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cursul zileiconducătorii au fost în-

; în vederea înzestrării agriculturii cu mijloace tehnice moderne, în actualul plan cincinal sînt' prevăzute investiții mari în acest sector, industria constructoare de mașini asi- gurînd un sortiment sporit de tractoare, mașini și instalații agricole. Pentru a răspunde sarcinilor complexe stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R., privind mecanizarea completă a culturii cerealelor păioase, porumbului, sfeclei de zahăr și cartofului și extinderea mecanizării îrĂ producția și pregătirea furajelor, ț în viticultură, legumicultura, pomicultură, creșterea animalelor, în actualul plan cincinal a fost necesar să se prevadă asimilarea în fabricație a peste 100 tipuri de utilaje. Planul de asimilare în fabricație cuprinde tractoare de 40 C P pe roți și pe șenile în șase variante constructive, specializate pentru diferite culturi și condiții de lucru, precum și mașinile corespunzătoare,. Sînt prevăzute, de asemenea, combine autopropulsate pentru cereale, prese pentru balotat paie și fîn, mașini pentru recoltarea furajelor, pluguri de diferite tipuri, instalații de irigare, utilaje pentru, amenajarea terenului în vederea irigării, instalații pentru producerea și distribuirea furajelor etc.Sarcina principală este -de a se asigura, în această perioadă, respectarea cu strictețe a planului de
REmi-rao 

ÎN FORAJUL 

PENTRU BAUXITAPunerea în evidență de noi zăcăminte de bauxită necesare’ producerii aluminiului românesc preocupă intens pe muncitorii, geologii și inginerii întreprinderii geologice de explorări din cadrul Comitetului de Stat al Geologiei.Utilizarea, pentru prima dată în țară, a forajului cu aer, folosirea unor instalații de concepție nouă cu sisteme hidrostatice de apăsare, proiectate și construite în cadrul întreprinderii, aplicarea unor tehnologii moderne au permis creșterea vitezelor de lucru și reducerea prețului de cost al lucrărilor.Recent, brigăzile de foraj ce lucrează în regiunea Pădurii Craiului — zonă bogată în zăcăminte de bauxită — au înregistrat un record de viteză de lucru, similar cu cele mai bune realizări pe plan mondial: brigada a forat, într-o singură lună, cu o singură instalație, 2 039 m în roci de duritate ridicată.Performanța obținută contribuie la mărirea ritmului de punere în evidență a zăcămintelor de bauxită și totodată la reducerea la jumătate a timpului pentru punerea lor în exploatare.

asimilare în fabricație a noilor tractoare și mașini agricole atît în ce privește termenele de livrare stabilite, cît și nivelul calitativ al fabricației. în linii generale, în ultimii ani, s-au respectat termenele stabilite prin planul de asimilare. în anul acesta a fost realizat, la Uzina de tractoare din Brașov, cu patru luni mai devreme față de termenul stabilit, tractorul U—400. El se situează, pe plan internațional, la nivelul celor mai moderne tractoare din aceeași clasă, avînd o greutate specifică mică, un motor modern cu consum redus de combustibil, un ridicător hidraulic, instalație pentru controlul automat al adîncimii de lucru al mașinilor agricole și ai forței .de tracțiune și alte elemente tehnice noi. Bune rezultate s-au obținut și la asimilarea mașinii de împrăștiat a- mendamente.și îngrășăminte chimice. Studiile făcute asupra modelului de referință s-au desfășurat în perioada iulie — decembrie 1966, iar uzina „7 Noiembrie" din Craiova a reușit să efectueze proiectarea și însușirea produsului în bune condiții în cursul anului 1967. în felul acesta mașina a putut fi livrată unităților agricole la termenul prevăzut, adică în trimestrul patru al anului trecut.Realizări pozitive s-au obținut, de asemenea, și la unele utilaje ce se produc de către uzinele de reparații din cadrul Consiliului Superior al Agriculturii. Mașină .de modelat terenul pentru legumicultura a fost' livrată de către Uzina de reparații Năvodari încă în primăvara acestui an. Numeroase alte mașini: sca- rificatorul pentru tractorul de 65 C P, moara de 5 tone cu ciocane, mașina de stropit în vii și livezi și altele, printr-o strînsă colaborare între constructorii de mașini și cercetători, au putut fi însușite rapid și fabricate la un nivel calitativ corespunzător.Respectarea termenelor stabilite și chiar scurtarea lor are urmări pozitive asupra producției agricole. Fiecare utilaj introdus mai devreme în exploatare înseamnă economii peste plan, reducerea într-o măsură însemnată a cheltuielilor de muncă și de mijloace materiale. Cele 600 mașini de împrăștiat amendamente și îngrășăminte chimice, livrate ănul acesta, au adus o contribuție însemnată Ia îmbunătățirea fertilității solurilor. în același timp, folosirea lor a redus simțitor costul administrării amendamentelor. Numai cu 100 mașini de acest tip s-a putut realiza o economie anuală de circa 7 milioane lei.în procesul de asimilare în fabricație a unor utilaje se constată însă și o serie de deficiențe: întîrzieri în ce privește termenele, nerespec- tarea documentației tehnice, nivelul calitativ necorespunzător. întîrzieri însemnate în ce privește termenul de asimilare, prevăzut pentru anul 1968, există la autocamionul pentru furaje combinate, presa de balotat paie și fîn și mașina de regenerat pășuni.Mult mai mari sînt întîrzierile la fabricarea mașinilor de curățat pășunile de mușuroaie și arborete, a instalațiilor de muls cu transportul laptelui prin conducte și a plugurilor reversibile. Deși aceste utilaje trebuiau livrate agriculturii încă din anul 1967, nici în prezent n-au fost asimilate. Nelivrarea la timp a unor mașini ale căror termene de asimilare erau corelate cu ale tractoarelor respective a făcut ca unele tipuri de tractoare, produse la timp, să nu poată fi utilizate rațional. Așa este cazul tractorului S—650 care tre-

„Analiza stării de sănătate șî a asistenței medicale a populației în Republica Socialistă România" dezbătută în recenta plenară a C.C. al P.C.R. constituie un puternic fundament pentru elaborarea unor măsuri eficiente, menite să îmbunătățească activitatea de ocrotire a sănătății mai ales în acele sectoare în care s-au făcut simțite o serie de lipsuri. O mare importanță prezintă măsurile cu privire la formarea și utilizarea cadrelor medico-sanitare, de a căror pregătire depinde ridicarea nivelului asistenței medicale pe trepte tot mai înalte.Necesitatea unor acțiuni educative pentru desăvîrșirea profilului moral al corpului medico-sanitar impune înființarea „Colegiului medicilor și farmaciștilor", „organ de disciplină profesională ce se înscrie pe linia tradițiilor corpului medical din țara noastră" și avînd ca scop „păstrarea și promovarea prestigiului corpului medical, asigurarea unui control calificat, cît mai larg, al practicii în conformitate cu deontologia socialistă"... „Colegiul se va întruni pentru a analiza orice fel de abateri de la practica și normele deontologiei medicale ale unor medici sau farmaciști, propunînd Ministerului Sănătății și respectiv Direcțiilor sanitare județene sau a municipiului București sancțiuni care pot merge pînă Ia ridicarea dreptului de exercitare a profesiunii".Am avut prilejul să particip la dezbaterile plenarei și țin să-mi exprim încă o dată satisfacția pentru înființarea acestui for de dirijare a vieții ctlco-profesionale a corpului medical. înființarea unor asemenea organizații se afla de altfel în preocupările Uniunii Societăților de Științe Medicale, care pregătise un proiect de regulament privind organizarea și funcționarea colegiilor de etică medicală și chiar un proiect de cod de deontologie medicală. înființarea colegiului medicilor și farmaciștilor readuce în actualitatea imediată problema deontologiei medicale — acea știință despre datorie — parte integrantă din profilul medicului.Preocuparea pentru desăvîrșirea formării unor cadre medicale bine pregătite, profesional și de înaltă ținută morală, ține de tradițiile me- dicinei din țara noastră. Marii noștri înaintași, V. Babeș, Gh. Marinescu, I. Cantacuzino, Toma Ionescu, I. Ha-, țieganu, C. I. Parhon, Mina Mino- vici, I. Iacobovici, puneau un accent deosebit pe latui'a morală a personalității fiecărui medic.în țara noastră a mai existat un „colegiu medical" dar activitatea lui era foarte limitată.Personal, am constatat de multe ori interesul cu care studenții și cadrele medicale urmăresc aceste probleme.Consider că inițierea în. deontologia medicală trebuie făcută din facultate. Noțiunile de deontologie medicală trebuie să fie prezente în toate disciplinele. Studentului trebuie să i se infiltreze adînc în conștiință că medicul are anumite obligații Și îndatoriri morale care nu pot decît să-1

ajute în realizarea misiunii sale. Cul- tui-a sa medicală și-generală trebuie să fie cît mai amplă.Dacă am merge pe linia unei activități practice, intense, și am reduce sau concentra partea teoretică, conținutul umanistic al învățămîntului medical ar fi prejudiciat. O bună pregătire profesională trebuie făcută pe fondul unei culturi generale bogate, a cărei epuizare nu se poate face în școala medie. Aceste probleme trebuie să intre în preocupările colegiului medicilor și farmaciștilor.Prin cunoașterea aprofundată a activității spitalelor de chirurgie și a chirurgilor din numeroase județe, prin vizite periodice și schimbul de experiență între medicii chirurgi, prin analiza activității lor și dezbaterea critică a părților negative ale acestei activități vom răspunde unor cerințe actuale ale deontologiei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuvîntarea sa la plenara C.C.
(Continuare în pag. a Vl-a)

(Continuare în pag. a V-a)
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Lucrările celei de-a douăsprezecea sesiuni a celei . de-a V-a legislaturi a Marii Adunări Naționale au continuat în de marți.■ La sosirea în sală, partidului și statuluitîmpinați cu vii și îndelungi a- plauze.La lucrările sesiunii au luat parte numeroși invitați, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, ziariști.în prima parte a ședinței de dimineață, la discuțiile generale a- șupra proiectului Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România au luat cuvîn- tul deputății Avram Bunaciu, președintele .Comisiei constituționale, Emil Bobu, prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Mircea Rebrea- riu,. judecător, Ludovic Takacs, profesor universitar, și Ion Savin, prim-secretar al Comitetului județean. Vaslui al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.După încheierea dezbaterilor a avut loc discuția pe articole a Proiectului de lege. Cu unele a- mendamente propuse de deputați, Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, Codul de procedură penală al Re- pubbcii Socialiste România.în continuarea lucrărilor, ținîn- du-se seama de strînsa legătură dintre proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal al Republicii. Socialiste România din .21 iunie 1968 și proiectul de Lege pentru punerea în

aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România, înscrise la punctele 2 și 3 ale ordinii de zi, Biroul Marii Adunări Naționale a propus ca prezentarea celor două proiecte de legi să fie comună, iar discuția pe articole și votul să se. facă separatPropunerea a fost adoptată da Marea Adunare Națională. Expunerea la aceste proiecte de legi a fost prezentată de ministrul justiției, Adrian Dimitriu, iar raportul Comisiei juridice de deputatul Traian Ionașcu, președintele comisiei.A avut loc apoi discuția pe articole a proiectelor de legi prezentate. Supuse în întregime votului deputaților, Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, Legea pentru punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968 și Legea pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968.Trecîndu-se la de pe ordinea justiției, Adrianzentat, în ședința de după-amiază, expunerea la proiectul de Lege privind stabilirea . și sancționarea contravențiilor. Raportul comun al Comisiilor juridică și administrativă la acest proiect de lege a fost expus de deputatul Emil Bobii, președintele Comisiei administrative.La discuția generală asupra a- cestui proiect de lege au luat cu- vîntul deputății Ștefan Boboș,

prim-secretar al Comitetului Județean Neamț al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, C. Paraschivescu-Bălăceanu, vicepreședinte al Asociației juriștilor, Ion Zăvăleanu, prim-secretar al Comitetului municipal Craiova al P.C.R., primarul municipiului Craiova, George Zsoldos. directorul întreprinderii pentru mecanizarea agriculturii din Tg. Secuiesc, șl Tudor Drăganu, profesor universitar.

următorul punct de zi, ministrul Dimitriu, a pre-

După- discuția pe articole a proiectului de lege, Marea Adunare Națională a adoptat cu unele a- mendamente propuse de deputați, prin vot secret, cu bile, Legea privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.Deputatul Ion Iliescu,. prlm-se- cretar al C.C. al U.T.C., ministrul pentru problemele tineretului, a prezentat apoi expunerea la proiectul de Lege privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Raportul comun al Comisiilor pentru probleme de apărate și juridică a fost expus de deputatul Constantin Nistor, vicepreședinte al Comisiei .pentru probleme de apărare.A început apoi discuția generală la acest proiect de lege, luînd cuvîntul deputății loan Anton, profesor universitar, Nicolae Dra- gu. lăcătuș la Uzinele de autocamioane din Brașov, Richard Winter, secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., general locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

secția de montaj general a uzinelor
(Foto : Gh. Vințilă)

.Prima cursă a oricărei locomotive electrice românești începe de aici, din 
„Elecfroputere" — Craiova

Ecoul conștiinței
9 9

întregului popor
Cind vom trece, mîine, 

pragul adunării generale 
a scriitorilor vom simți 
cu toții, după credința 
mea, datoria de a ne a- 
mintî, în primul rînd că, 
în susținerea activității 
noastre, o înțelegătoare și 
caldă atenție directă, o 
grijă pentru munca noas
tră și o încurajare mai 
mari decît oricînd sînt a- 
cordate în. ultima vreme 
atit proaspetelor contin
gente ale „schimbului de 
mîine", talentele tinere, 
cît și veteranilor meșteșu
gului literar — ai acelei 
îndeletniciri adică, despre 
care prea bunul Anton 
Pann, bătrînul meșter, fă
cea altădată observația 
(cu tîlc surîzătoare) că 
„meșteșugul vreme cere, 
nu se-nvață din vedere"... 
Un fapt nou mi se pare 
vrednic de semnalat, de 
asemenea, fiindcă subli
niază semnificația majo
ră a acestei întruniri scri
itoricești. Scriitorii vor fi, 
mîine, prezenți cu toții în 
adunarea lor generală (și 
nu numai prin reprezentanți ai Uniunii profesio-

de Cicerone THEODORESCU

nale, nu numai prin dele
gați ai breslei) fiecare 
dintre ei flindu-și de astă- 
dată propriul său delegat 
și, tocmai de aceea, fie
care . dintre ei întruchi- 
pînd cu responsabilitate 
directă ecoul conștiinței întregului popor.Si pentru tineri șl pen
tru vîrstnici, deopotrivă, 
valoarea finală și Verifi
carea decisivă în litera
tură și artă nu sînt, pre
cum se știe, cuceriri „în 
sine" valabile doar „în 
posteritate". în contextul 
nostru social ele sînt cu
ceriri pe care și le însu
șește cu dragoste și pe 
care și le apără cu stator
nicie contemporaneitatea 
însăși.

In acest sens, raportul 
la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân cuprinde îndemnuri 
menite să înflăcăreze toa-

te inimile, să întărească 
toate cugetele, în propria 
lor convingere:

„Alegeți tot ce credeți 
că este mai frumos în cu
loare, mai expresiv în 
grai...".

„Redați realitatea cît 
mai variat în proză, în 
poezie...".

„Cîntați patria și po
porul nostru minunai,,."

„Creatorii de artă ai so
cietății socialiste trebuie, 
să se identifice cu aspira
țiile celor ce muncesc..",

Asemenea îndemnuri la 
o participare artistică ple
nară și cu deplinătate li
beră exprimă în fond în
seși gîndirea și sentimen
tele scriitorilor cu o vi
brație nuanțată, specifică 
modului lăuntric al fiecă
ruia, dar păstrată ca un 
unanim bun sacru, fără 
abatere și fără alterare.

De la oamenii care — ca

o îndreptățită încununare 
luminoasă a jertfelor și 
dăruirii celor mai buni 
dintre ei — au făcut să 
rodească din plin terenul 
generos și fertil al ideilor și luptei clasei noastre 
muncitoare, artiștii, gândi
torii, savanții, scriitorii, 
poeții din România s-au 
deprins să înțeleagă mai 
adînc că, fie de îndată, 
fie mai tîrziu, faptele și 
operele cu adevărat în
semnate asigură oricărei 
colectivități omenești o 
dreaptă, cinstire, o nobilă 
răsplată : faptele și ope
rele cu adevărat însem
nate cunosc întotdeauna 
ecoul meritat în conștiin
ța contemporanilor și în 
memoria urmașilor.

Să dea întruchipare «- 
nor asemenea fapte, să 
scrie asemenea opere — 
menite să se adreseze mi
lioanelor de oameni — 
este legământul de taină 
al muncitorilor cuvântului 
de la noi, aspirația lor cea 
mai înaltă și, totdeodată, 
sensul unic, aș zice, al a- 
dunării generale care-i 
va întruni mîine.

IM ZIAEWL DE AZI:

O DIVERSITATEA STI
LULUI NU ÎNSEAMNĂ 
VARIETATE IDEOLOGICĂ

© PENTRU 0 CRITICĂ 
ȘTIINȚIFICĂ MARXIST- lenînistâ

0 ORGANIZAȚII DE 
MASĂ, OBȘTEȘTI Șl PRO
FESIONALE ADERĂ LA 
FRONTUL UNITĂȚII SO
CIALISTE

i LA VECHEA 
'FORMULĂ 
iGUVERNA-
!MENTALĂ?

CORESPONDENȚA
DE LA NICOLAE PUICEAILa șase luni de la alegerile politice generale, care au dus la destrăma- Irea coaliției guvernamentale de ceri- tru-stînga, viața politică italiană continuă să navigheze spre țărmuri vag conturate. La cîrma corăbiei se află 

I un guvern „provizoriu", „de tranzi- 
I ție“, ce se menține numai datorită 
1 acordului tacit tripartit de a nu se 
1 aborda în parlament problemele majore, controversate. Efectul firesc este un anumit imobilism, o stare de 
1 incertitudine. Partidele ce au alcătuit fosta coaliție (democrat-creștin, socialist și republican) și care împreună dețin majoritatea parlamentară, Ise află încă în faza căutărilor unei platforme programatice comune pentru a restabili vechea formulă de1 guvernare.Cu toate eforturile depuse în această direcție, observatorii politici au ! reținut și episoadele unei adevărate bătălii de a trece răspunderea schițării unui program realist de guvernare pe seama „partenerilor". Cine ISă se pronunțe mai întîi — a fost un element important într-un întreg ansamblu de consultări și amînări, de 
I ședințe ale organelor de conducere ale socialiștilor și democrat-creștini- l.or. Se poate afirma că tactica tre- 
I cerii „cărbunelui aprins" din mina unuia într-a celuilalt a funcționat din plin. Și, după cum o confirmă realitatea, peste 150 de zile nu au 
J fost suficiente pentru a urni lucru- | rile din punctul mort. Se apreciază 
I chiar că în momentul de față pers- 
I pectivele refacerii coaliției guverna-

(Continuare în pag. a VIII-a)

Telegramă

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIMulțumesc călduros Excelenței Voastre, în numele poporului turc și al meu personal, pentru amabilul mesaj pe care ați binevoit să mi-i adresați cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a Republicii Turcia și vă rog să primiți cele mai bune urări pe care le formulez pentru sănătatea și fericirea dv. personală, pentru progresul și prosperitatea continuă a poporului român.

