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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a primit luni, 24 iunie 1968, pe ambasadorul extraordinar
și plenipotențiar al R.D. Germane la București, Ewald Moldt, la cererea acestuia.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.

ÎN PAGINA A ll-A

© 150 DE OI DE Lfî 
NAȘTEREA LUI ION 10- 
NESCU DE LA BRAD 
• ZIUA GRĂNICERILOR 
REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA: OSTAȘII DE 
LA HOTARE

Luni la amiază s-au încheiat lucrările sesiunii a X-a a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Conducătorii partidului și statului au fost salutați cu puternice și îndelungi aplauze la sosirea în sală.In loja din dreapta incintei au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- ghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.în loja din stînga au luat loc membrii Consiliului de Stat.La lucrările sesiunii au 1 parte numeroși invitați, șefi misiuni diplomatice acreditați ^curești, ziariști.îh continuarea ordinei de ministrul justiției, Adrian Dimitriu, a prezentat expunerea la Proiectul de lege privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit. Deputatul Tudor Drăganu, vicepreședinte al Comisiei juridice, a prezentat apoi raportul comun al Comisiei econo-

luat i de lazi,

mico-financiare și Comisiei juridice la acest proiect de lege.La discuția generală au luat cuvîntul deputății Ștefan Tripșa, maistru oțelar la Combinatul siderurgic din Hunedoara, Mircea Rebreanu, judecător la Tribunalul municipiului București, și Ludovic Takacs, profesor la Universitatea din București.După discuția pe articole, proiectul de lege- a fost supus votului deputaților. Cu amendamente propuse de deputați, Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, cu un titlu nou, Legea privind controlul provenienței unor bunuri ale care nu au fost licit.S-a trecut apoiiectului de lege cu privire la regimul juridic al terenurilor fără construcții din perimetrul construibil . al municipiilor și orașelor. Expunerea la acest proiect de lege a fost făcută de deputatul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru problemele administrației locale. Deputatul Emil Bobu, președintele Comisiei administrative a prezen

persoanelor fizice dobîndite în modla dezbaterea Pro-

tat raportul comun al Comisiei administrative și Comisiei juridice la acest proiect de lege.La discuția generală au luat cuvîntul deputății Vasile Daju, prim- vicepreședinte al Consiliului popular al județului Timiș, Petre Nicolae, prim-secretar al Comitetului municipal Constanța al P.C.R., primarul municipiului, și Ion Cos- ma, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București.Proiectul de lege a fost discutat apoi pe articole și supus votului deputaților. Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, Legea cu privire la regimul juridic al terenurilor fără construcții din perimetrul construibil al municipiilor și orașelor.în continuare, deputatul Mihai Gere a prezentat expunerea la Proiectul de lege pentru completarea articolului 10 al Legii nr. 2 din 1968 privind organizarea adminis- strativă a teritoriului Republicii Socialiste România, iar deputatul Petre Duminică, vicepreședinte al Comisiei administrative, a prezentat raportul comun al acestei comisii și a celei juridice la proiectul de lege.

Marea Adunare Naționala a aprobat prin vot secret, cu bile, această lege, prin care orașul Rîmnicu Vîlcea a fost declarat municipiu.La ultimul punct al ordinei de zi, deputatul Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, a prezentat expunerea cu privire la Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat de la ultima sesjune a Marii Adunări Naționale, iar deputatul Mircea Rebreanu, secretarul Comisiei juridice, a expus raportul comisiei. La discuția generală asupra a- cestor proiecte de legi au luat cuvîntul deputății Dumitru Balalia, . prim-secretar al Comitetului ju- ■ dețean Prahova al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, și Stelian Staicu, adjunct al ministrului afacerilor interne.Trecîndu-se la votul secret, prin buletine, Marea Adunare Națională a aprobat lege emise la ultimaCuvîntulnii a fost rostit de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii A- dunări Naționale.
decretele cu putere de de Consiliul de Stat de sesiune.de închidere al sesiu-

(Agerpres)

Măsurile pentru îmbunătățirea aprovizionării centrelor urbane cu legume șl fructe au fost primite cu deosebită satisfacție de masele largi ale oamenilor muncii. Aplicarea a- cestor măsuri și-a dovedit eficiența, multe piețe prezentîndu-se în ultimele zile mai bine aprovizionate, cu produse la prețuri stabile și la un nivel acceptabil.A devenit limpede că îmbunătățirea aprovizionării cu legume și fructe a populației depinde de calitatea și operativitatea organizării acestei activități, de rigurozitatea controlului asupra pieței. Pornind de la a- ceste considerente, ne-am propus să trecem în revistă aprovizionarea piețelor din cîteva orașe.Introducerea mercurialelor s-a dovedit un fapt pozitiv și necesar care

a dus m mare măsură la eliminarea fluctuațiilor, la asigurarea accesibilității prețurilor pentru cumpărători, stimulînd totodată pe producători să dezvolte producția de legume și fructe. Dar pentru a fi eficiente, aceste mercuriale trebuie întocmite cu cea mai mare grijă, să cuprindă întregul sortiment de produse de pe piață, să țină seama de condițiile locale. De asemenea, trebuie asigurat un riguros control asupra respectării prețurilor stabilite.Din păcate se constată că pe multe piețe mercurialul nu este întocmit cu suficientă grijă, potrivit unor criterii judicioase, și nici respectat.La Cluj, de pildă, diferențele dintre preturile practicate în comerțul de stat și cele din mercurial au fost în primele zile de la aplicare destul de mari la fasole, conopidă, cireși ș.a. In schimb, la roșii, castraveți, cu o pondere mare în această perioadă a anului în ansamblul cheltuielilor pe care le fac gospodinele pentru aprovizionarea cu legume, prețurile maximale nici nu fuseseră fixate, ceea ce a avut urmări negative. Pe piața liberă aceste produse s-au vîn- dut la prețuri duble față de cele din București. Situația putea fi evitată.Cu trei zile în urmă, directorul Grigore Chișleanu de la I.V.L.F. București-Ilfov se plîngea de o supraproducție de roșii, pe care nu are unde s-o plaseze și care se datorează coacerii aproape simultane a roșiilor din cîmp deschis și a celor din solarii. Dacă ar mai scădea în con-

tinuare prețurile la roșii acum, conchidea interlocutorul nostru, atunci producția solariilor nu va da veniturile scontate.Respingînd o asemenea logică, îngrijorarea sa fără temei, ne punem întrebarea, de ce nu se dirijează a- numite cantități excedentare spre alte orașe, de ce nu se reduc și a- colo prețurile ? Este cazul Clujului a cărui piață, în aceste zile, este departe de a fi abundentă. într-o tuație Pitești unde iunie stat, i ducător. Aceasta nu denotă altceva, decît faptul că Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor nu este pe deplin stăpîn pe acel angrenaj al aprovizionării din țară, nu intervine operativ pentru a facilita aprovizionarea diferitelor piețe în condiții favorabile, dirijînd cantitățile suplimentare de legume dintr-o zonă în alta. Este vorba de o intervenție, atît în interesul consumatorilor cît și al cooperativelor agricole producătoare de legume, care ar avea posibilitatea să-și plaseze marfa în condiții avantajoase și cu respectarea contractelor.Urmarea acestor carențe : apariția speculanților. „Cînd ieșim din schimb — ne informează muncitoarea gely Margareta de la fabrica jana“ — în piață se află doar producători particulari care

si- asemănătoare este și orașul I situat la doi pași de Capitală, roșiile se vindeau la 22 cu 8 lei, Ia unitățile da iar varza cu 2 lei la pro- nimic

semestrial

Ger- „CIu- cîțiva vînd

întreprinderi

(Continuare în pag. a Il-a)

(Foto : Agerpres)

EȘTI

ȘTIINȚEI

îndeplinit

JUDEȚUL

unitățile industriale din județul Bihor care și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan pe primul semestru se numără și Uzina de alumină, întreprinderea minieră Oradea și Fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră. Din datele furnizate de serviciile de specialitate rezultă că pînă la sfîrșitul semestrului vor fi date peste prevederile planului la zi 3 000 tone de a- lumină calcinată, peste 13 000tone lignit și cărbune brun, a- proape 6 000 tone de bitum și nisip bituminos, precum și însemnate cantități de produse din sticlă în valoare de peste un milion lei. tCalculele estimative arată că pînă la finele lunii iunie e- conomiile la prețul de cost și beneficiile ce se vor obține de către întreprinderea minieră Oradea și Uzina de alumină vor însuma aproximativ 30 milioane lei. Demn de reținut este de asemenea faptul că sticlarii de la Pădurea Neagră și-au îndeplinit și planul la export. Ei au livrat peste prevederile semestriale aproximativ 64 000 bucăți produse de sticlărie.

Zeca unități Industriala din județul Galați, între care și stația da sortare a minereului, important obiectiv în rețeaua de deservire cu materie primă a furnalelor, au anunțat îndeplinirea sarcinilor de producție pe primele 6 luni ale anului. Sortatorii gălățeni au imprimat producției un ritm intens și constant pe baza folosirii la întreaga capacitate a instalațiilor moderne de transbordare și sortare, reușind să atingă față de planul la zi un spor, la producția globală, de 3,9 la sută.(Agerpres)

TRACTORUL" BRAȘOV

In construcție un nou 
laborator uzinal .La Uzinele de tractoare din Brașov a început construcția unui laborator uzinal. El va fi unul dintre cele mai moderne și mai mari din sectorul industriei construcțiilor de

mașini și va cuprinde secții de încercări metalurgice și chimice, birouri de studii și alte secții de specialitate. Tot aici a început construcția unui a- telier de încercări.
Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit luni după-amiază pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe Siriene, în Republica Socialistă România,

Nabih Sabbagh, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia.La întrevedere a fost de față Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)
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Șantierul Rafinâriei din Pitești. în fotografie : Complexul de reformare cataliticâ

recen-cuvîn- acad.

Cadrele didactice ale Universității din București, întrunite ieri la amiază într-o adunare de partid deschisă, au dezbătut, într-o atmosferă de vie însuflețire, măsurile de deosebită însemnătate socială stabilite de ta plenară a C.C. al P.C.R.Aceste măsuri — a spus în tul de deschidere a adunăriiGh. Mihoc, rectorul Universității — vor avea o adîncă înrîurire asupra bunului perior, noastre, general, sînt în al corpului profesoral prin faptul că reglementează retribuția acestuia pe baza singurului principiu echitabil — acela al muncii efectiv prestate. Desigur că noul statut al învățămîn- tului superior, care se preconizează, va pune acest principiu la baza activității pe care cadrele didactice o desfășoară în procesul creator de instruire și educare științifică a noilor generații de intelectuali ale țării. Eu sînt convins că prin traducerea în viață a măsurilor pe care le dezbatem, învățămîntul superior din țara noastră va marca un însemnat pas înainte.Subliniind că recentele măsuri elaborate de plenara Comitetului Central al partidului sînt străbătute de un profund umanism, că ele țin sea

mers al învățămîntului su- al activității universității ca și ăl vieții științifice în Recentele hotărîri și legi avantajul învățămîntului,

ma de principiile echității sociale, acad. Nicolae Teodorescu, decanul Facultății de matematică a Universității, a reliefat în cuvîntul său că măsurile stabilite de plenara C.C. al P.C.R. au implicații pozitive, directe, asupra nivelului pregătirii omului de la catedra universitară si> prin posibilitățile largi pe care le deschide promovării tinerelor cadre, asupra prezentului și viitorului științei și învățămîntului din țara noastră.Mărturisesc că sînt întru totul de acord cu măsurile inițiate de partid și aprobate de forul suprem al puterii de stat — Marea Adunare Națională în plenul său — a spus conf. univ. dr. Romul Munteanu.Acad. Eugen Macovschi a evidențiat faptul că Partidul Comunist Român, aplicînd în mod creator învățătura materialist-dialectică la studiul societății, a fost în măsură să elaboreze hotărîri corespunzătoare condițiilor fiecărei etape parcurse, necesităților progresului neîntrerupt al societății românești. Prin noile măsuri partidul face deopotrivă dovada capacității sale de a conduce în chip științific procesul de edificare socialistă a României și de a întrona în toate compartimentele vieții dreptatea, echitatea socială.
(Continuare în pag. a V-a)

Hotărîrile recentei plenare a C.C. al P.C.R. au întrunit deplina adeziune a salariatilor fabricii de piele și încălțăminte „Clujana", care au dat glas recunoștinței lor față de grija permanentă pe care o manifestă partidul în vederea respectării spiritului de înaltă echitate socială în societatea noastră, întăririi legalității socialiste și perfecționării relațiilor dintre oameni.In cuvîntul de deschidere, secretarul comitetului de partid, tov, Ioan Hanuschi, s-a referit la importanța deosebită a măsurilor de o mare complexitate și cu un puternic ecou social, stabilite de recenta plenară a C.C. al P.C.R. In cuvîntul său, muncitorul Gavrilă Costin a scos în evidentă faptul că și de data aceasta partidul nostru a găsit soluții juste pentru rezolvarea unor probleme pe care le ridică construcția socialismului în țara noastră. Măsurile preconizate sînt un model de echitate și dreptate socială. întregul colectiv — a spus vorbitorul — va răspunde a- cestor măsuri prin sporirea substanțială a producției și productivității muncii, reducerea prețului de cost, dinamizarea eficienței economice.„Programul suplimentar de dezvoltare a producției materiale, lichidarea disproporțiilor nejustificate dintre veniturile diferitelor categorii de salariați, introducerea controlului

social asupra unor averi ciștigate ilicit, a spus inginerul Iosif Kolozsvary, constituie un pas important în perfecționarea întregii vieți economice și sociale.Muncitorii Ioan Ncchifor, Maria Luca și alții au arătat că măsurile preconizate de partid în direcția perfecționării sistemului cointeresării materiale sînt izvorîte din esența o- rînduirii noastre, din principiul socialist de retribuție după cantitatea, calitatea și răspunderea socială a muncii. Ing. Gheorghe Mărinceanu, directorul general al întreprinderii, a spus, printre altele : „Partidul și statul nostru militează cu consecvență pentru modernizarea și perfecționarea întregii vieți sociale. Este un merit al comuniștilor, merit pe care recenta plenară îl subliniază încă o dată, că știu să facă din societatea noastră cea mai nobilă și ideală societate. Dar la aceasta trebuie să ne aducem cu toții contribuția. Pentru a putea perfecționa societatea trebuie să ne autoperfecționăm. Sîntem convinși că, perfecționîndu-se neîntrerupt activitatea, nu ne va fi greu să dăm viață marilor obiective ce ne stau în față".In încheiere a luat cuvîntul tov. Soos Manea Carol, secretar al Co-
(Continuare în pag. a V-a)

■

— Se pare ca legenda despre faimosul ospăț cu cîțiva pești, la sfîrșitul căruia au fost umplute coșuri mari cu resturi culinare, nu este chiar atît de fantezistă. Astfel de „minuni" se mai petrec șl în zilele noastre — îmi spunea de curînd, cu un zîmbet trist, un bă- trîn contabil.Intr-adevăr, citi dintre noi nu auzim sau nu punem asemenea întrebări: „Totuși, cum reușește X, un slujbaș oarecare, cu un salariu modest, fără alte surse de cîștig, nu numai să asigure familiei un trai îmbelșugat, să organizeze petreceri costisitoare, dar, culmea, să mai realizeze și economii considerabile ?“ Cum sună zicala: „trei cîștigă, șapte cheltuiește, ce ră- mîne pune în pungă".Chiar dacă intuim răspunsul și ne intrigă faptul că într-o societate ca a noastră, unde izvorul tuturor veniturilor este munca — singura producătoare de valori materiale și spirituale — se mai întîlnesc încă aspecte de parazitism social,

există încă surse realizare a unor venituri fără muncă. Nu cumva fiecare, izolat, facem prea puțin tunci cînd e înlăturarea lor de genul nunțate, de rea împrejurărilor favorizează de fapte incorecte ?Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al partidului a venit în întîmpinarea aspirațiilor de echitate și dreptate socială pe care le nutresc oamenii muncii : de a se pune capăt oricărei tendințe de realizare a unor venituri ilicite, de sfidare a muncii și onestității. Societatea noastră, prin natura sa, este nu numai interesată, în ansamblul ei, să promoveze cinstea și corectitudinea, dar are și posibilități imense să acționeze organizat și perseverent împotriva cauzelor generatoare de acte antisociale.Fără a diminua însemnătatea contribuției personale a fiecărui om cinstit în combaterea tendințelor de

a- vorba de anomalii- celei e- combate- ce comiterea

parazitism, sîntem îndreptățiți să pretindem Ca de aceste probleme să se preocupe în primul rînd, cu toată răspunderea, organele competente, cadrele de specialitate, cărora Ii s-au încredințat atribuții preeise pe linia gospodăririi și apărării avutului obștesc, a asigurării respectării legilor țării. Este foarte adevărat că, mai devreme sau mai tîr- ziu, elementele incorecte sînt demascate și își primesc pedeapsa cuvenită. Nu trebuie uitat însă că lăsînd a- ceastă problemă numai în seama organelor care constată neregulile echivalează cu subaprecierea eficientei măsurilor preventive, înseamnă a lăsa cîmp liber de acțiune tentațiilor de obținere a unor venituri fără muncă, a rezuma totul la acțiuni penale, de multe ori tardive, cînd pagubele sînt greu recuperabile.
Mihai GROZAVU

(Continuare 
în pag. a II-a)

Alteței sale regale
Marele duce JEAN AL LUXEMBURGULUICu prilejul zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului, transmit Alteței Voastre, în numele meu și al Consiliului de Stat, călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului luxemburghez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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Personalitate științifică
remarcabilă, militant

OSTAȘII DE LA HOTARE
A.

