aîlăm de
iid

de ordine

Mica 
publicitate

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cerbii 
Nicolae, eliberată de pre- 
parația Petrila. O declar 
nulă.

(Uimare din pag. 1)

cari in componenta unor co
misii permanente ale Mani 
Adunări Naționale : la Co
misia constituțională — eli
berarea tovarășului George 
Macovescu, numii ministru 
al afacerilor externe, șl ale
gerea tovarășului loan Ce- 
lerch: : la Comisia pentru a- 
gricultură și silvicultură — 
eliberarea tovarășului fiarbu 
Popescu, numit șeiul Depar
tamentului agriculturii de 
stat, membru ai guvernului 
și alegerea tovarășului

Nicolae Babici; la Co
misia pentru Consiliile 
Populare și Administrația de 
Stat — eliberarea tovarășu
lui Nicolae Mihai. numit mi
nistru secretar de stal, și a 
tovarășului Traian Girba, nu
mii ambasador, și alegerea 
tovarășilor Gheorghe Oiță șt 
Gheorghe Bobocea; la Co
misia juridică — eliberarea 
tovarășului Emil Bobu, numit 
ministru de Interne, și alege
rea tovarășului Pavel Chto- 
rean.

Ordinea de zi Hind 'înche

iată, lucrările sesiunii vor 
continua In Comisiile peima- 
nente, care vor examina pro
iectele de legi ce urmează a 
ii supuse spre dezbatere^ in 
continuare, in ședințe plena
re ale Marii Adunări Națio
nale, aducindu-și totodată, 
la îndeplinire sarcinile ce le 
revin din Împuternicirea 
Consiliului de Stat.

Dala convocării viitoarei 
ședințe a plenului Marii A- 
dunări Naționale urmează sa 
lie comunicată din timp

(Agerpres)

@ Autorul notei cu titlul 
„De pe drumuri adunate..." 
publicată în numărul 7274 al 
„Steagului roșu” poate fi sa
tisfăcut dintr-o privință. Și 
anume aceea a aspectului 
care avea în vedere măsuri
le cuvenite împotriva celui 
care a doborît arborele orna
mental de pe str. Gh. Coșbuc, 
colț, cu halele Petroșani, 
cesta a fost identificat 
persoana conducătorului 
to Dionisie R. Trimbițoiu din 
Peșteana de jos. Hunedoara, 
angajat al C.L.F. Hațeg care, 
datorită ncreducerii vitezei 
în punctul respectiv pînă la 
limita evitării oricărui peri
col și nerespectării semnifi
cației indicatorului rutier „o- 
prire la intersecție”, a să- 
vîrșit isprava, a avariat ușor 
autovehicolul 31 HD 3165 pro
prietatea I.T.A. Petroșani ca
re circula regulamentar. Mă
suri ? O amendă de 80 lei și 
suspendarea permisului de 
conducere pe timp de o lună. 
In ceea ce privește... crește
rea altui arbore în locul si

A- 
în 

au-

de mărimea celui distrus, pen
tru aceasta va mai trebui aș
teptat cîțiva ani.

Do aceea, publicarea notei 
și prezenta revenire am dori 
să fie considerate avertismen
te la adresa tuturor celor ce 
deteriorează amenajările ur
banistice, apeluri către citi'o- 
rii ziarului de a-i identifica 
și condamna cu toată aspri
mea.

® Organele miliției circu
lației au trebuit să aplice a- 
celeași măsuri — o amendă 
administrativă de 80 lei și 
suspendarea permisului de 
conducere pe timp de o luna 
și împotriva conducătorului 
auto Wilhelm Gritto. Aflat 
la volanul autobuzului 31 HD 
690, pe D.N. 66 A în D.N. 66, 
din cauza nerespectării sem
nificației indicatorului „ce
dează trecerea", a dat naște
re unui eveniment rutic. 1- 
dat cu avarii ușoare. Dacă a 
sfidat. în ziua de 27 martie 
a.c., doar cîteva secunde pre-
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toti; 
av ;

vederile regulamentului 
culației, acum W.G. are 
dispoziție o lună pentru

cir- 
la 
a 

reconsulta acest document ho
tărî tor pentru profesia sa și 
a-și întipări bine in memorie 
modul cum el trebuie res
pectat.

• Judecat în cadrul unui 
proces public, în ziua de 24 
martie a.c., numitul Nvsztor 
Istvan din Petroșani, str. 
Unirii nr. 2/8, elev la școala 
de maiștri mineri Petroșani, 
a fost condamnat Ia 2 ani 
închisoare pentru învinuirea 
de a fi condus autovehicolul 
proprietate personală în sta
re de ebrietate și comiterea 
unui accident de circulație. 
N.I. beneficiază însă de pre
vederile ~ '
521/1972, adică de reducerea 
pedepsei cu o treime Totuși 
trebuie să recunoaștem 
16 luni de închisoare 
ceva. Le-a meritat cu ; 
sință, mai ales ținînd 
de faptul că a fost la 
ua abatere de acest gen.

Decretului nr.

că 
este 

priso- 
cont 

a do-

din răspunsul 
executiv al 
popular orășenesc Vulcan : 
„In scopul îmbunătățirii 
preocupării pentru schim
barea periodică a edițiilor 
la panoul informativ hexa
gonal din orașul nostru, a 
fost întărit colectivul de re
dacție cu tovarăși compe- 
tenți, fiind stabilite organi
zațiile care, eșalonat, vor 
prezenta și afișa aspecte 
din activitatea profesională 
și turistică a acestora. Lu
nar, sau de cite ori este ne
voie, se vor schimba ediți
ile, cu sprijinul cineclubu- 
lui din localitate"-.