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI
AVMFi BUMC9UReglementările procedurale statornicite pentru pregătirea și justa soluționare a procesului penal prezintă o importanță cu totul deosebită. Pentru aceasta voi învedera doar că activitatea de urmărire penală, de pregătire a procesului penal, adunarea și examinarea cu toată atenția a probelor acuzării și ale. apărării este deosebit de complexă, cere calități profesionale și morale deosebite, avînd mai ales în vedere că de obiectivitatea și competența cu care sînt întocmite aceste lucrări depind de multe zori interese superioare de stat, libertatea și cîte- odată chiar viața unui om.Este lesne de înțeles de ce unii Juriști celebri, subliniind importanța procedurii penale, au susținut că este chiar mai mare decît 

a Codului penal, că însăși soarta Codului penal depinde de regulile statornicite în procedura penală, în general, toți acei care au fost preocupați de fenomenul infracțional, juriști și filozofi, au insistat asupra necesității unei reglementări cît mai clare, cît mai echitabile și corespunzătoare a intereselor societății și ale individului. De aceea s-a afirmat și se poate afirma că înseși libertățile și drepturile fundamentale ale omului depind într-o foarte mare măsură de normele statornicite în procedura penală.Permiteți-mi să mă opresc puțin asupra unei instituții de interes public deosebit de importantă în întreaga activitate a justiției socialiste, dar într-un mod cu totul deosebit în pregătirea și judecarea procesului penal: este vorba de dreptul la apărarea învinuitului sau inculpatului. Existența apărării și buna ei funcționare sînt în egală măsură necesare șl Utile atît justiției cît și inculpatului.S-a spus, pe drept cuvînt, că
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EMIL BOBUPunerea în dezbaterea forului suprem al puterii de stat a proiectului Codului de procedură penală — a arătat vorbitorul — demonstrează preocuparea permanentă și plină de grijă a conducerii partidului și guvernului nostru pentru perfecționarea continuă a întregii legislații penale, activitate ce se încadrează în mod organic în ansamblul măsurilor privind prefacerile înnoitoare pe care le înregistrează în prezent țara noastră în întreaga viață socială. Ca și Codul penal, prevederile proiectului Codului de procedură penală oglindesc stadiul de dezvoltare a orînduirii noastre socialiste, avînd înalta menire de a a- păra cuceririle fundamentale ale poporului și ordinea de drept în România.Apreciind, în ansamblu, îmbunătățirile deosebit de prețioase cuprinse în proiectul Codului de procedură penală, în raport cu actua- lui cod, aș dori să mă refer la cîteva probleme din capitolul III, în care sînt reglementate foarte clar căile de atac — mijloace care sînt menite să contribuie la asigurarea aflării adevărului și la justa soluționare a cauzelor penale. Astfel, pornindu-se de la experiența pozitivă, prin preluarea unor instituții care s-au dovedit eficiente, îmbunătățindu-le însă pe baza practicii judiciare și a concluziilor de cercetare științifică, s-a reușit să se înlăture paralelismele, aspectele de formalism, creîndu-se, în final, un sistem suplu și operativ, care permite o temeinică rezolvare a problemelor activității procesuale. S-a perfecționat instituția recursului, re- nunțîndu-se la sistemul actual al termenelor diferite (în funcție de

împreună cu Codul penal pe care l-am votat în sesiunea trecută, proiectul Codului de procedură penală formează un tot unitar, care se ridică la nivelul celor mai moderne principii juridice, exprimate într-o limbă clară și precisă. Proiectul a adoptat cele mai potrivite reguli și instituții pentru realizarea funcției deosebit de importante ce revine procesului penal în judecarea la timp și temeinică a infracțiunilor, cît și în opera educativă desfășurată cu acest prilej. Procesul penal, după cum spune chiar articolul 1 din proiect, are ca scop constatarea faptelor care constituie infracțiuni. Această constatare, însă, trebuie să se facă operativ 

dreptul la apărare nu este, suficient să fie proclamat, chiar și într-o formă solemnă, ci este necesar ca el să fie garantat prin reglementări clare, echitabile și precise. Instituția apărării și egalitatea părților în fața justiției se condiționează reciproc, ele garan- tînd o judecată ferită de grave erori, dăunătoare atît societății, cît și individului.Apărarea învinuitului și a inculpatului este statornicită și asigurată în toate fazele procesului penal. Proiectul de procedură penală asigură, de asemenea, atîta- părătorului, cît și învinuitului, dreptul de a formula cereri și depune memorii, apărătorul putînd asista la efectuarea actelor de urmărire penală, ca: cercetări la fața locului, percheziții, autopsii, prelungirea duratei arestării de către instanță iar la efectuarea altor acte de urmărire penală apărătorul poate asista cu încuviințarea organului de urmărire. La fel se asigură inculpatului arestat să ia contact cu apărătorul său, excepție făcînd doar situația cînd organul de urmărire penală, .prin ordonanță motivată, interzice aceasta pe interval limitat și determinat de efectuarea actului de urmărire penală.Opera de înfăptuire a justiției fiind deosebit de complexă cere de la toți cei învestiți cu pregătirea și soluționarea procesului penal de a stabili cu exactitate toate împrejurările, folosind toate probele, atît ale acuzării cît și ale apărării pentru a afla adevărul Pentru ca apărarea să-și poată aduce aportul său la efortul în vederea aflării adevărului, în tot cursul procesului penal, cred, este evident că acestei instituții de . interes public trebuie să 1 se- creeze, toate condițiile pentru realizarea acestei nobile misiuni.

natura cauzei) — reglementare ce a determinat în trecut multe confuzii și a neîndreptățit uneori părțile din proces. O altă importantă îmbunătățire cuprinsă în acest capitol, care va asigura o mai bună operativitate a îndreptării hotărî- rilor nedrepte și care constituie o garanție în plus a stabilirii adevărului, este și prevederea prin care se stabilește că recursul extraordinar poate fi exercitat nu numai de procurorul general, ci și de către ministrul justiției. Prevederile legii merg pînă acolo încît un recurs extraordinar sau o revizuire se poate face chiar și după moartea unei persoane, spre a șterge atît pentru urmașii săi, cît și pentru întreaga societate vinovăția unei fapte pe care cel condamnat nu a săvîrșit-o. De asemenea, nu putem trece cu vederea și peste acele reglementări din proiectul Codului de procedură penală în care este oglindită grija atentă față de om și încrederea nestrămutată în posibilitățile lui de îndreptare.Relevînd faptul că instituția recursului are nu numai o semnificație particulară, raportată la interesele-celui condamnat în prima instanță, ci și o profundă semnificație politică-socială ce vizează interesele majore ale înfăptuirii justiției, vorbitorul a spus în încheiere : Avînd convingerea că proiectul Codului de procedură penală creează toate garanțiile pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului nostru și a libertăților fundamentale înscrise în Constituție și că, în același timp, constituie o contribuție la perfecționarea întregii noastre legislații penale și a ordinii de drept, îl voi vota cu toată încrederea.

ca să nu se piardă probe prețioase și interesul actualității, dar și complet, ca să exprime adevărul și numai adevărul, principiul suprem al procesului nostru penal fiind acela ca nici un nevinovat să nu fie condamnat și nici un vinovat să nu scape de răspunderea penală legată de vina comiterii infracțiunii.După ce s-a referit la unele dispoziții din proiect care precizează drepturile părților în proces și contribuția lor la stabilirea faptelor, constituind garanții complexe și întinse de natură să asigure darea unei hotărîri penale temeinice și legale, vorbitorul a spus : Proiectul manifestă o grijă deosebită pentru stabilirea adevărului. El 

impune instanței obligația de a avea sub acest aspect un rol activ și de a dispune din oficiu administrarea tuturor probelor nece sare corectei stabiliri a faptelor. Credincios caracterului său profund umanist și realist, proiectul repudiază ideea că recunoașterea inculpatului singură, fără alte probe, este suficientă să stabilească deplina vinovăție a acestuia. Potrivit proiectului, vinovăția inculpatului trebuie să rezulte din probe convergente, neechivoce.Pe linia acelorași preocupări, proiectul prevede în organizarea activității instanțelor de recurs, că judecarea recursului nu se poate face decît în prezența procurorului și a inculpatului, în cazul cînd acesta este arestat. Instanța de recurs este .obligată să înlăture orice netemeinicie sau nelegalitate din cuprinsul hotărîrii examinate. Ea nu poate însă să înrăutățească situația inculpatului în propria sa cale de atac și nici în recursul introdus în favoarea sa de procuror.

Codul de procedură penală este chemat' să răspundă cerințelor și condițiilor etapei actuale în care statul socialist. își exercită funcția sa de reprimare a faptelor antisociale, de apărare a societății, a avutului obștesc, a intereselor membrilor colectivității.Dintre feluritele dispoziții ale proiectului mă voi opri îndeosebi asupra acelora care reglementează competența instanțelor de judecată. Menținerea sistemului celor două grade de jurisdicție penală, și anume a instanțelor de fond și a celor superioare de recurs — așa cum a dovedit practica — corespunde unei bune administrări a procesului penal. Totodată, viața a scos în evidență necesitatea ca a- cele infracțiuni care comportă o mai mare complexitate de aspecte, un grad mărit de atenție în aprecierea lor și deci un discernămînt mai matur să fie date în competența tribunalelor județene, în compunerea cărora intră, judecători cu 
o pregătire profesională mai ridicată și cu mai mare experiență. Răspunzînd acestor necesități, proiectul lărgește considerabil competența acestor tribunale, care vor judeca în primă instanță cu drept de recurs la Tribunalul Suprem.Cadru] juridic asigurat acestui proces prin noile reglementări necesită cadre-oameni de o înaltă conștiinciozitate și răspundere socială și pregătire profesională. Caracterul adine umanist al sistemului nostru represiv, așa cum rezultă din proiect, prin prepcuparea de a asigura în cursul procesului penal respectarea dreptului fundamental al inviolabilității persoanei, este incompatibil cu superficialitatea, indiferența, cu îndeplinirea
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După cum se știe — a subliniat vorbitorul — trăsătura caracteristică a întregii perioade care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului o constituie preocuparea pentru perfecționarea continuă a tuturor laturilor vieții sociale și de stat, amplul proces de adîncire a democrației socialiste și de promovare în toate sectoarele de activitate a principiilor adînc umaniste, de echitate socială. Amintind profundele transformări petrecute în structura societății noastre, schimbările esențiale ce au avut loc prin crearea unei economii multilaterale, mutațiile înnoitoare în raporturile dintre oameni, în profilul spiritual al lor, vorbitorul a arătat că toate acestea constituie dovada capacității creatoare a poporului nostru, sînt o garanție că nimic în lume nu va putea să abată poporul român de pe calea socialismului și comunismului.Subliniind faptul că proiectul Codului de procedură penală dă expresie principiilor de drept procesual pena! socialist și obiectivelor de politică penală-judiciară a statului nostru socialist, deputatul Ion Savin a spus Plenara Comitetului Central al partidului, din 22—25 aprilie 1968, a scos în evidență faptul că în trecut s-au comis abuzuri, încălcări ale legalității, interpretări arbitrare ale legilor, care au avut drept consecință trimiterea în judecată și condamnarea unor oameni fără dovezi temeinice, aplicîndu-se astfel pedepse nejustificate Prevederile proiectului Codului de procedură penală creează o puternică garanție pentru a preveni săvîrșirea unor asemenea abuzuri și ilegalități, pentru . desfășurarea întregii activități judiciare, cu respectarea strictă a Constituției și a celorlalte legi ale țării noastre.Dintre trăsăturile de ansamblu ce caracterizează proiectul noii le

Sistemul Codului de procedură penală, schițat aici în trăsăturile sale mai caracteristice — a arătat în încheiere vorbitorul — îmbină cerințele junei arme eficiente în lupta contra infractorilor, cu garanțiile cele mai întinse pentru ca hotărîrea instanței de judecată să fie dreaptă. Mînuite de judecători cu o conștiință socialistă ridicată — pentru care nu există o mulțumire mai mare decît pronunțarea unei hotărîri drepte și nici o suferință mai mistuitoare decît remușcările generate de darea unei hotărîri nejuste — prevederile proiectului constituie o pavăză sigură împotriva oricărui abuz, arbitrar sau încălcare de lege. Iată de ce conchid că aplicarea prevederilor proiectului va contribui totodată la reducerea simțitoare a numărului de infractori și la sporirea încrederii cetățenilor în principiul legalității socialiste și binefacerile sale. Pentru aceasta îl voi vota cu toată încrederea și satisfacția.

formală și birocratică a îndatoririlor de anchetator, procuror, judecător sau apărător. Dîrzenie în respectarea strictă a legalității socialiste împreună cu un adînc sentiment uman sînt coordonatele majore ale profilului moral al acelora cărora societatea noastră le încredințează apărarea sa. Ca unul care de mai bine de două decenii am participat la creșterea cadrelor de juriști, sînt pe deplin conștient de marea răspundere ce revine din a- cest comandament tuturor celor ce concură la pregătirea și perfecționarea cadrelor, facultăților de drept, activităților de cercetare și de răspîndire a cunoștințelor juridice. Eără a neglija unele slăbiciuni care mai există -în această privință, putem afirma că această activitate se ridică și ea la un nivel superior, ceea ce constituie o garanție că sarcinile legate de punerea în aplicare a noilor prevederi ale legislației noastre penale vor fi duse la îndeplinire cu succes.Nu pot încheia aceste aprecieri cu privire la unele caracteristici ale proiectului de procedură penală. fără să-mi exprim și eu sentimentul de adîncă satisfacție și recunoștință față de grija deosebită a partidului și guvernului — ma nifestată și cu această ocazie — pentru stricta respectare a principiilor ce ne călăuzesc în problema națională. Asigurarea folosirii limbii materne în cursul procesului penal este o nouă manifestare a acestei preocupări, care aduce un nou a- port la adîncirea unității și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, la cimentarea unității socialiste a poporului în România socialistă.

giuiri de procedură penală, o deosebită însemnătate prezintă promovarea cu consecvență ă principiului umanismului socialist. Este esențial faptul că persoana cu drepturile sale este pusă alături de cele mâi înalte valori sociale pe care legea penală este chemată să le apere. în acest fel, proiectul Codului de procedură penală urmărește să asigure, prin mijloace specific penale, realizarea prevederilor cuprinse în articolul 13 din Constituție, potrivit cărora în țara noastră întreaga activitate a organelor statului are ca scop creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului afirmarea multilaterală a personalității umane, precum și garantarea exercitării depline a drepturilor cetățenilor, asigurarea legalității socialiste și apărarea ordinii de drept.După ce s-a referit la unele prevederi caracteristice proiectului Codului de procedură penală, vorbitorul a spus în încheiere . Prin reglementările sale, proiectul constituie nu numai un document juridic de mare însemnătate, menit să contribuie la întărirea legalității și ordinii de drept socialiste, la a- pararea valorilor fundamentale ale socialismului, dar și un document politic care reflectă linia orînduirii noastre și democratismul ei consecvent, un instrument capabil să aducă o contribuție de seamă la perfecționarea construcției socialiste. la mersul înainte al societății noastre.Comitetul județean de partid Vaslui, consiliu] popular județean vor desfășura o permanentă muncă politică de educare a oamenilor muncii, pentru cunoașterea și respectarea întocmai a legilor statului nostru. Voi vota cu toată convingerea proiectul noului Cod de procedură penală.

p»a/ și a Codului de procedură penală 
prezentată de tovarășul Adrian Dimitriu, 

ministrul Justițieiîn vederea intrării în vigoare a Codului penal și a Codului de procedură penală este necesară adoptarea unor legi de punere în aplicare a acestor coduri, care să cuprindă norme pentru soluționarea diferitelor situații tranzitorii privind cauzele care se vor afla în curs de rezolvare, precum și sancțiunile a căror executare nu a început sau va fi în curs la data de 1 ianuarie 1969.Codul penal, pe care Marea Adunare Națională l-a adoptat la 21 iunie 1968, a înscris în dispozițiile sale și principiul aplicării la pedepsele definitive a legii mai favorabile. Dat fiind că, în general, în noul Cod penal sînt prevăzute pedepse mai mici decît în Codul penal anterior, urmează ca, la data intrării în vigoare a noii legislații penale, pedepsele în curs de exe
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prezentat de deputatul Traian lonașcuComisia juridică, analizînd proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968 și proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968, a făcut unele observații care au fost însușite de reprezentantul guvernului și incluse în textul proiectelor de legi, așa cum acestea sînt supuse spre dezbatere Marii Adunări Naționale.Observațiile principale făcute de Comisia juridică a Marii Adunări Naționale privesc art. 3 din proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal a! Republicii Socialiste România. In alin. 1 al art. 3, în forma prezentată spre studiere Comisiei juridice, erau reglementate două situații distincte: pe de o parte, cazul cînd ’Jprihtr-o hotărîre rămasă’ definitivă interior intrării în vigoare a Codului penal a fost pronunțată pedeapsa cu moartea șl condamnarea nu a fost executată, iar, pe de altă parte, cazul în care,
Lege pentru punerea îs aplicare a Codului
Art 1. — Pe data intrării în vigvare a Couuiui peijai al Republicii Socialiste Romania din 21 iunie îyoa se abroga;— CoduJ penai am 18 martie 1936,— Codul justiției militare din 20 martie 1937,— legile penale speciale șidis- pozițiile penale am legi speciale, contrare prevederilor codului penal, precum și dispoz.țiile penale am hotăriri ale Consiliului de Miniștri.Art 2. — In aplicarea art. 13 din codul penal, in ceea ce privește pedepsele privative de libertate, se ține seama de limitele speciale și nu de denumirea acestor pedepse din legea penală anterioara. Denumirile de „muncă silnică", „temniță grea", „detențiune" și „Închisoare coreețio- nală" sînt înlocuite cu denumirea de „inchisoare".Art. 3. — Cind printr-o hotă- rire rămasă definitiva anterior intrării în vigoare a Codului penal a fost pronunțată pedeapsa cu moartea și condamnarea nu a fust executată, această pedeapsă se înlocuiește cu pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani. înlocuirea are loc și atunci. cînd pedeapsa cu moartea a fost comutată în pedeapsa privativă de libertate pe viață.Dispozițiile alineatului precedent se aplică și în cazurile în care

Art 1 — Pe data intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968 se abrogă codul de procedură penală din 19 martie 1936, precum și dispozițiile din alte legi contrare prevederilor noului codArt 2. — Actele și lucrările e- fectuate potrivit dispozițiilor legii anterioare pînă la intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală rămîn valabile.Nulitatea oricărui act sau oricărei lucrări, efectuate sub legea anterioară poate fi invocată numai în condițiile noului cod de procedură penală. 