îmbunătățirea

pentru democrație
și progres
Acad. Vasilo MALINSCHI

Din galeria atît de bogată în personalități proeminente a generației de la 1848, Ion Ionescu de la Brad (1818—1891) și-a dăruit întreaga sa viață idealului de emancipare a țărănimii române și de democratizare a statului. El a militat cu consecvență, de-a lungul întregii sale activități, pentru lichidareu relațiilor feudale, pentru modernizarea agriculturii țării și pentru așezarea pe baze democratice a vieții sociale și a statului național român. împlinirea a 150 de ani de la nașterea sa este un prilej nimerit de a personalitatea multilaterală și marcabilă a lui Ion Ionescu de Brad, patriotismul său luminat, activitatea sa neobosită pe teren publicistic, pedagogic, științific, ca economist, agronom, practician, om de sociolog.Insușindu-și bogate și temeinice cunoștințe de a- gronomie, chimie, istorie naturală, botanică, economie politică, finanțe, statistică, contabilitate în timpul studiilor în Franța, reîntors în țară în 1841, Ion Ionescu de la Brad cîș- tigă o bogată experiență practică în administrarea moșiilor domnești din Moldova. El începe, concomitent, să desfășoare o amplă activitate publicistică, pledînd pentru trecerea la o a- gricultură modernă, capabilă să susțină progresul economic țării.în timpul revoluției chemat de Bălcescu în Ion Ionescu de la Brad, să conducă lucrările comisiei pentru pregătirea proiectului de lege de emancipare și împroprietărire a țăranilor, devine apărătorul înflăcărat al drepturilor acestora și demască — împreună cu reprezentanții țărănimii în Comisie — regimul de exploatare la care era supusă țărănimea clăcalșă de către stăpînitorii de moșii. încă în acel timp, Ion Ionescu de la Brad împărtășea convingerea fermă — la fel ca și Bălcescu — că chestiunea agrară, chestiunea relațiilor agrare, constituia problema centrală a epocii, de soluționarea căreia depindea întreaga evoluție socială, politică și națională a României moderne. Situîndu-se pe poziții înajntate. Ion Ionescu de Ia Brad era exponentul programului de emancipare și împroprietărire a țăranilor, considerînd că interesele poporului român nu pot fi apărate și promovate fără soluționarea problemei agrare pe calea exproprierii moșierilor și împroprietăririi țăranilor, fără democratizarea statului, fără egalitate în drepturi și u- nitate națională.împărtășind soarta fruntașilor revoluției de la 1848 în Țara Românească, Ion Ionescu de la Brad — cu maturitatea politică timpuriu cîștigată — ia calea exilului.întors în țară după războiul Crimeii, Ion Ionescu de la Brad militează pentru ideile unirii, pentru susținerea drepturilor țărănimii clăcașe și pentru efectuarea cit mai grabnică a reformei agrare, prin care să se pună capăt relațiilor a- grare feudale și să se deschidă calea modernizării și progresului a- griculturii. Articolele sale publicate între 1861—1863 în publicația periodică „Țăranul român", întemeiată și scoasă de Ion Ionescu de la Brad, sînt o pledoarie înflăcărată în sprijinul acestor idei.După adoptarea legii pentru reforma agrară din 1864, Ion de la Brad — în calitate de tor general unic însărcinat gălniceanu să supravegheze rea reformei — desfășoară o muncă neobosită spre a înlătura piedicile care stăteau în calea aplicării legii prin acțiunile și manevrele moșieri- mii. El elaborează, în același timp, proiecte de organizare agricolă, se ocupă de învățămîntul agricol, inițiază în repetate rînduri expoziții agricole, concursuri de mașini agricole. ține cursuri de agricultură la școala normală, întemeiază pepiniere și scrie cele trei monografii (ale județelor Dorohoi, Mehedinți și Putna) deosebit de interesante prin concepția care le stă Ia terialul documentar pe țin.în 1869, după ce I prin manevrele moșierimii, de inspector general al agriculturii, Ion Ionescu de la Brad se instalează pe moșia de la Brad (lingă Roman), căutînd să aplice în practică cunoștințele teoretice de agricultură și economie agrară, reușind în scurtă vreme să obțină rezultate a- preciabile în exploatarea acestei moșii. Ocupațiile sale de ordin practic nu-I îndepărtează însă de vechea sa pasiune de luminare și ridicare a țărănimii. Ales, deputat în perioada 1876—1883 — atît în dezbaterile parlamentare, cit și prin proiectele de măsuri pe care le-a elaborat în acest răstimp — Ion Ionescu de la Brad a dovedit o temeinică cunoaștere și înțelegere a problemelor de finanțe publice, impozite, de credit, fiind precursorul mișcării de mai tîrziu pentru înființarea băncilor populare și a cooperativelor sătești. Atașamentul său față de interesele și lupta de emancipare a țărănimii — dovedit în tot cursul activității sale — concepțiile sale progresiste și democratice sînt încă o dată confirmate în activitatea sa parlamentară și în dările de seamă făcute cu regularitate pentru alegătorii care l-au trimis în parlamentul țării.Activitatea sa multilaterală pe tărîmul publicisticii, al practicii a- gricole, al învățămîntului agricol și economic, al cercetării științifice, al politicii militante, i-au jasigurat. pe deplin temei, un loc de primă importanță în viața noastră științifică, pedagogică și culturală într-o peri-

evoca reia
îndrumător și știință, cercetător.
150 DE ANI

De-a lungul celor peste trei mii de kilometri ai frontierei noastre naționale. zi și noapte, neîncetat, patrulează grănicerii. Ostașilor aceștia, în viața cărora sînt mereu prezente romantismul și duritatea, neprevăzutul și ineditul, ’ le-a fost consacrată în calendar o zi a lor : 25 iunie. Sărbătorirea Zilei grănicerilor atestă prețuirea și dragostea cu care partidul și guvernul, întreg poporul înconjoară santinelele la hotare. Dar nu atît. Ziua aceasta este un omagiu celor care vremii au fost ochiul treaz și vigilent al tării la fruntarii, fie că s-au numit plăieși sau mărginași, gra- nițeri sau cordonași. „Paza granițelor din vechime era foarte strașnică", consemna Nicolae Bălcescu întru cinstirea străbunilor.Ce minunate pilde de bărbăție, demnitate și curaj au dat înaintașii stră- juitorilor de astăzi ai hotarelor I într-o impresionantă pînză, Nicolae Gri- gorescu a ținut să imortalizeze cu talentul său inegalabil fermitatea cu care dorobanții de frontieră au dejucat planurile spionilor trimiși de turci peste Dunăre în zilele războiului pentru neatîrnare. Cronica atît de densă în fapte și sensuri a armatei noastre consemnează acte de nepieritoare glorie înscrise de grăniceri în anii întîiu- lui război mondial, în luptele de la Mărăști și Oi- tuz, împotriva cotropitorilor prusaci. Pilda de înalt sacrificiu a caporalului grănicer Constantin Mușat a intrat în legendă ca simbol al eroismului popular. Și cu cită mîndrie evocă, după atîția ani, veteranii războiului antihitlerist vitejia cu care „micile garnizoane", situate de-a lungul frontierei, au luptat împotriva unui inamic numeros și experimentat. A- lături de celelalte mari u- nități românești, regimentele de grăniceri și-au îndeplinit cu abnegație misiunile încredințate în neuitatele zile ale insurecției armate, în acțiunile de acoperire a frontierelor și de eliberare a întregului teritoriu al patriei. Pretutindeni unde au luptat, grănicerii au făcut dovada unor minunate virtuți ostășești, înscriind în hronicul tradițiilor fapte ce vor străluci peste vremi.Există în trupele de grăniceri, ca de altminteri în întreaga noastră armată, o perenitate a vitejiei, curajului și demnității. în orice subunitate întîlnești tineri minunați, entuziaști, conștienți de menirea și responsabilitatea înaltă _ ce o poartă pe umeri. Pe cîm- pul de instrucție și în a- plicații, ostașii cu petiițe de culoarea ierbii. își ascut- auzul și își întăresc văzul, deducînd dintr-un noian de zgomote pe ce) suspect, învață să deslușească tîlcul urmelor. cu alte cuvinte, își formează și își desăvîrșesc pregătirea de specialitate. Activitatea de instruire multe eforturi, o cantitate de energie

de numai și adus tuturor în scurgerea

voasă. Comandanți și tași cheltuiesc această nergie cu nestrămutata convingere că așa cer interesele pazei și apărării hotarelor sfinte ale patriei.Dar să-i cunoaștem pe grăniceri „la ei acasă", o- prindu-ne pentru început în pichetul comandat de căpitanul I. Marina. încercat nu o dată de infractori, raionul acestui pichet a fost și continuă să fie o școală a cutezanței. Aici au crescut și cresc grăniceri

os- e- deplinit pînă la capăt misiunea de pază a frontierei.Fapte la fel de elocvente îi înfățișează pe ostașii de la graniță și în alte ipostaze, luminînd alte trăsături : grija față de viața și avutul oamenilor, firea săritoare, omenia profundă. într-un pichet de pe litoral, căpitanul D. Zaha- ria, împreună cu mai mulți ostași, salvează din flăcări doi copii și o bătrînă. Militarii din subunitatea co-
ZIUA GRĂNICERILOR

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

reștl consemnează în toate domeniile de activitate rezultate superioare. Alți și alți militari de frunte și specialiști de clasă, noi subunități de frunte, calificative .mai înalte la toate categoriile de pregătire și, drept corolar al acestora — rezultate din ce în bune în executarea ciului de pază.Izvorul tuturor succese ? Devotamentul și dragostea nețărmurită a grănicerilor față de patrie, partid și popor, înaltele lor calități morale și de luptă, cunoștințele și deprinderile necesare în serviciul de pază — cultivate cu migală de șlefuitor de către comandanți, organizațiile de partid, ale U.T.C. In lumina hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale partidului, procesul continuă perfecționare muncii se află permanent în actualitate. Ofițerilor le sînt proprii pasiunea căutărilor, spiritul creator, tenacitatea în promovarea a ceea ce este înaintat, nou și eficient. Exemplu mereu viu, însuflețitor, comuniștii sînt întotdeauna acolo unde este mai greu, activitatea lor neobosită transmițînd celorlalți militari un plus de energie.Cu deosebită satisfacție au primit militarii grăniceri înalta apreciere pe care conducerea partidului a dat-o cu prilejul plenarei Comitetului Central din aprilie a.c. cu privire la starea de pregătire de luptă și politică a armatei. Ei văd în aceasta expresia încrederii pe care partidul, întreg poporul o au în apărătorii cuceririlor revoluționare și sînt ferm hotărîți să-și consacre întreaga e- nergie și putere de muncă ridicării pe o treaptă superioară a măiestriei de luptă, întăririi disciplinei și ordinii militare, îndeplinirii cu vigilență maximă a misiunilor încredințate în paza hotarelor patriei.

ce mai servi-acestor

• •

aprovizionam
cu legume și frude
(Urmare din pag. I) suprafețele legumicole stabilite de către organele agricole locale. Or, este limpede că posibilitățile și necesitățile sînt diferite de la județ la județ.Un alt neajuns este și acela că atît oficiul cit și unitățile producătoare de legume și fructe dispun de un număr prea mic de magazine de desfacere, instalate îndeosebi în cartierele noi, în zonele industriale, precum și pe marile șantiere de construcții. în zona Gării (Pitești) pildă, . ................................ ....tori ai combinatului petrochimic șl pentru populația xistă doar o tonetă și un chioșc al I.V.L.F. și o tonetă a întreprinderilor agricole de stat. Dar nici acestea nu sînt bine aprovizionate. Produsele sosesc cu mare întîrziere — pe la orele opt, nouă și chiar zece dimineața. Se creează aglomerație. cetățenii pierd mult timp pentru cumpărături.Anomalii legate de aprovizionarea ritmică și la ore potrivite se consemnează și la Cluj. Pentru a se înlătura depozitul ca intermediar între producător și unitatea de desfacere, cele mai multe cooperative agricole transportă produsele direct la acestea din urmă. Măsura este bună. Dar camioanele cooperativelor vin foarte neregulat. Unele zilnic, altele la intervale de două, trei zile. Graficele nu sînt respectate, deoarece conducerile cooperativelor agricole de producție din Apahida, Baciu și din alte părți nu-și organizează bine activitatea de recoltare. O altă piedică, cu totul subiectivă, pe care ne-o relatează tov. Virgil Stoian, director comercial al Centrului de legume și fructe din Cluj, o constituie reglementarea rigidă a circulației camioaneloi cooperativelor agricole de producție în oraș, spre magazinele pe care le deservesc. Ele au acces pe anumite străzi, numai la ore mai. tinale. Or, cum nu se reușește întotdeauna ca încărcatul acestor autovehicule să se facă dis-de-diminea- ță. se renunță la transporturi. La rîndul său, centrul de legume și fructe nu ia măsuri pentru a transporta aceste produse cu mijloace proprii și pentru reglementarea situației, în așa fel ca aprovizionarea să se facă ritmic, în tot cursul zilei.Din observațiile culese pe piețele mai multor orașe reiese că nu există nici un motiv obiectiv pentru ca pe piețele de legume și fructe ale orașelor să domnească nereguli în a- provizionare Necesarul se cunoaște, cu foarte puține excepții, marfă e- xistă, dar lipsesc organizarea bună, controlul și îndrumarea de zi cu zi din partea organelor consiliilor populare județene și municipale. Este bine că ele s-au activat acum. Dar cetățenii doresc să nu avem de-a face cu o simplă alertă, cum s-a întîmplat și anul trecut, cînd controlul a durat o săptămînă, două, iar apoi piețele au fost date uitării de către organele administrației locale, inspecția comercială de stat ș.a. Buna aprovizionare a oamenilor muncii nu este o sarcină de campanie, ci una permanentă, de zl cu zi.

scump. Ce fel de „producători" sînt aceste persoane care stau în piață și vînd produse luni de zile. De unde atîtea produse de pe lotul personal?" Cercetînd mai în amănunt acest aspect am putut constata că șl în alte piețe ale Clujului mișună indivizi suspecți veniți de prin județele Arad. Bihor, Dolj si din alte părți, care primesc cu trenul mereu alte lăzi cu produse. De unde le primesc, cînd mai au timp să lucreze pămîntul ca să realizeze producția ?Apreciem măsurile luate, primele rezultate s-au și văzut — arăta Pa- raschiva Stanciu din Alexandria, lucrătoare la un magazin' de textile. Există acum o aprovizionare mai bună a pieței. Dar la noi mai sînt încă vînzători ambulanți care, sub paravanul că au o palmă de grădină, fac afaceri dubioase, cumpără la „aprozare" diferite legume și le re- vînd, cînd unitățile și-au terminat sortimentul respectiv sau sînt închise. Toate astea se fac cu concursul binevoitor al intendenților pieței". Asemenea sesizări au fost a- duse și la cunoștința primarului orașului, Ion Rîbu, care a asigurat că le va cerceta. Dar cînd ?Un alt soi de matrapazlîcurl au putut fi întîlnite în piața orașului Turnu Măgurele. La unul din magazinele de desfacere ale I.V.L.F., Radu Grigore vindea marfa la preț mai ridicat decît prevedea mercurialul, iar la alt magazin, Victor Marinescu profita de diferența de prețuri între calitățile produselor.Am ales aceste cîteva exemple pentru a arăta, pe de o parte, unde duce lipsa de operativitate în aprovizionarea piețelor și, pe de alta, pentru a atrage atenția forurilor în drept că sînt chemate să ia măsurile cuvenite pentru a preveni și combate asemenea fenomene. Mijlocul cel mai eficient pentru aceasta este controlul; controlul asupra respectării regulilor generale de comerț, controlul așezării judicioase a prețurilor maximale și al încadrării corespunzătoare a produselor, verificarea calității de producător și sprijinirea adevăraților producători cu mijloace de transport pentru a-și putea realiza produsele pe piață, măsuri pentru sporirea producției de legume etc., etc.Principala problemă a aprovizionării cu fructe și legume a populației în tot timpul anului este aceea a asigurării bazei pentru o producție de legume corespunzătoare necesităților. Nu peste tot s-a manifestat suficient spirit de prevedere în a- ceastă privință. Majoritatea orașelor noastre se dezvoltă în ritm vertiginos, crește și cererea pentru produse proaspete și dacă de acest lucru nu se ține seama în planificarea și dezvoltarea bazei legumicole pot apărea dificultăți de aprovizionare.— Producția de legume a crescut în ultimii ani pe măsura creșterii populației orașului? — l-am întrebat pe directorul Oficiului de legume și fructe din Pitești, Nicolae Coman.— A crescut cu vreo 20—25 la sută — sună răspunsul — însă nici pe departe în raport cu creșterea populației.De ce ? Pentru că nu se întocmește judicios balanța în funcție de cerințele populației, ci numai după

oadă din cele mai cuprinzătoare și agitate din istoria României moderne.Ion Ionescu de la Brad a împărtășit convingerea înaintată că în domeniul economic, în general, și în domeniul agricol, în special, trebuie stabilită și dezvoltată o legătură tot mai strînsă dintre teorie și practică — practica fiind fundamentată ajutorul teoriei, iar scoasă și 
„Teoria - 
practică, gcneralizînd faptele aces
teia și explicîndu-le" iar „scopul 
nostru este de a alege știința din 
exploatare... și a o lua de bază a 
cercetărilor noastre, a căuta, în
fine, să o sporim, căci în sporirea 
capitalului de știință, constă 
greșul și civilizația".Acordînd o înaltă importanță răs- pîndirii cunoștințelor științifice, * Ionescu de Brad a căutat să desfășoare o bogată activitate pedagogică, ca profesor de agricultură, de contabilitate. de economie politică, de finanțe. El are meritul de a fi fost primul profesor de agricultură în învățămîntul superior din Țările române (1842—1848) și printre profesori de economie Ocupîndu-se, agrotehnică ci și

cu teoria fiind verificată de practică, scria el — răsare din

pro-Ion la

DE LA NAȘTEREA 
LUI ION IONESCU

DE LA BRAD primii

neînfricați, ca sergentul M. Brehăiță, dat ca exemplu multor contingente, sau sergentul I. Deac, promovat nu de mult în funcția de comandant de pichet, sau soldatul I. Ciurușniuc. al cărui curaj într-o acțiune de frontieră a impresionat deopotrivă și pe comandanți și pe tovarășii săi. Grăniceri unul și unul. De mulți ani, consecutiv, acest pichet deține titlul de „Subunitate de frunte".A ne opri numai asupra acestui exemplu ar însemna să nedreptățim mulți alți grăniceri demni de admirație pentru comportarea lor în veghea vigilentă la frontieră. Să-i cunoaștem, așadar, în diferite ipostaze pe cîțiva asemenea temerari.Prin natura misiunii, grănicerul acționează cel mai adesea independent, singur cu natura, uneori blîndă, dar de foarte multe ori potrivnică. Soldatul L. Ifrim se afla în misiune cînd s-a dezlănțuit o furtună năprasnică. în aceste condiții el a sesizat însă o urmă pe fîșia arată de la marginea țării. A cercetat terenul înconjurător, metru cu metru, și-a

mandată de căpitanul S. Andrei intervin energic pentru stingerea incendiului Ia o întreprindere importantă, actul lor de curaj atrăgînd elogioase a- precieri din partea autorităților locale.Pretutindeni pe frontieră încerci un sentiment de încredere totală în aceste santinele ale veghel neîntrerupte. Echilibrul lor spiritual, ingeniozitatea ce le sînt proprii'atestă o realitate palpabilă : paza frontierei este unor bărbați conștiință a tății, care își misiunea cu demnitate. De lația din comunele de frontieră Ie poartă o adîncă stimă și-i ajută în îndeplinirea misiunilor. Asemenea întregului tineret al patriei, tinerilor grăniceri li se potrivește caracterizarea dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Avem un ti
neret care, cu întreaga sa 
energie, cu tot elanul, cu 
toată tinerețea sa, se pregă
tește să-și îndeplinească ro
lul și misiunea de răspun
dere de a duce mai depar
te dezvoltarea societății 
noastre".Cronica vieții grănice-

încredințată cu o înaltă responsabili- îndeplinesc mîndrie și aceea, popu-

și social alde la 1848, Muntenia, însărcinat

Ionescu inspec- de Ko- aplica-

bază și ma- care-i con-se suprimă, postul

politică. ___ ._________ , nu numai de latura agrotehnică în domeniul agriculturii, ci și de latura economică — acordîndu-i o largă importantă — Ion de Ia Brad a desfășurat plă activitate de economist avînd și în această privință de precursor, ca. de altfel, și meniul sociologiei rurale. In grafiile sale asupra celor trei județe (Dorohoi, Mehedinți, Putna) Ion Ionescu de la Brad pune în evidență strînsa legătură dintre problemele economiei agrare și ale sociologiei rurale, preconizînd cercetarea lor concomitentă. El deschide prin aceste lucrări drumul cercetărilor de economie agrară și sociologie rurală, prezentînd un material de cercetare concretă deosebit de prețios pentru cunoașterea realității social- economice și pentru așezarea ei la baza acțiunii politicii de stat în domeniu] dezvoltării economice.Patriot înflăcărat, socotindu-și viata strîns legată de interesele vitale ale țărănimii române, Ion Ionescu de Ia Brad a fost, ca om de știință, un militant^ în slujba intereselor majore progresului, naționale. El tualului nu poporului, ci a lor. De aceea, în tot cursul vieții sale, Ion Ionescu de la Brad a-* luptat, pe de-o parte, pentru apărarea și emanciparea țărănimii române, pentru luminarea ei, iar, pe de altă parte, pentru progresul material al țării, pentru modernizarea agriculturii, pentru dezvoltarea cunoștințelor științifice, pentru cunoașterea pe baze științifice a nevoilor și pentru fundamentarea pe această bază a acțiunilor de dezvoltare economică și socială. El a considerat știința și cultura ca factori de importanță majoră în dezvoltarea economică socială.Concepțiile lui Ion Ionescu de Brad nu s-au putut materializa perioada ascensiunii capitalismului în țara noastră, cînd el și-a desfășurat activitatea. El are însă meritul de a fi privit în perspectivă, gîndin- du-se la „muncitorii cu brațele" — „clasa cea mai săracă si mai numeroasă", care vor trebui să se bucure de „dreptate și echitate". în dările de seamă către alegătorii colegiului IV de Roman, Ion Ionescu de la Brad spunea : „Viitorul în civiliza- 
țiunea modernă este al muncitorului. 
Nu este nici al pămîntului, nici al ba
nului". în zilele noastre s-au împlinit, în proporții considerabil sporite, năzuințele sale, iar agricultura socialistă, practicată pe mari suprafețe, a creat posibilitatea de aplicare largă a cuceririlor științei și tehnicii moderne, de a deveni pe această bază din ce în ce mai productivă. Nobilele sale trăsături de remarcabil om de știință, slujitor și apărător devotat al intereselor maselor, patriot luminat și democrat consecvent, îl a- șează pe Ion Ionescu de la Brad printre personalitățile proeminente ale vieții noastre științifice, culturale și publice din epoca de închegare a României moderne. Pasiunea și devotamentul cu care a muncit pentru izbînda cauzei căreia și-a închinat întreaga sa viață constituie și astăzi un exemplu și un îndemn mobilizator.