Ce bine că există intenții! 
Avem intenții frumoase și 
idei mărețe, ori de cîle 
ori ni se... cer.

Și ? Ce facem cu ele ? Ră- 
mîn acolo unde-au fost ela
borate. In 19 martie (exact 
în ziua în care primeam 
răspunsul acesta..., cu asi
gurări de la consiliul oopu- 
Iar orășenesc Vulcan), pa
noul 
cum 
luni 
nu 
„Circulație”, fotografiile au 
fost într-adevăr schimbate. 
In rest ? ! Hai că-i... „păcă 
lim“, că noi avers intenții 
și vom face și vom drege 
și.-

Toate ca toate, dar nici 
chiar așa !

Comitetului 
Consiliului

respectiv arăta exact 
l-am văzut cu cîteva 
in urmă... Pardon I Să 
greșim. La capitolul

Gimnastica pentru 
Pentru sănălatea 
Cravatele roșii 
Viața satului ; 
Emisiune în limba 
ghiară ; 
De strajă patriei ; 
Album duminical 
Finala ..Cupei campio
nilor europeni” la hand
bal feminin : Univer
sitatea Timișoara 
,,Spartak" Kie\ 
Transmisiune directă 
de la Bratislava
- Fotbal : Spori Club 
Bacău — F.C. Petrolul 
(divizia A) Transmisi
unea directă de la Ba
cău ;

15.50 ..Belerege' 
geșeanu ; 
Salutări 
Brașov
Del Constantiniu 
Brazilianul Garcia —»
Măiestrie și curaj... 
Ud zîmbei pe, 16 mm ; 
Avanpremieră: Gil
bert Becaud :
Să ridem cu Puiu (Să- 
linescu ;
Jurnal de călătorie : 
Petra, cetatea deser
tului ;

Melodii
Film serial peDtru 
ret - Pierdut 
spațiu „Aventura 
tastică" |ultimul 
sod 1;
- Cinlare patriei 
Concurs coral interju- 
dețeaii ;

) 001 de seri :
Telejurnal - săptămi- 
na politică internă și 
internațională in I-

12,30 
13,00

14.00

16.00

16,20
16,25

16.35

16,43

16,55
17,10

ma

după C. Ar-

din Poiana 
cîntă Cor-

nemuriioare ; 
nnc- 

în 
fan- 
epi-

18,00

19,20
19,30

magini ;
20,10 Repnrlajul

— Oameni 
în situații i

20.30 Film artistic < 
tanul — Premieră 
tară : Cu Jean 
Bourvil. Elsa

neli;
22,15 Cîntă Anqela

și Florin Bogardo ;
22.30 Khartum -, 
22,45 Telejurnal .
22.55 Duminică sportivă:

săplămînii
i obișnuiți 
neobișnuite;

Găpi- 
i pe 

Marais, 
Marti-

Simitea
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15.00 Hochei pe gheață — 
Suedia Cehoslova
cia (campionatul mon
dial Grupa A)
Transmisiune directa 
de la Moscova ;

17,15 Publicitate;
17.30 Curs de limba franceză 

Lecția a 48-a (reluare)
18.00 Telex ;
18,05 La ordinea zilei ; 

Azi judelui Sălaj ;
18.20 Căminul ;
19,00 Scena — Emisiune de 

actualitate și critică 
teatrală ;

19.20 I 001 de seri ;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;

20,00 Cîntecul 
„Țara r 
de loc11 
roveanu ;

20,05 Mai aveți o întrebare?
20,45 Roman foileton — 

..Cîntec la apusul soa
relui" după romanul 
lui Lewis Gibbon ,

21.30 Revista literar-ar^sti- 
că Tv ;

săptăminii — 
mea cu viers 
de Aurel Gi-

22,30 24 dc orc ;
22,50 Luminile rampei ;
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9,00-10,00 Teleșcoală ;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10.10 Avanpremieră ;
10,15 Teleenciclopedia 

luare;
Telecinemateca 
tru copii — 
cel isteț” — 
tie 
matografice 
ve ;

Telex tehnico-șliinți- 
fic (reluare);
Cîntece și jocuri popu
lare ;

52 de inițiative în 
52 de săptămîni (relu
are) ;
Telejurnal ;
Curs de, limba rusă — 
Lecția a 47-a (reluare); 

18,00 Telex ;
18,05 . ..............
18.10

10,50

12,05

12,25

12,46

tre-

pen- 
„Kekek 
pro du c- 

studiourilor cine- 
iugosla-

Publicitate ;
Steaua polară - Emi
siune de orientare 
școlară și profesională; 
Universitatea Tv.
1 001 de seri ;

18,40
19,20
19,30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor ;

20,00 Cîntecul săptăminii _ 
„Țara r 
de foc*‘
roveanu ;

20,05 Avanpremieră ;
20,10 Reflector;
20,25 Desene animale ;
20,35 Seară de teatru Fă

ră cascadori de Mir
cea Radu lacobun 

22,00 24 de ore - Contraste in 
lumea capitalului :

niea cu viers 
de Aurel Gi-

22,30 Seară de balet (Inter- 
viziune) ;

MIERCURI. I APRILIE

Iul înainte do termen 
— cauză a întregului 
popor;

9.00

9,30
10,00
10,05
10,10

Curs de limba enqleză.
— Lecția a 47-a ;

Micii meșteri mari ;
Telex ;
Publicitate ;
Azi, sărbătoarea Repu
blicii Populare Unqare;