cutare ale unor condamnați să fie reduse.Același principiu al aplicării legii mai favorabile se reflectă și în dispozițiile proiectului pe care vi-1 prezint în ceea ce privește condamnările la pedeapsa cu moartea și cele la pedeapsa muncii silnice pe viață, care se reduc la 25 de ani închisoare.Proiectul mai reglementează și unele situații speciale, care se vor ivi la punerea în aplicare a Codului penal și care se impuneau a fi rezolvate.Proiectul legii de punere în aplicare a Codului de procedură penală consacră principiul, unanim admis în știința dreptului și practica judecătorească, că actele procesuale efectuate în cursul judecării unei cauze sub legea anterioară sînt valabile și sub legea nouă. Se 

tot anterior intrării în vigoare a Codului penal, a fost pronunțată pedeapsa privativă de libertate pe viață. Considerînd că, de fapt, în forma sa inițială, proiectul de lege nu supune cele două situații unei reglementări identice. Comisia juridică a propus ca aceste situații să fie reglementate în alineate deosebite. Ca urmare, în textul ce vi se propune spre adoptare, situația în care anterior intrării în vigoare a noului Cod penal urma să se aplice pedeapsa cu moartea’este reglementată în alin. 1 și 2 ale art. 3, în timp ce situația celor condamnați' anterior intrării în vigoare a Codului penal la pedeapsa privativă de libertate pe viață face obiectul alin. 3 și 4 din același articol.Tot în legătură cu art. 3 din a- celași proiect de lege, Comisia juridică a constatat că, în forma inițială;' acesta nu reglementa-de» cît’ ipbteza cînd pedeapsa cu moartea a fost pronunțată, iar cțindarn- narea nu a fost executată. Proiectul de lege nu avea însă în vedere situația celor condamnați la 

condamnarea la moarte s-a pronunțat pentru o infracțiune sancționată de noul cod penal cu moartea alternativ cu pedeapsa închisorii.Cînd printr-o hotărîre rămasă definitivă anterior intrării în vigoare a codului penal s-a pronunțat pedeapsa privativă de libertate pe viață și executarea nu a început sau este în curs, această pedeapsă se înlocuiește cu pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani, din care se scad 2/5 din ceea ce condamnatul a executat efectiv.Pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani, prevăzută în alineatele precedente, se socotește de la data intrării în vigoare a codului penal.Art. 4. — Cînd printr-o hotărîre rămasă definitivă anterior intrării în vigoare a codului penal a fost pronunțată pedeapsa privativă de libertate pe timp mărginit, pentru o infracțiune contra securității statului, contra avutului obștesc, ori o infracțiune de omor sau o infracțiune contra păcii și omenirii, ori o Infracțiune prin care s-a adus o pagubă importantă economiei naționale, dispozițiile art. 14, alin. 1 din codul pena! se aplică numai dacă instanța judecătorească, ținînd seama de infracțiunea săvîrșită, de persoana condamnatului și de conduita a- cestuia după pronunțarea hotărîrii

Hotărîrile și ordonanțele intervenite anterior vor fi calificate, în ceea ce privește efectele lor, potrivit dispozițiilor art II din noul cod de procedură penală, în raport cu cauzele care le-au determinat.Art. 3 — Regulile de competență din noul cod de procedură pe nală se aplică și cauzelor în care procesul penal a fost pornit înain-, te de intrarea în vigoare a acestui cod, afară de cazul cînd a intervenit o hotărîre în primă instanțăArt. 4. — Hotărîrile sînt supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data pronunțării lorArt. 5. — Termenele sînt cele 

arată, însă, că dacă aceste acte nu au fost îndeplinite potrivit dispozițiilor legii vechi, ele vor fi desființate numai dacă nu îndeplinesc condițiile prevăzute de legea nouă.Proiectul legii de punere în aplicare a Codului de procedură penală prevede, de asemenea, că ho- tărîrile pronunțate pînă la data intrării în vigoare a noii legislații penale sînt supuse căilor de atac prevăzute de legea anterioară. S-a adoptat astfel regula că o hotărîre judecătorească nu poate fi modificată sau desființată decît prin exercitarea căilor de atac prevăzute de legea existentă în momentul pronunțării ei.Permiteți-mi ca, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, să vă prezint spre examinare și adoptare ceje două proiecte de lege.

moarte, a căror pedeapsă a fost comutată în pedeapsa privativă de libertate. De aceea, la propunerea comisiei, în proiectul de lege -supus astăzi spre dezbatere Mârii Adunări Naționale s-a prevăzut căi „înlocuirea (cu pedeapsa închisorii pe 25 ani) are loc și a- tunci cînd pedeapsa cu moartea a fost comutată în pedeapsa privativă de libertate pe viață".Apreciind proiectele de legi arătate mai sus, în ansamblul lor, Comisia juridică constată că acestea cuprind o reglementare bine chibzuită a situațiilor tranzitorii ce se pot produce în practica vieții juridice, ca urmare a deosebirilor ce există între dispozițiile noilor coduri și unele prevederi ale vechilor coduri sau legilor soe- ciale. Pentru aceste motive, comisia roagă Marea Adunare Națională să adopte proiectele de legi/ în forma în care sînt prezentate^ pentru a înlesni trecerea de la vechea legislație penală la noua legislație penală a Republicii Socialiste România.

sau în timpul executării pedepsei, apreciază că este cazul ca acele dispoziții să fie aplicate.Dispozițiile alineatului precedent se aplică și cu privire la recidi- viști, oricare ar fi infracțiunea pentru care au fost condamnați.Prevederile art. 14, alineatul ultim din codul penal se aplică și condamnărilor arătate în alineatele precedente, executate la data intrării în vigoare a acestui cod.Art. 5. — Dispozițiile Decretului nr. 421 din 24 septembrie 1955 continuă să se aplice pedepselor pronunțate pe baza legilor nr 312 din 24 aprilie 1945, nr. 291 din 18 august 1947 și nr. 207 din 20 august 1948, care au rămas să fie executate sau urmează a fi executate. Prevederile art. 3 se aplică în mod corespunzător.Dispozițiile Decretului nr. 330 din 23 mai 1966 privind înlocuirea executării unor pedepse privative de libertate rămîn în vigoare.Art. 6. — Pedepsele principale pronunțate anterior se execută în regimul prevăzut de noul cod penal și de legea privind executarea pedepselor.Cînd pedeapsa amenzii a fost transformată într-o pedeapsă privativă de libertate și se găsește în curs de executare la data intrării în vigoare a codului penal, executarea acestei pedepse încetează, iar pedeapsa amenzii se consideră executată 

prevăzute de legea în vigoare Ia data cind au început să curgă.Art 6 — în cazul infracțiunilor săvîrșite înainte de intrarea în vigoare a noului cod penal, pentru care, potrivit acestui cod, punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate, fără ca legea anterioară să fi cerut această condiție. termenul pentru introducerea plîngerii curge de la data intrării în vigoare a noului cod penal. iar dacă procesul penal este în curs se aplică în mod corespunzător dispozițiile art 286 din codul din procedură penală.
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Expunere asupra proiectului de lege 
privind stabilirea și sancționarea 

contravențiilor 
prezentată de tovarășul Adrian Dimitriu, 

ministrul JustițieiSuccesele însemnate dobîndite de poporul nostru pe calea desăvârșirii construcției socialiste, creșterea puterii economice a țării, perfecționarea relațiilor de producție socialiste, creșterea bunăstării poporului, adîncirea continuă a democrației socialiste au determinat schimbări importante în conștiința cetățenilor patriei noastre. Nicicînd unitatea moral-politică a întregului nostru popor în jurul conducerii de partid și de stat nu a fost atît de puternică ca în prezent. Aceste schimbări se reflectă și în atitudinea cetățenilor față de legile țării, care sînt tot mai mult respectate din convingerea că ele exprimă interesele fundamentale ale întregului popor. Pe de altă parte, măsurile luate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român pentru creșterea răspunderii conducerii întreprinderilor și a organelor locale ale puterii și administrației de stat în îndeplinirea sarcinilor care le revin au determinat lărgirea atribuțiilor acestor organe privind întărirea legalității socialiste.în aceste condiții a fost posibil ea în noul Cod penal să nu mai fie prevăzute o serie de fapte care prezintă un pericol social redus, prevenirea și sancționarea lor puțind,<fi realizată cu mai multă eficiență printr-o procedură administrativă mai simplă și operativă aplicabilă contravențiilor. Ca urmare, a devenit necesară îmbunătățirea actualei reglementări a stabilirii și sancționării contravențiilor, adoptată încă în 1954, în vederea sporirii rolului ei educativ. La îmbunătățirea acestei reglementări s-a ținut seama și de experiența dobîndită prin aplicarea ei, menținîndu-se ceea ce s-a dovedit pozitiv și înlăturîndu-se ceea ce nu mai corespunde condițiilor actuale.Proiectul de lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor cuprinde regulile generale în baza cărora anumite încălcări ale normelor de drept pot fi considerate contravenții, stabilind totodată natura și limitele sancțiunilor ce pot fi aplicate celor care au săvîrșit asemenea fapte.Proiectul prevede — spre deosebire de reglementarea actuală — că numai Consiliul de Miniștri și consiliile populare, cu excepția celor comunale, au dreptul să emită actej normative de stabilire și sancționare a contravențiilor, iar comitetele executive ale consiliilor populare, numai în cazuri urgente. ■ ' Aceasta va duce la o reglementa
re mai unitară a regimului contravențiilor, la reducerea numărului de acte normative care prevăd contravenții, precum și la stabilirea mai judicioasă a faptelor pentru care autorul urmează să fie tras la răspundere administrativă.Sancțiunile ce pot fi aplicate pentru contravenții sînt avertismentul și amenda administrativă. Spre deosebire de reglementarea actuală, proiectul precizează că sancțiunile pentru contravenții se aplică persoanelor fizice care au săvîrșit abaterile, iar organizațiilor socialiste numai în cazul cînd prin lege sau decret se dispune astfel. Faptul că amenda va fi aplicată celui care a comis în mod efectiv abaterea, iar nu organizației socialiste, va avea ca urmare întărirea răspunderii personale și a ordinii de drept. Totodată, ținîndu-se seama de rolul educativ și preventiv al sancțiunii, în proiect s-au prevăzut limite diferențiate ale amenzilor ce pot fi stabilite în actele normative emise de Consiliul de Miniștri și în cele emise de organele locale, potrivit cu gravitatea contravențiilor.Procedura constatării contravenției și a aplicării sancțiunii a primit, de asemenea, o reglementare nouă. A fost lărgită competența unor organe de stat de a constata contravenții mai simple, care se să- vîrșesc frecvent și care astăzi ră- mîn nesancționate, deoarece organele în drept să le constate, fiind restrînse ca număr, nu se pot afla decît sporadic acolo unde ele se să- vîrșesc.Astfel, ținîndu-se seama de răspunderea care revine conducerilor de întreprinderi în asigurarea respectării normelor legale în cadrul întreprinderilor, proiectul prevede că șefii de servicii sau secții din organizațiile socialiste de stat, anume împuterniciți de conducerea organizațiilor, vor putea constata contravențiile săvîrșite de angajați la locul de muncă, ceea ceva duce la întărirea disciplinei de stat în cadrul organizațiilor socialiste.Proiectul prevede, de asemenea, că va avea dreptul să constate anumite contravenții și primarul, care va putea delega această atribuție, în limitele prevăzute de lege, și altor funcționari cu munci de conducere din cadrul comitetului executiv. Această prevedere va mări autoritatea primarului^ corespunzător atribuțiilor sporite ale organelor locale în asigurarea respectării legii, va da primarului noi mijloace legale de apărare a intereselor cetățenilor.In proiect s-a prevăzut, ca regulă generală, dreptul celui care constată contravenția de a aplica și sancțiunea. In acest fel, în afară 

de o simplificare a procedurii și de o reducere a volumului de muncă al organelor administrative, se realizează o mai judicioasă și promptă sancționare a contravențiilor, chiar de către acela care în mod nemijlocit a constatat fapta, iar nu de către un alt organ care a luat cunoștință de împrejurările săvîrșirii faptei numai din datele sumare consemnate în procesul verbal.în vederea realizării cît mai opeiative a scopului educativ al sancțiunii, proiectul stabilește că, în toate cazurile, contravenientul va putea executa sancțiunea amenzii, aehitînd pe loc sau în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii prevăzută în actul normativ pentru fapta săvîrși- tă. în acest fel, se dă posibilitatea aplicării unei sancțiuni mai ușoare persoanelor care, săvîrșind o contravenție, recunosc greșeala și înțeleg să-i suporte de bunăvoie consecințele.. Exercitarea dreptului de plînge- re împotriva sancțiunii aplicate a căpătat, de asemenea, o reglementare nouă. Proiectul prevede că plîngerea se soluționează de orga-
Raportul Comisiilor 

juridică 
și administrativă 

prezentat de deputatul Emil BobuComisiile juridică și administrativă, întrunite în ședință comună •în zilele de 9 și 11 noiembrie 1968, examinînd proiectul de lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, consideră că el corespunde condițiilor actuale de dezvoltare a statului nostru, care permit înlocuirea pe scară tot mai largă a răspunderii penale cu o răspundere care atrage fie aplicarea unei forme de influențare obștească, fie o sancțiune cu caracter administrativ.Urmărind să reglementeze regimul legal al contravențiilor, proiectul de lege stabilește în primul rînd organele competente să emită acte normative de stabilire și sancționare a contravențiilor. Aceste organe sînt fie Consiliul de Miniștri, fie consiliile populare județene, municipale sau orășenești. Competența în această materie a organelor menționate nu are însă aceeași sferă, căci, în timp ce Consiliul de Miniștri poate emite acte normative de stabilire și sancționare a contravențiilor în orice domeniu de raporturi sociale. consiliile populare nu pot exercita o asemenea activitate normativă decît în sectoarele de activitate expres arătate în lege. în mod excepțional, în situații care reclamă urgență, și comitetele e- xeeutive ale consiliilor populare județene, municipale și orășenești pot emite acte normative de stabilire și sancționare a contravențiilor.Proiectul de lege determină, totodată, limitele în care aceste acte normative pot stabili sancțiuni a- plicabile în cazul săvîrșirii unor contravenții. Și în această privință, proiectul cuprinde o reglementare diferențiată în funcție de gravitatea abaterilor care sînt considerate contravenții Astfel, pentru contravențiile mai grave, stabilite prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri, se pot prevedea amenzi de la 20 la 1 500 lei, iar în cazuri deosebite pînă la 3 000 lei, în timp ce maximul amenzii ce poate fi prevăzută pentru contravențiile stabilite prin alte acte normative va fi de 500 lei.Pentru a organiza aplicarea con-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ȘTEFAN BOBOȘProiectul legii pentru reglementarea stabilirii și sancționării contravențiilor, supus astăzi dezbaterii Marii Adunări Naționale, alături de alte legi importante, elaborate sau în curs de elaborare, se înscrie în vasta operă de perfecționare a întregii noastre legislații inițiate de partid după Congresul al IX-lea. Reglementarea nouă pe care o aduce proiectul a- cestei legi este determinată de transformările economice și de rezultatele obținute pe planul creșterii conștiinței socialiste și atitudinii maselor față de legi, de pi-ogtesele realizate pe tărîmul în- frîngerii vechiului în conștiința juridică a oamenilor. Exprimîn- du-ne în mod sintetic, proiectul legii la care ne referim reprezintă 

nul administrativ ierarhic superior celui care a aplicat sancțiunea, iar nu de judecătorie, ceea ce va duce la o soluționare mai operativă a plîngerilor. Numai în cazul contravențiilor pentru care se prevăd amenzi mai mari sau dacă pagubele pricinuite sînt mai însemnate, plîngerea se soluționează de judecătorie.Legea urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 1969. în temeiul ei, organele competente vor emite noi acte normative de stabilire și sancționare a contravențiilor. Pînă la emiterea acestora, dar nu mai tîrziu de 1 an, vor rămîne în vigoare dispozițiile privind determinarea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunile corespunzătoare din actele normative emise în temeiul decretului nr. 184/1954, ceea ce va asigura continuitatea în aplicarea regimului de sancționare a contravențiilor.Ținînd seamă de cele arătate mai sus, permiteți-mi ca, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, să vă supun spre examinare și adoptare proiectul de lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

strîngerii juridice în materia contravențiilor pe baze cît mai operative, proiectul de lege prevede că. de regulă, același organ va proceda atît la constatarea, cît și la sancționarea contravențiilor, spre deosebire de trecut, cînd de regulă aceste două activități se îndeplineau de organe separate. în același scop, pentru a face ca acțiunea de combatere a abaterilor administrative să-și sporească eficacitatea, proiectul lărgește sfera organelor competente de a stabili și sancționa aceste fapte contrare legii.Necesitatea promovării operativității în sancționarea contravențiilor și a descongestionării instanțelor judecătorești de litigii prea mărunte a determinat ca, prin proiectul de lege, să se facă o deplasare de competență, de la instanțele judecătorești la organele administrative. în această privință, spre deosebire de Decretul nr. 184/1954, potrivit căruia numai în- tîmpinările unităților socialiste împotriva încheierilor de aplicare a sancțiunilor se rezolvau pe cale administrativă, iar celelalte plîngeri erau de competența instanțelor judecătorești, proiectul de lege stabilește că, în principiu, toate plin- gerile se rezolvă pe cale administrativă în cadrul unei proceduri jurisdicționalizate. De la această regulă fac excepție contravențiile pentru care actul normativ prevede o amendă de peste 1 000 lei sau cele prin care s-a produs o daună pentru care tarifele stabilesc o despăgubire mai mare decît această sumă. De asemenea, dacă lucrurile confiscate depășesc valoarea de 1 000 lei, competența va reveni instanțelor judecătorești.Avînd în vedere că proiectul de lege prevede măsuri care vor asigura o sancționare mai • operativă și mai eficace a contravențiilor, instituind in același timp și garanțiile necesare pentru apărarea drepturilor cetățenilor și ale organizațiilor socialiste, Comisia juridică și Comisia administrativă vă roagă să vă însușiți textele așa cum au fost formulate.

traducerea pe plan legislativ â principiilor profund democratice care stau la baza orînduirii noastre socialiste. Normele înscrise în cuprinsul proiectului corespund nivelului conștiinței juridice a maselor largi de cetățeni. Știm ?ă dezvoltarea socialistă a conștiinței maselor, ca și maturizarea continuă a acesteia, pot avea ca urmare respectarea conștientă și pe deplin liberă a legilor. Dar întru- cît mai sînt elemente care uuîn- țeleg să respecte de bunăvoie regulile de conviețuire socială și normele de drept, legea trebuie, să prevadă sancțiuni. Apreciez că sancțiunile administrative, limitele minime și maxime stabilite de proiect sînt de natură să asigure respectarea și aplicarea întocmai a 

normelor de drept administrativ, întărirea disciplinei de stat și a disciplinei în muncă, întărirea legalității socialiste.O serie de fapte, incriminate azi de legea penală, nu mai prezintă pericolul social al unor infracțiuni, fiind astfel scoase din noul Cod penal, urmînd a fi considerate ca abateri administrative.Vreau să-mi exprim, de asemenea, acordul cu privire la modul în care proiectul legii rezolvă problema căilor de atac împotriva proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor. Faptul că plîngerile sînt date spre soluționare în competența organelor ierarhic superioare celor ce au con
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

C. PARASCHIVESCU-BĂLĂCEANUPoporul nostru străbate etapa importantă a unui amplu proces de perfecționare a tuturor laturilor vieții sociale și de stat, de maturizare a orînduirii socialiste. Succesele obținute în construcția noii societăți, munca plină de abnegație a întregului popor, unitatea tot mai strînsă a maselor de oameni ai muncii în jurul partidului și guvernului sînt caracteristici esențiale ale desăvîrșirii construcției socialiste, ale mersului nostru înainte. Ele trebuie să-și găsească și își găsesc împlinirea și în măsurile cu caracter juridic, de natură să contribuie la afirmarea tot mai consecventă a concepției de viață a clasei muncitoare, la adîncirea democrației socialiste.Ținînd seama de acest nou stadiu al dezvoltării socialismului în țara noastră, faptele care prezintă un pericol social redus au fost scoase de sub incidența legii penale. Este un rezultat firesc al procesului de perfecționare a relațiilor de conviețuire socială, al dezvoltării conștiinței socialiste și profilului personalității umane din orînduirea noastră socialistă.Pentru a determina de o manieră mai strictă prevederile, în temeiul cărora abateri de la normele de drept pot fi considerate contravenții, și pentru a stabili noi limite ale sancțiunii, corespunzător necesităților de prevenire și combatere a acestor fapte, a devenit necesară îmbunătățirea reglementării privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, adoptată în anul 1954.Experiența de pînă acum ne-a adus multe învățăminte. Ea a înregistrat pînă acum existența a peste 3 000 de fapte considerate contravenții de către organele îndreptățite să emită acte normative
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ION ZĂVĂLEANUEste o realitate faptul că au devenit tot mai puține încălcările de lege, indiferent dacă acestea au loc în domeniul aplicării normelor penale sau în acela al abaterilor cu caracter contravențional. Ca atare, era necesar ca a- ceste abateri de o gravitate redusă să primească o nouă reglementare printr-un act normativ în care să se prevadă o serie de o- bligații în sarcina instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor obștești, a funcționarilor și cetățenilor. cum și aplicarea unor măsuri specifice de constrîngere în cazul nerespectării lor.După cum prevede proiectul legii, în anumite cazuri autorul contravenției poate achita pe loc, ori se poate angaja să achite în ce! mult 48 de ore de la data constatării abaterii, jumătate din minimul amenzii stabilite prin actul normativ care sancționează contravenția săvîrșită. Astfel s-a generalizat și s-a. extins dispoziția din
Lege privind stabilirea și sancționarea 

contravențiilor
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I 
Dispoziții generaleArt. 1. — Contravenție este fapta săvîrșită cu vinovăție, care prezintă un pericol social mai redus decît infracțiunea și este prevăzută și sancționată ca atare prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor arătate în legea de față.Art. 2. — Au dreptul să emită acte normative de stabilire și sancționare a contravențiilor;a) Consiliul de Miniștri ;b) consiliile populare județene, Consiliul popular al municipiului București și consiliile populare municipale și orășenești, în următoarele sectoare de activitate! întreținerea și folosirea fondului locativ de stat, a drumurilor, străzilor și surselor naturale de importanță locală ; păstrarea liniștii publice, ocrotirea sănătății, salubritatea, menținerea esteticii localităților, transportul în comun din cuprinsul localităților, aplicarea regimului prețurilor, precum și comerțul în piețe, tîrguri și oboare.In cazuri de epidemii, epizootii, 

statat contravenția — cu excepția celor pentru care actul normativ prevede o amendă sau despăgubiri peste 1 C00 lei — va întări răspunderea organelor care constată și sancționează abaterile administrative, contribuind în acest fel la înlăturarea unor neajunsuri ce s-au manifestat pînă în prezent.Pe linia ridicării conștiinței juridice a maselor este necesar ca în cadrul acțiunilor educative și de prevenire a încălcărilor de lege să se dea o atenție mai mare popularizării actelor normative, folo- sindu-se mijloace de publicitate, pentru ca cetățenii să cunoască și să-și însușească normele de drept.