Ionescu : o am- agrar, un rol în do- mono-

ale României pe linia democrației și unității a înțeles rolul intelec- desprins de interesul ca o expresie directă
Locuri de popas
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sila în
Monumentele și locurile pline de pitoresc din județele Dolj, Mehedinți și Gorj atrag an de an tot mai mulți iubitori de drumeție, turiști din țară și de peste hotare. A- cestora, cooperația de consum le pune la dispoziție confortabile locuri de popas. între altele, restaurantul „Baia de Fier" deservește turiștii ce vizitează Peștera Muierii. Pe muntele Parîngu, cota 1 400, este situat bufetul Rînca. Turiștii ce vizitează Mînăstirea Tismana și Valea Tismanei se pot opri la bufetul Tismana, iar în stațiunea balneară Săce- 

lul este deschis bufetul ce poartă numele stațiunii.In județul Dolj, turiștii pot beneficia de serviciile restaurantului Coțofana aflat pe șoseaua Craiova-Filiași.șeaua restaurantul

a dea

Locotenent-colonel
C. TATU

de pentru cei 11 000 construe-din cartier e-

cere mare Al. PLAIEȘU 
Gh. CÎRSTEA 
Al. MUREȘAN 
Al. BRAD

în tot timpul anului.

aceste(Urmare din pag. I) unor procedee avansate care pierderile în fabricație. Dar

Pe șo- Craiova-Bechet găsesc 
Bibanul, iar pe faleza Dunării, în orașul Calafat, pot servi masa la grădina 

Debarcader.In județul Mehedinți, pe turiști îi vor atrage restaurantul „Baia de Aramă", dinspre podul Ponoare, și bufetul Debarcader „Lunca Banului" de pe șoseaua națională Craiova- Turnu Severin.
Manifestări științifice

acad.
Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Ion Ionescu de la Brad, în aula Academiei a avut loc, luni dimineața, o sesiune festivă de comunicări.în cuvîntul de deschidere,Miron Nicolescu, președintele Academiei, a evocat personalitatea reprezentativă a lui Ion Ionescu Brad — agronom, economist și profesor de înaltă ținută și valoare științifică, culturală și patriotică, fondatorul științelor agricole în România, membru de onoare al Academiei.în cadrul sesiunii au fost prezentate comunicările: „Ion Ionescu de la Brad, agronom român de înalt prestigiu" (acad. Amilcar Vasiliu, acad. Eugen Rădulescu, prof. dr. docent Nicolae Giosan și prof. dr. docent David Davidescu); „Ion Ionescu de la Brad, primul economist agrar" (acad. Vasile Malinschi) ; „Ion Ionescu de la Brad, primul îndrumă-

de la

tor științific al zootehniei românești” (prof. dr. docent Nicolae Teodoreanu și prof. dr. docent Virgil Gligor); „Contribuția lui Ion Ionescu de la Brad la întemeierea și dezvoltarea silviculturii românești" (prof. dr. docent I. Popescu Zeletin); „Ion Ionescu de la Brad — patriot progresist român" (N. Adăniloaie, șef de sector la Institutul de istorie „N. Iorga").Cuvîntul de încheiere a sesiunii a fost rostit de acad. Grigore Obrejanu.
★Gu același prilej, la Academie a fost organizată o expoziție retrospectivă.
★Luni după amiază Facultatea de studii Universității „Babes Cluj un simpozion închinat lui Ion Ionescu de la Brad.Un simpozion asemănător a avut loc și la Universitatea din Craiova.

a avut loc economice Bolyai" la a din

Din studiul făcut asupra metodelor mai pe care le folosesc tele infractoare în lor după cîștiguri se reliefează și 
deul creării de în diverse unități ductive sau de desfacere 
pe seama frustrării statu
lui și a înșelării consuma
torilor — plusuri care sînt 
apoi sustrase. Acest lucru rezultă cu prisosință din constatările organelor de urmărire penală și ale altor organe cu atribuții de control și îndrumare. „Infracțiunile descoperite și cercetate de organele de miliție scot în evidență faptul că, în multe cazuri, ele au fost comise pe sea
ma plusurilor create in 
procesul de producție da
torită unor norme de con
sum specific necorespunză
toare sau chiar depășirii 
acestora în scop fraudu
los". (Din concluziile Direcției miliției economice cu privire la unele aspecte infracționale în sectorul industriei alimentare).— Numai la sfîrșitul a- nului 1967 — ne informează 
tov. Gheorghe Postolea, directorul Direcției C.F.I. din Ministerul Industriei Alimentare — în urma controalelor efectuate, s-au înregistrat la unitățile din subordinea ministerului nostru plusuri în valoare de peste 23 milioane lei, mai ales în industria cărnii, a laptelui și băuturilor.— în ceea ce privește intenția dubioasă a creării plusurilor nu încape nici o îndoială. Cum se explică 
însă posibilitatea creării u- 
nor asemenea plusuri ?— Să apelăm la cîteva exemple — ne răspunde tovarășul director. Există două întreprinderi specializate în producerea „salamului de Sibiu", Ia Sinaia și la Mediaș. Acestor întreprinderi li s-au stabilit norme precise de consum, în raport cu utilajul tehnic, la Mediaș norma fiind mai mare decît la Sinaia. Dar în timp ce la Sinaia consumul specific a scăzut cu circa 4,5 la sută fără să fie afectată calitatea produsului finit, ceea ce demon
strează că normele de con
sum specifice nu corespund 
realității, fiind prea mari, la Mediaș, în schimb, cu toate că norma de consum este și așa mare, ea a fost chiar depășită I Se relevă

frecvente elemen- goana ilicite, 
proce- 

plusuri, pro

urmatorul fenomen : dacă la Sinaia nu s-au semnalat aspecte de incorectitudine, la Mediaș au fost sustrase și valorificate însemnate cantități de produse, unele provenite din plusuri, altele direct din gestiune, deoarece. fiind tentați de venituri tot mai mari, infractorii nu s-au limitat la cele realizate prin sistemul creării de plusuri.Tot pe seama plusurilor (create prin înregistrarea nereală a unităților de gră-

reținutfapte concludente este nu numai aviditatea unor indivizi necinstiți, de a stoarce venituri suplimentare ilegale, ci și unele condiții 
care favorizează plusoma- 
nia, printre care neconcor- 
danța normelor consumu
lui specific cu realitatea.La această concluzie a a- juns. încă mai de mult, și conducerea Ministerului Industriei Alimentare și, ca atare, a dat indicații organelor de specialitate să ex-

introducenl tehnologice diminuează procesul de oare într-adevăr nu există nici o legătură între nor
mele exagerate de consnm 
specific și activitatea ele
mentele infractoare? Faptele — după cum se vede — dovedesc contrariul.Iată cum își permit unii oameni cu munci de răspundere să încalce dispozițiile superioare.într-un dosar de cerce-

Plusurile o sursă
de minusuri
sime la lapte, a tăriei alcoolice sau a randamentului la prepararea băuturilor), au fost delapidate citeva întreprinderi de dustrializare a laptelui la Vinalcool-Argeș sute mii de lei.Semnificativă este în cest sens și constatarea cută cu ocazia unor troale inopinate la o unitate aparținind de I.I.S.-„A- vîntul" București. Verifi- cîndu-se timp de trei zile consecutiv procesul de producție, s-au găsit plusuri de produse realizate pe seama normelor de consum specifice — în valoare de peste 50 000 lei — neînregistrate în evidențele gestionare. Practic, lucrurile se petreceau astfel : din materia primă prevăzută pentru o anumită cantitate de produs finit se realiza o producție mai mare decît cea oglindită în acte, ceea ce însemna că normele de consum erau prea mari. Iar faptul că unii sa- 
lariați ai unității respective 
nu au înregistrat aceste 
plusuri demonstrează in
tenția lor de a și le însuși.Plusuri, .plusuri, plusuri, care sînt în realitate tot a- tîtea minusuri în avutul obștesc ! Ceea ce trebuie

la inși de
a- fă- con-

perimenteze consumul specific și să elaboreze norme departamentale diferențiate, care să nu mai permită elementelor interesate crearea de plusuri; îr. scopul întăririi disciplinei în muncă și apărării avutului obștesc a fost emis Ordinul nr. 1, privind regulile de desfacere a produselor.Cum se aplică aceste indicații și dispoziții ?Cu privire la stadiul e- laborării normelor consumului specific, tovarășa ing. Claudia Grămadă, director tehnic în sectorul preparate din carne, ne relatează :— Au fost efectuate experimentări, urmează a fi elaborate norme noi, ceva mai reduse, dar să știți, după părerea noastră, a specialiștilor, nu aceasta ar fi cauza neajunsurilor la care vă referiți, ci faptul că există oameni incorecți. Normele sînt așa destul de scăzute.într-adevăr. cadrele specialitate au studiat decursul anilor posibilitățile elaborării unor norme de consum specific diferențiate. cît mai apropiate de cerințele reale, lucru absolut firesc în condițiil*

noi

șide în

tare penală care se află în prezent la organele de justiție din Brăila, referitor la activitatea infracțională desfășurată de Tudorachc 
Pastos et comp., (fost șef al depozitului de desfacere a cărnii Brăila) prin care au fost aduse prejudicii de sute de mii de lei avutului obștesc — inclusiv pe seama plusurilor create ca urmare a calculării unor perisabilități fictive — există, printre alte înscrisuri, și cîteva biletele adresate lui T. P. „amical". Iată conținutul uneia dintre aceste misive : „Domnule Tudori- că, te rog frumos servește-1 pe Costică cu niște delica- tesuri, momite etc., fără a- 
plicarca Ordinului nr. 1 al 
ministrului, și fără utiliza
rea formelor legale". Semnează fostul inginer șef al 
I.R.I.C. Galați. Oliviu Ba
dea, în prezent directorul întreprinderii de industrializarea cărnii Brăila. Comentariile sînt de prisos.Dacă în acest chip se manifestă la unele cadre grija pentru aplicarea dispozițiilor superioare, dacă de atîta vreme unele norme de consum specific șl de acordare a perisabilităților continuă să rămînă artificial umfla-

te, în ciuda faptului că în producție și în unitățile comerciale au fost intro' u- se mijloace tehnice modi ■- ne care diminuează considerabil pierderile — să ne mai mirăm oare că elementele infractoare nu stau cu mîinile încrucișate ?Concludentă este în acest sens și relatarea unui fost responsabil de magazin a- limentar din Turda, care, într-o împrejurare favorabilă destăinuirilor, și-a e- talat vanitos „secretul" cîș- tigurilor sale fabuloase. „Dacă ești deștept, ca gestionar poți avea lunar un venit suplimentar <legal> de cîteva mii de lei, prin calcularea la timp și reținerea pentru tine a valorii procentelor de perisabilitate. De cînd există instalația frigorifică la magazin, pierderile la mezeluri și brînzeturi sînt ca și inexistente. Nu-mi rămîne decît să calculez procentele de scăzămînt și să le pun deoparte".De altfel, cu toate efi fostul gestionar rostise un adevăr, el n-a fost sincer decît pe jumătate ; la un control inopinat făcut miliție a fost găsit cu mare lipsă la inventar, greșeală de calcul ? Nu. O simplă... neprevedere. Lăcomia trecuse de limitele perisabilităților. Avusese nevoie de o sumă mai mare de bani pentru completarea costului mașinii și „băgase mina ceva mal adînc".Spațiul nu ne permite inserarea și a altor amănunte. Este însă limpede că 
plusomania nu poate și nu trebuie să fie tratată numai prin măsuri pompieristice, prin constatări, înregistrări, avertismente sau trimiteri în fața instanței. Ca la orice maladie infec- țioasă, se cer măsuri pro
filactice hotărite.Cadrele competente trebuie să întreprindă asemenea măsuri, să studieze șl să utilizeze toate posibilitățile de barare a căilor prin care se prejudiciază avutul obștesc, să acționeze cu toată fermitatea și priceperea lor. Obligă Ia a- ceasta încrederea acordată, răspunderea pentru buna gospodărire a avuției obștești, spiritul de echitate și dreptate socială, morala noastră socialistă, care nu îngăduie existența unor surse de viață parazitară.
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Expunerea la proiectul de lege privind 
controlul provenienței unor bunuri 
ale persoanelor fizice, care nu au 

fost dobîndite in mod licit 
prezentată de tovarășul Adrian Dimitriu, 

ministrul justițieiDezvoltarea continuă a economiei țării noastre, înflorirea științei și culturii au avut drept rezultat ridicarea nivelului de viață materială și spirituală a poporului, consolidarea și lărgirea drepturilor cetățenești.In cadrul acestor drepturi, un loc important îl ocupă dreptul de proprietate personală, dreptul o- mului de a se bucura liber și integral de produsul activității sale, de veniturile și economiile provenite din muncă, de casa de locuit, de bunurile de uz și confort personal și de alte asemenea bunuri.Ocrotirea avutului personal este expres proclamată de Constituția țării, iar dezvoltarea lui este real asigurată de dinamismul forțelor de producție, de creșterea și consolidarea proprietății socialiste.In anii construcției socialiste, avutul personal al fiecărui cetățean a cunoscut o sporire permanentă Cu atît mai mult, el va avea ''nndiții optime de sporire în consul vastului program trasat de "rjresul al IX-lea al partidului, debjezvoltare multilaterală a patriei noastre, de ridicare a ei pe noi trepte ale civilizației și progresului, de îmbunătățire a condițiilor de viață ale întregului popor.Ocrotirea și dezvoltarea avutului personal se fac însă în condițiile proprii orînduirii socialiste, în care, ca o consecință a lichidării exploatării omului de către om. unica sursă de venituri pentru toți membrii societății este munca, aportul efectiv al fiecăruia în sfera activității sociale.Realitatea ne arată însă că datorită rămășițelor burgheze în conștiința oamenilor, a vechilor moravuri. a influențelor pe care le mai exercită concepțiile ostile socialismului, există cazuri cînJ se mai manifestă unele fenomene negative în procesul dezvoltării noastre sociale, cum este și tendința de înavuțire a unor persoane, de strîn- gere de venituri pe căi ilicite. Asemenea interese egoiste, străine eticii societății noastre și principiilor de echitate și justiție socială nu pot fi tolerate sub nici o formă.Acumularea de bunuri din venituri suplimentare, realizate prin alte mijloace decît prin muncă cinstită, este de natură să transforme proprietatea personală în- tr-un instrument de exploatare a muncii altora sau de speculă. Este de la sine înțeles că în orînduirea noastră nu poate fi vorba de ocrotirea unei asemenea proprietăți.rie aceea, în scopul prevenirii și în! .turării unor fenomene de îmbogățire ilicită, al apărării prin noi mijloace legislative a proprietății socialiste și al ocrotirii dreptului de proprietate personală, apare necesară instituirea unui control asupra provenienței averilor dubioaseAșa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceau.șescu în expunerea făcută la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, măsura controlului provenienței averilor dubioase „...este o măsură echitabilă, corespunzătoare spiritului de dreptate al societății socialiste, menită să stăvilească tendințele de încălcare a normelor noastre sociale, să combată goana după o viață u- șoară, fără muncă, să evite apariția disproporțiilor nejustificate în nivelul de trai al populației".Potrivit proiectului de lege, pe care din însărcinarea Consiliului de Miniștri îl prezint Marii Adunări Naționale spre dezbatere și adoptare, este supusă controlului proveniența averii oricărei persoane fizice, dacă sînt. date sau indicii că există o vădită disproporție între valoarea bunurilor a- cesteia și veniturile sale, nejus- tificîndu-se dobîndirea licită a bunurilor.Proiectul reprezintă o îmbinare armonioasă între dispozițiile menite să asigure un control cît mai eficient și cele menite să garanteze interesele legitime ale cetățenilor.In acest scop, proiectul prevede, printre altele, o serie de condiții cu privire la efectuarea controlului.Astfel, controlul poate începe numai pe baza unei sesizări scrise și numai după ce persoana care a semnat sesizarea este chemată înaintea comisiei de cercetare pentru a i se cere relații și pentru a i se pune in vedere că afirmațiile mincinoase se pedepsesc penal.Controlul este condiționat de existența unor date sau indicii cu privire la disproporția dintre valoarea bunurilor persoanei în cauză și veniturile sale. Prin urmare, simplele bănuieli sau aparențe nu pot fi îndestulătoare. A- ceste date sau indicii trebuie să învedereze o vădită disproporție, un decalaj evident între venituri și valoarea avutului unei persoane.Dacă există date sau indicii cu privire la disproporția dintre venituri și valoarea bunurilor, persoana în cauză este obligată a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobîndirea sau sporirea lor. Valoarea bunurilor a că

ror proveniență nu se justifică este supusă unui impozit de 80 la sută.Reglementarea propusă nu înlătură urmărirea penală a celor care au dobîndit bunurile prin săvârșirea unei infracțiuni. In acest caz urmează însă a li se aplica dispozițiile legii penale.Pentru a se asigura un control obiectiv și competent se prevede înființarea, în fiecare județ, a unei comisii de cercetare formată din : doi judecători desemnați de președintele tribunalului județean, dintre care unul este președinte, un procuror desemnat de procurorul șef al procuraturii județene, un delegat al administrației financiare județene și un deputat în consiliul popular județean, municipal sau orășenesc, ca membri. O atare comisie va funcționa și în municipiul București.Comisia de cercetare are largi posibilități pentru stabilirea adevărului, puțind cita orice persoană care ar putea da relații utile pentru lămurirea provenienței bunurilor celui în cauză. Organizațiile socialiste. cu excepția unităților Casei de Economii și Consemnațiuni, sînt obligate să pună la dispoziția comisiei actele cerute și să dea relațiile necesare, chiar dacă prin dispoziții speciale se dispune altfel.Ca urmare a verificărilor, comisia — după cum proveniența bunurilor este sau nu justificată — clasează cauza sau o trimite judecătoriei competente spre soluționare. Instanța hotărăște, după caz, fie închiderea dosarului, fie sesizarea Ministerului Finanțelor pentru a aduce la îndeplinire măsura de a se urmări realizarea irripozitului de 80 la sută.Pentru persoanele care la data controlului sînt demnitari, s-a prevăzut ca verificarea sesizărilor să se Iacă de o comisie formată din doi judecători de la Tribunalul Suprem, dintre care unul ca președinte, un procuror din Procuratura Generală. un delegat al Ministerului Finanțelor și un deputat în Marea Adunare Națională j
Raportul Comisiei 

economico - financiare 
și Comisiei juridice 

prezentat de deputatul 
Tudor DrăganuComisia economico-financiară și Comisia juridică întrunite în ședință comună în ziua de 17 iunie 1968, au analizat prevederile proiectului de lege privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit.Proiectul de lege este expresia preocupării partidului și guvernului pentru promovarea unei cît mai stricte respectări a imperativelor moralei socialiste, potrivit cărora munca este singurul izvor al proprietății personale. Oglindind aceste principii morale, Constituția noastră prevede că dreptul de proprietate personală este ocrotit de lege, stabilind totodată că pot constitui obiect al dreptului de proprietate personală veniturile și economiile provenite din muncă, casa de locuit, gospodăria de pe lîngă ea, și terenul pe care ele se află, precum și bunurile de uz și confort personal.Pe linia acestei preocupări, proiectul de lege instituie un control asupra provenienței bunurilor persoanelor fizice, dacă nu au fost dobîndite în mod licit și sînt în vădită disproporție cu veniturile din muncă ale acestora.Pentru a asigura seriozitatea controlului, dar în același timp a înlătura posibilitatea unor denunțuri neîntemeiate sau de rea credință. se prevede că, sesizările care vor trebui să fie scrise și semnate, vor fi verificate înainte de a li se da curs, de o comisie constituită