20.00 Cîntecul săplămimi
inea cu viers 
de Aurel Gi

„Țara i 
de foc'1 
roveanu ;

20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Telecinemateca — Ci

clul „Filme mari — 
genuri cinematografi
ce diferite” — Cetă-

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

10,50

11,50

12,05

18,00
18,05
18,15

18 40

19,20
19,30

Film serial — .,Pe ur
mele lui Caplja" - ul
timul episod ;

La ordinea zilei — Azi, 
județul Sălaj (reluare) 
Revista literar-artisti
că Tv. (reluare); 
Telejurnal ;
Curs de limba germa
nă Lecția a 47-a 
(reluare):

Telex ;
Tragerea Pronoexpres; 
Timp și anotimp în 
gricultură ;
A 28-a aniversare a 
liberării Ungariei 
sub jugul fascist : 

1 001 de seri , 
Telejurnal - Cincina-

22,30

9,00

a-

e- 
de

Premi-țeanul Kane 
era pe țară ;
24 de ore. România în 
lume ;
Fotbal — Bulgaria — 
U. R. S. S.

JOI, 5 APRIIIE

Curs de limba france
ză — Lecția a 49-a , 
Prietenii lui Așchiuțâ;9,30

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Steaua polara (relua

re) ;
10,40 Teleclnemateca Ce

tățeanul Kane (relua
re) ;

12,45 Teleobiectiv (reluare!;

18,30
18,35
18,40

19,20
19,30

20,00

20,05
20,20

21,10

22,00
22,15

22,35

Emisiune în limba ma- . 
qhiară ;
Telex:
Publicitate ;
Cîntece și jocuri popu
lare românești din di
ferite regiuni ale ță
rii ;

1 001 de seri;
Telejurnal — Cincina
lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;

Cîntecul săptăminii — 
„Țara i 
de foc11
roveanu
Reflector ;
Pagini de umor „Aven
turi în epoca de 
tră" ;

Tinerii despre ei
Și?i ;

24 de ore ;
Lumea de miine
Medicină pentru
2 001 (1);
Hochei pe gheată : 
Cehoslovacia
U. R. S. S. (Campiona
tul mondial — grupa 
A) înregistrare de la 
Moscova ;

13,05 Telejurnal ; 
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17,30 . .............................

ca de piatră;
Muzică populară :
Municipalitatea ră
spunde bucureșteanu- 
lui (reluare):

Telejurnal ;13,00
16,00-17,00* Teleșcoală ;
17,30 “ ■

mea cu viers 
de Aurel Gi-

pia-

in-

anul
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0,00

9,30

10,00
10.05
10,10

11,40

Curs de limba rusă — 
Lecția a 48-a ;
O viață pentru o idee 
(reluare);

Telex ;
Publicitate ;
Catedra nu este îiu- 
von (reluare);
Avanpremieră ;
Porlativ'73 ;
Pagini de umor (relua
re) Aventuri in epo-

tice” (II);
10,00 Telex ;
10,05 “ • "
10,10

Curs de limba engieză 
— Lecția a 47-a (relu
are) ;

Telex ;
Tragerea Loto ; 
Cum vorbim ; 
La volan — Emisiune 
pentru conducătorii a- 
uto ;
Teleconferință de pre
să ;

1 001 de seri ;
• Cincina

lul înainte de termen 
cauză a întregului 

popor;
20.00 Cîntecul săptamînii — 

„Țara mea cu viers 
de foc” de Aurel G:- 
roveanu ;

20,05 Studioul de poezie 
„România revoluționa
ră” - spectacol litc- 

public, 
1 848 

directă 
Culturii

ll,00

11,30

Publicitate ;
Ansambluri folclorice 
(reluare);
De vorbă cu gospodi
nele ;

Film documentar 
luare) „Gîndesc 
animalele ?" 
Selecțiuni din 
siunea „Seară ț 
tinerel" ;

Cărți și idei (reluare); 
Telejurnal;

(re- 
oare

Eml- 
pentru

18,50

19,20
19,30 Telejurnal

12.30
13.00
16,00 Telex ;
16,05 In actualitate, școala — 

Grupul școlar „Meta- 
lotehnica" din Tg. 
Mureș;

16,20 Moment folcloric ;
16.30 Emisiunea in limba 

germană ;
tinerețe, dans. 

Transmiși- 
de la Ti-

rar-muzical cu 
evocînd anul 
Transmisiune 
de la Palatul 
din Iași;

20,50 Film artistic „Clipa de 
libertate11 — produc
ție a studiourilor cine
matografice din R.P. 
Bulgaria ;

22.00 24 de ore ;
22,30 Eminesciana 

de romanțe ;
Seară

SIMBATA, 7 APRILIE

9,00 Curs de limba germa
nă - Lecția a *18-!j ,

9,30 A fost odată ca nicio
dată „Lebedele sălba-

18,15 Ritm, 
Teletop’73. 
une directă 
mișoara ;

19,00 Medalion ;
Munteanu Murgoci

19.20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal - 

Iul înainte
— cauză a 
popor;

20,00 Cîntecul 
„Țara mea 
de foc11 dc 
roveanu ;

20,05 52 do inițiative în 52 
de săptămîni ;

20.20 Teleenciclopedia ;
21,00 Film serial „Mannix"
21,50 Gala lunilor ;
22,35 Telejurnal:
22.45 Fotbal: R.D. Germană

- Albania - in ca
drul preliminariilor 
Campionatului Mon

dial. înregistrare de la 
Magdeburg ;