în această materie. Toate ministerele aveau aceste atribuții și fiecare minister, pe specificul activității respective. Sancționarea acelorași fapte prin mai multe acte normative, emise de ministere diferite, a dus la constatarea că deși contravențiile erau asemănătoare, sancțiunile erau diferite.In scopul stabilirii mai chibzuite a faptelor pentru care o persoană trebuie trasă la răspundere administrativă și al întăririi legalității în acest domeniu, proiectul fixează norme unitare de stabilire și sancționare a contravențiilor. Astfel, 
numai organul suprem al admims- trației de stat — Consiliul de Miniștri — și organele locale ale puterii de stat — consiliile populare — cu excepția celor comunale, pot emite acte normative în această materie. De asemenea, au fost limitate sectoarele de activitate în care consiliile populare pot stabili contravenții. Se asigură, în aceste condiții, o unitate de concepție atît în stabilirea faptelor ce se încadrează în sfera noțiunii de contravenție, cît și în stabilirea limitelor de sancționare.O măsură de bază înscrisă în proiectul de lege este că sancțiunea se aplică celui vinovat, persoana fizică care a săvîrșit contravenția, iar nu organizației socialiste din care face parte, ceea ce subliniază răspunderea personală a fiecărui angajat.Acest proiect de lege constituie un mijloc de educare a conștiinței juridice socialiste, de respectare conștientă a prevederilor legale, de asigurare a realizării obiectivelor urmărite prin acestea.■Iată pentru care motive votez cu toată încrederea acest proiect de lege.

vechea reglementare după care contravenientul putea — numai In anumite cazuri expres, prevăzute în actul normativ — să plătească jumătate din minimul amenzii. De pildă, dacă în materia contravențiilor constatate și sancționate de organele miliției era cu putință plata pe loc a jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ sancționator, această posibilitate nu era creată pentru autorul contravenției în domeniul protecției muncii, al utilizării e- nergiei electrice, al abaterilor de la regulile de pază contra incendiilor și altele. Prin aceste prevederi ale proiectului se consacră posibilitatea aplicării unor sancțiuni mai ușoare pentru acele persoane care, deși săvîrșesc' o contravenție, recunosc greșeala făcută și înțeleg de bunăvoie să suporte consecințele, posibilitate care asigură efectul educativ al acestor prevederi.In afară de preocuparea pentru 

inundații sau alte calamități, precum și în orice alte situații care reclamă măsuri urgente, au dreptul să emită- acte normative de stabilire și sancționare a contravențiilor și comitetele executive ale consiliilor populare prevăzute în alineatul precedent.Art. 3. — Actele normative emise de organele arătate în art. 2 vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunea ce urmează a se aplica pentru fiecare contravenție, iar în cazul amenzii, limita minimă și maximă a acesteia ; de asemenea, ele pot cuprinde tarife de stabilire a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvîrșirea contravențiilor.Art. 4. — Actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea lor la cunoștința publică, în afară de cazul cînd ele prevăd un termen mai lung.In cazuri urgente, actele normative pot prevedea intrarea lor în vigoare într-un termen mai scurt.Aducerea la cunoștință publică se face prin mijloacele prevăzute de lege.Art. 5. — Contravențiile se sancționează cu avertisment sau cu amendă. 

asigurarea eficienței sancțiunilor administrative, proiectul cupiinde norme care simplifică procedura constatării faptelor, aplicării și e- xecutării amenzilor. Apreciez ca importantă dispoziția potrivit căreia plîngerile împotriva proceselor verbale prin care s-au aplicat amenzi pînă la 1 000 lei se vor rezolva în viitor de organul ierarhic superior și nu de instanța judecătorească. Aceasta este de natură să simplifice procedura de rezolvare a unor asemenea plîngeri, ceea ce va fi și în interesul părților, care vor fi scutite de o
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

GEORGE ZSOLDOSPerfecționarea normelor juridice constituie o necesitate obiectivă care reflectă transformările în viața economică și socială a țării, de natură să contribuie la dezvoltarea și întărirea relațiilor noi bazate pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, să apere cuceririle revoluționare ale poporului. Dreptul socialist, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, „trebuie să oglindească schimbările profunde economice și social-poli- tice care au avut loc în procesul revoluției și al construcției socialiste. Normele de drept trebuie să consacre și să apere cuceririle fundamentale ale poporului nostru, să asigure dezvoltarea avutului obștesc, exercitarea drepturilor și libertăților cetățenești".Spre deosebire de actuala reglementare, proiectul noii legi înlătură unele neajunsuri, instituind o procedură operativă de sancționare a contravențiilor și de soluționare a plîngerilor cetățenilor. Apreciez ca avînd o deosebită importanță prevederea înscrisă în art. 16 din proiect, potrivit căreia vor avea dreptul de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor și șefii de servicii sau secții, împuterniciți de conducătorii organizațiilor socialiste respective, pentru
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

TUDOR DRĂGANUSimplificarea procedurii de constatare a contravențiilor va avea nu numai darul de a descongestiona de o muncă cu un volum destul de mare un număr de funcționari care făceau parte din organele competente să aplice sancțiunile, ci ea va asigura în același timp și o mai justă apreciere a vinovăției contravenientului și a gravității faptei.Subliniind că noul proiect de lege lărgește posibilitățile de depistare și constatare a contravențiilor, prin faptul că o sferă mai largă de organe și funcționari decît pînă în prezent dobîndește competența de a stabili săvîrșirea lor, cum sînt primarii și persoanele stabilite prin actele normative în cadrul organizațiilor de stat, vorbitorul a spus: Această inovație a proiectului de lege este izvorîtă din preocuparea de a se asigura condițiile necesare pentru constatarea unor contravenții mai simple, care, deși sînt destul de frecvente, astăzi nu pot fi sancționate în toate cazurile din cauză că organele de constatare sînt încărcate cu alte sarcini sau nu sînt în măsură să se deplaseze imediat la locul săvîrșirii abaterilor. In legătură cu aceste dispoziții ale proiectului de lege, trebuie subliniat că ele vor avea un putermo efect preventiv-educativ, vor constitui un puternic factor inhibitor al tendințelor, ce se mai ma

Sancțiunile se aplică persoanelor fizice care au săvîrșit contravențiile.Prin derogare de la dispozițiile alineatului precedent, sancțiunile pot fi aplicate și persoanelor juridice, dar numai dacă aceasta se prevede prin lege sau decret. A- menzile aplicate persoanelor juridice vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate.în celelalte cazuri în care se săvîrșesc contravenții la norme ce prevăd obligații pentru organizațiile socialiste, sancțiunea se aplică angajatului, membrului cooperativei sau al altei organizații obștești, care are îndatorirea să aducă la îndeplinire aceste norme, fie în baza dispozițiilor unui act normativ, a contractului de muncă, regulamentului de ordine interioară sau statutului, fie în baza unei însărcinări scrise, date în acest scop de conducătorul organizației socialiste, care avea atribuția de a da o astfel de însărcinare Sancțiunea se aplică conducătorului organizației socialiste dacă însărcinarea scrisă nu a fost dată, deși era necesarăAri. 6. — Prin avertisment se atrage atenția contravenientului a- supra pericolului faptei săvîrșite și i se recomandă ca pe viitor să respecte dispozițiile legale. 

serie de cheltuieli, pierdere de timp și totodată se va realiza și 
o judecată operativă.Subliniez încă o dată că legea ce ne este supusă dezbaterii reprezintă un instrument juridic eficace și cu profund caracter educativ, în măsură să combată încălcările normelor într-un domeniu deosebit de important ca acela al administrației de stat.Pentru aceste considerente doresc să-mi exprim deplina adeziune față de proiectul dezbătut, proiect pe care îl voi vota cu toată încrederea.

contravențiile comise de personalul în subordine sau de persoane aflate în incinta organizației socialiste respective. Nu mai puțină însemnătate prezintă prevederea noului proiect potrivit căreia soluționarea plîngerilor împotriva proceselor verbale de contravenție, încheiate pentru contravențiile săvîrșite în cadrul organizațiilor socialiste, sînt trecute în competența conducătorilor acestor organizații Această dispoziție va contribui la întărirea disciplinei în muncă a angajaților, la sancționarea imediată a contravențiilor și la creșterea răspunderii conducătorilor organizațiilor socialiste, în soluționarea problemelor legate de sancționarea contravențiilor.Asigurînd combaterea eficientă 
a faptelor ce constituie contravenții, prin sancțiuni și măsuri cu caracter educativ, proiectul legii cuprinde garanții depline pentru respectarea legalității și a drepturilor cetățenilor și pentru justa rezolvare a litigiilor ce s-ar ivi în legătură cu constatarea și sancționarea abaterilor contravenționale.Mă declar întru totul de acord cu noul proiect, convins fiind că el va contribui la educarea cetățenilor și ca atare îmi voi da votul cu toată încrederea pentru noua lege.

nifestă la unii cetățeni, de a privi cu ușurință obligațiile lor legale.Un merit al proiectului de lege este și acela de a fi simplificat procedura de soluționare a plîngerilor contra proceselor-verbale de constatare a contravențiilor, stabilind principiul că plîngerile urmează să fie soluționate în anumite limite de organele administrației de stat. Dînd în competența organelor administrative soluționarea plîngerilor contra proceselor-verbale de constatare a contravențiilor, proiectul de lege prevede în același timp dispoziții chemate să constituie o puternică garanție că a- ceste organe își vor îndeplini atribuțiile lor jurisdicționale cu respectarea strictă a legii și a drepturilor cetățenilor.O importantă dispoziție a proiectului de lege lărgește posibilitățile pe care le au cetățenii de a-și valorifica drepturile pe calea plîngerilor împotriva proceselor-verbale de constatare a contravențiilor.Izvorît din preocuparea de a schimba natura răspunderii și a sancțiunilor pentru faptele care prezintă un pericol social mai redus decît infracțiunea, proiectul de lege realizează o substanțială simplificare a mecanismului procedural de aplicare a constrîngerii juridice în acest domeniu și îi sporește eficacitatea. De aceea, îl voi vota cu convingerea că prevederile sale sînt corespunzătoare necesităților etapei actuale de dezvoltare a societății noastre.

Avertismentul se aplică în cazurile în care fapta este de mică importanță și se apreciază că acela care a săvîrșit-o nu o va mai repeta chiar fără aplicarea unei amenzi.Avertismentul se poate aplica chiar dacă actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune.Art. 7. — Amenda are caracter administrativ.Pentru contravențiile stabilite prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri se pot prevedea amenzi între 20 și 1.500 lei, iar în cazuri deosebite pînă la 3.000 lei." Pentru contravențiile stabilite prin hotărîri ale consiliilor populare sau decizii ale comitetelor lor executive se pot prevedea amenzi între 20 și 500 lei.Amenzile se fac venit la bugetul de stat.Art. 8. — Sînt supuse confiscării, dacă confiscarea este prevăzută expres în actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției »a) lucrurile produse prin contravenție ;b) lucrurile care au servit la săvîrșirea contravenției, dacă sînt ale contravenientului ;c) lucrurile dobîndite prin săvîr- (Continuare in pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Lege privind stabilirea și sancționarea 

contravențiilor
(Urmare din pag. a III-a) șirea contravenției, dacă nu sînt restituite persoanei vătămate.Lucrurile a căror deținere sau circulație este interzisă vor J'i supuse confiscării independent de condițiile prevăzute în alineatul precedent.Art. 9. — Dacă aceeași persoană a săvîrșit mai multe- contravenții sancționate cu amendă, sancțiunea , se aplică pentru fiecare contraven- 1 ție în parte.Cînd contravențiile au fost constatate prin același proces-verbai, amenzile totalizate potrivit dispozițiilor alineatului .1 nu pot depăși (dublul maximului prevăzut prin actul normativ^ pentru contravenția cea mai gravă.In cazul în care la săvîrșirea vanei contravenții au luat parte mai multe persoane, sancțiunea se aplică fiecărui participant, separat.Art. 10. — Fapta prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenție se sancționează chiar dacă este săvîrșită fără intenție, în «fără de cazul în care prin actul normativ se dispune altfel:

Nu constituie contravenție fapta săvîrșită în stare de legitimă apărare, din cauza unei întîmplări ce nu putea fi prevăzută său înlăturată, precum și aceea săvîrșită din constrîngere, eroare de fapt sau în stare de necesitate.De asemenea, nu constituie contravenție fapta săvîrșită de o persoană care din cauza stării mintiile sau a vreunei infirmități nu poate răspunde de fapta imputată.Art. 11. — Fapta săvîrșită de un minor sub 14 ani nu constituie «ontravenție.Pentru contravențiile săvîrșite.de minorii care au împlinit 14 ani, minimul și maximul amenzii se reduc la jumătate clin minimul si maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvîrșită.Art 12. — Dacă printr-un nou act normativ fapta nu mai este socotită contravenție, ea nu se mai sancționează, chiar dacă a fost săvîrșită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ, iar sancțiunea aplicată și neexecutată pînă la această dată nu se mai 
execută.Dacă sancțiunea prevăzută în noul act normativ este mai ușoară, se va aplica această sancțiune, iar amenda aplicată potrivit vechiului act normativ se va executa numai pînă la limita maximului prevăzut în noul act normativ. în cazul în care noul act normativ prevede o sancțiune mai gravă, contravenția săvîrșită anterior va fi sancționată în conformitate cu prevederile actului normativ în vigoare la data săvîrșirii ei.

Art. 13. — Aplicarea sancțiunii pentru contravenții se prescrie în termen de 3 luni de la data săvîr. șirii faptei.Cînd fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenție, prescripția aplicării sancțiunii nu curge p» tot timpul cît pricina s-a ■flat în fața organului de urmărire penală sau a instanței de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut în alineatul 1. Prescripția operează, totuși, dacă sancțiunea nu a fost aplicată în termen de 1 an de la «fata săvîrșirii faptei.Dispozițiile alineatului precedent se aplică și în cazurile în care, pricina s-a aflat în fața comisiei de judecată.în cazul contravențiilor la nor
mele privind impozitele, taxele, primele de asigurare prin efectul legii ți disciplina financiară, aplicarea sancțiunii se prescrie în termen de 1 an de la data săvîrșirii faptei.Art. 14. — Executarea sancțiunii 
«e prescrie, dacă procesul-verbal de constatare a contravenției, precum și, cînd este cazul, înștiințarea de plată a amenzii nu au fost comunicate celui sancționat în termen de o lună de la data aplicării sancțiunii. Executarea sancțiunii se prescrie, de asemenea, în termenul de 1 an de la data aplicării ei, chiar dacă contravenientul a exercitat calea de atac. Prescripția executării sancțiunii nu curge pe tot timpul cît, la cererea contravenientului, executarea a fost amînată sau eșalonată.Art. 15, — Dispozițiile art. 13 și 14 nu împiedică urmărirea despăgubirilor și confiscarea lucrurilor supuse acestei măsuri.