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ȘTEFAN TRIPȘAProiectul de lege privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, nedobîndite în mod licit, are o deosebită importanță atit prin conținutul și finalitatea sa. cît și prin adînca lui semnificație social-economică și morală.Principiul de bază al proiectului de față este că munca trebuie să constituit izvorul veniturilor fiecărui cetățean, temelia avutului personal. „Consecința pozitivă primordială a lichidării exploatării 

începerea verificării este condiționată de încuviințarea, după caz, a Consiliului de Stat sau a Consiliului de Miniștri. Judecarea cauzelor referitoare la aceste persoane este de competența Tribunalului Suprem. Colegiul civil.Spre a se înlătura eventualele soluții netemeinice șj nelegale, proiectul prevede calea de atac a recursului împotriva încheierii de clasare a Comisiei de cercetare, cît și împotriva hotărîrilor instanțelor competente în această materie.Ținîndu-se seama de dificultățile de justificare a provenienței bunurilor dobîndite la o dată prea îndepărtată, s-a prevăzut că va fi supusă controlului, în condițiile legii, proveniența averii dobîndite după data de 1 ianuarie 1962.In preocuparea de a se asigura stabilitatea relațiilor juridice și de a nu leza interesele terților care au contractat cu persoana ale cărei bunuri sînt supuse controlului provenienței, s-a urmărit a nu se aduce nici o atingere actelor de înstrăinare pe care această persoană le-a încheiat cu terții, cu singura excepție prevăzută în art. 18 din proiect, cînd acelea sînt nereale sau sînt încheiate în frauda drepturilor statului, excepție care nu poate însă opera decît în condițiile stabilite în textul citat.In proiect s-a mai prevăzut că actele de procedură în această materie sînt scutite de orice taxă de timbru.în esență, o asemenea lege, în baza căreia se va putea controla proveniența averilor dubioase, este menită să constituie un instrument juridic eficient, capabil să stăvilească tendința unora de a duce o via'ă ușoară, fără muncă, să combată goana după averi nemuncite, să apere, prin noi mijloace, valori de bază ale socialismului — munca, cinstea, corectitudinea — să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor și la întărirea spiritului de justiție socială ce caracterizează orînduirea noastră.

din doi judecători de la tribunalul județean, un procuror, un delegat al administrației financiare județene și un deputat în consiliul popular județean, municipal sau orășenesc, comisia fiind prezidată de unul dintre cei doi judecători Dacă această comisie consideră sesizarea întemeiată, înaintează dosarul la judecătoria competentă, care în cazul în care constată că proveniența unor bunuri nu este justificată, dispune înaintarea dosarului Ministerului Finanțelor în vederea aplicării unui impozit de 80 la sută asupra valorii lor.O procedură specială de control este prevăzută în proiect pentru persoanele care, în momentul efectuării controlului, sînt demnitari. In aceste cazuri, comisia de cercetare este formată din doi judecători de la Tribunalul Suprem, un delegat al Ministerului Finanțelor și un deputat în Marea Adunare Națională, iar verificarea este condiționată de încuviințarea Consiliului de Stat sau, după caz, a Consiliului de Miniștri. Judecarea cauzelor privitoare la demnitari este de competența Colegiului civil al Tribunalului Suprem.Intrucît proiectul de lege instituie un sistem procedural eficace în vederea efectuării controlului provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice care nu au fost dobîndite în mod licit, Comisia economico-financiară și Comisia juridică propun acceptarea lui de către Marea Adunare Națională.

omului de către om, a spus tovarășul Nicolae Ceau.șescu în cuvântarea la Plenara Comitetului Central1 al Partidului Comunist Român din 19 iunie a.c. — constă tocmai în faptul că unica sursă de venituri pentru toți membrii societății este munca, aportul efectiv în sfera producției materiale, a științei, în- vățămîntului și culturii".Mai sînt insă elemente înapoiate, egoiste, care manifestă tendințe spre căpătuială, spre înavuțire, prin orice mijloace. In rapacitatea lor, 

asemenea elemente nu se dau înapoi să lovească în proprietatea socialistă sau în avutul personal al cetățenilor. O serie de elemente, cum sînt cei care prestează diverse servicii populației, primesc peste tarifele legale, așa-zisele „atenții" sau alte avantaje necuvenite, scă- pînd de sub rigorile legii.Pe bună dreptate, cetățenii cinstiți sînt indignați văzîndu-se sfidați de oameni care, oficial, dispun de venituri modeste, dar care își permit să cheltuiască cu mult mai mult decât pot cîștiga prin muncă onestă. Actuala legiuire nu prevede un mijloc de control al veniturilor, de stăvilire a poftei de înavuțire în dauna avutului obștesc sau a buzunarului cetățeanului.Mai mult chiar, asemenea fenomene s-au putut petrece datorită
CUVlNTUL DEPUTATULUI

MIRCEA REBREANUProiectul de lege privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice pentru care nu se justifică dobîndirea licită, supus dezbaterii Marii Adunări Naționale, reprezintă fără îndoială răspunsul dorit de opinia publică, preocupată de combaterea tendinței unor persoane de a se înavuți pe alte căi decît prin prestarea unei munci socialmente utile.Proiectul complinește o lacună a sistemului nostru legislativ, creînd un instrument juridic adecvat pentru combaterea și prevenirea acestei tendințe atît de străină de caracterul și concepțiile noastre, precum și pentru reafirmarea comandamentelor eticii noastre socialiste.Citind prevederile proiectului m-am oprit, cu multă satisfacție a- supra notei de seriozitate și temeinicie care se desprinde, și din sistemul de organe și procedura a- doptată pentru realizarea obiectivelor urmărite de lege. Stabilind de la început un echilibru între necesitatea unei funcționări eficiente a legii și grija de a preveni abuzurile, reaua credință și răzbunările personale în declanșarea acțiunii legii, proiectul instituie răspunderea penală a denunțătorului pentru afirmațiile mincinoase cu
Legea privind controlul provenienței unor bunuri 
ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I 
Dispoziții generaleArt. 1. — Poate fi supusă controlului, în condițiile prezentei legi, proveniența bunurilor oricărei persoane fizice, dacă sînt date sau indicii că există o vădită disproporție între valoarea bunurilor a- cesteia și veniturile sale și nu se justifică dobîndirea licită a bunurilor.Controlul privește bunurile dobîndite după data de 1 ianuarie 1962, atît cele existente în patrimoniul persoanei în cauză, cît și cele înstrăinate cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.Art 2. — Valoarea bunurilor a căror proveniență nu se justifică este supusă unui impozit de 80 la sută.Prin justificarea provenienței bunurilor se înțelege obligația persoanei în cauză de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobîndirea sau sporirea bunurilor.

CAPITOLUL II 
Modul de sesizareArt. 3. — Controlul provenienței bunurilor prevăzute la capitolul I se face :a) în temeiul sesizărilor, dacă sînt scrise și semnate, ale oricărei persoane fizice sau ale conducerii organizației socialiste la care persoana în cauză a prestat sau prestează vreo activitate, indiferent de natura acesteia ;b) la cererea persoanei căreia i s-au adus imputări publice în legătură cu proveniența bunurilor sale ;c) la sesizarea organelor financiare1, a celor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești, cînd acestea dețin date, rezultînd din activitatea lor, cu privire la disproporția vădită dintre valoarea bunurilor și veniturile unei persoane.

CAPITOLUL III 
Comisia de cercetareArt. 4 — Verificarea sesizărilor și a cererilor arătate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funcționează pe lîngă fiecare tribunal județean și este alcătuită din :— doi judecători desemnați de președintele tribunalului județean, dintre care unul în calitate de președinte ;— un procuror desemnat de procurorul șef al procuraturii județene, un delegat al administrației financiare județene și un deputat în consiliul popular județean, municipal sau orășenesc, ca' membri.Comisia are un secretar desemnat de președintele tribunalului județean dintre grefierii acestei instanțe.Art. 5. — In cazul în care sesizarea este făcută potrivit art. 3 lit. a. 

existenței în legile în vigoare a unor lacune care favorizau parazitismul, care nu ofereau suficiente garanții pentru apărarea avutului obștesc, pentru protejarea cetățeanului împotriva speculei, a furtului, pentru garantarea proprietății personale realizate prin muncă cinstită.Constituția țării noastre ocrotește dreptul de proprietate personală. Această ocrotire nu trebuie însă înțeleasă că s-ar extinde și asupra acelui avut care n-a fost do- bîndit prin mijloace cinstite. O asemenea falsă ocrotire ar lovi în avutul personal al majorității oamenilor muncii, în profitul unei minorități, ceea ce desigur nu poate fi tolerat în societatea noastră.

prinse în sesizarea sa. De aceea, se prevede ca o condiție de valabilitate a sesizării, ca aceasta să fie scrisă și semnată de autorul ei.Aceeași preocupare atentă o manifestă proiectul și cu privire la componența și atribuțiile primului organ chemat să instrumenteze în cauză. Astfel. sarcina efectuării primelor investigații este încredințată comisiei de cercetare care funcționează pe lîngă fiecare tribunal județean și este compusă din doi judecători, dintre care unul în calitate de președinte, un procuror, un delegat al administrației financiare și un deputat în consiliul popular județean, municipal sau orășenesc, ca membri, precum și un grefier. Prin compunerea sa, această comisie reprezintă așadar o garanție deosebită, precum și un instrument eficace de investigație și rezolvare.Pentru înfăptuirea cerințelor eticii noastre socialiste, mi se pare cu totul îndreptățită soluția proiectului privind modul de sancționare a persoanei care nu a făcut dovada provenienței licite a bunurilor sale. Aplicarea în acest caz a unui impozit de 80 la sută asupra valorii acestor bunuri, prevăzută de pro

comisia nu va începe cercetarea înainte de a fi chemat pe cel care a semnat sesizarea pentru a-i cere relațiile necesare cauzei, punîndu-i totodată în vedere dispozițiile art. 22 din prezenta lege, referitoare la consecințele afirmațiilor mincinoase.Organizațiile socialiste, cu excepția unităților Casei de Economii și Consemnațiuni, sînt obligate să pună la dispoziția comisiei actele cerute și să dea relațiile necesare, chiar dacă prin dispoziții speciale se dispune altfel.Dacă rezultă date sau indicii că între valoarea bunurilor persoanei în cauză și veniturile acesteia există vădită disproporție, comisia o citează și îi acordă un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declarație cu privire la toate bunurile prevăzute la art. I și la justificarea provenienței lor.Proveniența bunurilor persoanei care refuză să dea declarația arătată la alineatul precedent, precum și a bunurilor care au fost omise clin această declarație, este considerată nejustificată, pînă la proba contrară.Art. 6. — Comisia citează orice persoană care ar putea da relații utile pentru lămurirea provenienței bunurilor celui în cauză.Cei care, după data de 1 ianuarie 1962, au dobîndit bunuri de la persoana în cauză vor fi ascultați în mod obligatoriu.Dacă persoana în cauză este căsătorită, comisia va cita și pe celălalt soț pentru a da relații cu privire la bunurile comune.Actele și lucrările comisiei nu sînt publice.Persoana în cauză poate să ia cunoștință de actele și lucrările dosarului.Art. 7. — Dacă socotește necesar, comisia, prin încheiere, poate lua măsura indisponibilizării bunurilor persoanei în cauză și ale persoanelor cu care locuiește împreună și gospodărește în comun.De asemenea, vor putea fi indis- ponibilizate bunurile pe care persoana în cauză le-a înstrăinat cu titlu gratuit după intrarea în vigoare a prezentei legi.Art. 8. — Comisia hotărăște, prin încheiere motivată, cu majoritate de voturi :— clasarea cauzei, cînd constată că proveniența tuturor bunurilor este justificată ;— trimiterea cauzei spre soluționare judecătoriei în raza căreia se află domiciliul persoanei în cauză, dacă constată că proveniența unor bunuri anume determinate sau o cotă-parte din valoarea bunurilor nu este justificată ;— trimiterea cauzei la unitatea competentă de procuratură, dacă în legătură cu bunurile a căror proveniență este nejustificată rezultă săvârșirea unei infracțiuni.Prin încheierea de clasare se dispune și ridicarea măsurii de indis- ponibilizare a bunurilor.încheierea de clasare se comunică persoanei în cauză, celei care 
a făcut sesizarea, procurorului șef 

iect, duce La despăgubirea societății pentru pierderile pricinuite de cel în cauză prin acumularea unor bunuri pe alte căi decît cele licite în societatea noastră.Tot atît de echitabil și reparator apare și dreptul conferit de proiect celui verificat de a cere să fie publicată în presă hotărîrea instanței de judecată în care, se stabilește că a justificat proveniența bunurilor sale. ,
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

TAKACS LUDOVICProiectul pe care îl discutăm vine să înlăture din viața societății noastre socialiste unele aspecte supărătoare, apărute în ultimul timp, ce contrastează în mod evident cu principiul socialist al repartiției după cantitatea și calitatea muncii, permițînd unui mic grup de profitori* să acumuleze bunuri fără muncă.Intr-adevăr, harnicul nostru popor, își pune tot elanul, toată capacitatea sa creatoare în ridicarea edificiului unei societăți în care munca este singurul etalon al aprecierii și a fundamentării valorii omului, a justificării poziției lui în societate. Biruirea stării de înapoiere, moștenire a trecutului, crearea unei industrii puternice și moderne, înzestrarea agriculturii, dezvoltarea unei rețele largi de instituții de cultură și de asistență socială au necesitat eforturi susținute din partea maselor largi ale oamenilor muncii. în acest elan constructiv n-au lipsit și nu lipsesc nici unele privațiuni, unele sacrificii pe care poporul le acceptă în mod conștient, fiind convins că fericirea și bună starea personală sînt strîns legate de dezvoltarea întregii societăți, sînt condiționate de suma bunurilor materiale și spirituale prin care hărnicia tuturor cetățenilor cinstiți ridică patria noastră pe tot mai înalte trepte ale civilizației și culturii.Contrastează cu acest, tablou înălțător al României socialiste mentalitatea înapoiată, spiritul egoist al unui mic grup de oameni care sfidează bunul simț, batjoco

al județului și Ministerului Finanțelor, în termen de 15 zile de la pronunțare.
CAPITOLUL IV 

Instanța de judecatăArt. 9. — Președintele judecătoriei, primind dosarul, fixează termen de judecată și dispune citarea tuturor părților care au fost chemate la ccmisia de cercetare. Statul, prin Ministerul Finanțelor, va fi întotdeauna citat. Prezența procurorului este obligatorie.Judecătorul și procurorul care au făcut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecată.Art. 10. — Judecătoria, dacă constată că proveniența bunurilor este justificată, hotărăște închiderea dosarului.Dacă constată că proveniența unor bunuri anume determinate ori o cotă-parte din valoarea bunurilor nu este justificată, hotărăște trimiterea dosarului Ministerului Finanțelor pentru urmărirea impozitului prevăzut de art. 2 alineatul 1.Dispozițiile alineatului precedent se aplică și bunurilor comune ale soților.Dacă în legătură cu bunurile a căror proveniență este nejustificată rezultă săvîrșirea unei infracțiuni judecătoria trimite dosarul la unitatea competentă de procuratură spre a vedea dacă este cazul să pună în mișcare acțiunea penală.
CAPITOLUL V 
Căi de atacArt. 11. — împotriva încheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, procurorul șef al județului, Ministerul Finanțelor și persoana care a făcut sesizarea.Recursul se soluționează de comisia prevăzută la art. 13.Art. 12. — împotriva hotărîrilor judecătoriei, cei arătați la ari. 11 precum și persoana ale cărei bunuri au fost supuse controlului pot face recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul județean.

CAPITOLUL VI 
Proceduri specialeArt. 1'3. — în cazul în care persoana ale cărei bunuri ar urma să fie supuse controlului este demnitar, comisia de cercetare va fi formată din :— doi judecători de la Tribunalul Suprem, desemnați de președintele acestui tribunal, dintre care unul în calitate de președinte ;— un procuror din Procuratura Generală, un delegat al Ministerului Finanțelor și un deputat în Marea Adunare Națională, ca membri.Secretar al comisiei este un magistrat asistent, desemnat de președintele Tribunalului Suprem.Art. 14. — Comisia prevăzută la art. 13 nu poate proceda la verificarea sesizării sau cererii decît cu încuviințarea, după caz, a Consiliului de Sfat sau a Consiliului de Miniștri.

M-am ocupat în aceste puține cuvinte numai de aspectele generale ale sistemului procedural adoptat de proiect, dar șl aceste considerații succinte îmi dau suficient temei pentru a conchide că legea ce ne este supusă spre dezbatere reprezintă un instrument juridic puternic și echilibrat pentru realizarea în bune condiții a controlului bunurilor nedobîndite în mod licit.

resc spiritul de abnegație al maselor.Din păcate, fisurile în organizarea mînuirii avutului obștesc, slăbiciunile care există de multe ori în domeniul controlului, atitudinea liberalistă și indulgența nejustificată față de abateri mai mărunte creează posibilități elementelor necinstite să sustragă din avutul obștesc fără a putea fi dovediți infractori. Exploatarea unor neajunsuri în circulația mărfurilor, dosirea celor mai căutate și încasarea de supraprețuri, inducerea în eroare a publicului consumator sînt și ele surse de îmbogățire fără muncă a unora. Nu lipsesc nici vameșii suferințelor omenești și ai credulității, precum și acei care speculează dorința de a parveni a unora pe căi necinstite, prin legături și intervenții.Sfidarea principiului călăuzitor al societății: munca, este totodată o sfidare la adresa întregii societăți de muncitori manuali și intelectuali.Proiectul de lege pe care îl discutăm, împreună cu alte măsuri ce se preconizează, vor contribui la stabilirea unui echilibru corespunzător între veniturile diferitelor categorii de cetățeni, prin respectarea strictă a principiului socialist al retribuirii după cantitatea și calitatea muncii fiecăruia. Depistarea acumulărilor nejustificate, zăgăzuirea unor venituri neacoperite prin muncă, sistarea unor a- vantaje nemotivate sînt măsuri reclamate insistent de sentimentul dreptății sociale.