Gheorghf

- Cinclna- 
de termen 
întregului

săptăminri 
cu viers 

Aurel Gi-
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GENEVA

Conferința Comitetului 
pentru dezarmare

Corespon-
Cornellu 

cadrul lu- 
Comitctu- 

luat

GENEVA 29 
dentul Agerpîes. 
Vlad, transmite : In 
crărilor conferinței
lui pentru dezarmare a 
cuvin tul reprezentantul Iugos
laviei, Mirce’a Cvnroîci. El a 
făcui observația ră deși în 
viața internațională se Inre- 
gistrearS o serie de evoluții 
pozitive, negocierile 
mare și, îndeosebi, 
Comitetului de 
realizează progrese, 
internațională actuală, 
el. trebuie să-și găsească 
reflectare corespunzătoare 
activitatea Comitetului de 
zarmare — principalul orga
nism de negocieri multilatera
le in materie. \mbasadoTu1 
iugoslav a subliniat importan
ta adaptării structurii Comi
tetului la schimbările din lu
mea de azi, arqumenlînd nece
sitatea participării tuturor sta
telor lumii la rezolvarea pro
blemelor dezarmării.

Roferindu-se la activitatea 
Comitetului, reprezentantul

de dernr- 
lucrările 

la Geneva, nu 
Situația 
a spus

O 
in 
de-

Iugoslaviei a evocai. în acest 
sens, pc/îția exprimală în dis
cursul sau dc șelul delegației 
române. Constantin Ene, care 
a remarcat ca un organism de 
negocieri mul li later ile in do
meniul dezarmării nu pov.e 
funcționa în mod eficace decit 
prin luarea în considersți * a 
punctelor de vedere exprima
te de toți membrii săi, cu par
ti, iparea tuturor, in conformi- 
ta’r- cu interesele tuturor po
poarelor lumii.

Intervenția șefului delega
ției Uniunii Sovietico, Alexei 
Roșcin, a fost consacrată pro
blemei eliminării pericolului 
de război nuclear din viața o- 
mpnirii. X'orbilorul a apreciat 
că tratativele privind înceta
rea experiențelor cu arma nu
cleară se pol desfășura în Co
mitetul de la Geneva, adău
gind că un acord în acest do
meniu poate deveni efectiv nu
mai în condițiile în care la a- 
cord vor lua parle toate sta 
lele posesoare de arme nucle
are.

ULTIMELE ȘTIRI

Q o
CZ3

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

HELSINKI 29 (Agerpres). — 
Trimisul special Dumitru 
Ținu, transmite: Potrivit ho- 
tărîrii reuniunii plenare, gru
pul do lucru format din repre
zentanții tuturor statelor par
ticipante la consultările mul
tilaterale de la Helsinki, a a- 
vut, joi, două ședințe consecu
tive. Lucrările grupului au 
fost prezidate, potrivit princi
piului rotației, de reprezentan
tul Greciei.

Tn cursul dimineții, au fost 
reluate discuțiile asupra con
ținutului capitolului al doilea 
al ordinii de zi a viitoarei

Ședința Biroului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Ultimele știri

0

II
Prezențe 
românești

INDOCHINA

BELGRAD 29 Coresponden
tul Agerpres, Simion More o 
vescu, transmite; La Belgrad 
a avut loc o ședință a Birou
lui Executiv al Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din Iuqo- 
slavia, condusă de președinte
le Iosip Broz Ti Io. Au luat 
parte președinții Comitetelor 
centrale și provinciale ale 
Uniunii Comuniștilor, secreta
rul Comitetului Conferinței 
U.C din armata populară iu
goslavă, membri ai Prezidiului 
U.C.I., președintele Adunării

—

Convorbiri

Federale, președintele Consi
liului pentru problemele poli
tice externe al Prezidiului 
R.S.F.I., vicepreședinți ai Con
siliului Executiv Federal.

La ședință au fost examina
te probleme privind activita
tea Secretariatului Federal
pentru Afaceri Externe. S-a 
dat un sprijin deplin pozițiilor 
expuse și inițiativelor luate 
în vederea dezvoltării, in con
tinuare, a organizării și acti
vității Secretariatului pentru 
Afaceri Externe, în sperai în 
domeniul întăririi orqanizato 
rice și al cadrelor. Miloș Mini- 
ci, vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv Federal, secretar

federal pentru afaceri exter
ne, a prezentat o expunere. 
Biroul Executiv a examinat, de 
asemenea, și a apreciat pozi
tiv acțiunile sociale întreprin
se pe planul realizării sarcini
lor care decurg din scrisoarea 
președintelui U.C.I. și Birou
lui privind lupta împotriva în
călcării legilor, a criminalită
ții și altor fenomene negative. 
S-a arătat că succesele aces
tei lupte depind, în primul 
rind, de activitatea politică 
concretă a Uniunii Comuniști- 
lor și de angajarea comuniș
tilor în dezvoltarea conștiin 
tei socialiste, in sporirea efi
cientei activității sociale.

ungaro- 
austriece

Cairo

BUDAPESTA 29 — Cores
pondentul Agerpres, A, Pop, 
transmite: Cancelarul Austri
ei, Bruno Kreiskv, care se a- 
flă intr-o vizită oficială in 
R.P. Ungară, a fost .primit, joi, 
de Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare, si de Antal Apro, 
președintele Adunării de Stat.

Joi după-amiază, au conti
nuat convorbirile ungaro-aus- 
triece. Cancelarul Bruno Kreis- 
ky a prezentat, la Academia 
de științe, o expunere pe te
ma : ..Țările mici și importan
ta lor in politica mondială" și 
a oferit un dineu in cinstea 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, Jeno 
Fock.