CAPITOLUL II
Constatarea 
contravenției 

și aplicarea sancțiuniiArt. 16. — Contravenția se constată printr-un proces-verbai încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, de primar, de ofițerii ori subofițerii'de miliție, precum și de șefii de servicii sau secții, ori asimilații a- eeștora din organizațiile de stat, anume împuterniciți de conducătorul organizației.Primarul constată contravențiile stabilite prin actele normative e- mise de consiliile populare și comitetele lor executive, precum și contravențiile la dispozițiile legale privind : apărarea ordinii publice, regulile generale de comerț, vînza- 

rea, circulația și transportul produselor alimentare, circulația produselor agricole, producția, vînzarea, circulația și desfacerea vinului și rachiurilor naturale, pescuitul, vînatul, prevenirea și combaterea epidemiilor și epizootiilor, întreținerea drumurilor naționale și locale, a podurilor și accesoriilor a- cestora, executarea lucrărilor edilitare, regimul construcțiilor, folosirea fondului locativ de stat, ocrotirea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și ă lucrărilor de gospodărire a apelor, precum și contravențiile silvice. -Ofițerii și subofițerii de miliție constată contravențiile la dispozițiile legale privind : apărarea ordinii publice și celelalte sectoare de activitate care intră în atribuțiile miliției, regulile generale de comerț, vînzarea, circulația și transportul produselor alimentare, circulația produselor agricole, producția, vînzarea, circulația și desfacerea vinului și rachiurilor naturale, pescuitul, vinatul, întreținerea drumurilor naționale și locale, a podurilor și accesoriilor acestora și regimul construcțiilor.Prin actele normative de stabilire și sancționare a contravențiilor pot fi prevăzute și alte persoane care constată contravențiile arătate în alineatele 2 și 3, precum și alte contravenții care se constată de primar sau de ofițerii ori subofițerii de miliție.Contravențiile săvîrșite de anga- jații organizațiilor de stat la locul de muncă se constată atît de persoanele prevăzute în actele normative care stabilesc și sancționează contravențiile, cît și de șefii de servicii sau secții ori asimilații acestora, anume împuterniciți de conducătorul organizației, dacă ele au fost săvîrșite de personalul în subordine. Aceleași persoane constată și contravențiile săvîrșite în incinta organizațiilor de stat de către cei care nu sînt angajați ai acestora.Dispozițiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și în cazul contravențiilor săvîrșite la locul de muncă de angajați! sau membrii organizațiilor cooperatiste, ori ai altor organizații obștești, precum și în cazul contravențiilor săvîrșite în incinta acestor organizații de către alte persoane, dacă prin actele normative de stabilire și sancționare a contravențiilor se prevede expreș aceasta.Dacă o persoană săvîrșește mai multe contravenții, constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbai.Art. 17. ■— Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprindedata și locul unde este încheiat, numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie ; numele, prenumele, domiciliul, ocupația și locul de muncă al contravenientului, numărul și data actului de identitate al acestuia, cu mențiunea organului care l-a emis ; descrierea faptei ce, constituie contravenție, cu indicarea datei și orei cînd a fost săvîrșită, precum și cu arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității acesteia și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite ; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția ; mențiunea că contravenientul poate achita, în termen de 48 ore jumătate din, minimul amenzii în condițiile art. 26. In cazul în care contravenientul este minor, procesul- verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale tutorelui.Agentul constatator va consemna în procesul-verbal, la cererea contravenientului, obiecțiunile acestuia cu privire la conținutul procesului- verbal și mijloacele de probă de care înțelege să se servească în cauză.Lipsa din procesul-verbal a mențiunilor privind numele și prenumele contravenientului, fapta săvîrșită și data comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.Art. 18. — Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate, iar, pentru determinarea locului său de muncă, și alte acte pe care le are asupra sa.Pentru legitimarea contravenientului; agentul constatator poate a- pela, în caz de nevoie, la ofițerii și subofițerii de miliție, care sînt obligați să-i. acorde sprijin.Art. 19. — Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de cel care îl încheie și de contravenient, în cazul în care contravenientul ■nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări; care trebuie să fie adeverite de cel puțin un martor. Procesul-verbal, în acest caz, va cuprinde și' numele, prenumele și domiciliul martorului, numărul și data actului său de identitate cu mențiunea organului care l-a emis, precum și semnătura martorului, în lipsă de martori, agentul constatator va arăta în procesul-verbal din ce cauză acesta a fost încheiat astfel.Art. 20. — Dacă prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul- verbal de constatare, aplică și sancțiunea.Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ, ținîn- du-se seama de împrejurările în care fapta a fost săvîrșită, de starea materială a făptuitorului, pre

cum și de celelalte date privitoare la contravenient cuprinse în procesul-verbal.Art. 21. — în cazul în care prin săvîrșirea contravenției s-a pricinuit o pagubă și există tarif de evaluare a acesteia, agentul constatator. dacă are dreptul să . a- plice sancțiunea, stabilește și despăgubirea pe bază de tarif, făcînd mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal.Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată își va putea valorifica pretențiile potrivit legii civile.Art. 22. — în cazul în care agentul constatator aplică sancțiunea, el dispune și confiscarea. Atît în acest caz, cît și atunci cînd sancțiunea se aplică de un alt organ, a- gentul constatator va descrie în procesul-verbal lucrurile supuse confiscării și va lua în privința lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de dispozițiile legale. Despre măsurile luate se fac mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal.Dacă lucrurile confiscate aparțin altei persoane decît contravenientului, în procesul-verbal se vor a- răta numele, prenumele și domiciliul persoanei fizice, ori denumirea și sediul persoanei juridice, în măsura în care aceste date sînt cunoscute.Art. 23. — Dacă potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul constatator nu este în drept să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de- îndată organului competent, care aplică sancțiunea potrivit dispozițiilor art. 20, alin. 2, prin rezoluție pe procesul-verbal.O dată cu aplicarea sancțiunii, organul competent stabilește despăgubirea pe bază de tarif și dispune confiscarea sau, după caz, restituirea către cel în drept a lucrurilor ori a sumelor rezultate din valorificarea acestora, procedînd potrivit dispozițiilor art. 21 și 22 care se aplică in mod corespunzător.Art. 24. — Procesul-verbal se comunică în copie contravenientului, părții vătămate și persoanei fizice sau juridice prevăzute în art. 22, alin, 2, de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării ■ sancțiunii.Dacă contravenientul a fost ''Sancționat cu amendă, precum și în cazul în care a fost obligat la despăgubire, o dată cu procesul-verbal i se va comunica și înștiințarea de plată. în înștiințarea de plată se va arăta că dacă nu se achită a- menda și despăgubirea în termen de 15 zile de la comunicare, se va proceda la executare silită.în cazul în care agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este de față la încheierea procesului-verbal, copia a- cestuia și înștiințarea de plată se înmînează contravenientului, fă- cîndu-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.Dispozițiile alineatului precedent se aplică și față de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia procesului-verbal.Art. 25. — în cazul în care contravenientul achită pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvîrșită, iar prin contravenție nu s-a cauzat o pagubă și nu există lucruri supuse confiscării, procesul-verbal nu se mai încheie și orice urmărire încetează. Plata amenzii se face contra chitanță, în care se va specifica contravenția pentru care a fost încasată amenda.Procesul-verbal nu se încheie nici dacă agentul constatator aplică avertismentul, iar prin contravenție nu s-a pricinuit o pagubă și nu există lucruri supuse confiscării, cu excepția cazurilor cînd în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția se prevede altfel.Art. 26. — Dacă contravenientul se angajează sub semnătură să a- chite, în cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvîrșită, agentul constatator va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal.Plata amenzii se face la Casa de Economii și Consemnațiuni ori la organizația arătată în procesul- verbal, iar chitanța se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care face parte a- gentul constatator, în termenul prevăzut în alineatul precedent.Dacă contravenientul achită în termenul pentru care s-a angajat jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvîrșită, orice urmărire în ceea ce privește amenda încetează, în cazul în care contravenientul nu achită în acest termen jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, se vor aplica dispozițiile art. 20 sau 23, alin. I, după caz.Art. 27. — Dispozițiile art. 25 și 26 se aplică și în cazurile prevăzute de art. 9, alin. 2, dacă contravenientul achită pe loc sau, după caz, în cel mult 48 ore, jumătate din minimul amenzii prevăzut de actul normativ pentru fiecare dintre contravențiile constatate, fără ca prin totalizare să se depășească maximul prevăzut pentru contravenția cea mai gravă.Art. 28. — Dacă în cazurile prevăzute în art. 25, 26 și 27, prin contravenție s-a cauzat o pagubă ori sînt lucruri supuse confiscării, organul competent potrivit dispozițiilor prezentei legi stabilește 

despăgubirea pe bază de tarif și dispune confiscarea.Art. 29. — Dacă organul în drept să aplice sancțiunea apreciază că fapta socotită contravenție a fost săvîrșită în astfel de condiții încît potrivit legii penale ea constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.Art. 30. — în cazul în care fapta 
a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit, prin rezoluția sau ordonanța procurorului ori prin hotărîre judecătorească, că ea ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau constatare a faptei, împreună cu copia ordonanței sau hotărîrii, se trimit de îndată organului în drept să constate contravenția.

CAPITOLUL III
Căile de atac și execu
tarea sancțiunilor, a des
păgubirilor stabilite pe 

bază de tarif și a 
confiscăriiArt. 31. — împotriva procesului- verbal de constatare a contravenției se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Partea vătămată poate face plîngere numai în ceea, ce privește despăgubirea stabilită pe bază de tarif, iar cel căruia îi aparțin lucrurile confiscate, altul decît contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării.Plîngerea suspendă executarea. Plîngerea persoanelor prevăzute în alineatul 2 suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau măsura confiscării.Art. 32. — Dacă agentul constatator a aplicat sancțiunea, a stabilit despăgubirea sau a dispus confiscarea, plîngerea se soluționează după cum urmează :a) în cazul contravențiilor prevăzute în actele normative emise de Consiliul de Miniștri, plîngerea se soluționează de către conducătorul organului din care face parte agentul constatator sau de către un alt angajat, ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de conducătorul acestui organ.Dacă contravenția a fost constatată de conducătorul organului, plîngerea se soluționează de către conducătorul organului ierarhic superior.în cazul în care procesul-verbal a fost întocmit de primar, plîngerea se soluționează de comitetul executiv al consiliului popular. Dacă procesul-verbal a fost întocmit de șeful de serviciu sau secție al unei organizații socialiste, ori de cei asimilați acestora, plîngerea se soluționează de conducătorul organizației în care a fost săvîrșită contravenția :b) în cazul contravențiilor prevăzute în actele normative emise de organele locale, plîngerea se soluționează de primarul comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, pe al cărui teritoriu a fost săvîrșită fapta.Dispozițiile lit. a, alin. 3 se aplică în mod corespunzător.Art. 33. — Dacă un alt organ decît agentul constatator a aplicat sancțiunea, a stabilit despăgubirea sau a dispus confiscarea, plîngerea se soluționează de organul prevăzut în actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției. Dacă actul normativ nu prevede un asemenea organ, plîngerea se soluționează de organul ierarhic superior celui care a aplicat sancțiunea.Art. 34. — în cazul contravențiilor pentru care actul normativ prevede o amendă de peste 1 000 lei, sau dacă despăgubirea stabilită pe bază de tarif ori valoarea lucrurilor confiscate depășește 1 000 lei, plîngerea se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvîrșită contravenția.Art. 35. — în cazul amenzii a- plicate unei persoane juridice, plîngerea acesteia se rezolvă de organul indicat în legea sau decretul care prevede sancționarea persoanei juridice. Dacă legea sau decretul nu indică un asemenea organ, plîngerea se rezolvă dc conducătorul organului central al administrației de stat în a cărui ramură sau domeniu de activitate s-a comis contravenția ori de un angajat, avînd cei puțin funcția de director, împuternicit de conducătorul organului central.Art. 36. — Plîngerea se depune la organul din care face parte a- ge.ntul constatator și va fi. însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției.Plîngerea cît și celelalte acte de procedură privind soluționarea a- cesteia. sînt scutite de taxa de timbru.Art. 37. — Plîngerea împreună cu dosarul cauzei, se trimit de îndată organului în drept să o soluționeze, care citează pe cel care a făcut plîngerea, precum și orice altă persoană în măsură să contribuie la rezolvarea justă a acesteia. Agentul constatator și organul care a aplicat sancțiunea nu se citează.Art. 38. — Organul care soluționează plîngerea, după ce constată că aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare verifi

cării legalității și temeiniciei procesului-verbal și, hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii, stabilite pe bază de tarif, precum și asupra măsurii confiscării, printr-o încheiere motivată care are caracterul unui act jurisdicțional sau, după caz, prin hotărîre judecătorească, în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării plîngerii.încheierea prin care s-a soluționat plîngerea și hotărîrea judecătorească sînt definitive și executorii.Art. 39. — în caz de anularea procesului-verbal, lucrurile confiscate, cu excepția celor a căror deținere sau circulație este interzisă, se restituie celui în drept,Dacă lucrurile prevăzute hi alineatul 1 au fost valorificate, se va dispune să se achite celui în drept o despăgubire bănească e- gală cu suma realizată prin valorificare.Art. 40. — Punerea în executare 
a amenzii se face:a) de către organul care a aplicat amenda, ori de cîte ori procesul-verbal de constatare a contravenției a rămas definitiv prin neexercitarea căii de atac în termenul prevăzut de lege;b) de către organul care a soluționat plîngerea, în celelalte cazuri.în vederea executării amenzii, organele prevăzute în alineatul precedent vor comunica din oficiu, organului financiar al comitetului executiv al consiliului popular al localității în care domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contravenției sau, după caz, o copie a încheierii ori a dispozitivului hotărîrii judecătorești de soluționare a plîngerii. Executarea se face asupra veniturilor sau ce- lorlaltor bunuri ale contravenientului, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale.Fiecare dintre actele prevăzute în alineatul 2 constituie titlu executor.Art. 41. — în scopul executării despăgubirii stabilite pe bază1 de tarif, actele prevăzute în art, 4.0, alin. 2 se comunică și părții vătămate, care va proceda potrivit dispozițiilor legale privitoare la executarea silită a creanțelor, dispozițiile art. 40 alin, ultim fiind aplicabile.Art. 42. — Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condițiile prevăzute de lege.Art. 43. — Avertismentul sea- dresează oral ori de cîte ori contravenientul este prezent la constatarea contravenției și sancțiunea, este aplicată de agentul constatator. . ..în celelalte cazuri, avertismentul se socotește executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției cu re;-' zoluția corespunzătoare, iar dacă sancțiunea a fost aplicată de organul care ă soluționat plîngerea. prin încunoșt.iințare scrisă. 184/1954.

Expunere asupra proiectului 
de lege privind pregătirea tineretului

pentru apărarea patriei, 
prezentată de tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar 

al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului
Consiliul de Miniștri m-a onorat încredințîndu-mi sarcina de a prezenta spre examinare și adoptare Marii Adunări Naționale proiectul de lege privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei.Sincronizîndu-se cu celelalte măsuri adoptate de partid pentru îmbunătățirea și perfecționarea întregii vieți politico-sociale a țării, în lumina sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului, Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R, din 29 noiembrie — 1 decembrie 1967 a înscris la loc de cinste preocuparea pentru creșterea și educarea tinerei generații.Printre măsurile stabilite de plenara Comitetului Central al partidului se înscrie și sarcina încredințată Uniunii Tineretului Comunist de a răspunde și de a se ocupa de pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, de organizarea exercițiilor cu caracter militar și a sporturilor tehnico- aplicative.Investirea Uniunii Tineretului Comunist cu mandatul unor noi și sporite răspunderi constituie expresia atenției plină de căldură și .răspundere, cu care partidul.veghează și călăuzește viitorul națiunii noastre socialiste, schimbul care va prelua și duce mai departe tradițiile glorioase de luptă și de muncă ale poporului român.Prevederile hotărîrii Comitetului Central ăl partidului, încrederea atribuită organizației sale revoluționare au fost primite cu entuziasm de tineretul nostru, care și-a exprimat recunoștința și devotamentul față de partid, față de întreaga sa politică internă și externă, patriotismul fierbinte de care este animat.Îndeplinirea datoriei țață de patrie presupune înțelegerea conștientă de către fiecare tînăr, în anii de formare și consolidarea

CAPITOLUL IV
Dispoziții speciale 

și tranzitoriiArt. 44. — Sancțiunile prevăzute în prezentă lege nu se aplică în cazul contravențiilor săvîrșite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unității din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, dacă procesul-verbal este întemeiat, măsuri disciplinare.Dacă prin contravenția săvîrșită de un militar în termen s-a cauzat o pagubă sau dacă sînt lucruri supuse confiscării, organul competent potrivit dispozițiilor prezentei legi va stabili despăgubirea pe bază de tarif și va dispune asupra confiscării,. Copie de pe procesul-verbal se comunică contravenientului, părții vătămate și celui căruia îi aparțin lucrurile confiscate.Art. 45. — Ministerul Forțelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Securității Statului vor stabili organele care constată și’ sancționează contravențiile săvîrșite de ofițeri, subofițeri, maiștri militari sau angajați civili în cadrul unităților, 'formațiunilor, eșaloanelor și comenzilor respective în legătură cu serviciul, precum și organele care soluționează plîngerile contra proceselor- verbale de constatare a acestor contravenții.Art 46. — Dispozițiile prezentei legi se întregesc cu dispozițiile codului de procedură civilă, care se aplică. în mod corespunzător.Art. 47. — Dispozițiile legii de față nu se aplică contravențiilor la regimul, vămilor.De asemenea, dispozițiile art. 25, 26 și 27 nu se aplică în cazul contravențiilor prevăzute în Decretul nr. 887 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor privind poluarea apelor mării de către nave maritime, din 8 septembrie 1967.Ari. 48. — Termenele de prescripție prevăzute în Decretul nr. 184/1954 rămîn aplicabile prescripțiilor neîmplinite la data intrării în Vigoare a legii de față, dacă nu sînt aplicabile dispozițiile art. 12, alin. 1.Art. 49. — Dispozițiile prezentei legi se aplică și în cazul procese- lor-verbale de constatare a contravențiilor încheiate pînă la data intrării acesteia în vigoare și care se mai află la agenții constatatori.Procesele-verbale de constatare a contravențiilor, care la data intrării hi vigoare a legii de fată sv afli-țînahitațe la organele Șre-.: văzu te -rin arUri,!ț: îl in Decretul ThZ 18471954. vor fi rezolvate de aceste organe.Plîngerile împotriva încheierilor de aplicare a sancțiunii și a măsurii confiscării, precum și de stabilire a despăgubirilor, date de organele prevăzute în art. 19, alin 1, lit. a, 

maturității sale, a necesității de a contribui activ, prin propria-i pregătire, la edificarea societății socialiste și apărarea patriei.Uniunea Tineretului Comunist își face un titlu de onoare de a contribui și prin această activitate la cultivarea în rîndul tineretului a dragostei fierbinți față de Republica noastră socialistă, a dorinței de a-și pune vigoarea, mintea și inima în slujba cauzei partidului, de a deveni luptători capabili să construiască și să a- pere la nevoie cuceririle revoluționare ale poporului nostru, viitorul patriei,împrejurările grele în care și-a făurit propria istorie, din cele mai vechi timpuri, au silit poporul român să-și apere nu o dată cu arma în mînă meleagurile, ființa națională, libertatea și independenta. Cauza apărării patriei a generat dintotdeauna în inimile tinere rezonanțe răscolitoare. In anii noștri, ani de ample împliniri, această cauză trezește cu atît mai mult ecouri profunde. Iubirea de țară a tineretului, sentiment cultivat de familie și de școală, de mediul muncitoresc, țărănesc sau intelectual, se amplifică, dobîndește sensuri noi, mai profunde, conferite de răspunderea ce i s-a încredințat de a se pregăti pentru a fi gata oricînd să apere atîtea înfăptuiri pe care nu le-a avut nici o generație pînă în prezent.Invățînd să străjuiască înfăptuirile oamenilor muncii, orîndui- rea socialistă, suveranitatea patriei, tinerii se vor deprinde să prețuiască tot mai mult eforturile și progresele realizate prin munca poporului, să-și dăruiască întreaga lor ființă edificării societății socialisteTn același timp, această activitate' va veni în sprijinul preocupărilor tuturor factorilor educativi privind pregătirea pentru viață a tineretului, călirea lui fizică și morală, cultivînd dîrzenia și cu

din Decretul nr. 184/1954, se soluționează de organele imediat superioare acestora. Dacă prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției se prevede pentru contravenția săvîrșită o amenuă mai mare de 1 000 lei sau dacă despăgubirea stabilită pe bază de tarif ori valoarea lucrurilor confiscate depășește 1000 lei, pîngerea persoanei fizice se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvîrșită contravenția.Dacă încheierea de aplicare a sancțiunii și a măsurii confiscării, precum și de stabilire a despăgubirilor a fost dată de una dintre comisiile prevăzute în art. 19, alin. 1, lit. b din Decretul nr. 184/1954, plîngerea se soluționează de președintele comitetului executiv al consiliului popular pe lîngă care funcționează comisia.Plîngerile împotriva încheierilor de aplicare a sancțiunii și a măsurii confiscării, precum și de stabilire a despăgubirilor, pendinte la judecătorii la data intrării în vigoare a legii de față, vor fi soluționate de către acestea.Art. 50. — Decretul nr. 184/1954 pentru reglementarea sancționării contravențiilor, republicat la 28 mai 1955, cu modificările ulterioare, Decretul nr. 420 pentru exceptarea personalului Ministerului Forțelor Armate, respectiv Ministerului A- facerilor Interne, de la prevederile art. 25 din Decretul nr. 184/1954 în cazul contravențiilor privind disciplina financiară, din 19 noiembrie 1959, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.Rămîn în vigoare dispozițiile Decretului nr. 329 privind sancționarea unor contravenții la regulile de călătorie cu trenul, din 3 mai 1966, precum și dispozițiile din legi sau decrete care stabilesc fapte ce constituie contravenții și sancțiunile corespunzătoare. Dispozițiile art. 21 din Decretul nr. 379 privind stabilirea impozitului pe veniturile agricole ale populației, din 81 august 1957, art. 37 din Decretul hîț. 18 pentru stabilirea impozitelor și'taxelor locale, din 18 ianuarie 1952 și art. 38 din Decretul nr. 153 privitor la impozitul pe veniturile populației, din 11 mai 1954, continuă să se aplice numai pînă la intrarea în vigoare a hotărîrii Consiliului de Miniștri pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind impozitele și taxele.Art. 51. — Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1969.Pînă la intrarea în vigoare a actelor normative de stabilire și sancționare a contravențiilor ce se vor emite potrivit prezentei legi de organele arătate în art. 2, dar nu mai. țîrziu de. 4 an de la data prevăzută în alineatul 1; rămîn aplicabile’ dispozițiile privind determinarea faptelor ce constituie contravenții, sancțiunile corespunzătoare și persoanele cărora le sînt aplicabile, cuprinse în actele normative emise în temeiul Decretului nr.