Art. 15. — Judecarea cauzelor referitoare la demnitari este de competența Tribunalului Suprem, Colegiul civil, cu recurs, care se va judeca de un complet compus din 7 judecători. Recursul se poate face, în termenul prevăzut la aid. 11, de Procurorul General, Ministerul Finanțelor, persoana care a făcut sesizarea și persoana ale cărei bunuri au fost supuse controlului.Art. 16. — Comisia de cercetare și instanța de judecată, prevăzute în acest capitol, procedează potrivit prevederilor art. 5—10 inclusiv, ale căror dispoziții se aplică îh mod corespunzător.
CAPITOLUL VII 
Dispoziții finaleArt. 17. — Procedura de cercetare și judecare a provenienței bunurilor începută împotriva unei persoane continuă împotriva moștenitorilor.Cercetarea poate fi pornită șl direct împotriva moștenitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii._ Moștenitorii răspund numai în limita valorii bunurilor dobîndite prin succesiune.Art. 18. — Dacă cu ocazia urmăririi pornite pentru realizarea impozitului prevăzut de art. 2 alin. 1 se constată insolvabilitatea persoanei în cauză, Ministerul Finanțelor, în vederea realizării impozitului, poate cere în justiție să se constate că actele prin care aceasta a înstrăinat bunuri cu titlu oneros sînt simulate.De asemenea, Ministerul Finanțelor va putea cere desființarea actelor prin care persoana în cauză a înstrăinat bunuri, cu titlu gratuit, în frauda drepturilor statului decurgînd din această lege.Art. 19. — Dispozițiile prezentei legi se întregesc cu prevederile codului de procedură civilă.Art. 20. — Toate actele de procedură în această materie sînt scutite de orice taxă de timbru.Art. 21. — încheierea de clasare 

a comisiei de cercetare sau, după caz, hotărîrea instanței de judecată prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată, rămasă definitivă, va fi publicată într-un ziar, în extras, la cererea și pe cheltuiala persoanei în cauză.Art. 22. — Fapta aceluia care, în sesizarea prevăzută de art. 3, face afirmații mincinoase cu privire la proveniența nejustificată a bunurilor unei persoane fizice, constituie infracțiune și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de codul penal pentru denunțare calomnioasă.Acțiunea penală se pune în mișcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate sau la sesizarea comisiei de cercetare ori a instanței de judecată.Art. 23. — Ori de cîte ori. în cuprinsul prezentei legi, se face referire la județe sau la organe care funcționează pe teritoriul județelor, aceste referiri se înțeleg a fi făcute și la municipiul București sau, în mod corespunzător, la organele care funcționează pe teritoriul acestui municipiu.



municipiilor orașelor
prezentată «fe tovarășul Mihai Gere, președintele 

Comitetului pentru problemele administrației locale

existenței unor forme de proprietate individuală asupra terenurilor din zona construibilă a orașului. In schița de sistematizare a fost prevăzută, de exemplu, rezolvarea cu urgență a legăturii firești dintre stațiunea turistică internațională Mamaia, zona centrală a orașului Constanța și portul turistic Tomis, prin amenajarea falezei din partea de nord ca și faleza de sud care delimitează zona portului. Aceste prevederi nu au putut fi însă realizate din cauza unor terenuri virane, proprietate personală. Articolul 4 din prezentul proiect de lege permite ca în cazul în care planul de sistematizare urbanistică impune luarea unor măsuri de interes general, comitetul executiv al consiliului popular al municipiului sau al orașului respectiv să poată oferi proprietarilor în schimb un teren corespunzător.Risipa de teren din zona municipiilor și orașelor trebuie să ne preocupe în mod deosebit. Pentru a pune în valoare aceste însemnate resurse, precum și pentru a stăvili specula cu terenurile virane este

necesar să se stabilească anumite normative care să reglementeze situația terenurilor destinate construcțiilor de locuințe particulare. In orașul Constanța, de exemplu, unele cartiere importante sînt constituite din proprietăți particulare variind între suprafețe de 1 000 metri pătrați — 10 000 m pătrați, unde densitatea populației este de 20—30 locuitori pe hectar, densitate mai scăzută chiar decît în u- nele localități din mediul rural. în stațiunile balneo-climaterice Eforie, Techirghiol și Costinești sînt suprafețe importante ce nu pot fi utilizate în conformitate cu prevederile planurilor de sistematizare. A- ceste terenuri, prin investițiile făcute de stat pentru dezvoltarea tehnico-edilitară a teritoriului, își măresc valoarea și devin sursă de tranzacție și îmbogățire nejustificată.Declarîndu-se indisponibile și expropriabile prin efectul prezentei legi, aceste terenuri vor putea fi folosite pentru lucrările de sistematizare, inclusiv pentru construcția unor locuințe moderne.

Legea cu privire ia re
gimul juridic al terenu
rilor fără construcții din

f In cadrul actualei sesiuni, în ședința sa din 9 mai 1968, Marea Adunare Națională a dezbătut pe larg și a aprobat legea pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală, de odihnă sau turism. A- ceastă lege, care are la bază principiile elaborate de Plenara C.C. al P.C.R. din 5-6 octombrie 1967, cuprinde un ansamblu de dispoziții, destinate să determine sporirea volumului construcțiilor de locuințe și să asigure îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației.Manifestîndu-se aceeași grijă față de dezvoltarea construcției de locuințe, s-a inițiat proiectul de lege cu privire la regimul juridic al terenurilor fără construcții din perimetrul construibil al municipiilor și orașelor.[ Scopul acestei legi este să asigure condiții mai bune pentru sistematizarea și executarea construcțiilor de locuințe și să stăvilească specularea terenurilor fără construcții, aflate în perimetrul construibil al municipiilor și orașelor.Proiectul prevede să fie declarate indisponibile și expropriabile, prin efectul legii, aceste terenuri proprietate a persoanelor fizice sau juridice. în același Spirit, urmează să fie declarate indisponibile și expropriabile și părțile din terenurile cu construcții, în măsura în care depășesc suprafețele stabilite pe baza detaliilor de sistematizare, aprobate de organele competente.Terenurile indisponibile nu vor putea fi înstrăinate sau grevate cu sarcini reale, proprietarii păs- trîndu-și posesia și folosința lor. Aceste terenuri vor putea fi transmise prin moștenire.în spiritul aceleiași griji față de interesele cetățenilor, proiectul de lege prevede dreptul ce se a- cordă proprietarului de a-și construi pe terenul indisponibil o locuință pentru el și familia sa, cu condiția de a respecta prevederile privind siștematizarea și de a construi în termen de 2 ani de la eliberarea autorizației. în anumite cazuri, acest termen poate fi prelungit cel mult un an, pentru a se da cetățenilor respectivi posibilitatea de a-și termina lucrările.O dispoziție importantă a proiectului de lege este cea referitoare la posibilitățile ce le creează pentru schimbarea terenurilor în cazul în care, datorită prevederi

lor de sistematizare, acestea nu pot fi folosite de proprietarii respectivi pentru construirea unei singure locuințe. în acest sens, comitetele executive ale consiliilor populare municipale, -orășenești sau ale sectoarelor municipiului București vor putea să ofere în schimb proprietarului un teren corespunzător pentru o construcție necesară lui și familiei sale.Prin acest proiect de lege, supus

dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, se stabilesc dispoziții care vor contribui în mod eficient ia dezvoltarea construcției de locuințe, în conformitate cu schițele de sistematizare ale municipiilor și orașelor.Avînd în vedere cele expuse, din împuternicirea Consiliului de Miniștri, supun spre dezbatere și adoptare ca lege proiectul menționat.

Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege

î juridica,
prezentat de deputatul Emil Bobu

întrunindu-se în ședință comună în ziua de 18 iunie 1968, Comisiile administrativă și juridică ale Marii Adunări Naționale au examinat proiectul de lege cu privire la regimul juridic al terenurilor fără construcții din perimetrul construibil al municipiilor și orașelor.Proiectul de lege reprezintă încă o măsură pe linia înfăptuirii directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român cu privire la crearea unor condiții de locuit tot mai corespunzătoare pentru oamenii muncii, precum și pentru asigurarea aplicării în viață a operei de sistematizare a orașelor.Din conținutul proiectului se desprind norme care sînt de natură să contribuie la realizarea principiilor aprobate de plenara C.C. al P.C.R., din octombrie 1967 și a dispozițiilor legii adoptate de Marea Adunare Națională la 9 mai 1968 cu privire la dezvoltarea construcțiilor de locuințe și vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație. Prevederile proiectului au, de asemenea, menirea să apere oamenii muncii care doresc să-și construiască locuințe împotriva tendințelor de speculă manifestate de unii proprietari de terenuri.In acest sens, se declară indis

ponibile și expropriabile terenurile neclădite din municipii și orașe proprietatea persoanelor fizice și juridice, precum și părțile libere din terenurile construite, în măsura în care aceste părți depășesc suprafețele stabilite prin normativele de sistematizare.Proiectul prevede că proprietarul unor astfel de terenuri păstrează posesia și folosința acestora, avînd și dreptul de a construi o locuință pentru el și familia sa, cu respectarea prevederilor de sistematizare. De asemenea, proprietarul poate transmite terenul prin moștenire, dar nu poate să-l înstrăineze și nici să-1 greveze cu sarcini reale.Pentru a veni în ajutorul proprietarilor care nu pot folosi terenul lor pentru o singură locuință, acesta fiind situat în zone destinate unor construcții cu mai multe nivele, proiectul dă posibilitatea Comitetului executiv al Consiliului popular respectiv să ofere în schimb un teren corespunzător pentru astfel de construcții.Comisia administrativă și Comisia juridică apreciind că proiectul de lege, căruia i s-au adus unele îmbunătățiri, cu care inițiatorul a fost de acord, corespunde cerințelor societății noastre în aG- tuala etapă de dezvoltare, propune Marii Adunări Naționale adoptarea sa în forma în care vă este prezentat.

NTUL DEPUTATULUI

VASILE DAJUAplicarea în viață a importantelor măsuri de stimulare a construcțiilor de locuințe proprietate personală, prin acordarea de credite și înlesnirea procurării materialelor de construcții, prin întocmirea proiectelor, executarea lucrărilor și ațte înlesniri, nu s-a realizat în mod corespunzător și din cauză că atribuirea de terenuri în folosință veșnică s-a putut face numai în limita terenurilor proprietate de stat disponibile, care, în ultima vreme, în orașele județului Timiș, de pildă, s-au redus considerabil. Lipsa unei reglementări legale în privința folosirii terenurilor particulare fără construcții din perimetrul orașelor a dus la apariția u- nor practici cu caracter speculativ din partea proprietarilor și a unor intermediari, unii cetățeni creîn- du-și astfel surse de venituri fără muncă, ceea ce vine în contradic

ție cu principiile de bază ale orîn- duirii noastre socialiste.îmi exprim convingerea că prin adoptarea legii de față de către Marea Adunare Națională vor dispare aceste fenomene și vom putea aplica în condiții prielnice prevederile schițelor de sistematizare, elaborate pe baza indicațiilor date de conducerea de partid și de stat. Vom putea trece, astfel, în mod organizat, la folosirea unor suprafețe mari, neconstruite, proprietate particulară, în zonele prevăzute pentru locuințe, cu parter sau parter și etaj, pe baza unor detalii de sistematizare care să asigure o mare densitate la hectar și prin folosirea rațională și eficientă a terenurilor din perimetrul construibil al orașelor.Apreciez ca importante prevederile alineatului 2 din articolul 1, care precizează că se pot expropria

și părțile din terenurile de construcții, în măsura în care depășesc suprafețele stabilite pe baza detaliilor de sistematizare aprobate, deoarece în toate zonele orașelor din județul Timiș, în care există terenuri neconstruite, sînt intercalate și unele loturi mari, cu case individualeO altă problemă la care aș vrea să mă refer o constituie termenul în care unii cetățeni se obligă să-și construiască locuințele prin mijloace proprii; orice construcție începe cu așezarea temeliei dar uneori lucrările rămîn în acest stadiu ani de zile. Cazuri de acest feJ au existat, de exemplu, și în municipiul Lugoj, unde din cele 180 de case autorizate a fi construite acum 6 ani, numai 80 au fost terminate în 2 ani, la 82 dintre ele s-a depășit acest termen, iar 18 case nu au fost terminate nici pînă în prezent. Din acest motiv consider justificată limitarea duratei în care poate fi construită o casă personală de către proprietarii de teren, aceasta ca o condiție a folosirii eficiente a dotărilor edilitare și a obținerii unei estetici corespunzătoare.

Proiectul de lege cu privire la regimul juridic al terenurilor fără construcții din perimetrul construi bil al municipiilor și orașelor, supus discuției actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, oglindeș

te permanenta preocupare a partidului și guvernului pentru rezolvarea în condiții tot mai bune a acestei însemnate probleme sociale.Municipiul Constanța, unul din centrele urbane însemnate ale țării, a cunoscut în ultima perioadă un ritm rapid de dezvoltare. A- plicarea unor noi soluții în sistematizarea orașului nu a putut fi realizată în întregime datorită

Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu zilele trecute în cuvînta- rea ținută la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, satisfacerea în continuare a nevoilor de locuințe ale întregii populații este o problemă deosebit de importantă, partidul și statul îi atenția.Este îmbucurător faptul că la Comitetul Executiv ’ ~tului Central al Partidului Comunist Român s-a stabilit un plan de măsuri pentru construirea mai multor tipuri de locuințe, cu un grad diferit de confort și, în special, locuințe ieftine, creîndu-se astfel condiții pentru realizarea cu aceleași mijloace a unui număr sporit de apartamente, într-un termen mai scurt. Această soluție, care exprimă o matură gîndire gospodărească, va crea în același timp posibilitatea ca oamenii muncii să obțină locuințe cu chirii mai mici sau să-și construiască apartamente mai ieftine, desigur cu un confort mai modest, dar care pot asigura condiții bune de locuit și perspectiva de a le avea cît mai curînd.Subliniind strînsa legătură dintre acțiunea de construire a locuințelor și actualul regim juridic al proprietății terenurilor din perimetrul construibil al orașelor, vorbitorul a spus : Această însemnată acțiune este îngreunată în prezent de împrejurarea că aproape toate terenurile situate în zonele înzestrate cu dotările edilitare orășenești necesare sînt proprietate particulară și ca urmare nu pot fi utilizate în mod eficient, atît de proprietari cît și de consiliile populare, în conformitate cu necesitățile de ordin economic și urbanistic.în cazul cînd Consiliul popular al municipiului București ar beneficia de dreptul de a dispune mai lesne de utilizarea judicioasă a celor circa 3 000 de terenuri particulare existente în zona construită a orașului pe care, în conformitate cu normele urbanistice este indicat să fie ridicate mai multe nivele, za un număr de partamente, fără să se recurgă la demolări sau alte cheltuieli neeconomicoase, necesitate de extinderea rețelelor edilitare.Foarte mulți dintre proprietarii unor astfel de terenuri, abuzînd de dreptul de dispoziție pe care îl au asupra lor, le-au vîndut contra unor sume exorbitante, speculîn- du-i pe cetățenii care doresc să-și construiască locuință proprietate personală.Menționez că pînă în prezent la sectoarele din municipiul București s-au înregistrat 666 de cereri de autorizații pentru înstrăinare de terenuri virane, iar un număr de 50 de asociații și efectuat formele irea unor locuințe renuri și în toate vorba de traficarea lor de către proprietari la prețuri exagerate.Prin proiectul de lege cu privire la regimul juridic al terenurilor fără construcții din perimetrul construibil al municipiilor și orașelor se propun unele măsuri eficiente curmarea tibile cu socialiste, dițiile necesare pentru acestora în circuitul economic.Faptul că posibilitatea renuri să-și formitate cu pentru ei și rul statului precum și prevederea care autoriză consiliile populare de a oferi terenuri adecuate proprietarilor și familiilor lor în schimbul terenurilor pe care le au în proprietate, necesare intereselor urbane — dovedește o dată mai mult înalta principialitate și spiritul de echitate care călăuzește toate acțiunile inițiate în sprijinul oamenilor muncii.

căreiaacordă toată
al Comite-

Aspectele la care ne-am referit scot în evidență și cu acest prilej cît de necesară a fost adoptarea legii în baza căreia se poate exercita controlul provenienței averilor dubioase. Este cît se poate de firesc ca, potrivit acestei legi, persoanele care, prin modul lor de viață, sfidează regulile de conviețuire socialistă să facă obiectul unui control al societății, în vederea justificării veniturilor de care dispun.

Art. 1. — în vederea lucrărilor de sistematizare, construcții, inclusiv cele de locuințe, se declară indisponibile și expropriabile, prin e- fectul prezentei legi, terenurile fără construcții, proprietate a persoanelor fizice sau juridice, aflate în perimetrul construibil al municipiului București, al celorlalte municipii sau al orașelor.Tot astfel se declară Indisponibile și expropriabile părțile din terenurile cu construcții, în măsura în care depășesc suprafețele stabilite pe baza detaliilor de sistematizare aprobate.Art, 2. — Terenurile prevăzute la art. 1 nu vor putea fi înstrăinate sau grevate cu sarcini reale, proprietarii păstrîndu-și posesia și folosința lor. Aceste terenuri se transmit prin moștenire.