—

Grevă in Belgia
BRUXELLES 29 (Agerpres). 

— Peste 100 000 de muncitori 
din regiunea Charleroi au 
declanșat, miercuri, o grevă 
pentru a atrage atenția auto
rităților asupra deteriorării 
situației economice din aceas
tă zonă. Guvernatorul pro
vinciei a primit delegațiile 
organizațiilor sindicale, care 
revendică, printre altele, crea
rea unui număr de 25 000 noi 
locuri de muncă și convoca
rea unei conferințe generale 
pentru relansare economică, 
la care ar urma să participe 
autoritățile politice, economi
ce și sociale ale provinciei.

Președintele 
proclamat 

militar

Sadat a fost
guvernator 
general

CAIRO 29 (Agerpres). — 
Printr-un decret republican, 
publicat miercuri seara in ca
pitala R.A. Egipt, președintele 
Anwar Sadat a fost procla
mat guvernator militar gene
ral al țării — informează a- 
genția M.E.N. După cum s-a 
informat, Anwar Sadat deți
ne in prezent și funcția de

Londra

Conferințe general-europene, 
respectiv dezvoltarea cooperă
rii economice, tehnico-științi- 
fice și în domeniul protejării 
și ameliorării mediului încon
jurător. Cu acest prilej, au 
fost prezentate noi propuneri- 
de texte, cuprinzind instrucți
uni pentru organismele confe
rinței care se vor ocupa de 
aceste probleme. O atenție 
specială s-a acordat, în cursul 
dezbaterilor, aspectelor legate 
de intensificarea schimburilor 
comerciale, dezvoltarea coope
rării industriale și în alte sec
toare economico.

In ședința de după-amiază, 
grupul de lucru a început exa
minarea problematicii capito
lului al treilea al ordinii de 
zi — cooperarea culturală.

CAIRO 29 — Trimisul A- 
gerpres, Tralan Catinccscu, 
transmite: Pavilionul Ro
mâniei a fost distins, in ca
drul celei de-a șasea edi
ții a Tirgului internațional 
de la Cairo, cu medalia dc 
aur. Distincția a fost în- 
minată de Farouk el Ha- 
kar.v, președintele Organis
mului general egiptean pen
tru expoziții și tirguri in
ternaționale.

Mulțumind pentru dis
tincția primită, ing. Luca 
Vasilc, director al pavilio
nului țării noastre la Tir- 
gul internațional dc la Ca
iro. a relevat, că, la actuala 
ediție, pavilionul țării noas
tre a fost vizitat dc peste 
jumătate dc milion dc per
soane, intre care numeroși 
specialiști și oameni de 
afaceri, bucurindu-sc de un 
deosebit succes.

Adoptarea unui document de către Comitetul 
O.N.U. pentru Știință și Tehnologie

NAȚIUNILE 
(Agerpres).'. 
O.N.U. pentru Știință și 
Tehnologie a adoptat un do
cument privind fixarea u- 
nor obiective specifice în a- 
sistența tehnologică acor
dai ă țărilor în curs de dez
voltare. Aceste 
care ar urma să 
pînă la sfârșitul deceniului 
1980. prevăd, printre altele, 
ca țările dezvoltate să acor
de 10 la sută din cheltuieli
le alocate pentru cercetări 
problemelor țărilor în curs 
de dezvoltare și 0,5 la sută 
din produsul lor național, 
sub formă de sprijin direct, 
programelor de știință și 
tehnologie inițiate în țările

UNITE 29
Comitetul 

Știință

obiective, 
fie atinse

în curs de dezvoltare, 
asemenea, comitetul a 
comandat ca o sarcină 
tru țările în curs de dezvol
tare ca acestea să-și spo
rească fondurile alocate pen
tru cercetări științifice și 
tehnologice de la 0,5 la su
tă din produsul național 
brut, in prezent, la 1 la 
sută. Comitetul recomandă 

. Consiliului economic și so
cial al O.N.U. să propună, 
la rindul său, Adunării Ge
nerale a O.N.U. înscrierea 
acestor obiective în strate
gia internațională pentru 
dezvoltare a celui de-al doi
lea Deceniu al dfezvaltării„ 
program adoptat la sesiunea 
Adunării Generale din

De 
re- 

pen-

Lucrările sesiunii speciale a Biroului
F.S.M. consacrate Vietnamului

HANOI 29 — Coresponden
tul Agerpres, Emil Georges
cu, transmite : Joi, s-au des
chis, la Hanoi, lucrările se
siunii speciale 
Vietnamului, a Biroului Fe
derației Sindicale Mondiale. 
Au fost prezenți Enrique Pas
torino, președintele F.S.M., 
Pierre Gensous, secretarul ge
neral al F.S.M., membri ai 
Biroului Federației și ai de
legațiilor participante. Din 
România, la lucrări participă

consacrate

o delegație sindicală, condu
să de Gheorghe Petrescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Enrique Pastorino a rostit 
cuvtntul dc deschidere. a- 
dresînd, în numele Biroului 
F.S.M., un salut călduros, 
frățesc, poporului vietnamez. 
El a relevat satisfacția oame
nilor muncii și a sindicatelor 
din lumea întreagă, a tutu
ror forțelor progresiste, fa-

ță de victoria obținută de po
porul vietnamez in lupta sa 
pentru independență, suvera
nitate, unitate, integritatea 
teritorială a Vietnamului și 
dreptul la autodeterminare 
al poporului din Vietnamul 
de Sud. Enrique Pastorino a 
subliniat,
tea aplicării 
lui privind 
In Vietnam.