rajul, spiritul de solidaritate și tovărășie, demnitatea și onoarea.Prezentul proiect de lege își propune să stabilească cadrul corespunzător activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Pornind de la adevărul unanim înțeles potrivit căruia apărarea patriei este o datorie de onoare a fiecărui cetățean român, înscrisă la loc de cinste în Constituție și avînd în vedere pericolul pe care îl prezintă existența imperialismului, cu trăsăturile sale agresive care l-au caracterizat întotdeauna, prezenta lege se integrează în preocupările partidului și statului nostru de a asigura munca pașnică. creatoare a poporului nostru, înflorirea României socialiste.Ținînd seama și de durata redusă a stagiului militar obligatoriu. acest proiect de lege asigură o formă organizată de pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, , pentru însușirea de către tineri a unor cunoștințe și deprinderi militare, tehnice și sanitare, pentru educarea tineretului în spiritul disciplinei și al ordinii, al patriotismului socialist și interna- ționab’smului proletar, al abnegației în apărarea independenței și suveranității naționale, a cauzei socialismului și păcii.In proiectul de lege ce se prezintă azi Marii Adunări Naționale, se prevede că la activitatea de pregătire a tineretului pentru a- părarea patrie.i au datoria patriotică să participe tinerii — băieți și fete — cetățeni ai Republicii Socialiste România în virstă de la 18 la 20 de ani.Studenții și elevii școlilor de specializare postliceală vor participa, după efectuarea pregătirii în ultimii ani de liceu, la activități adecvate pentru însușirea unor cunoștințe tehnico-aplicative.
(Continuare in pag. a V-a)
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Expunere asupra proiectului 
de lege privind pregătirea tineretului 

pentru apărarea patriei
(Urmare din pag. a IV-a)în scopul menținerii antrenamentului și cunoașterii tehnicii nou introduse în dotarea forțelor armate, la pregătirea pentru apărarea patriei pot participa și tinerii care au îndeplinit serviciul militar, în cadrul unor cercuri teh- nico-aplicative organizate pe lingă unitățile militare.Participarea fetelor în forme adecvate la pregătirea pentru apărarea patriei vine în întîmpinarea dorinței legitime, firești, a acestora, în virtutea deplinei egalități consfințite prin lege, de a fi prezente într-o activitate de interes general.Activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei urmează a se desfășura în centre de pregătire organizate pe lingă întreprinderi, organizații economice, instituții, unități de învățămînt, comune. Instruirea tinerilor va fi asigurată de ofițeri, subofițeri și gradați în rezervă, pe baze obștești. Proiectul prevede organizarea unor convocări pentru instruirea metodică a acestora. în vederea pregătirii unor comandanți de grupe din rîndul elevilor, în proiect se preconizează posibilitatea organizării de către Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, în colaborare cu Ministerul Forțelor Armate și Ministerul învățămîntului, a u- nor tabere de vară.Pentru a asigura o ținută corespunzătoare a tinerilor și a coman-

Raportul Comisiilor 
pentru problemele 

de apărare și juridică, 
prezentat de deputatul 

Constantin Nistorîntrunite în ședințe comune în zilele de 9 și 12 noiembrie 1968, Comisia pentru problemele de a- părare și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale, analizînd proiectul de lege privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, au constatat că acesta se înscrie în contextul general al preocupărilor permanente ale partidului și statului nostru pentru educarea multilaterală a noilor generații, pentru formarea unui tineret viguros, dîrz și hotărît, capabil să ducă înainte opera de desăvârșire a construcției socialismului și să apere la nevoie cuceririle revoluționare ale poporului, asigurindu-se un viitor tot mai luminos României socialiste.Această lege concretizează una din sarcinile stabilite de Hotărî- rea plenarei Comitetului Central ăl Partidului Comunist Român din 29
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

IOANLegea privind pregătirea tinere- retului pentru apărarea _ patriei, pe care o dezbatem astăzi — a spus printre altele vorbitorul — vine să completeze și să consfințească sarcina nobilă de educare a tinerei generații într-un înalt spirit patriotic. Noi, cadrele didactice, și Uniunea Tineretului Comunist trebuie să avem mereu în vedere fotmarea conștiinței socialiste la tînăra generație, cultivarea respectului față de trecutul glorios al patriei, față de exemplele de eroism și de vitejie care brăzdează istoria națională : fiecare tînăr să se simtă mîndru, știind că prin a- partenența sa la poporul român își leagă numele de marile figuri legendare ale României. Trebuie să facem ca în inima fiecărui tînăr să pulseze dragostea și admirația față de acei fii ai poporului care s-au jertfit în luptele de la Lupeni, și Grivița. în Valea Prahovei și în marea bătălie de la 23 August, față de acei care au înscris cu sîngele lor pagini nemuritoare în istoria poporului, în istoria partidului.Atîta timp cit există imperialismul, planează un pericol permanent pentru pacea și securitatea popoarelor, pentru independența și suveranitatea națională, pentru cauza socialismului si a păcii. în astfel de condiții, întărirea capacității de apărare a țării, adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a da riposta cuvenită uneltirilor agresive ale reacțiunii internaționale reprezintă o sarcină de prim ordin a statului nostru socialist. 

danților la programul de pregătire, în proiectul de lege se propune introducerea unei uniforme.în conformitate cu hotărîrile a- doptate de partid, prezentul proiect de lege determină juridic responsabilitatea Uniunii Tineretului Comunist pentru organizarea activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Fără îndoială că realizarea ansamblului de măsuri ce le impune această activitate- necesită participarea directă, cu eforturi susținute și coordonate, a tuturor organelor și organizațiilor obștești și de stat cărora le revin sarcini în această direcție. Proiectul de lege prevede atribuțiuni pentru organizațiile de stat și obștești, în special pentru Ministerul Forțelor Armate și Ministerul învățămîntului, pe linia sprijinirii Uniunii Tineretului Comunist în activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a asigurării bazei tehnico- materiale necesare.înțelegînd temeinic sensul și o- rientarea dată, conștienți de răspunderea ce ne revine în această direcție, apreciem că această activitate corespunde întru totul specificului organizației noastre, intereselor și preocupărilor tineretului. Ne exprimăm totodată convingerea că, în scurt timp, pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, prin plusul de dinamism, atractivitate și varietate pe care-1 aduce, își va găsi loc statornic printre cele 

noiembrie — 1 decembrie 1967 cu privire la munca educativă în rîn- durile tineretului, potrivit căreia Uniunii Tineretului Comunist îi revine răspunderea organizării activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a exerci-, țiîlor cu caracter militar și a sporturilor tehnico-aplicative.Pregătirea tineretului pentru a- părarea patriei este, totodată, o măsură preventivă impusă de e- xistența imperialismului, ale cărui uneltiri agresive reprezintă un pericol permanent pentru pacea și securitatea popoarelor.Pornind de la aceste, considerente. prezentul proiect de lege prevede normele de organizare a u- nor forme de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, pentru însușirea de către tineri a unor cunoștințe și deprinderi militare, tehnice și sanitare, pentru

ANTONIată de ce, pe lîngă educarea patriotică, se cere să pregătim tineretul nostru și cu cunoștințele necesare apărării independenței și suveranității țării, integrității sale teritoriale.La Institutul politehnic din Timișoara — a continuat vorbitorul — s-au constituit, încă din primele săptămîni de școală, centre de pregătire în care s-au înscris cu entuziasm toți studenții, parti- cipînd cu regularitate și conștiinciozitate la toate activitățile prevăzute în program. Numeroase cadre didactice s-au angajat cu însuflețire în această nouă activitate, pentru a-și aduce contribuția, și pe a-
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NICOLAE DRAGUEste deosebit de plăcut pentru mine ca, în numele celor peste 3 000 de tineri de la Uzinele de autocamioane din Brașov, să exprim deplina noastră adeziune față de politica marxist-leninistă a partidului. încredințăm, de la acest înalt for, Marea Adunare Națională, conducerea partidului și statului nostru, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că tinerii uzinei, ca și întregul nostru popor, fac zid în jurul Comitetului Central și nu vor precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a politicii partidului și statului nostru. 

mai eficiente acțiuni inițiate de Uniunea Tineretului Comunist.Considerăm de datoria noastră de a manifesta preocupare susținută pentru a asigura acestei activități un conținut educativ corespunzător, atractiv și mobilizator, în care tinerii să găsească condiții propice deplinei lor afirmări și desăvîrșirî.Tradițiile luminoase ale luptei revoluționare a tineretului nostru, prezența sa activă în toate momentele luptei poporului nostru, ale forțelor revoluționare din țara noastră pentru libertate socială și națională, pentru socialism, contribuția entuziastă la înfăptuirea politicii marxist-leniniste a partidului de făurire a noii orînduiri sociale pe pămîntul strămoșesc al patriei își vor găsi o nouă afirmare și dezvoltare.Vă rog să-mi permiteți să mă folosesc de acest prilej pentru a asigura Marea Adunare Națională că întregul nostru tineret, stăpînit de sentimentul dominant al mîndriei patriotice, al încrederii desăvîrșite în partidul comunist, în conducerea sa clarvăzătoare, în viitorul de aur al patriei socialiste, va ști să-și facă cu prisosință datoria, oricînd și în orice împrejurare, va fi mereu gata la chemările patriei, ale partidului..Pe baza celor arătate, supun spre dezbatere și adoptare proiectul de lege pe care am avut cinstea să-1 prezint.
educarea lui în spiritul disciplinei și ordinii, al patriotismului socialist și internaționalismului proletar, al devotamentului neprecupețit pentru cauza independenței și suveranității naționale, al dăruirii cu abnegație pentru țelurile socialismului și păcii.Pentru realizarea scopului propus, proiectul de lege stabilește cadrul juridic, organizatoric și material necesar desfășurării acestei activități. De asemenea, el prevede sarcinile ce revin organizațiilor de stat și obștești pe linia sprijinirii Uniunii Tineretului Comunist în organizarea activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Drept urmare, în baza dispozițiilor cuprinse în proiectul de lege în discuție, organele centrale și locale, de stat și obștești urmează a stabili prin instrucțiuni și regulamente măsuri care să concretizeze răspunderile ce le revin în această direcție.Proiectul de lege prezentat spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale corespunde, prin prevederile sale, atît scopului propus, cît și din punct de vedere al reglementării juridice.De aceea, cu convingerea că activitatea reglementată în proiect se înscrie în ansamblul preocupărilor partidului și statului nostru pentru formarea multilaterală a tinerei generații și întărirea capacității de apărare a patriei. Comisia pentru problemele de apărare și Comisia juridică propun Marii Adunări Naționale adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.
ceasta cale, la educarea studenților. Ele consideră ca o datorie de onoare educarea tineretului în spiritul patriotismului socialist, în spiritul internaționalismului proletar, în.spiritul prieteniei între popoare.Legea pe care o dezbatem confirmă încă o dată dorința și lupta poporului român, care, de-a lungul veacurilor, nu s-a manifestat niciodată prin agresivitate, care n-a rîv- nit la bunurile altora, care a tins spre colaborare și bună vecinătate și a contribuit la extinderea circulației de valori materiale și spirituale.Consider — a încheiat vorbitorul — că legea se identifică pe deplin cu aceste înalte aspirații ale poporului, cu preocupările permanente ale partidului și guvernului nostru de a asigura un climat de pace, prietenie și colaborare constructivă între popoare și de aceea o voi vota cu toată încrederea.

Tineretul uzinei, parte integrantă a minunatei noastre clase muncitoare, a primit cu entuziasm și responsabilitate măsurile luate de conducerea de partid și de stat pentru pregătirea tinerei generații în vederea apărării cuceririlor revoluționare ale poporului român. Acest sentiment patriotic își are obîrșia în faptul că tineretul nostru — băieți și fete — vede în politica partidului propriile lui interese și năzuințe, propriul lui viitor.Participînd la adunările de constituire a centrelor de pregătire pentru apărarea patriei, am fost 

martorul înaltului patriotism ce caracterizează tineretul din uzina noastră, care a folosit și acest prilej pentru a-și manifesta adeziunea deplină la politica marxist-leninistă a partidului și statului nostru, hotărîrea de a munci ou însuflețire pentru dezvoltarea multilaterală a țării, de a se pregăti pentru a contribui la apărarea României socialiste.Faptul că proiectul de lege precizează o serie de atribuțiuni pentru organele centrale și locale de stat, pentru întreprinderi, instituții, organizații economice, asigură încă de la început o judicioasă coordonare a eforturilor. Sîntem ferm convinși că măsurile prevăzute în proiectul de lege vor aduce o contribuție de seamă la cultivarea sentimentelor de solidaritate și tovărășie, a inițiativei și spiritului
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RICHARD WINTERTineretului i-au fost asigurate condiții bune de viață și de muncă, de pregătire, posibilități nelimitate de afirmare a potențelor lui creatoare. în uzină, pe ogoare, în școli ori în amfiteatrele universităților tinerii din patria noastră au posibilitatea să dezlege și să-și însușească tainele științei contemporane, pot să-și apropie marile valori ale culturii și să le dea noi străluciri pe măsura talentului și pasiunii lor. Entuziast și receptiv, tineretul a răspuns prin fapte pline de semnificație grijii și atenției generale cu care este înconjurat. „în tot ce s-a înfăptuit în acești ani în România sub conducerea partidului comunist — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe țară a Uniunii Tineretului Comunist —■ este încorporată și munca generațiilor tinere".Formarea unui tineret viguros cu trăsături etice și morale demne de societatea pe care o făurim, capabil a-și aduce contribuția entuziastă la construirea socialismului, în stare să fie braț oțelit și pavăză în apărarea minunatelor noastre cuceriri, a pămîntului pe care l-au muncit și apărat generații de eroi ai acestui popor — iată fundamentalele deziderate care stau în fața organizației Uniunii Tineretului Comunist.Sarcinile stabilite de partid privind pregătirea întregului tineret pentru apărarea patriei, privind organizarea exercițiilor cu caracter militar și a sporturilor, tehnico-aplicative reprezintă încă o dovadă a atenției pe care partidul și statul nostru o acordă organizației de tineret, capacității sale organizatorice și de mobilizare.în spiritul acestor cerințe vom reuși, printr-o muncă plină de responsabilitate, printr-o bună organizare, să imprimăm în sufletul fiecărui tînăr român, german, maghiar și de alte naționalități, de pe meleagurile României, un înalt spirit de abnegație în a- părarea independenței și suveranității naționale. însușirea unor cu-
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ION COMANForul suprem al României socialiste dezbate în această sesiune o importantă problemă de stat, cu profunde semnificații patriotice: legea privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei.Continuatoare a unor glorioase tradiții de luptă, a unor străvechi virtuți ostășești, formată din fii de muncitori, țărani, intelectuali, fără deosebire de naționalitate, devotați nemărginit cauzei poporului, armata țării, făurită și educată de partid, își îndeplinește cu cinste, bărbăție și pricepere nobila misiune încredințată — apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității de stat.Consacrîndu-și toate eforturile sale transpunerii în viață a programului elaborat de Congresul al IX- lea al partidului de dezvoltare multilaterală a patriei, poporul nostru nu poate să nu țină seamă de uneltirile forțelor reacționare pe a- rena mondială, de existența pericolului unor agresiuni armate atîta timp cît există imperialism. în a- ceste condiții, ridicarea potențialului de apărare, luarea tuturor măsurilor pentru creșterea și formarea unor apărători pricepuți, fermi și vigilenți ai cauzei socialismului și păcii sînt întru totul legitime, a- vînd un profund caracter patriotic și internaționalist.Consfințirea prin lege a pregătirii tineretului pentru apărarea patriei este menită să asigure înfăptuirea sarcinii trasate prin Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la îmbunătățirea muncii educative în rîndul tineretului. Totodată, ea răspunde unei cerințe existente în legea fundamentală a țării, Constituția, care înscrie la loc de cinste că : „Apărarea patriei este datoria sfîntă a fiecărui cetățean al Republicii Socialiste România".Referindu-se la consecințele pozitive pe care le va avea aplicarea prevederilor noii legi asupra întăririi capacității de apărare a armatei, vorbitorul a spus: Caracterul complex și dinamic al luptei mo

de întrajutorare, la formarea unui tineret viguros, dîrz și hotărît, capabil să participe cu forța și priceperea sa la desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră și, în același timp, gata oricînd să apere înfăptuirile istorice ale poporului nostru. înțelegînd profund semnificația acestei măsuri, tineretul patriei noastre își va face un titlu de cinste și mîndrie din a participa, alături de gărzile patriotice ale muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, sub steagul glorios de luptă al partidului nostru, la apărarea fermă a cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței și suveranității naționale.Votez cu întreaga convingere că legea pe care o adoptăm astăzi servește pe deplin intereselor țării, viitorului națiunii noastre socialiste.

noștințe și deprinderi militare, tehnice și sanitare, educarea tineretului în spiritul disciplinei și ordinii, călirea fizică și morală vor trebui să constituie scopul tuturor acțiunilor întreprinse de Uniunea Tineretului ComunistOrganizațiile de partid, de stat și obștești din județul Sibiu consideră aceste sarcini de cea mai mare însemnătate. De aceea am acordat sprijinul nostru acțiunilor întreprinse de către Comitetul județean al Uniunii Tineretului Comunist pentru găsirea celor mai atractive forme de activitate care • să vină în întîmpinarea dorinței și pasiunii tinerilorNe-am dat seama o dată mai mult că tineretul nostru consideră pregătirea sa pentru apărarea patriei ca o datorie sfîntă, ca o cerință importantă a vieții sale. N-au fost rare cazurile cînd tineri care nu se încadrau în prevederile de vîrstă au cerut cu multă insistență să fie adm'și în rîndul celor ce se pregătesc pentru apărarea patriei.în efortul comun al întregului popor pentru edificarea socialismului, tineretul patriei noastre ne-a oferit nenumărate exemple de dăruire și pasiune în muncă, de devotament pentru cauza partidului. Aceasta este o garanție că, așa cum în producție tinerii români, maghiari, germani muncesc împreună pentru a da patriei dimensiuni noi și cutezătoare, în aceeași măsură vor fi gata, la chemarea partidului nostru, să apere cu dîrzenie cuceririle revoluționare ale poporului, independența și suveranitatea patriei socialiste.Convins fiind că aplicarea noilor măsuri va contribui la creșterea unui tineret care să fie demn de minunatul nostru popor, de prestigiul și realizările remarcabile obținute sub conducerea partidului în edificarea noii societiți, voi vota cu toată încrederea proiectul de lege privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei.

deme sporește mult rolul și importanța fiecărui luptător.Pregătirea tineretului pentru a- părarea patriei, anterioară stagiului militar, are o mare însemnătate. Pe parcursul ei, tinerii vor dobîndi cunoștințe elementare militare, tehnice și tactice, se vor obișnui cu mînuirea armamentului și tehnicii, cu mișcările de bază la instrucția de front, cu disciplina și ordinea.Activitatea de pregătire în vederea apărării patriei îi va ajuta pe tineri să-și împlinească năzuința de a îmbogăți prin faptele lor tradițiile vitejești ale poporului, cultivîndu-le patriotismul socialist., dezvoltîndu-le sentimentele de prietenie și frăție cu popoarele țărilor socialiste, cu toate popoarele iubitoare de pace și progres.încredințăm Marea Adunare Națională că Ministerul Forțelor Armate va da tot sprijinul necesar organizării centrelor de pregătire, a detașamentelor și grupelor, va asigura buna instruire metodică a cadrelor prin convocările prevăzute. Ofițerii și subofițerii cărora le vor reveni sarcini în pregătirea tineretului vor face totul pentru a le îndeplini în cele mai bune condiții, dăruindu-și cu pasiune capacitatea organizatorică, competența profesională și pedagogică.Voi vota legea privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei cu convingerea că aplicarea ei va îmbogăți amplul proces educativ al tinerei generații din țara noastră, voi vota cu convingerea că această lege corespunde pe deplin intereselor poporului nostru, ale cărui cuceriri socialiste, libertate și independență sînt bunurile noastre cele mai de preț, iar apărarea lor — datoria sacră a noastră, a tuturor, vîrstnici și tineri, băieți și fete, de orice naționalitate, a tuturor celor care trăim pe meleagurile României socialiste.