Art. 3. — Proprietarul are dreptul să-și construiască o locuință pentru el și familia sa pe terenul indisponibil, cu respectarea prevederilor de sistematizare șl cu condiția de a construi în termen de doi ani de la eliberarea autorizației.Pentru motive întemeiate, comitetul executiv al consiliului popular care a eliberat autorizația poa-. te acorda prelungirea termenului cu cel mult un an.Art. 4. — In cazul în care, datorită prevederilor de sistematizare, terenul nu poate fi folosit pentru construirea unei singure locuințe comitetul executiv al consiliult popular al municipiului ,orașty sau al sectorului municipiu&r- București va putea să ofere în schimb proprietarului un teren corespunzător pentru o astfel de construcție.
Expunerea

Stat
m Stătescu,

secretarul Consiliului de Stat

numai clădiri cu s-ar putea reali- 20—30 000 de a- a mai fi nevoie

cetățenești au pentru constru- pe astfel de te- cazurile este

de natură să ducă la unor practici incompa- etica societății noastre creîndu-se totodată con- aducereaîn proiect se prevede ca proprietarii de te- construiască, în con- legile țării, o locuință familia lor, cu ajuto-

în intervalul de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale pînă la deschiderea celei prezente, Consiliul de Stat a emis, în cadrul prerogativelor le, opt decrete putere de lege.Din partea am însărcinarea de a vă prezenta, în conformitate cu articolul 64 punctul 2 din Constituție, aceste decrete, în vederea dezbaterii și adoptării lor ca legi.Două din cele opt decrete au fost emise ca urmare a noilor măsuri legislative de împărțire administrativă a teritoriului. Astfel, prin Decretul nr. 135 din 19 februarie s-au adus modificări corespunzătoare actelor normative privind organizarea judecătorească, a procuraturii, notariatului de stat, exercitarea avocaturii, precum și pentru organizarea și funcționarea oficiilor juridice. Un alt decret, nr. 298 din 10 aprilie, mo- dificînd Decretul nr. 184/1954 pentru reglementarea sancționării contravențiilor, a precizat organele locale pe lîngă care vor funcționa comisiile ce rezolvă procesele verbale de constatare a contravențiilor sancționate prin acte normative ale organelor locale ale puterii sau administrației de stat, avînd în vedere că, anterior, aceste comisii funcționau pe lîngă comitetele executive ale sfaturilor lare raionale, orășenești sau ion orășenesc.Cinci decrete au avut ca schimbări în structura organizatorică a unor ministere, precum și înființarea sau reorganizarea altor organe centrale.Dintre acestea, se cuvin a fi menționate, în primul rînd, Decretul nr. 294 din 4 aprilie, privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și Decretul nr. 295 din aceeași dată, privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Securității Statului, decrete emise în aplicarea hotărîrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român perfecționare a activității și îmbunătățire a structurii organizatorice a organelor din cadrul fostului Minister al Afacerilor Interne.In Decretul nr. 294/1968 se prevede că Ministerul Afacerilor In- . terne are ca sarcină principală înfăptuirea politicii partidului și statului cu privire la asigurarea ordinii publice, apărarea proprietății socialiste și personale, a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor, prevenirea și descoperirea in-

sale constituționa- Conținînd norme cuConsiliului de Stat

popu- de ra-obiect

de de

fracțiunilor, contribuind prin aceasta la asigurarea muncii pașnice de construcție socialistă a poporului român.Consiliul Securității Statulyi este, potrivit Decretului nr. 295/1968, un organ central al administrației de stat care are sarcina de a înfăptui politica partidului și statului în domeniul apărării securității statului, de a preveni, descoperi și lichida uneltirile și acțiunile dușmănoase îndreptate împotriva orînduirii sociale și de stat.Decretele subliniază că atît Ministerul Afacerilor Interne cît și Consiliul Securității Statului își desfășoară întreaga activitate sub conducerea și îndrumarea directă a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri, ceea ce constituie garanția respectării neabătute și apărării ferme a intereselor statului, precum și a drepturilor și intereselor legitime ale tuturor cetățenilor, în spiritul întăririi legalității socialiste.Pornind de la prevederile constituționale referitoare la inviolabilitatea persoanei și a domiciliului, menite a preveni orice manifestare de încălcare a legii, orice abuz în executarea acesteia, ambele decrete stabilesc cu precizie cazurile și condițiile în care organele Ministerului Afacerilor Interne și ale Consiliului Securității Statului au dreptul de a pătrunde în locuința unei persoane fizice, pentru îndeplinirea atribuțiilor lor legale.Colegiul Ministerului Afacerilor Interne și Consiliul Securității Statului sînt organe deliberative și lucrează potrivit principiului muncii și conducerii colective. In îndeplinirea sarcinilor ce le revin, a- ceste instituții centrale se sprijină pe concursul larg al cetățenilor și al colectivelor de oameni ai muncii.Celelalte trei decrete din categoria celor privitoare la organizarea unor instituții centrale sînt: Decretul nr. 141 din 29 februarie, prin care s-a înființat Banca A- gricolă, organ central al administrației de stat, prin reorganizarea Departamentului creditării agriculturii din cadrul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România ; Decretul nr. 296 din 5 aprilie, prin care, pentru înlăturarea unor paralelisme și o mai rațională organizare a valorificării cerealelor, Comitetul de Stat pentru valorificarea Produselor Agricole a fost reorganizat ca departament în cadrul Consiliului Superior al A-

griculturii, precum și Decretul nr. 406 din 7 mai, prin care se înființează, pe lîngă Consiliul de Stat T; Republicii Socialiste România, Protocolul de Stat, cu atribuția de a asigura unitatea de concepție și de executare în activitatea tuturor u- nităților de protocol ale organelor centrale și de a îndeplini acțiunile de protocol care îi sînt proprii.Cel de-al optulea decret, nrj 297 din 5 aprilie, introduce un sistem simplificat de impozitare pe veniturile cooperativelor de consum și meșteșugărești și acordă unele înlesniri cu caracter stimulativ pentru activitatea acestor unități, menite să conducă la întărirea și dezvoltarea lor economico-organizato- rică.Consiliul de Stat a examinat, de asemenea, la cererea Ministerului Afacerilor Externe, documentele a- doptate la cea de-a 51-a Conferință Internațională a Muncii din iunie 1967, și anume Convențiile nr. 127 și 128 privind greutatea maximă ce poate fi transportată de un singur lucrător și drepturile de invaliditate, de bătrînețe și urmași, precum și Recomandările nr. 128, 129, 130 și 131 dintre care nr. 128 și 131 reglementează în detaliu prevederile din convențiile sus a- mintite, iar celelalte două privesc comunicările între direcție și lucrătorii din întreprindere și examinarea reclamațiilor din întreprinderi, în vederea soluționării lor. Constatînd că principiile cuprinse în toate aceste documente au fost deja consacrate în legislația noastră, convențiile și recomandările menționate au fost trimise organelor de specialitate în competența cărora intră problemele ce fac obiectul acestor acte.Documentele Conferinței Internaționale a Muncii, precum și decretele cu putere de lege, în stadiul de proiect, au fost studiate și avizate de comisiile permanente de resort ale Marii Adunări Naționale, iar la definitivarea textelor celor opt decrete, Consiliul de Stat a ținut seama de propunerile formulate în ședințele comisiilor. în cursul sesiunii de față, comisiile permanente au avizat, de asemenea, favorabil, toate proiectele de legi prin care se aprobă decretele arătate.Avînd în vedere prevederile Constituției, potrivit cărora normele cu putere de lege stabilite de Consiliul de Stat în intervalul dintre sesiuni se supun, la prima sesiune, dezbaterii Marii Adunări Naționale, vă rugăm a adopta ca legi proiectele pe care vi le-am prezentat.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Raportul Comisiei 
juridice 

prezentat de deputatul 
Mircea Rebreanuîn intervalul de timp de la ultima sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale din luna februarie, anul curent, și pînă în prezent, Consiliul de Stat a emis 8 decrete cuprinzînd norme cu putere de lege. Decretele care au fost prezentate comisiilor de resort au fost avizate la timp de acestea fie separat, fie în comun cu Comisia juridică.Comisia administrativă și Comisia pentru agricultură, în ședințe separate sau comune, au examinat recent, potrivit competenței lor, proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege și le-au avizat favorabil.Comisia juridică, examinînd în ședințele din zilele de 17, 18 și 20 iunie 1968 toate proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege, emise de Consiliul de Stat de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale, constată că a- cestea reglementează variate aspecte ale vieții sociale și economice.Dintre aceste decrete se impun cu deosebire atenției noastre Decretul 294 din 4 aprilie 1968 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și Decretul 295 din aceeași dată, privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Securității Statului. Soluția separă- acestor două organe centrale in z5ți distincte, cît și modul d? oI(i’bizare a acestora, se integrează Regnant în complexul de măsuri inițiate de Comitetul Central al Partidului Comunist Român pentru îmbunătățirea structurală a a- paratului de stat și perfecționarea activității acestuia. Comisia juridică apreciază că reglementarea propusă prin aceste două decrete este de natură să întărească principiul legalității socialiste și să adîn- cească și mai mult democrația noastră socialistă.Decretul nr. 135 din 19 februarie 1968 privind modificarea unor dispoziții din Legea nr. 5/1952 pentru organizarea judecătorească. Legea nr. 6/1952 pentru înființarea și organizarea Procuraturii Republicii Socialiste România Decretul nr 377/1960 pentru organizarea și funcționarea Notariatului de Stat, Decretul nr. 28171954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii și Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea și funcționarea oficiilor juridice, se prezintă ca o urmare firească a modificărilor aduse Constituției Republicii Socialiste România și a măsurilor privitoare la organizarea administrativă a teritoriului țării. Decretul adaptează actele normative, menționate la situația creată prin modificările intervenite.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
DUMITRUîn contextul preocupărilor generale pentru perfecționarea vieții noastre sociale se înscriu și măsurile luate de conducerea partidului și statului pentru îmbunătățirea activității organelor de securitate și miliție, al căror rol în vasta operă de construcție a socialismului este dintre cele mai importante.Apreciez în mod deosebit hotă- rîrea conducerii de partid și de stat de a separa Ministerul Afacerilor Interne de Consiliul Securității Statului, hotărîre care ușurează considerabil rezolvarea sarcinilor complexe ale asigurării ordinii publice și securității statului și corespunde necesităților perfecționării activității acestor organe chemate să vegheze nemijlocit la apărarea legalității socialiste.în continuarea măsurilor luate pînă în prezent pe această linie, cele două legi pe care le dezbatem astăzi sînt menite să asigure, prin prevederile lor, un astfel de conținut al activității Ministerului Afacerilor Interne și a Consiliului Securității Statului care să corespundă evoluției funcțiilor statului, necesității dezvoltării democrației socialiste și unității națiunii noastre.îmbunătățirea organizării și funcționării Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului constituie o importantă contribuție la realizarea sarcinii trasate de partid privind întărirea legalității socialiste și respectarea normelor de conviețuire socială stabilite în statul nostru, înlăturarea din viața politică și social-econo- mică a țării a elementelor de su

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
STELIANActuala sesiune a Marii Adunări Naționale are înscrise pe ordinea de zi probleme de o deosebită importanță pentru perfecționarea conducerii vieții noastre sociale, între care și legea pentru aprobarea decretului de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Interne.Perfecționarea activității Ministerului Afacerilor Interne face parte integrantă din ansamblul de măsuri stabilite de Congresul al IX- lea al partidului pentru îmbunătățirea activității în diferite domenii

Tot ca o adaptare la noua organizare administrativă teritorială a Republicii Socialiste România se înfățișează și Decretul nr. 298 din 10 aprilie 1968 privind modificarea Decretului nr. 184/1954 pentru reglementarea sancționării contravențiilor. Decretul prevede că atribuțiile comisiilor care rezolvau procesele verbale de constatare a contravențiilor, ce funcționau pe lîn- gă comitetele executive ale sfaturilor populare orășenești sau de raion orășenesc, să fie exercitate în viitor de comisii înființate pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești sau ale sectoarelor municipiului București.Decretul nr. 296 din 5 aprilie 1968 privind reorganizarea Comitetului de Stat pentru valorificarea produselor agricole ca departament în cadrul Consiliului Superior al A- griculturii urmărește realizarea u- nei mai raționale valorificări a cerealelor și evitarea paralelismelor ivite în activitatea celor două organe. Se consideră că îmbunătățirea organizatorică adoptată va duce la o perfecționare a activității acestui organ și va întări răspunderea sa în realizarea producției și pentru administrarea fondului de stat de cerealeDecretul nr. 297 din 5 aprilie 1968 pentru modificarea Decretului nr. 179/1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor și ale celorlalte organizații cooperatiste de consum și meșteșugărești, precum și ale întreprinderilor și organizațiilor economice ale organizațiilor obștești, introduce un sistem de impunere mai simplificat. Datorită acestei măsuri și a unor înlesniri concomitente de natură să stimuleze activitatea unitățiloi cooperativelor meșteșugărești și de consum, se poate prevedea că decretul va contribui la întărirea economico-organizatorică și la realizarea de acumulări sporite la fondul de bază al acestor unități.Comisia juridică, ținînd seamă și de avizele favorabile date de Comisiile de resort, consideră că reglementările prevăzute de decretele dezbătute reprezintă instrumente juridice eficiente pentru u.. realizarea obiectivelor în domeniile respective.Comisia juridică constată, de a- semenea, că prevederile actelor normative în discuție corespund principiilor Constituției și cerințelor tehnicii legislative și, în consecință, propune Marii Adunări Naționale să adopte proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cuprinzînd norme cu putere de lege, emise de Consiliul de Stat de la ultima sesiune pînă în prezent.
BALALIAbiectivism și arbitrar, a abuzurilor și denaturărilor. Necesitatea acestei măsuri a fost demonstrată cu prisosință la Plenara din aprilie a.c. a Comitetului Central al partidului, care a dezbătut și a înfierat, cu un înalt simț de răspundere față de popor și față de principiile socialismului, metodele abuzive, samavolniciile cărora le-au căzut victimă unii activiști de frunte ai partidului nostru.Traducerea în viață cu maximum de eficiență a sarcinilor ce revin organelor de miliție și securitate este strîns legată de conlucrarea acestora cu organele locale ale puterii de stat și cu organizațiile obștești. Experiența noastră în județul Prahova a arătat că. prin- tr-o colaborare permanentă, prin- tr-un sprijin reciproc se asigură atît executarea în bune condițiuni de către organele de miliție a dispozițiilor consiliilor populare privind respectarea legilor, menținerea ordinii și paza pe teritoriu, cît și creșterea rolului organelor de miliție și securitate în educarea cetățenilor în spiritul respectării legalității și al normelor de conviețuire socială, al vigilenței față de acțiunile dușmănoase îndreptate împotriva orînduirii noastre socialiste.Viața a demonstrat justețea ho- tărîrii conducerii partidului de a întări controlul de partid asupra întregii activități desfășurate de organele de securitate și miliție. Această hotărîre este o consecință firească a creșterii rolului conducător al partidului în condițiile perfecționării organizării și conducerii vieții sociale din patria noastră.
STAICUale construcției socialiste, ale vieții economice, sociale și de stat.Importanța actului normativ pe care-1 dezbatem rezidă în aceea că, o dată cu stabilirea cadrului organizatoric adecvat, el precizează a- tribuțiile ministerului, potrivit condițiilor etapei pe care o străbate țara noastră, ceea ce va imprima o răspundere mai înaltă cadrelor aparatului M.A.I. pe linia înfăptuirii cu fermitate și consecvență a sarcinilor ce le revin.între cele mai importante obligații ale organelor M.A.I. sînt cele 

care privesc apărarea avutului obștesc.Manifestînd o atitudine plină de grijă față de om. față de drepturile și libertățile cetățenești, noi trebuie să dovedim în același timp o intransigență necruțătoare față de aceia care, în scopuri meschine, josnice, nu se dau în lături să încalce legile, să jefuiască bunurile poporului, avuția națională.în lumina indicațiilor partidului, în prezent întreaga activitate a organelor M.A.I. se desfășoară cu sprijinul eficient al maselor largi de cetățeni.. Este edificator faptul că în anul 1967 circa 20 la sută din infracțiuni au fost descoperite de organele noastre, cu ajutorul oamenilor muncii.O contribuție importantă în adîn- cirea legăturii organelor M.A.I. cu masele populare și pentru creșterea încrederii oamenilor muncii în a- paratul de stat o are rezolvarea cu obiectivitate, competență și rapiditate de către noi a acelor cereri și sesizări ale cetățenilor, care ne privesc. Analiza efectuată în urma Plenarei din aprilie a.c. a relevat importante îmbunătățiri în această direcție.Noi socotim că e de datoria noastră să promovăm cu perseverență un cult pentru adevăr, corectitudine și omenie, pentru soluționarea obiectivă și conformă cu legea a fiecărei cauze penale, astfel încît greșelile trecutului să nu se mai repete niciodată. Noi sîntem con- știenți de gravitatea neajunsurilorCuvîntul tovarășuluiȘtefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, la încheierea lucrărilor sesiuniiStimate tovarășe,Stimați tovarăși deputați,Acum, cînd se încheie cea de-a X-a sesiune deschisă a Marii Adunări Naționale, putem afirma cu toată convingerea că, printr-o bogată și rodnică activitate, prin dezbateri temeinice și cuprinzătoare, ea se înscrie printre cele mai de seamă din cea de-a V-a legislatură a Marii Adunări Naționale.Desfășurată sub semnul Directivelor plenarelor din aprilie și iunie ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român, actuala sesiune a dezbătut timp de aproape două luni, atît în . ședințe plenare, cît și în cadrul comisiilor permanente, o serie de probleme importante a căror rezolvare constituie un pas înainte pe drumul desăvîr- șirii construcției socialisteîn cadrul procesului de dezvoltare continuă a democrației noastre socialiste crește rolul Marii Adunări Naționale ca organ suprem al puterii de stat. Aplicarea în practică a principiului sesiunilor deschise cu durată mai mare în vederea dezvoltării activității le-
UN IMPULS IN DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI 

Șl CULTURII ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. I)Exigențele sporite ce se ridică azi în fața unui cadru didactic din învățămîntul superior, a spus conf. dr. Radu Manolescu, fac, practic, imposibil cumulul de funcțiuni. Pe lîngă faptul că recentele măsuri vor crea cadrelor didactice posibilitatea de a se concentra asupra sarcinii lor fundamentale de catedră, ele vor fi stimulate, totodată, să întreprindă și o laborioasă muncă de cercetare, soldată cu lucrări științifice de prestigiu.Exprimînd adeziunea unanimă a cadrelor didactice ale Universității bu-cureștene față de aceste măsuri, străbătute de un înalt spirit de echitate socială, telegrama adoptată de adunare și adresată Comitetului Central al partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, spune, printre altele :„Este în întregime just și profund echitabil ca, în raport cu posibilitățile materiale de care dispune societatea în fiecare etapă, munca în orice domeniu să fie retribuită după cantitatea și calitatea ei. Ințelegînd
Răspundem măsurilor 

și mai mari
(Urmare din pag. 1)mitetului județean Cluj al P.C.R., care a felicitat acest harnic colectiv pentru succesele importante obținute în producție, pentru obiectivele suplimentare ce și le-au propus să Ie realizeze, subliniind că îndeplinirea lor va însemna cel mai bun răspuns la măsurile preconizate de partid pentru continua perfecționare a vieții noastre sociale.Dînd glas dorinței întregului colectiv, participanții la adunare au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care se spune:„Adunarea colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni ai fabricii de piele și încălțăminte „Cluj ana", comuniști, U.T.C.-iști și oameni fără de partid, români, maghiari și de alte naționalități, a luat cunoștință cu o deosebită satisfacție și interes, expri- mîndu-și adeziunea totală față de măsurile preconizate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., precum și de ideile subliniate în cuvîntarea tova- 

care s-au manifestat în practica unor șefi și lucrători, care au umbrit munca plină de abnegație a majorității covîrșitoare a cadrelor noastre. Am luat și vom lua cele mai severe măsuri — pînă la trimiterea în judecată — împotriva acelor elemente care ar îndrăzni să comită abuzuri contra cetățenilor.La baza întregii munci desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne a fost pus principiul muncii colective — unul din principiile fundamentale ale activității statului nostru socialist. Trăgînd învățăminte din greșelile săvîrșite în trecut, decretul prevede o serie de măsuri menite să elimine cu desă- vîrșire orice încercări de rezolvare a problemelor importante de către un singur om, indiferent cine ar fi el. în acest sens, legea prevede că Ministerul Afacerilor Interne este condus de Colegiul ministerului — organ deliberativ, care dezbate și adoptă hotărîri în principalele probleme ale muncii.Noua reglementare statornicește că întreaga activitate a Ministerului Afacerilor Interne se desfășoară sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului. Dezvăluirea lipsurilor manifestate în trecut, combaterea încercărilor de sustragere a activității organelor noastre de sub controlul partidului constituie o garanție importantă a înlăturării definitive a vechilor practici, contrare concepției și spiritului de muncă ce caracterizează organele M.A.I.

gislative a Marii Adunări Naționale, principiu indicat de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în raportul său la Conferința Națională a partidului, dă posibilitate reprezentanței naționale să-și exercite mai bine atribuțiile ce-i revin prin legea fundamentală a statului.Dezbaterea publică a celor mai importante măsuri și acțiuni ce urmează a fi legiferate, dezbatere devenită azi o practică curentă în țara noastră, permite ca masele largi populare să participe în mod nemijlocit la rezolvarea a numeroase probleme ale vieții de stat, economice și sociale din țara noastră să-și aducă reala lor contribuție la opera de legiferare pe care o realizăm în acest forLa elaborarea proiectelor de legi un aport deosebit l-au adus deputății Marii Adunări Naționale, care cu mult timp înainte de începerea dezbaterilor au formulat amendamente, au făcut numeroase observații și propuneri izvorîte din dorința ca legile să corespundă cît mai bine scopului propus.

semnificația socială de înaltă prețuire și rolul de puternic stimulent moral pe care le au distincțiile, titlurile științifice și onorifice, considerăm că transformarea lor în izvoare de privilegii de ordin material este contrară principiilor repartiției și eticii socialiste și sîntem în întregime de acord cu desființarea indemnizațiilor cărora nu le corespunde o activitate efectiv prestată.Ne exprimăm, de asemenea, deplina adeziune la hotărîrea privind desființarea cumulului de funcțiuni, ceea ce se va răsfrînge pozitiv asupra calității muncii și va permite o mai bună utilizare și promovare a specialiștilor.încredințăm Comitetul Central al partidului, pe dvs., stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, întregul corp didactic al Universității, vom munci cu și mai mult avînt și abnegație pentru dezvoltarea științei românești, pentru pregătirea noilor generații de intelectuali la un nivel tot mai ridicat, aducîndu-ne în acest fel contribuția patriotică la înfăptuirea programului de ridicare a României pe culmile civilizației, spre fericirea poporului nostru".
plenarei prin sporuri 
de producțierășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central. Conștient fiind că îmbunătățirea condițiilor de viață materială și spirituală ale națiunii noastre socialiste sînt determinate in primul rînd de ridicarea și perfecționarea continuă a producției, colectivul nostru de muncă, sub conducerea organizațiilor de partid, a obținut și în acest an rezultate remarcabile, care se materializează în producție marfă suplimentară, pînă la 31 mai, în valoare de 11 780 mii lei, beneficii peste plan de 9188 mii lei, reducerea prețului de cost peste plan în valoare de 6 050 mii lei.Pentru a da viață măsurilor stabilite de plenară privind creșterea suplimentară a producției și realizarea venitului național planificat, noi ne angajăm în fața conducerii superioare de partid și de stat ca pînă la finele anului 1968 să dăm o producție suplimentară peste plan în valoare de 40 milioane lei, din care 500 mii lei valută la export suplimentară".