totodată, necesita- 
stricte a -tcordu- 
restabilirea păcii

A fost încheiată retragerea forțelor militare
ale S.U.A. din Vietnamul de sud

SAIGON 29 (Agerpres). — 
Surse militare oficiale ameri
cane au anunțat că joi a fost 
Încheiată retragerea forțelor 
militare ale S.U.A. din Vietna
mul de Sud. S-a precizat, tot
odată, că în Vietnamul de Sud 
au mai rămas 825 de militari 
ai S.U.A., care fuseseră afec
tați pe lingă delegația ameri
cană in Comisia militară mix
tă cvadripartită, 159 de soldați 
ai infanteriei marine, însărci
nați cu paza Ambasadei ame
ricane din Saiqon, și 50 de o- 
fițeri ai corpului de atașați 
militari ai ambasadei america
ne.

nite a prizonierilor de războ' 
americani, militari și civili. Ul
timul grup de prizonieri ame
ricani predat pe aeroportul 
din Hanoi reprezentanților

S.U.A. a fost alcătuit din 67 
de persoane. In aceeași zi, 
grupul a sosit, pe calea aeru- 
iui, la baza americană Clark, 
din Filipine.

—♦—
HANOI 29 (Agerpres). — 

Reprezentanții R.D. Vietnam 
au încheiat, joi, predarea că
tre reprezentanții Statelor

PNOM PENH 29 (Ager
pres). — După ce au silit do
uă batalioane ale trupelor 
lonnoliste să se retragă din 
satul Trapeang Thnot. situat 
la 16 kilometri de Pnom Penh. 
detașamentele forțelor patrio
tice cambodgiene au inten
sificat presiunea exercitată în 
ultimele zile asupra pozițiilor 
inamice din imediata apro
piere a capitalei, efectuînd, 
miercuri, un puternic bom
bardament cu rachete și pro
iectile de artilerie asupra lo
calității Pnom Baseth. situată 
la 14 kilometri de Pnom 
genh.

Alte acțiuni

patrioților khmeri au fost 
desfășurate, în aceeași zi, in 
zona șoselei nr. 1, în ciuda 
încercărilor aviației america
ne de a proteja pozițiile lon- 
noljste. Infringînd rezistența 
inamicului, patrioții au do- 
bîndit controlul asupra unei 
porțiuni de 27 de kilometri 
din această importantă arteră 
rutieră, care asigură legătura 
dintre Pnom Penh și centrul 
strategic Neak Luong, de pe 
malul FI”- ' -i Mekong. Po
trivit relatărilor agenției _ U- 
nited Press International, si- 
'nația forțelor lonnoliste din 
Neak Luong a devenit deose
bit de critică.ofensive ale

.ioi de 
externe 
Norbert

celor 29 
Comisiei

O.N.U. pentru 
C.I..P A L.

Raiduri de bombardament asupra Cambodgiel
HONOLULU

— Avioane americane
și-au

de

„Cărții Albe

premier în noul guvern.
Pe de altă parte, decretul 

îl numește guvernator mili
tar adjunct pe Mamduh Sa
lem. vicepremier și ministru 
de interne.

Se menționează că decretul 
a fost elaborat în baza legii 
din 1967 cu privire la procla
marea stării de urgență.

29 (Agerpres).
de ti

pul „B-52" și-au continual, 
joi, raidurile de bombarda
ment asupra teritoriului Cam- 
bodgiei, a anunțai Comanda
mentul S.U.A. din zona Paci
ficului, reluat de agenția As-

sociated Press.
Surse militare au prec’zat 

că operațiunile au continuat 
cu aceeași intensitate ca și în 
zilele precedente, concentrîn- 
du-se asupra obiectivelor 
domeniile comunicațiilor 
transportului.

Dezbaterile din Camera Comunelor

® Delegația oe ziariști ro
mâni care face o vizită în O- 
landa a fost primită 
ministrul afacerilor 
olandez W. K. 
Schmelzer.

a prevederilor
LONDRA 29 (Agerpres). 

— Guvernul britanic a ce
rut Camerei Comunelor, ca
re dezbate prevederile „Căr
ții Albe- privind Irlanda de 
Nord, să aprobe prelungirea 
guvernării directe a acestei 
provincii cu încă un an. 
Prezentînd cererea, David 
Howell, ministru de stat pen
tru Irlanda de Nord, a su
bliniat că expirarea actua
lului mandat al guvernului, 
la sfîrșitul lunii martie, fă
ră prelungirea solicitată, ar 
implica revenirea, in mod 
automat, în vigoare a ’ egii 
din 1920 asupra Ulsterului, 
ceea ce ar duce la restaura-

rea guvernului și parlamen
tului local din 
David Howell a 
guvernul dorește 
la sfîrșitul lunii 
nul viitor, noile 
prevăzute in 
să intre

Vorbind in numele opozi
ției, purtătorul do ‘ ’
pentru Irlanda de Nord 
Partidului
Jlees, a 

rea de către partidul său a 
dispozițiilor „Cărții Albe", a- 
preciind că guvernul ar tre
bui să organizeze alegerile 
pentru Adunarea legislativă 
a Ulsterului la mijlocul lu
nii iunie a.c.

provincie, 
arătat că 
ca, pAnj) 
martie a- 

dispoziții 
„Cartea 

în vigoare.
Albă1

cuvînt 
al 

laburist, Merlyn 
confirmat sprijini-

hkin Ariburun a preluat 
funcția de președinte 

ad-inter im

Succese ale forțelor de
eliberare guineeze

Reprezentanții 
de țări membre ale 
economice a 
America Latină 
— au încheiat dezbaterile ge
nerale trecînd la examinarea 
rapoartelor și a preier’elnr 
de rezoluții, în vederea re
dactării unei declarații fina
le asupra dezvoltării 
mice a continentului 
american.