Mașini agricole
pe cîmp și în;., dosare

(Urmare din pag. I) buia să lucreze pe pante cu plugul reversibil cu trei trupițe. Deși omologat încă din anul 1966 și prevăzut să fie fabricat din anul 1967 de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, el n-a fost livrat nici pînă în prezent. într-o situație asemănătoare se găsesc și tractoarele U—400, care nu dispun încă de unele mașini prevăzute în planul de asimilare. în toate aceste cazuri, nefolo- sirea totală a tractoarelor înseamnă pierderi efective pentru unitățile agricole, care plătesc însemnate amortismente pentru tractoarele neutilizate complet. De aceea se impune ca o dată cu livrarea noilor tractoare să se asigure și mașinile aferente, neadmițîndu-se nici un fel de decalaj.în multe cazuri, tărăgănarea asimilării în producție este urmarea întîrzierilor ce intervin în etapele de realizare a prototipurilor și a încercărilor pentru omologarea lor. La instalația de muls cu transportul laptelui pe conducte, prezentarea unor prototipuri necorespunzătoare, respinse la omologare, a antrenat prelungirea cu peste un an a duratei încercărilor de omologare. Mai grav este faptul că nici în prezent întreprinderea „Tehnometal“-Timișoara și întreprinderea de proiectări și prototipuri pentru mașini agricole nu au realizat un prototip corespunzător.In asimilarea noilor utilaje se manifestă și unele deficiențe calitative. Sînt cazuri cînd nu se respectă documentația tehnică a modelului de referință sau a prototipului, uzinele constructoare primind cu prea multă ușurință din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini derogări de la aceasta. La mașina de adunat fîn, nerespec- tarea soluțiilor existente la modelul de referință, datorită unor greșeli de proiectare, a dus la deficiențe constructive, concretizate în special prin ruperea cu ușurință a lanțurilor transportoare. La remorca tehnologică, datorită slabei rezistente a șuruburilor de fixare a benei, după cîteva drumuri se produce o deplasare laterală a acesteia.în unele cazuri se constată și greșeli de execuție, mărunte în aparență, dar cu urmări grave în procesul de folosire a mașinii. La combina de cereale C—3, datorită faptului că Uzina „Semănătoarea" n-a respectat cotele de legătură și unele repere din tablă ale carcasei, s-a micșorat etanșeitatea, ceea ce face să se producă pierderi de boabe în timpul recoltării. La agre
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La Fabrica de hîrtie 
„Letea" din Bacău a 
început să producă o 
nouă instalație de fier
bere a celulozei. Avînd 
o capacitate anuală de 
10 000 tone, instalația

Au fost date în ex
ploatare 
modernizate 
Calafat și 
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lungime de 85 km, a

Parametrii proiectați
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gatul de pompare a apei pentru irigații, lipsa unei șaibe de siguranță la piulița rotoi-ului, datorită uzurii rapide ce are loc, duce la distrugerea însăși a rotorului și a carcasei agregatului. Defecțiuni de execuție au influențat și calitatea mașinii de plantat răsaduri produsă în anul 1968, ceea ce a determinat o productivitate orară redusă. Toate a- cestea au urmări negative în ce privește îndeplinirea programului de extindere a mecanizării în agricultură. Utilajele livrate cu greșeli de execuție, oricît de mărunte ar fi ele, contribuie ca mașinile respective să nu atingă parametrii proiectați sau chiar să nu fie folosite.Deficiențe se înregistrează și din partea celor ce exploatează noile tipuri de mașini. Datorită insuficientei cunoașteri., a caracteristicilor, -a- s desea există o anumită rezervă în. folosirea noilor mașini. Din această cauză ele rămîn o perioadă lungă neutilizate. Din lipsa unor notițe tehnice și a unor instructaje temeinice, unele din noile mașini. în prima perioadă de utilizare, nu sînt folosite la întreaga lor capacitate. Sînt concludente în această privință urmările pe care le-a avut necunoașterea regulilor de exploatare . a combinelor de cereale C—3 în condițiile specifice de recoltare din anul acesta. Folosindu-se același regim de lucru ca la combina C—1 în anii normali, în condițiile paielor uscate șl friabile din acest an s-a mărit procentul de paie tocate introduse în circuitul de boabe, determinînd fie pierderi de boabe în paie, fie un procent ridicat de paie și pleavă în boabe.Pentru înlăturarea deficiențelor în asimilarea în fabricație a noilor utilaje se impune realizarea unei colaborări mai strînse între specialiștii uzinelor constructoare de mașini si cercetătorii din domeniul mecanizării agriculturii, pe tot parcursul procesului de asimilare. în acest scop este necesar ca constructorii de mașini să facă apel ori de cîte ori este nevoie la sprijinul cercetătorilor, iar aceștia să considere încheiată lucrarea lor de cercetare numai după ce mașina a fost efectiv asimilată și corespunde din punct de vedere calitativ. înlăturarea cît mai urgentă a deficientelor constatate în procesul de introducere a noilor tipuri de utilaje agricole va contribui la realizarea integrală a planului de asimilare din actualul cincinal, va ajuta întreprinderile a- gricole să folosească cît mai repede tractoarele și mașinile agricole noi și să obțină de la început performantele lor tehnico-economice.
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Noi capacități de producție
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Diversitatea stilului nu înseamnă PENTRU O CRITICĂ teatre
■ngagBMMiiriirriiii mu.

Opera literară autentică e, se știe, mereu actuală, izbutind să trezească, peste timp, interes și să permanentizeze dialogul scriitorului cu cititorii. Dialog complex și polivalent, purtat pe probleme multiple, cu ecou peren în conștiința umanității. însăși existența lui demonstrează (dacă mai e nevoie) faptul (pus de unii sub semnul întrebării) că prin poem, proză sau piesă de teatru, se comunică ceva, că, sub acest raport, actul estetic este departe de a fi gratuit Căci gest de comunicare, literatura e deopotrivă gest de atitudine și de revelare, de interogație și de constatare, de investigare și de lărgire a orizonturilor spirituale. Asi- milînd, prin urmare, în structura ei, laturi, aspecte. dimensiuni dintre cele mai diverse, a căror prezență cu totul organică face practic imposibilă condiția independentei sale absolute. Prin chiar natura ei intimă, literatura nu poate fi, într-un atare context, decît de semnificație. Adevăr recunoscut indirect pînă și de cei care nu vor să-1 recunoască, dar care, discu- tînd o carte, se văd în situația de a extrage simboluri, idei, reacții, de a caracteriza fizionomii, de a lua în dezbatere verosimilitatea tipurilor, de a se ocupa de viziunea scriitorului etc., obligați, de la caz la caz, să apeleze la terminologia filozofică, e- tică, sociologică, psihologică, politică ș.a.Așa stînd lucrurile, chestiunea fundamentală nu mai e, în fond, atît acceptarea ori respingerea ideii de semnificație, cît calitatea și sensul acesteia, în- tr-o literatură ca a noastră, clădită pe anume tradiții (umaniste, patriotice), orientată pe o anume direcție (socialistă) angajată plenar într-o bătălie al cărei tel ultim e scăldat în luminile idealului comunist, Altfel spus, întrebarea e ce anume comunică prin operă scriitorul, care 
e finalitatea intervenției sale, de pe ce poziții realizează el interpretarea. întrebare acută, de vreme ce unii consideră că. în etapa actuală, socialismul ar fi

Aurel MARTIN

compatibil cu puncte de vedere principiale împrumutate din sisteme filozo- fice nematerialiste, iar lupta împotriva dogmatismului ar echivala cu resurecția unor concepții și atitudini de mult depășite și tind, în consecință, să reabiliteze metafora mistică, spectrul agnosticismului și al iraționalismului, confundînd (cum s-a mai arătat) diversitatea stilurilor și a formulelor artistice cu varietatea perspectivelor ideologice. întrebare acută și pentru că semnificația concretă, istorică, ținta exactă, raportarea la împrejurări definitorii riscă să fie topite de unii comentatori într-un soi de semnificație abstractă, incoloră, fără obiect. Nu e de prisos a sublinia că ambele categorii de manifestări vin în contradicție flagrantă cu mobilurile sociale, prin excelență pozitive, ale literaturii, recomandînd cititorilor căi de percepție abandonate, ca anacronice, într-o lume ca a noastră, și moduri de gîndire obscuri- zante sortite prin însăși substanța lor să împiedice descătușarea ființei spirituale de milenarele servituti ce o apasă. Evident, uneori avem de-a face eu reluări de poziții agitate acum cîteva decenii în publicații nu dintre cele mai progresiste. Alteori, cu import de atitudini experimentate astăzi pe meridiane cu conținut deosebit de al nostru. Și într-un caz, și în celălalt, nu e dificil de sesizat că epigonii (ca orice epigoni !) au abandonat aproape cu desăvîrșire discernămîntul critic elementar. Literatura preconizată de ei prin rădăcinile și scopurile sale e departe de realitățile și idealurile socialiste, adică de actualitate, în ceea ce are aceasta mai specific și mai reprezentativ. Ca problematică și ca mod de existență. Ca etapă istorică și ca experiență. Ca ținută intelectuală și ca
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unghi de interpretare distinct, Ca profil moral și i- deologic. Ca înțelegere a sentimentului angajării și ca sens dat participării la viața cetății.Timpul probează (cu nenumărate exemple) că literatura de semnificație mare, autentică, nemuritoare e întotdeauna umanistă, Că vorbește, așa dar, despre condiția umană, în variatele ei ipostaze, că figurează pararealități în care să ne regăsim pe noi și pe semenii noștri, că defrișează teritorii sufletești i- nedite împingînd cu un pas înainte cunoașterea, că esentializează tulburătoare adevăruri, că abordează, într-un cuvînt, temele majore cu viu și prelungit răsunet în conștiință. Din- tr-o perspectivă care îmbogățește aria spirituală a cititorilor, slujește progresului social și etic. O perspectivă, de la caz la caz, demitizantă sau, din contră, mitizantă. Demitizantă în măsura în care răstoarnă idoli, destramă bezne, spulberă minciuni, aruncă peste bord prejudecăți, sfarmă rigidități, demistifică realitatea ; mitizantă în măsura în care vede în descătușarea lui Prometeu simbolul omenirii eliberate, iar în om o ființă capabilă să se despovăreze și să devină propriu-i stăpîn, e- gal, în accepție metaforică, zeilor. E limpede că, în contextul epocii și idealurilor noastre socialiste, umanismul capătă încărcături ideologice și sentimentale noi, care nu au nimic comun cu umanitarismul abstract, cu simplele declarații demofile, cu utopiile sociologice, cu francis- canismul sau cu evanghelia resemnării și nonviolentei. Cum nu se interferează. în esența lui intimă și în formele de manifestare definitorii, nici cu umanismul existențialist personalist ori catolic. Temeiurile lui sînt concrete ; obiectivele, de asemenea. Sensurile lui sînt eminamente constructive, iar atitudinile conți-
E El E S O

nute — angajante, In spirit militant. De unde și nota particulară infuzată semnificațiilor încorporate de scriitor în operă. Fie că acestea afirmă (explicit sau implicit) realități, comportări, aspirații, tipologii, concepții, mutații de ordin multilateral, socotite a fi corespunzătoare idealurilor socialiste, fie că, dimpotrivă, în numele acelorași principii călăuzitoare, neagă respingînd întruchipări ale vechiului și anacronicului. puncte de vedere incompatibile cu dialectica vieții.Fără îndoială, timpul (inclusiv al nostru) probează, nu mai puțin, și că literatura de semnificație umanistă, în realizările ei de durată, retine cu precădere dimensiunile majore ale realității evocate, că temele cultivate traduc întrebări și situații vitale pentru individ și colectivitate, iau, cu alte cuvinte, în dezbatere probleme de interes general care preocupă realmente în cel mai înalt grad societatea. Probleme, desigur, diverse, altele de la e- tapă la etapă, dar fundamentale, . cum au fost, la vremea lor. cele ce domină comediile Și schițele lui Ca- ragiale, povestirile lui Sa- doveanu, romanele lui Re- breanu. prozele lui Căli- nescu și Camil Petrescu, sau lirica Iui Eminescu, Coșbuc, Goga, Blaga și Ar- ghezi. Sau cum sînt cele ce au impus atenției cîteva o- pere capitale ale literaturii postbelice, inspirate din clocotul unor evenimente contemporane ori revolute răscolitoare, și din felul de a gîndi, simți, reacționa si visa al omului de azi, de- gajînd, toate, semnificații de adine umanism socialist. Că astfel de scrieri obțin adeziunea publicului larg (care le preferă altora, așezate pe temeiuri șubrede și tintind sondarea aspectelor necaracteristice) e foarte firesc. Nu e. de altminteri, întîia oară cînd competiția dintre major și minor, dintre esențial și neesențial e cîștigată de cei ce înțeleg să rămînă credincioși unei literaturi de semnificație care nu ignoră ci accentuează valențele cardinale ale existentei.
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ȘTIINȚIFICĂ
MARXISTLENINISTĂ

Este foarte ușor de observat unanimitatea scriitorilor din țara noastră în problemele politice și ideologice : în aceste domenii ei sprijină, fiecare cu mijloacele sale, dar cu întreaga ființă, politica partidului nostru, se consideră a fi exact exprimați de aceasta pe care fiecare încearcă să o traducă în viață. Adunarea generală a scriitorilor va constitui, desigur, un nou prilej de a ne manifesta solidaritatea întreagă cu clasa muncitoare, de a ne afirma atașamentul față de Partidul Comunist Român șl față de conducătorul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Constatăm cu bucurie că măruntele polemici literare ce prejudiciau breslei noastre s-au diminuat, fără a fi dispărut din păcate cu totul. Discuțiile literare sînt deosebit de necesare cu condiția să nu mascheze iritări pur personale, neprincipiale și ușor schimbătoare. Dorința noastră e de a le stinge pe cele subiective, ce sînt inutile și dăunătoare, și de a Ie înlocui prin discuții creatoare, pe teme majore ale profesiunii noastre, discuții aprofundate, care pot duce la un rezultat concret : sporirea creației literare, de o înaltă valoare artistică, ridicată pe baza comună ideologică marxist-Ieninistă. Sîn- tem convinși că la Adunarea generală scriitorii vor discuta cu înaltă răspundere.Una dintre problemele reale este aceea dacă literatura vremii poate ignora socialul sau nu. Părerea mea este că literatura— și mă voi ocupa aici de roman— nu poate fi asocială. Romanul exprimă o realitate socială, raporturi sociale nu pentru că scriitorul o vrea sau nu... ci fiindcă socialul există, se manifestă, se exprimă,

Paul GEORGESCU

iar individualul pur nici nu poate exista.Socialul apare în transmisiunile biologice, în raporturile noastre cu oamenii și cu lumea valorilor, el apare fie și în fabulația pură : el este substanța fără de care nimic nu poate exista. De aici, unii critici au tras concluzii în mare măsură eronate. Psihologicul, dacă urmărește atent mișcările conștiinței de fapt, e o oglindă a realului. Așa-numita realitate interioară nu poate fi decît tot un aspect al socialului, al raporturilor în ultimă instanță sociale. Există multe stiluri literare, fiecare cu adopții și justificările lor.Desigur, stilurile variate exprimă realul. Eu nu pledez pentru existența realului în operă, dintr-o simplă dorință subiectivă ; constat doar că realul se Infiltrează în literatură prin natura lucrurilor. Modalitatea, desigur, exprimă în grade deosebite fragmentul de social, inclus. E ciudat doar cum unii critici se feresc, chiar cînd faptul este evident, de semnalarea sîmburelui social, iac abstracție de problematica socială. Dacă anumite modalități literare par a fi mai greu de înțeles, criticul le sporește nebulozitatea, pe cînd datoria lui este tocmai de a demonstra despre ce e vorba. Or, a- desea, unele poezii „ermetice* apar încă mai de neînțeles prin delirul verbal al criticului. Dacă socialul e subțiat, puternic deformat în opera literară, unii critici
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fac abstracție tocmai de conținutul social inclus, iar termenii „conținut" și „politic" par unor critici drept „necalofili" ; se preferă, în asemenea cazuri, termeni ca „transcendent" ce sună ermetic și despre care respectivul, și nimeni altcineva, nu știe nimic. Critica „transcendentă" ar trebui părăsită cu totul...! Noroc că semănătorii de confuzii sînt puțini. Apar rareori și articole ce sînt eclectice, străine modului nostru de a gîndi. Cred că în Adunarea generală a scriitorilor se va sublinia necesitatea întăririi criticii științifice, marxist- lenlniste, care să analizeze serios și multilateral-opera de artă. Avem nevoie de o critică obiectivă și serioasă, și în această direcție e bine să ne multiplicăm eforturile în viitor.Este foarte bine că s-a renunțat, în mare măsură, la greșelile trecutului cînd, uneori, opera era judecată simplist, echivalată cu realul, fiind considerată drept o copie a realității. A echivala un erou literar cu o persoană literară e o eroare : noi nu sîntem notari ai stării civile. Opera e complexă, ea nu copiază pur și simplu ; e inutil a copia, este imposibil a crea din nimic. Scriitorul adevărat creează tipuri ce nu sînt cutare persoană ci suma unei categorii, el nu copiază realitatea ci o esențializează. Scriitorul creează, adică formează o viziune proprie ce se încadrează în real; fuga de social, căutarea presupusului „transcendent", atracția spre magic nu au nimic comun cu marxismul. In afară de asta, prezența socialului în operă este absolut inevitabilă fiindcă orice stil literar valoros nu poate fi altceva decît transfigurarea relațiilor cu realul, adică socialul, descoperirea unui sens al lucrurilor.Desigur că literatura are un mesaj de transmis și acesta, mai ales, trebuie analizat multilateral