Consider că se cuvine subliniată contribuția competentă a comisiilor permanente, care, în perioadele dintre ședințele plenare, au examinat în mod aprofundat proiectele de legi și au făcut prețioase propuneri de îmbunătățire a conținutului și formei acestoraîn bilanțul lucrărilor noastre s-au înscris o serie de legi importante care răspund unor evidente necesități sociale. Un moment însemnat al sesiunii l-a constituit dezbaterea și adoptarea Legii privind învățămîntul în Republica Socialistă România, fundament solid pentru școala noastră, chemată să formeze pe temeiuri riguros științifice cadrele necesare economiei, științei, tehnicii, culturii.în ultima parte a sesiunii a fost amplu dezbătut și adoptat în unanimitate noul Cod penal, document de bază al vieții noastre sociale, instrument puternic pentru întărirea legalității socialiste, pentru asigurarea respectării intereselor vitale ale societății, a drepturilor și libertăților garantate de Constituție fiecărui cetățean, fără deosebire.în scopul asigurării aplicării consecvente în practica de zi cu zi a principiului socialist de retribuire a fiecărui om al muncii după cantitatea, calitatea și răspunderea muncii efectiv prestate, a fost a- doptată Legea de înaltă echitate socială prin care se reglementează condițiile de remunerare a salaria- ților care îndeplinesc funcții de conducere, tehnico-administrative și de specialitateTotodată, Marea Adunare Națională a dat putere de lege măsurilor referitoare la instituirea controlului provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice care nu au fost dobîndite în mod licit.Au fost, de asemenea, supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale și adoptate Legea referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea Băncii române de comerț exterior ; Legea prin care se stabilește regimul juridic al terenurilor fără construcții din perimetrul construibil al municipiilor și orașelor, precum și legile pentru adoptarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale.Activitatea noastră va trebui continuată în mod susținut în circumscripțiile electorale, în mijlocul acelor care ne-au acordat încrederea lor. Avînd în vedere importanța politică și socială deosebită a problemelor dezbătute de actuala sesiune și a legilor adoptate, Biroul Marii Adunări Naționale consideră necesar ca în cursul lunii iulie toți tovarășii deputați să organizeze în circumscripțiile lor electorale adunări cu alegătorii, în cadrul cărora să facă expuneri asupra legilor adoptate și asupra sarcinilor ce revin cetățenilor în transpunerea lor în viață.Stimate tovarășe,Stimați tovarăși deputați,In numele Biroului Marii Adunări Naționale vă urez spor la muncă și succese în întreaga dv. activitate.Declar închise lucrările celei de-a X-a sesiuni a actualei legislaturi a Marii Adunări Naționale.
cinema

• Căderea imperiului roman : PATRIA 
—9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20.
• Vicontele plătește polița s REPU
BLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30, ARENELE 
LIBERTĂȚII - 20,30, FEROVIAR —
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,15, EX
CELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15, MODERN — 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 : 21,15.
• Prin Kurdlstanul sălbatic : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2438 — 
orele 17,30 și seria 2440 — orele 20,15). 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, CIRCUL DE STAT - 9,30 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,30, BUCUREȘTI - 8 ; 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
• Domnișoarele din Rochefort : CAPI
TOL 9 ; 12 ; 15 ; 18 : 21 ; la grădină
— 20,30.
• Hiroșima, dragostea mea : CENTRAL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. GRA
DINA DOINA — 20,30.
• Nuntă Ia Malinovka : VICTORIA —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Dirijabilul furat : LUMINA — 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA —
9 ; 10.
• O fată fericită : DOINA - 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRADINA PAR
CUL HERĂSTRĂU - 20,30.
• Banda de lași : CINEMATECA —
10 ; 12 ; 14.
• O poveste uimitoare ; Rapsodia un
gară : TIMPURI NOI - 9-21 în con
tinuare.
o împușcătura : UNION — 15,30 ; 18 ;
20,30.
A Freddy, lovește tu întll ! : GIULEȘTI
— 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9,15—16 în continuare ; 18,15 ; la gră
dină — 20,30.
• Mumia intervine : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Obsesia : DACIA — 9—16.30 în conti
nuare ; 18,45 ; 21.
• Zoltan Karpathy : BUZEȘTI — 15 ;
17.30 : 20.
• Sfîrșitul agentului W4C : CRÎNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un dolar găurit : GRIVIȚA - 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREAS-
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Inimă nebună... nebună de legat : 
BUCEGI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină — 20,30, TOMIS — 9—
15.45 în continuare ; 18,15 ; la grădină
— 20,30, AURORA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20,15 ; la grădină — 20,30.
A Nebunul din laboratorul nr. 4 : GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11 Î 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
e El Dorado : UNIREA - 15,30 ; 18 : 
la grădină - 20,30.
• Căutați Idolul : FLACĂRA — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
s Pasărea timpurie : VITAN — 15 ;
17.30 ; 20 : la grădină — 20,30.
0 Eddie Chapman, agent secret : 
POPULAR — 15,30 ; 18,15 ; 21.
0 Răzbunarea haiducilor : MUNCA —
9.30 ; 12 ; 16 ; 18 ; 20, FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Oscar : MOȘILOR — 15 ; 17,30 ; 20 : la 
grădină — 20,30.
0 O lume nebună, nebună, nebună : 
COSMOS — 15,30 ; 19,30.
0 Blestemul rubinului negru : VIITO
RUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ce noapte, băieți : VOLGA — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 30,45, RAHO-

Președintele Marii Adunări Naționale
> >

a primit pe vicepreședintele Camerei 
inferioare din Parlamentul indianPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit luni dupâ-amiază pe R. K. Khadilkar, vicepreședinte al Camerei inferioare din Parlamentul indian, care face o vizită în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.La primire a fost de față deputatul Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, membru al Comisiei de politică externă a M.A.N., precum și Amrik Singh Mehta, ambasadorul Indiei la București.In cursul dimineții, vicepreșe

LUCRĂRILE SESIUNII COMISIEI GUVERNAMENTALE 

MIXTE ROMÂNO - ISRAEUENELa 24 iunie au început la Ministerul Comerțului Exterior lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte româno- israeliene.Delegația română este condusă de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, iar delegația israe- iiană este condusă de Zeev Sharef, ministrul comerțului și industriei.Din delegații fac parte membri ai conducerii și funcționari superiori ai unor ministere economice din
Conferința profesională 
internațională a lucrătorilor 
din comerțIn zilele de 24—27 iunie are loc la București cea de-a IlI-a Conferință profesională internațională 
a lucrătorilor din comerț. La lucrările acestei importante reuniuni sindicale participă delegații reprezen- tînd organizații sindicale, afiliate și neafiliate la Uniunea Internațională a Sindicatelor din Comerț, din peste 40 de țări din Europa. Africa, Asia și America Latină.Conferința dezbate probleme majore ce preocupă sindicatele din comerț, pentru apărarea intereselor vitale ale lucrătorilor din această ramură ca: îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai, libertăți sindicale și democratice, lupta pentru triumful cauzei păcii și colaborării între popoare. Prin promovarea unui larg schimb de idei, conferința este menită să contribuie la consolidarea unității de acțiune, la întărirea solidarității pentru instaurarea și dezvoltarea între toate statele a unor relații comerciale bazate pe egalitate în drepturi, a ajutorului reciproc și neamestecului în treburile interne.
VA — 15 ; 17,30 ; 20 ; la grădină - 20,30. 
0 Bomba de la ora 10,10 : PROGRE
SUL - 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂDINA 
PROGRESUL PARC - 20,30.
0 Caut o nevastă : LIRA — 15 ; 17,30 ; 
20 ; la grădină — 20,30.
0 Cînd tu nu ești : GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
0 Clmaron : GRĂDINA BUZEȘTI
20,30.
0 Un cartof, doi cartofi : COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Pentru cîțiva dolari în plus : PACEA
— 15 : 17,45 ; 20,30.
0 Eu, eu, eu... și ceilalți : DRUMUL 
SĂRII — 15 : 17,30 ; 20.

t V
17.30 — Pentru cel mici : Prietenul nos

tru Păcală.
18,00 — T.V. pentru specialiștii din In

dustrie. Ciclul „Automatizarea"î 
Centrale termo-electrlce.

18.30 — Curs de limba engleză — lecția
a 22-a.

19,00 — Pentru tineretul școlar : Acasă 
Ia acad. Alexandru Graur.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. — Pu

blicitate.
20,00 — Film serial : „Thlerry la Fron

de".
20,26 — Opinia dumneavoastră...
20,45 — Filmul artistic „Clocîrlla* — 
producție a studiourilor sovietice.
22,08 — Divertisment muzical la două 
plane cu Edmond Deda și Gaston Ursu.
22.30 — Telejurnalul de noapte.

teatre
0 Filarmonica de stat „G. Enescu" (în 
sala Studio a Ateneului— ora 20) : Re
cital de harpă Adriana Anca ; recital 
de canto Ștefan Teodorescu.
0 Opera Română : Cavalerul rozelor 
— 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Topaze — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Nepotul Iul Rameau — 20.
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Boema Palace — 20.

vremeaTimpul probabil pentru zilele de 26, 27 și 28 iunie. în țară : Vreme răcoroasă la începutul intervalului, apoi în încălzire. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi locale sub formă de averse, mai ales în jumătatea de nord a țării. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, izolat mai coborîte în nordul țării, iar maximele între 17 și 27 de grade, local mai ridicate. în București: Vreme instabilă Cerul va fi temporar noros, favorabil aversei de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

dintele Camerei inferioare din Parlamentul indian a făcut o vizită la Ministerul Afacerilor Externe, unde a fost primit de Mihai Marin, adjunct al ministrului.In timpul șederii în țara noastră, R. K. Khadilkar a vizitat întreprinderi industriale și instituții social-culturale din Capitală, din județele Constanța, Galați, Argeș și Brașov.Luni seara, acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a oferit un dineu în onoarea lui R. K. Khadilkar, vicepreședinte al Camerei inferioare din Parlamentul indian.

cele două țări, conducători ai unos întreprinderi de comerț exterior, consilieri și experți.La ședința de deschidere a participat ministrul Israelului la București, Eliezer Doron.Lucrările sesiunii continuă.
★Luni la amiază, Gheorghe Cioară a oferit o masă în cinstea delegației din Israel. (Agerpres)

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P.M.S.U.La 24 iunie a sosit la București o delegație de activiști ai P.M.S.U., condusă de Sândor Somogyi, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M.S.U., care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită de schimb de experiență în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost întîmpinată de Vasile Potop, membru al CC. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față membri ai ambasadei R. P. Ungare la București.(Agerpres)
SPORT

o Ieri pe traseul Brașov—Rîșnov— Pîrîul rece — Predeal, cu sosire la Poiana Brașov, de-a lungul a 150 km s-a disputat campionatul republican de ciclism fond. Victoria a revenit dinamovistului Emil Rusu cu timpul de 3h 50'16”. Pe locurile următoare s-au clasat Șt. Cernea (Steaua) la 1’23” și C. Grigore (Dinamo) la 2'18”.• In runda a 11-a a turneului internațional feminin de șah de la Sinaia, Nicolau a cîștigat la Sinka, No- varra a învins-o pe Teodorescu, iar Helwig a pierdut la Jianu. Stadler și Malypetrova au remizat. Restul partidelor au fost întrerupte. In clasament conduce Stadler (Iugoslavia) cu 7,5 puncte, urmată de Zatulov- skaia (U.R.S.S.) cu 7 (1) puncte, Teodorescu (România) 7 puncte, Poli- hroniade (România) cu 6,5 (1) puncte etc.• Continuîndu-șl turneul în Brazilia, echipa vest-germană de fotbal Alemannia Aachen a jucat pe stadionul „Maracana" din Rio de Janeiro cu formația locală Flamengo. Fotbaliștii brazilieni au terminat învingători cu scorul de 1—0 (1—0).Intr-un meci anterior, echipa vest- germană a fost învinsă cu 3—2 (2—2) de campioana statului Minas Gerais, formația Cruzeiro.
0 Campionatele europene de haltere, care se desfășoară în prezent la Leningrad, au programat întrecerile la categoria mijlocie. Titlul de campion a revenit sportivului sovietic Boris Selițki, care la totalul celor trei stiluri a obținut 472,500 kg (157,500—140—175 kg). Pe locurile următoare s-au clasat : Norbert Ozimek (Polonia) — 470 kg (155—140—175 kg) și Karl Arnold (R.D. Germană) 465 kg (155—135—175 kg). Halterofilul român Ștefan Pintllie a ocupat locul 12 cu 402,500 kg (130—117,500—155 kg).© Derbiul etapei a 15-a a campionatului maghiar de fotbal, disputat între echipele Ferencvaros și Vasas a fost cîștigat de prima formație cu scorul de 1—0. In clasament continuă să conducă Vasas cu 23 de puncte, urmată de Ujpest Dozsa 22 puncte, Honved. Ferencvaros 21 puncte etc.

După cum au anunțat agențiile do presă, duminică Ia Saarijarvi (Finlanda) atletul sovietio Ianis Lusis a stabilit un nou record mondial la a- runcarea suliței: 91,98 metri ! Iată-1 pe Lusis în timpul elanului, precedînd senzaționala aruncare.Telefoto A. P. — Agerproo

I



Franța

DUPĂ PRIMUL TUR
DE SCRUTINPARIS 24 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Interne al Franței a dat publicității luni un comunicat oficial în legătură cu rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor legislative care au avut loc duminică. Potrivit comunicatului, au fost declarați aleși 154 de candidați în metropolă, care au obținut majoritatea absolută de voturi. Pentru cei 316 deputați care vor fi desemnați la cel de-al doilea tur de scrutin la 30 iunie — de alegătorii din Franța metropolitană — va fi suficientă majoritatea relativă de voturi.După primul tur de scrutin rezultatele oficiale sînt următoarele: din cei 28 171 635 de alegători înscriși pe listele electorale, s-au prezentat la urne 22 539 743, adică 80,01 la sută. Procentul de participare este aproape egal cu cel înregistrat la alegerile din martie 1967, care a fost de 80,89 la sută. Peste 5 milioane de alegători s-au abținut de la vot, iar aproximativ 400-000 de voturi au fost declarate nule.în favoarea partidului de guver- nămînt „Uniunea pentru apărarea Republicii", au votat 9 663 605 de alegători (43,65 la sută), pentru Partidul Comunist Francez — 4 435 357 (20,03 la sută), pentru Federația Stîngii Democrate și Socialiste — 3 654 003 (16,50 la sută), iar pentru centriști — 2 290 165 (10,34 la sută).Printre deputății aleși la primul tur de scrutin se află primul ministru Georges Pompidou, secretarul general al P.C.F., Waldeck Rochet, ministrul afacerilor externe, Michel Debre. Șapte
Giovanni Leone a format 
noul guvern
© Lfi ROMI SE CONSIDERĂ 0 SOLUȚIE „TRANZITORIE"ROMA 24 (Agerpres). — După o criză guvernamentală care durează de la 6 iunie, în urma demisiei cabinetului de centru-stînga conchis de Alder Moro (democrat-creștini, socialiști și republicani), Giovanni Leone, senator democrat-creștin a reușit luni să formeze un nou guvern. Acesta este constituit în exclusivitate din reprezentanți ai Partidului Democrat-Creștin. Principalul partener al fostei coaliții guvernamentale de centru-stînga, Partidul Socialist Unificat, a refuzat să participe la noua formație politică.Rezolvarea crizei guvernamentale este considerată în cercurile politice italiene drept „tranzitorie". Noul guvern se bazează pe sprijinul din afară al P.S.U. întrucît nu dispune de o majoritate parlamentară, guvernul va rezolva pînă la toamnă problemele curente, cînd va avea loc Congresul Partidului Socialist Unificat Care va hotărî poziția sa față de participarea la un guvern de centru-stînga.Printre principalii membri ai noului guvern democrat-creștin, prezidat de Giovanni Leone (el de-

La Moscova și-a 
încheiat lucrările

in domeniul 
cercetărilor cosmiceLa Moscova s-au încheiat lucrările unei consfătuiri în domeniul cercetărilor cosmice (grupa de lucru pentru fizică cosmică). La consfătuire au participat oameni de știință și specialiști din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică.Consfătuirea a examinat stadiul îndeplinirii protocoalelor adoptate în aprilie 1967, a concretizat programele de lucru privind realizarea acestor protocoale și a analizat probleme referitoare la efectuarea experiențelor planificate, la prelucrarea rezultatelor acestora.La consfătuire au fost dezbătute problemele tehnico-științifice și organizatorice legate de efectuarea în comun, în anii 1968—1969, a lucrărilor pe sateliții lansați de Uniunea Sovietică și în legătură cu pregătirea lansării în anii 1 969—1970 a sateliților și rachetelor geofizice cu aparatura țărilor socialiste. Aceste experiențe prevăd și un program de observații la sol.La consfătuire au fost analizate, de asemenea, perspectivele dezvoltării colaborării țărilor socialiste în domeniul fizicii cosmice, precum și propuneri noi privind experiențele cosmice în comun. 

membri ai guvernului francez, precum și Franțois Mitterrand, liderul Federației Stîngii Democrate și Socialiste, Guy Mollet, secretar general al Partidului Socialist, Pierre Mendes France, liderul P.S.U., Jean Lecanuet, liderul partidului centrist, se află în balotaj, aștep- tînd rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin.Rezultatele din cîteva departamente și teritorii de peste mări ale Franței vor fi cunoscute în zilele următoare.într-o declarație dată publicității luni dimineața, comentînd rezultatul priwîului tur de scrutin al alegerilor parlamentare, Waldeck Rochet, secretar general al P.C.F., a spus : „în 'Ciuda unei campanii anticomuniste de o violență fără precedent, Partidul Comunist Francez rămîne, prin numărul voturilor obținute, primul partid de stînga al țării și principala forță de opoziție. Milioane de francezi văd în acest partid un apărător înflăcărat al intereselor oamenilor muncii, libertăților democratice, păcii și intereselor naționale". El a arătat că la rezultatele partidului guvernamental, în primul tur de scrutin au contribuit acțiunile violente ale grupărilor de extremă stîngă și activitatea de dezbinare dusă de Partidul Socialist Unificat.Waldeck Rochet a adresat un apel la unitate tuturor forțelor democratice, cerînd alegătorilor ca duminica viitoare — la al doilea tur de scrutin — să voteze pentru acei candidați de stînga care în primul tur de scrutin s-au situat pe poziția cea mai bună.