£ Marele Consiliu 
(Parlamentul) Republicii 
Marino a format noul Con
gres (guvern) al țării. în al
cătuirea căruia au intrat re
prezentanți ai partidelor de- 
mocrat-creștin și socialist, 
precum și ai Mișcării pentru 
apărarea libertăților funda
mentale.

rcono- 
latino-

al Turciei
ANKARA 29 (Agerpres). — 

Președintele Senatului turc, 
Tekin Ariburun, a preluat, joi, 
funcția de președinte ad-inte- 
rim al Republicii Turcia. In a

zi, fostul președinte, 
Sunay, al cărui man-

Ibeideh^ m f

ceeași 
Cevdet 
dat a expirat, a depus jură- 
mîntul în calitate de senator.

Un grup format din aproape 
200 de deputati ai Partidului 
Dreptății a elaborat o moțiu
ne, în care se propune organi
zarea alegerilor generale la 
începutul lunii iunie. Alegerile 
anticipate, se afirmă în moțiu
nea menționată, ar permiîe 
desemnarea președintelui t?fii_ 
de către Adunarea Națională 
nou aleasă. I

CONAKRY 29 (Agerpres). 
—Un comunicat al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
dat publicității la Conakry, a- 
nunță că forțele de elibera
re guineeze au distrus alte 
două avioane inamice în 
.ursul atacului împotriva une. 
tabere întărite a trupelor 
portugheze din sudul țării.

Comunicatul menționează, 
de asemenea, că patrioții au 
atacat cu succes subunități a- 
le inamicului lansate cu eli
copterul lîngă localitatea Ca- 
chamba, din zona eliberată 
Cubucar.

* Sub conducerea 
dintelui Houari Bo.umcdiene, 
la Alger a avut loc o reu
niune a responsabililor apa
ratului central al Frontului 
Național de El'berare, con
sacrată analizării mijloacelor 
pentru extinderea și îmbogă
țirea activității organizațiilor 
de masă. /

VINERI, 30 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Bulevardul Romului 
Republica: Jocul de-a moar
tea ; PETRILA : Tora ! Tora ! 
Tora ! ; LONEA — Minerul i 
Daca e marți, e Belgia ; A- 
NINOASA : Din nou despre 
dragoste ; VULCAN : Explo-

a ; LUPENI — Cultural: A 
fost adată un polițist • 
Muncitoresc: In trecere prin 
Moscova ; Uricani : Silvia.

5.00 Buletin de știri ; 5,05 
Muzică populară ; 5,40 Melo
dii în zori de zi; 6,00—8,08 
Radiopro gramul dimineții ;
8,08 Matineu muzical ; 8,30

La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri;
9.30 Memoria pămîntului ro
mânesc j 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Orchestra de mu
zică populară „Doina** 
Capitală; 10,30 Cinlece 
Florentin Delmar și Tera.s- 
tocle Popa; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Litera și spir.tul 
legii; 11,20 Campionatul 
mondial de hochei pe ghea
tă. Grupa B. România — 
S.U.A. Transmisiune directă 
de la Graz; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert de prinz j 
14,00 Compozitorul săp’.âmi- 
nii ; 15,00 Buletin de știri ; 
15,05 Radioancheta economi
că ; 15,20 Piese de estradă -, 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Mu
zică populară; 16,35 Partid 
iubit, cu tine mergem ; 17,00 
Pentru patrie: 17,30 Cinteze 
și jocuri populare ; 18,00 O- 
rele serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 21,00 Revista șla
gărelor ; 21,25 Moment poe
tic; 21.30 Bijuterii muzicali-; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 24.00 Buletin 
de știri; 0,03—5,00 Es'.rad» 
nocturnă.

In jurul orei 17,00 : 
misiune directă 
Sala Palatului 
blicii Socialiste

preșe-

® Președintele Irakului. 
Hassan Al Bakr, l-a primit 
pe Mohamed Hassan El Zay- 
yat, ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului, care a so
sit într-o vizită la Bagdad.

SPORT • TELEX • SPORT • TELEX • SPORT
din 

de
fes- 
pri-

80

9,00

9,30
10,00
10,05
10,10

10,45

Curs de limbă rusă. 
Lecția a 47-a ;

O viață pentru o idee ; 
Telex ;
Avanpremieră ;
Biblioteca pentru toți
— George Bacovia (I); 
..Curtea Veche*' — 
film documentar pro
ducție a studiourilor 
„Al. Sahia“;
Publicitate;10,55

11,00 Hochei pe gheață; Ro
mânia — S.U.A. (Cam
pionatul mondial — 
grupa B.) Transmisiune 
directă de la Graz. In 
pauze : Moment fol
cloric cu Irina Loghin. 
Publicitate;

13,15 Telejurnal ;
15.50 Teleșcoală;
16.50 Muzică populară româ

nească;

Redacția ■. administrația zlarnlnl i Petroșani strada Republicii Nr. 90 telefoD > 1662

Trans- 
de la 
Repu- 
Româ-

nia, a Adunării 
live organizate cu 
lejul împlinirii a 
de ani de la crearea
partidului politic al 
clasei muncitoare din 
România.

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen —

f cauză a întregului uo- 
por i

20,15 1 001 de seri;
20,25 Cintecul săpbâmiinii. 