ține interimar și portofoliul Cercetărilor Științifice), se află Giuseppe Medici, ministru al afacerilor externe, Franco Restivo, ministrul afacerilor interne, Luigi Gui, ministrul apărării și Carlo Russo, ministrul comerțului exterior.
Luna de luptă 

pentru retragerea 
trupelor americane 

din Coreea de Sud

'PHENIAN 24 (Agerpres). — în capitala R.PID. Coreene au avut loc o demonstrație și un miting cu prilejul începerii lunei de luptă pentru retragerea imediată a trupelor americane din Coreea de sud.în cadrul mitingului, la care au participat conducători ai partidului Muncii din Coreea și ai guvernului R. P. D. Coreene, au luat cuvîntul reprezentanți ai vieții publice din Phenian. Participanții au adoptat un „Apel către poporul sud-coreean" de a extinde lupta pentru retragerea cît mai grabnică a trupelor americane de pe teritoriul Coreei de sud, împotriva grupului lui Pak Cijan Hi.
Aproape zece mii de luptători din rezistență și antifasciști din 14 țări ale Europei, au luat parte sîmbătă și duminică la o întîlnire organizată la Milnchen împotriva neonazismului și a fascismului, pentru securitate europeană și înțelegere între popoare. Manifestația a fost convocată de organizația „Acțiunea democratică", constituită în ianuarie anul acesta de personalități eminente ale vieții publice din R.F.G.Unul din scopurile acestei în- tîlniri pe plan european a fost mobilizarea tuturor forțelor în mișcarea de protest împotriva neonazismului, precum și studierea diferitelor forme de manifestare a neofascismului. După cum au arătat organizatorii întîlnirii, au sosit delegații din Italia, Austria, România, Uniunea Sovietică, Iugoslavia, Danemarca, Polonia etc. Luptătorii din rezistența franceză au fost nevoiți să renunțe, pentru moment, la participare din cauza alegerilor din Franța.Intîlnirea a debutat prin anunțarea unui fapt regretabil : ministrul de interne al landului Bavaria a refuzat să acorde viza de intrare delegației R.D Germane formată din 500 de persoane. Ca urmare, din R.D.G. nu au luat parte decît un grup restrîns de persoane care sosiseră mai înainte.Intîlnirea a fost deschisă la Institutul politehnic din Munchen. Timp de mai multe ore, profesorii Fabian și Ridder din R.F.G. și prof. Hochbaum din Jena (R.D.G.), au discutat cu studenții și tinerii mun

REUNIUNEA
CONCILIULUI

N. A. T. 0.
REYKJAVIK 24 (Agerpres). — Luni dimineață s-a deschis la Reykjavik, capitala Islandei, sesiunea Consiliului ministerial al N.A.T.O., la care iau parte 11 din cei 15 miniștri de externe ai țărilor membre ale blocului nord- atlantic.Willy Brandt, ministrul de externe al R. F. a Germaniei, care prezidează reuniunea, a rostit cuvîntul de deschidere în care s-a referit la situația internațională și la sarcinile viitoare ale organizației.Giuseppe Lupis, subsecretar de stat italian, a consacrat cuvîntarea sa în special situației din Orientul Mijlociu. El a precizat că negociatorii O.N.U. au nevoie nu numai de sprijinul marilor puteri, ci și de sprijinul țărilor direct interesate.După ce a trecut în revistă principalele probleme ale situației internaționale, secretarul de stat a- merican, Dean Rusk, a declarat că Statele Unite vor continua să-și îndeplinească angajamentele luate în cadrul N.A.T.O. A mai luat cuvîntul Manlio Brosio, secretar general al N.A.T.O. și alții.

Declarația 
reprezentantului

R. D. Vietnam 
la convorbirile 

de la Paris
PARIS 24 (Agerpres). — Reprezentantul R. D. Vietnam la convorbirile preliminare de la Paris, Kuan Thuy, a declarat luni la Paris, cu prilejul unui dejun oferit de presa anglo-americană că poporul vietnamez, atît în nord cît și în sud, „dorește să aibă relații de pace și prietenie cu toate popoarele lumii, inclusiv cu popoarele american și britanic".Reprezentantul R. D. Vietnam a declarat că, datorită poziției Statelor Unite ale Americii, convorbirile de la Paris, care durează de peste o lună „nu au ajuns la nici un rezultat". El a făcut apel la o- pinia publică mondială pentru a condamna „intensificarea crimelor de război și a agresiunii cercurilor conducătoare americane".

citori, care s-au adunat în marele amfiteatru de fizică, despre caracterul neonazismului și posibilitățile de combatere a acestuia. în cursul după-amiezii, două coloane impunătoare de demonstranți au 

împotriva fascismului, 
pentru securitate europeană

CORESPONDENȚĂ DE LA ROLF HAUER
^^B:SS^ss[SSSSSSBSassBSls^mBSBSBBSjS!aBSiiassBSSBSlassssslaesssSgSssssaKtsaBSiadefilat prin centrul orașului. Foștii luptători din rezistență purtau uniformele de odinioară din lagărele de concentrare. Pe pancartele din coloanele participanților din Republica Federală a Germaniei se putea citi: „Cerem interzicerea P.N.D.", „Libertate Partidului Comunist din Germania", „Democrație, nu legi 

Cu prilejul deschiderii sesiunii Consiliului ministerial al N.A.T.O. în capitala Islandei, au avut loc manifestații de protest împotriva N.A.T.O. și a existenței bazelor a- mericane pe teritoriul Islandei. în 
fotografie : poliția încearcă să bareze coloana demonstranților

Sesiunea Adunării Naționale 

a R. S. Cehoslovace
PRAGA 24 (Agerpres). — La Hradul din Praga s-a deschis luni cea de-a 24-a sesiune a Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace. La sesiune participă O. Cernik, președintele guvernului R. S. Cehoslovace, membri ai guvernului, deputați, ziariști, invitați. Pe ordinea de zi, care a fost adusă la cunoștință de J. Smrkovsky, președintele Adunării Naționale, figurează discutarea unor legi importante privind pregătirea organizării federative a R. S. Cehoslovace, reabilitarea judiciară, modificarea

MITINGUL
DE LA CESKE BUDEJOVICE

DISCURSUL PREȘEDINTELUI L. SVORODĂCESKE BUDEJOVICE 24 (Agerpres). — Președintele R- S. Cehoslovace. Ludvik Svoboda, a luat cuvîntul la o manifestație a oamenilor muncii din localitatea Ceske Bu- dejovice din partea de sud a Cehiei. El a arătat cu acest prilej, că guvernul si Adunarea Națională cunosc situația în care se află Cehia de sud — o regiune deosebit de pitorească, dar puțin industrializată, cu puține mijloace de comunicații — si de aceea caută noi posibilități pentru solutionarea problemelor ei, noi forme pentru dezvoltarea inițiativei locuitorilor ei.Abordînd o serie de probleme internaționale, președintele L. Svoboda a arătat că poporul cehoslovac dorește să trăiască în pace cu toate popoarele, năzuiește spre stabilirea unor relații bune și a colaborării, este gata să contribuie activ la crearea unor garanții de securitate pe continentul european. Cehoslovacia. a spus Svoboda, pornește cu consecvență de la realitatea existentei a două state germane. Ea sprijină forțele realiste, democratice și progresiste din R.F.G., dar se va opune cu consecvență tuturor tendințelor neofasciste și revanșarde din această tară. Arătînd în continuare că „în această lume neliniștită poporul cehoslovac nu poate fi singur", președintele R. S. Cehoslovace a declarat că „de aceea noi ne bi
excepționale*. Prin intermediul megafoanelor, demonstranții cereau : „Naziștii afară din Miin- chen". Această revendicare are o semnificație deosebit de actuală pentru că la Munchen își au sediul 

numeroase organizații neonaziste, precum și ziarul „Deutsche Solda- ten und National Zeitung", cunoscut pentru atitudinea sa fascistă. La un mare miting, care a avut loc în Piața Wittelsbacher, vorbitorii aparținînd celor mai diferite orientări politice s-au pronunțat împotriva P.N.D., cerînd interzicerea a-

CONVORBIRILE 
DE LA NICOSIANICOSIA 24 (Agerpres). — Luni au avut loc la Nicosia convorbiri între liderii minorităților greacă și turcă din Cipru, în vederea găsirii unei formule de rezolvare a problemei Ciprului. La aceste convorbiri, care au avut loc la un hotel din apropierea liniei de demarcație care împarte Nicosia în sectoarele grec și turc, delegația greco-ci- priotă a fost condusă de Glafkos Clerides, iar delegația turco-ciprio- tă de Rauf Denktash. A participat, de asemenea, reprezentantul special al O.N.U., Osorio-Tafall, care a organizat convorbirile. Conducătorii celor două delegații au refuzat să facă precizări asupra desfășurării acestei prime runde de convorbiri, limitîndu-se să anunțe că se vor întîlni din nou joi la reședința lui Denktash din sectorul turc, apoi luni, la reședința lui Clerides, din sectorul grec. S-a a- nunțat că aceste întîlniri vor avea loc de două ori pe săptămînă.

legii presei, unele norme legale cu caracter social.La primul punct de pe ordinea de zi, raportul a fost prezentat de V. Knapp, președintele Comisiei constituționale și juridice. După dezbaterile pe marginea raportului său, deputății au aprobat legea propusă de comisia pentru pregătirea organizării federative a Cehoslovaciei.J. Smrkovsky, președintele A- dunării Naționale, a vorbit despre vizita făcută în Uniunea Sovietică de delegația parlamentară cehoslovacă.

zuim pe aliat! de nădejde, care ne garantează independenta, securitatea și dezvoltarea pașnică a societății noastre socialiste".în viitor, a spus în încheiere vorbitorul, „ne așteaptă o activitate intensă, îndeosebi în domeniul economic, ale cărui rezultate vor constitui și de acum înainte criteriul principal al activității noastre și al bunăstării poporului nostru".

agențiile de presă transmit:
,.Marșul săracilor*. In cursul dimineții de luni, liderilor acestei mari acțiuni protestatare li s-au înmînat un ultimatum, cerîndu-li-se să părăsească „orașul renașterii". Pretextul acestui ultimatum l-a constituit expirarea duminică seara a mandatului prin care se autoriza șederea în capitală 

a participanților la marș. Liderul participanților la „marșul săracilor", reverendul Ralph Abernathy, s-a îndreptat, în fruntea unei coloane, spre olă- direa Congresului dar poliția a împrăștiat coloana demonstranților arestîndu-1 pe Abernathy și pe principalii săi colaboratori. între timp, „forțele de șoc" ale poliției au ocupat „orașul renașterii" evacuînd cu forța pe cei care mai rămăseseră înăuntru. Au fost arestate aproximativ 100 de persoane. în felul acesta „orașul renașterii" și-a încheiat existența.
Conferința Organizației In

ternaționale a Muncii (O.I.M.), care își desfășoară lucrările la Geneva, a adoptat o rezoluție în care condamnă „toate practicile discriminatorii, opresiunea colonială, refuzul libertăților sindicale și orice încălcări ale drepturilor omului".
Cu ocazia plecării definiti

ve din Finlanda, la 24 iunie, ambasadorul Republicii Socialiste România la Helsinki, N. I. Vancea, 
a oferit un cocteil în saloanele ambasadei. La cocteil au participat: Leo Suonpaa, vicepreședinte al Parlamentului, Grels Teir, ministrul comerțului, V. Silvola, președintele Asociației de prietenie Finlanda—România și alte- persoane oficiale.

în urma convorbirilor care 
au avut loc la Berlin între de
legațiile economice guverna
mentale ale R.D. Germane șl 
R.D. Vietnam, la Berlin au fost semnate acordul privind ajutorul material sub formă de livrări de mărfuri pe care îl va acorda R. D. Germană Republicii Democrate Vietnam, un a- cord de credit pe termen lung, un acord referitor la schimbul reciproc de mărfuri pe anul 1969 și un altul referitor la livrările suplimentare de mărfuri către R. D. Vietnam pe anul 1969. Luni, delegația vietnameză a sosit la Moscova.

cestui partid. Consilierul municipal, Ludwig Koch, a declarat că atmosfera propice pentru radicalismul de dreapta este „conservatorismul antidemocratic", care se face simțit în anumite medii din Republica federală, iar președintele fracțiunii P.S.D. din parlamentul orășenesc Munchen, Hans Preissinger, a transmis salutul primarului general Vogel. Președintele secțiunii din Bavaria a Sindicatului lucrătorilor din industria metalurgică, Erwin Essl, a menționat că „fasciștii au ieșit din nou din ascunzișurile lor". La o manifestație care a avut loc duminiqă dimineață în fața crematoriului fostului lagăr de concentrare din Dachau, în apropiere de Munchen, participanții au reafirmat cu tărie cerința privind dizolvarea tuturor organizațiilor neofasciste. Oskar Muller, fost ministru de stat și fost deputat în Bundestag din partea P.C.G., deținut odinioară în lagărul de la Dachau, sprijinit cu căldură de cei prezenți, a cerut ca, potrivit articolului 139 al , Constituției R.F.G., să fie desființate toate partidele și organizațiile neonaziste.In mesajul transmis întîlnirii europene de Comitetul foștilor deținuți antifasciști din Republica Socialistă România, adresat participanților, se spune între altele : Vă asigurăm că ne vom aduce și în viitor contribuția în lupta împotriva reînvierii fascismului, pentru întărirea colaborării și prieteniei între popoare, consolidarea democrației și păcii în lumea întreagă.
Milnchen, 24

S. U. A.

Alexandru Bîrlădeanu 

în vizită la Cape Kennedy
WASHINGTON 24. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite : Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, a vizitat la 22 iunie Centrul spațial de la Cape Kennedy, aparținînd Administrației naționale pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic. în sala principală a centrului, dr. Rocca Petrone, directorul operațiilor de lansare, a explicat oas

Delegația U. G. S. R.
in

ROMA 24. — Corespondentul A- gerpres, Nicolae Puicea, transmite : Luni dimineața, delegația U- niunii Generale a Sindicatelor din Republica Socialistă România, condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, a continuat convorbirile cu membrii secretariatului Confederației Generale a Muncii din Italia. în cadrul întîlnirii, tovarășul Gheorghe Apostol a vorbit despre preocupările actuale ale sindicatelor din România și sarcinile lor în înfăptuirea măsurilor în curs de aplicare în țara noastră privind ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități economice și social-culturale. Referin- du-se la dezvoltarea democrației socialiste, șeful delegației U.G.S.R. a scos în evidență creșterea rolului și atribuțiilor sindicatelor, par
BUDAPESTA întrunirea grupului de lucru 
al partidelor comuniste și muncitorești

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — După cum transmite agenția M.T.I., grupul de lucru pentru pregătirea documentelor consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești s-a întrunit la Budapesta între 18 și 21 iunie.La întrunire au participat reprezentanți ai 38 de partide comuniste și muncitorești. Partidul Comunist Român a fost reprezentat de un observator.La întîlnirea grupului de lucru, se arată în comunicatul transmis 

La greva parțială declarată de feroviarii britanici s-au 
adăugat 35 OOO de membri ai Sindicatului unic al mecanicilor 
și fochiștilor de locomotive. Ralierea la grevă a mecanicilor a dus la agravarea perturbării traficului feroviar britanic. Primul ministru Harold Wilson 
a convocat luni dimineața cabinetul într-o scurtă ședință pentru a analiza situația creată în urma grevei care a cuprins insulele britanice.

peților programul Statelor Unite privind dezvoltarea construcției de rachete utilizate în lansarea sateliților pentru cercetări în scopuri pașnice, precum și programul Apollo, care prevede trimiterea unei nave cu echipaj uman în Lună. Au fost vizitate unele instalații folosite de Administrația națională pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic în operațiile de lansare a sateliților.

ticiparea lor crescîndă la rezolvarea treburilor de stat și obștești. Tovarășul Gheorghe Apostol a accentuat importanța dezvoltării șl pe viitor a relațiilor de cooperare între cele două centrale sindicale naționale, în interesul oamenilor muncii din Italia și România, tro unității de acțiune a mișcării silvJ dicale internaționale, a cauzei p/ț și progresului social.După-amiază, tovarășul Ght ghe Apostol și Agostino NoveLa", secretar general al C.G.I.L., au semnat comunicatul comun privind vizita delegației U.G.S.R. în Italia.Seara, președintele Consiliului Central al U.G.S.R. a oferit o masă tovărășească în cinstea conducerii Confederației Generale a Muncii din Italia.

de agenția M.T.I., a avut loc un schimb multilateral de păreri cu privire la însemnătatea și conținutul principalului document al consfătuirii, al cărui titlu este : „Sarcinile luptei antiimperialiste în actuala perioadă și unitatea în acțiune a partidelor comuniste șl muncitorești și a tuturor forțelor antiimperialiste".Participanții la întrunire au căzut de acord asupra altor subiecte ale activității grupului de lucru.

După Congresul extraordi
nar al Uniunii ziariștilor ce
hoslovaci, la Praga a fost constituită Uniunea ziariștilor cehi. Cei 256 de delegați ai congresului constitutiv, reprezentînd peste 3 000 de ziariști, au ales comitetul Uniunii compus din 63 de persoane. Totodată, delegații slovaci la congresul extraordinar al ziariștilor cehi și slovaci au ales comitetul Uniunii ziariștilor slovaci compus din 40 de persoane.

Urho Kekkonen la Moscova. La 24 iunie la Kremlin a avut loc o convorbire între Leonid Brejnev, Nikolai Podgomîi, Alexei Kosîghin și președintele Finlandei, Urho Kekkonen, care face o vizită neoficială în U.R.S.S. în aceeași zi, președintele Finlandei a plecat spre patrie.
La Phenian au avut loc con

vorbiri între Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, și Julius Nyerere, președintele Republicii Unite Tanzania,
Intîlnirea de fotbal disputată duminică seara pe stadionul River Plata din Buenos Aires, dintre echipa locală și „Boca Junior", la care au asistat peste 80 000 de persoane, s-a terminat cu un bilanț tragic : 80 de morți și 130 de răniți. După cum informează agențiile de presă, această catastrofă, fără precedent în istoria fotbalului argentinian, se datorește faptului că imediat ce partida a luat sfîrșit s-a răspîndit zvonul că o tribună s-a prăbușit. Mulțimea, cuprinsă de panică, s-a îndreptat spre porțile de evacuare ale stadionului. Una din -porțile turnante a fost blocată. încercînd să se îndrepte spre alte ieșiri în rîndul mulțimii s-a creat o busculadă, iar primii spectatori care se aflau în fata porților turnante au fost zdrobiți.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteli". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale |i dlfuzorii din întreprinderi țl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa ScinteM