„In România" de 
George Grigor iu;

20.30 Muzică și dansuri 
populare românești;

20,40 Film artistic „Golgo- 
ta“ ;

22,00 24 de ore ;
22.30 Patinaj artistic. Con

cursul internaționl 
„Prietenia" aspecte 
înregistrate de la pa
tinoarul 23 August.

BELGRAD 29 (Agerpres). 
— In cea de-a treia rundă a 
turneului internațional femi
nin de șah pe echipe de la 
Vrnjacka Banja s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
Ungaria—România 2—1 (I-
vanka — Nicolau remiză : 
Veroczi — Polihroniade re
miză, Karakas — Pogorevici 
1—0) : Bulgaria—Polonia 1,5 
—0,5 (Erenska — CÎheorghie- 
va remiză ; Borisova — Lips- 
ka 1—0, Radzikowska — Ase- 
nova întreruptă).

In urma remizei înregistra
tă în partida întreruptă din
tre Baumstark și Kalhbre- 
ner, meciul din runda a do
ua dintre echipele României 
și; Iugoslaviei a fost cîștigat 
cu 2—1 de formația română. 
In clasament conduce selec
ționata Ungariei cu 6,5 punc
te, din 3 întîlniri, urmată de 
Bulgaria 3,5 puncte (1) — 3 
întîlniri, România 3 puncte, 
Iugoslavia 2,5 puncte, din 
cite două meciuri susținute.

VIENA 29 (Agerpres).

Campionatul mondial de ho
chei pe gheață (grupa B) se 
apropie de sfîrșit. înaintea ul
timelor două etape, în cla
sament conduce selecționata
R. D. Germane (singura for
mație neînvinsă) cu 10 punc
te. urmată de România 8 
puncte. .S.U.A. și Iugoslavia 
cîte 7 puncte. Elveția 4 punc
te, Japonia și Austria cîte 2 
puncte. Italia zero puncte. A- 
vînd de disputat două parti
de relativ ușoare cu Italia și 
Austria, echipa R.D. Germa
ne are șanse certe de a ter
mina competiția pe primul 
loc. Disputa rămîne deschisă 
pentru locurile doi și trei în 
care sînt angajate formațiile
S. U.A., Iugoslaviei și Româ
niei. Hocheiștii români au a- 
vut pînă acum o evoluție me
ritorie în actuala ediție a 
campionatului : victorii cu 
echipele Elveției, Austriei. Ja
poniei. Italiei, un meci strîns 
cu lidera clasamentului. Dar 
partidele cele mai dificile le 
au de susținut chiar în faza 
finală a competiției: astăzi

selecționata României întîl- 
nește echipa S.U A . iar miine 
— reprezentativa Iugoslavei, 
echipe care prin jocul lor 
tehnic și scorurile mari reali
zate, se anunță ca adversari 
redutabili.

Referindu-se la meciul Ro
mânia — Elveția, corespon
denții de presă subliniază pu
terea de luptă a hoc’ lor 
români care deși au fost con 
ddși la un moment dat cu
3— 0, iar in repriza a treia cu
4— 3, au reușit sâ egaleze și 
să înscrie golul victoriei în 
ultimele două minute ale par
tidei. obținînd în final vic
toria cu 5—4.

Comentatorul agenției Reu
ter remarcă forma bună a e- 
chipei S.U.A. care a surcla
sat cu 9—0 formația Austriei. 
De altfel, hocheiștii ameri
cani au înscris cele mai mul
te goluri (36) în primele 5 
etape ale campionatului. Ei 
au suferit o singură înfrîn- 
gere (4—6) în meciul 
echipa R.D. Germane.

cu
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început lucrările Plenarei Co
mitetului Centra) al Parti
dului Socialist din Chile, con
sacrate examinării sarcinilor 
ce revin acestui partid în ca
drul guvernului Unității popu
lare — informează agenția 
Prensa ’ afina Lucrările ac
tualei plenare au fost des
chise de secretarul general 
al Comitetului Contrai al Par- 
tb’ulut Snrialist. Carlos Alta
mirano. care a prezentat o 
amolă informare politică.

® Timp de zece zile, colec
tivul teatrului maghiar de 
stat din Sfîntu Gheorghe a 
întreprins în cadrul acordu
lui cultural dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară, un 
turneu în Ungaria. Artiștii 
teatrului maghiar din Sfîntu 
Gheorghe au prezentat la 
Budapesta și în provincie 13 
spectacole cu piesele „Cine 
ești tu ?" de Paul Everac, în 
regia lui C. Codre^cu, 
„Curcubeul înșelător- de 
masi Aron, în regia lui 
klos Tompa.
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Inundații 
in Tunisia

și 
Ta- 
Mi-

TUNIS 29 (Agerpres). 
Ploile torențiale care au 
zul in ultimele zile in diverse 
regiuni din Tunisia au orovo- 
cat inundații. Potrivii prime- 
lor știri parvenite la Tunis 
din regiunea Ji ndotiba. situa
tă la vest de capitala țării trei 
persoane și-au pierdut viața 
pmă in prezent, iar alte 2 000 
au lost evacuate din zona a- 
fertată de inundații.

50 000 de hectare de păraint 
cultivat sint acoperite de apă. 
iar numeroase case au fost 
distruse. In nordul țării, o se
rie de orașe sini izolate. ca 
urmare a perturbării circula
ției nitiere.

Primul ministru tunisian, 
Hedi Noulra, e prezidai o re
uniune a membrilor guvernu-, 
lui. consacrată examinări! 
surilor de ajutorare a po 
lațiel din regiunile afecta 
de inundații.

că-
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