O Filarmonica de Stat „George Enescu" 
(la Sala Mică a Palatului) : Lucrări de 
cameră de Haydn — Mozart — 20. In
terpretează Cvartetul Atheneum.
© Opera Română : Boema — 19,30.
O Teatrul de Operetă : Contesa Ma- 
ritza — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale- 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Topaze — 19,30.
O Teatrul de Comedie : Opinia publică
— 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Me
teorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Dansul morții — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara” (sala Ma- 
gheru) : Lovitura — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Femei singure — 20.
© Teatrul Mic : Tango — 20.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ion
— 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) ; Șoricelul șl păpușa — 17 ; 
(sala din str. Academiei) : A fugit un 
tren — 17.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30; 
(sala Victoria) : Mexico-Melody — 19,30.

cinema

al cadrelor didactice

UN AMPLU SCHIMB

Dezbaterea proiectului de statut

Duminică, luni și marți — transmit corespondenții „Scînteii" — au avut loc adunări județene consacrate dezbaterii proiectului de statut al corpului profesoral, la care au luat parte învățătorii desemnați la consfătuirile cadrelor didactice desfășurate la începutul acestui an școlar, precum și adunări ale personalului didactic universitar. Făcîndu-se ecoul întregului nostru corp didactic, vorbitorii și-au manifestat recunoștința față de grija pe care partidul și guvernul o acordă îmbunătățirii continue a sistemului de organizare a învățămîntului, creării unor condiții de muncă și viață tot măi bune pentru slujitorii școlii.
La Brașov, adunarea cadrelor didactice consacrată dezbaterii proiectului de statut a întrunit peste 400 de delegați și 50 de invitați. Dintre zecile de propuneri care s-au făcut cu acest prilej menționăm cele privind precizarea criteriilor de apreciere a calității muncii cadrelor didactice, lărgirea concursurilor destinate ocupării unor posturi vacante sau nou create. La adunarea care s-a desfășurat la Alba 

Iulia, cele 73 de cadre didactice care au luat cuvîntul au formulat peste 80 de propuneri de îmbunătățire a unor prevederi cuprinse în proiectul de statut sau pentru introducerea unor noi articole privind sistemul de transferări, acordarea gradelor didactice ș.a. 
O vie și rodnică dezbatere a avut îoc și la Oradea. în cadrul discuțiilor purtate, numeroși profesori și învățători au subliniat necesitatea stabilirii unor norme mai clare și mai eficiente pentru îmbunătățirea editării manualelor școlare, pentru atenuarea cît mai rapidă a decalajului. — în ce privește nivelul predării — dintre școlile din mediul urban și cele din mediul rural. S-a opinat de asemenea pentru organizarea mai multor excursii și tabere pentru cursuri de perfecționare a cadrelor de specialitate. La adunarea reprezentanților cadrelor didactice din județul Tulcea s-a propus, între altele, înființarea unui institut care să unească activitatea actualului institut de științe pedagogice și a celor de perfecționare a cadrelor didactice pentru a se asigura integrarea mai rapidă a cercetărilor pedagogice în activitatea curentă a școlii.Adunări similare au mai avut loc în județele, Bistrița, Bacău, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Suceava, Vaslui, Vîlcea.Au continuat, de asemenea, adună
rile cadrelor didactice din învățămîn- 
tul superior consacrate dezbaterii a- cestui proiect. La Universitate, Insti-

tutui politehnic, Institutul de medicină și farmacie, Institutul de arhitectură „Ion Mincu“ din București, în institutul pedagogic din Constanța, institutele politehnic și agronomic din Timișoara, Institutul de mine din Pe- troșeni, și în alte centre, numeroși vorbitori au relevat că prevederile creează un cadru favorabil perfecționării procesului instructiv-educativ, lărgirii democratismului socialist în viața universitară, promovării judicioase a cadrelor cu o temeinică pregătire științifică, didactică, pedagogică, dezvoltării cercetării științifice etc.La adunări au fost desemnați delegații la Conferința națională lor didactice.
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de o critică științifică, marxist- Ieninistă. E necesar, cred, ca la a- dunarea generală a scriitorilor să fie discutate problemele fundamentale ale literaturii noastre în plină dezvoltare, de pe pozițiile ferme ale ideologiei marxist-leniniste. E- vident, avem preferințe pentru un anume stil literar sau altul, avem o deplină libertate, dar respingem tot ceea ce poate fi străin sau ostil ideologiei Partidului Comunist Român. Sînt absolut convins că toți scriitorii noștri, indiferent de vîrstă, își vor manifesta în adunarea lor generală intransigența lor ideologică, unitatea lor în jurul partidului nostru, a politicii sale interne și externe, vor dovedi maturitatea lor politică și literară. Cu adunarea generală a scriitorilor noi ne gîndim la problemele serioase ce stau în fața pregătim de șl temeinică, noastre sîntîn așa fel îneît, în viitor, să dăm poporului acele opere de care are nevoie, pe care le așteaptă. Adunarea generală a scriitorilor din România, desfășurîndu-se sub semnul unității socialiste, va fi, cred, în perspectiva sa imediată și mai îndepărtată, sub semnul fertilității literare, al creației de opere temeinice, scrise din perspectiva ideologiei noastre.

fiecărui scriitor, ne muncă îndelungată Roadele străduinței cărțile : să mtlncim

a cadre- Casa de cultură Rîmnicu Vîlcea. Teatrul popular a prezentat, la faza interjudețeană a celui de-al V-lea festival 
de teatru de amatori „Ion Luca Caragiale', care s-a desfășurat la Turnu Severin, piesa „Opinia publică" de 

Aurel Baranga (Foto : Gh. Vințilă)

© Anna Karenina : PATRIA — 10 ;
13.30 ; 17 ; 20,15.
© Fete în uniformă : CAPITOL — 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45, SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete —- 2614) ; 20,15 (seria de bilete
— 2615).
© Eu te-am iubit : VICTORIA — 9,15 ;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
© Hombre : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ;
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21, MELODTA
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45.
O Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Un dolar găurit : LUMINA — 8,45—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Agonie și extaz : SALA CINEMA
TECA (bilete la casă) : 9,30 ; 12,15 ; 15 ;
17.45 ; 20,30.
o Totul pentru rîs : DOINA — 9 ;
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Zece ani de eră cosmică — Legea — 
Naufragiul — Mișcarea aparentă a 
planetelor — Visul lui Goguță — Cen
tenar minier ; TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
O Operațiunea San Gennaro : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30, COTROCENI —
15.30 ; 18.
• Cînd vine pisica : COTROCENI —
20.30.
• Vera Cruz : FEROVIAR — 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18.45 ; 21, EXCELSIOR —
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
© Tarzan, omul-maimuță și Fiul Iul 
Tarzan : GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ;
19.30. AURORA — 9 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,45. 
© Week-end cu Anna : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30 ; 17,45 ; 20. 
© Vicontele plătește polița ; BUZEȘTI
— 15,30 ; 18, VIITORUL — 15.30 ; 18. 
© Lady Macbeth în Siberia : BUZEȘTI
— 20,30.
© Un bărbat și o femeie : VIITORUL
— 20,30.
© Planeta maimuțelor : DACIA — 
8,45—15,30 în continuare ; 18 ; 20,45.
© Samuraiul ; BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Poemul celor două inimi : UNIREA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Testamentul unul pașă : LIRA —
15.30 ; 18.
© Aventura : LIRA — 20,30.
o Roata vieții î DRUMUL SĂRII —
15 ; 17,30 ; 20.
© Viva Maria î FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
® Surprizele dragostei ; GIULEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30,
© Heidi : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Mărturisirile unui domn cu cameră 
mobilată ; VOLGA — 10—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
© Căderea imperiului roman : GLORIA
— 9 ; 12 ; 16,30 ; 20.
© Climate : MOȘILOR — 15 ; 18 ; 20,45. 
o Cenușă și diamant : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
o Duelul lung : MUNCA — 15,30 ; 18. 
© Zosia ; MUNCA — 20,30.
© Heroina : TOMIS — 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18 ; 20,15, FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Trei copil „minune" ; FLACĂRA — 
15,30 ; 18.
© Cronica unui bufon ; FLACĂRA —
20.30.
• Lustragiul : ARTA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18 ; 20,15, RAHOVA — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
© Neînțelesul : VITAN — 15,30 : 18 ; 
20,30.
© Suflete tari (ambele serii) : PRO
GRESUL — 15,15.
© La ora 5 după-amiază : PROGRESUL
— 18,30 ; 20,30.
© Dragostea unei blonde ; COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.

© Coliba unchiului Tom : CRÎNGAȘI —
15.15 ; 18 ; 20,30.

A

ÎN SLUJBA ÎNFLORIRII
CULTURII NOASTRE SOCIALISTE (Urmare din pag. a I-a)

© Frumoasele vacanțe : PACEA —
15.45 : 18 ; 20,15.

Telegrame
al P. C. R.,

adresate Comitetului Central
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Teatrul maghiar de stat din orașul Sf. Gheorghe a sărbătorit, recent, împlinirea a două decenii de la înființarea sa. Cu acest prilej, colectivul teatrului a trimis Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă, în care se spune, printre altele : „Drumul parcurs de colectivul nostru, datorită grijii și îndrumării înțelepte a partidului, a fost plin de succese, de bucurii și satisfacții. Mărturii ale eforturilor noastre de a da viață politicii de culturalizare a maselor, inițiată și condusă de partid, sînt cele 151 premiere la care au asistat peste 2 milioane de spectatori. Roadele muncii și strădaniilor noastre, progresele realizate în dorința de a prezenta spectacolele la un nivel artistic tot mai ridicat constituie contribuția noastră la măreața operă de traducere în viață a înaltelor idealuri ale socialismului, de educare comunistă a maselor largi de oameni ai muncii, manifestare concretă a înțe-

leptei politici naționale a partidului, care asigură — alături de poporul român — tuturor naționalităților conlocuitoare din patria noastră o dezvoltare multilaterală a personalității umane, dreptul de a se manifesta liber potrivit tradițiilor și specificului fiecăruia ca parte integrantă a culturii noastre socialiste. Iubite tovarășe Ceaușescu, vă încredințăm că și în viitor vom depune toate strădaniile, prin munca și talentul nostru, în slujba înfloririi culturii noastre socialiste, a promovării unei dramaturgii valoroase care să exprime ideile umanismului socialist, ale frăției dintre oamenii muncii români și maghiari. Pășim în al treilea deceniu de activitate, cu hotărîrea de a sluji prin arta noastră cauza măreață a partidului și a patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România".
*Participanții la ședința festivă consacrată centenarului Corului din O- dorheiul Secuiesc au adresat Comite-

tului Central al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, o telegramă care cităm : „Partidul nostru, cietatea față de tradițiile care au dat impuls cultural-artistice de tot mai înalt, și în gurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că membrii corului nostru, oamenii muncii din Odorbeiul Secuiesc, fără deosebire de naționalitate, vor munci cu devotament și își vor pune tot talentul și priceperea lor în slujba înfloririi culturii noastre socialiste. Mulțumim din suflet pentru înalta apreciere și grija ce o acordați muncii noastre culturale. Vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. de deplina noastră adeziune la politica clarvăzătoare, marxist-Ieninistă, pe care partidul și statul nostru o promovează cu consecvență spre binele și fericirea poporului nostra, a socialismului și a păcii în lume".

socialistă
tovarășului din so- cultivă respectul culturale înaintate dezvoltării muncii masă, de un nivel orașul nostru. Asi-

P.C.R., arăta că : „Am avut mulțl 
medici care s-au remarcat nu numai 
prin înaltul lor nivel științific, prin 
operele care au făcut renumele me- 
dicinei noastre pe multe continente, 
ci și printr-o atitudine, chiar în con
dițiile vechiului regim, de umanism, 
de apostolat dacă vreți... Medicina 
este intr-adevăr o profesie, dar nu 
este o profesie ca toate celelalte. 
Ea cere nu numai multă pricepere, 
ci și multă dragoste pentru om, 
multă omenie, pasiunea de a te de
dica sănătății semenilor. Cei care 
transformă medicina exclusiv într-o 
sursă de cîștig și care tratează sufe
rințele oamenilor cu nepăsare nu 
se ridică la nivelul tradițiilor lumi
noase ale școlii medicale din țara 
noastră".Tocmai de aceea, consider că noul colegiu al medicilor și farmaciștilor nu-și poate limita activitatea numai la urmărirea disciplinei profesionale și la analiza abaterilor medicilor și farmaciștilor, pronunînd sancțiuni. El trebuie să aibă un profil cît mai larg de preocupări, care să pornească de la ideea nobleței profesiunii medicale. în afara conținutului său umanitar, profesiunea de medic trebuie să cuprindă și conștiința funcției sale sociale, de factor activ a] dezvoltării societății socialiste. în acest sens, colegiul medicilor și farmaciștilor trebuie să urmărească problema formării și calificării cadrelor medicale, a responsabilității medicale, corectitudinii profesionale și științifice ; să se preocupe de poziția medicului în societatea modernă și de felul cum își îndeplinește sarcinile în diferitele sale domenii de activitate. Intr-un cuvînt, colegiul trebuie

să creeze o opinie sănătoasă, să rezolve la nivelul cel mai înalt sarcinile activității medicale.Ca membru în comisia județeană medico-legală din Cluj, întîlnesc adeseori cazuri semnificative, nu numai sub raportul practicii medicale, dar și al deontologiei : greșeli de diagnostic, interpretări eronate etc. Socotesc că discutarea publică a acestor cazuri în ședințe organizate de colegiul medicilor, împreună cu institutele medico-legale și cu diferitele secții de specialitate medicală, va constitui o formă extrem de valoroasă pentru răspîndirea problemelor de deontologie în rîndurile cadrelor sanitare. La asemenea ședințe s-ar putea invita nu numai medicii din localitatea respectivă și din localitățile învecinate, dar și personalul pe linie judecătorească și de procuratură, care se ocupă de aceste probleme, tocmai în scopul de a urmări aplicarea deontologiei medicale.îmi exprim, de asemenea, speranța că acest colegiu își va îndeplini chemarea sa și în luarea apărării corpului medical, atunci cînd este cazul, pentru a dovedi că acest important detașament al intelectualității noastre este la înălțimea cerințelor vieții noastre. Greșelile și actele reprobabile ale unora dintre membrii corpului medical nu pot arunca o- probriul asupra acestuia în întregime.Colegiul medicilor și farmaciștilor va trebui să scoată un buletin periodic care să cuprindă problemele privind dezvoltarea deontologiei medicale, să editeze cît ___ 1 ___lucrări de specialitate și chiar un cod deontologic — pentru a fi în permanență în centrul vieții noastre medicale.
mai multe

10.00 — Curs de limba franceză (relua
rea lecției de luni).

10.30 — Curs de limba engleză (relua- •
rea lecției de marți).

11.00 — TV pentru specialiștii din in
dustrie. Ciclul : „Cibernetică". 
Circuitele electronice ale cal
culatoarelor moderne (reluare)

11.30 — închiderea emisiunii de dimi
neață.

14.15 — Fotbal : Dinamo București-West 
Bromwich Albion (Cupa Cupe
lor).

17.30 — Pentru elevi : Consultații la
limba română (clasa a XlI-a). 
Tema : Barbu Ștefănescu-Dela- 
vrancea. Prezintă Al. Săndu- 
lescu.

18.00 — Telecronica economică. Cabine
tele județene de organizare 
științifică a producției și a 
muncii.

18.30 — Curs de limba germană.
19.00 — Club XX — emisiune pentru 

tineret. Dezbatere cu mai 
mulți tineri pe marginea adu
nărilor de dare de seamă și 
alegeri ale organizațiilor U.T.C.

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

citate.
20.00 — Soliști de muzică populară : 

Georgeta Angliei, Emil Gavriș 
și Damian Luca, acompaniați de 
formația condusă de Paraschiv 
Oprea.

20.15 — Flori fierbinți. Reportaj despre 
meșterii sticlari de la Fabrica 
„Pădurea Neagră".

20.30 — Dialog despre cultură. Respon
sabilitatea socială a scriitorului.

20.50 — Avanpremiera.
21.10 — Tele-cinemateca. „Șoimul mal

tez".
22.50 — Telejurnalul de noapte.
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Adunarea Comitetului ele conducere
a! Uniunii ScriitorilorMarți dimineața în cadrul adunării Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor s-a hotărît aderarea Uniunii la Frontul Unității Socialiste.Luînd cuvîntul, Pop Simion, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, a relevat importanța constituirii Frontului Unității Socialiste, expresie a unității de monolit a poporului, a actualului proces de democratizare a vieții noastre sociale, proces la care scriitorii sînt mîndri că pot participa. Constituirea Frontului are loc în preajma Adunării generale a scriitorilor, cînd reprezentanții scrisului vor dezbate, în spiritul unui larg democratism, căile viitoare ale literaturii românești. Aderarea uniunii la acest înalt for subliniază încă

o dată menirea noastră de scriitori angajați — aceea de a crea opere care să reflecte viața nouă a poporului român, măreția edificiului socialist pe care îl înalță sub conducerea înțeleaptă a partidului.In continuare, cei prezenți au a- probat, în unanimitate, hotărîrea de aderare a Uniunii Scriitorilor la Frontul Unității Socialiste. Comitetul de conducere al Uniunii Scriitorilor, se spune în hotărîre, consideră că crearea Frontului Unității Socialiste reprezintă îndeplinirea u- nui act de importanță fundamentală, ilustrînd elocvent fermitatea și consecvența politicii partidului și statului nostru de perfecționare a societății noastre socialiste și dezvoltare a tuturor energiilor și talentelor po

porului român. Alături de toți oamenii muncii, scriitorilor din țara noastră le revin sarcini bine definite, sarcini ce izvorăsc din înseși locul și menirea pe care le ocupă creatorii de valori spirituale în sistemul democrației socialiste.Scriitorii noștri se angajează cu acest prilej să-și consacre cu și mai multă abnegație întreaga lor capacitate de muncă pentru traducerea în viață a politicii înțelepte a Partidului Comunist Român, pentru progresul și propășirea României socialiste.Participanții au desemnat, apoi, reprezentanții Uniunii Scriitorilor în Consiliul Național al Frontului U- nității Socialiste. (Agerpres)
Ședința Biroului de conducere 

al Asociației cineaștilor din RomâniaMembrii Biroului de conducere al 'Asociației cineaștilor din România, întruniți marți în ședință, și-au exprimat hotărîrea ca asociația lor să adere la Frontul Unității Socialiste.Subliniind că, alături de celelalte organizații profesionale, Asociația cineaștilor consideră o datorie de răspundere de a face parte din Frontul Unității Socialiste, regizorul Francisc Munteanu, vicepreședinte al ACIN, a relevat, totodată, semnificația creării acestui nou organism, act de o deosebită importanță în proconsul de dezvoltare a democrației socialiste în țara noastră.Vorbitorul a arătat în continuare,

că, în atmosfera de mare avînt creator. în climatul actual propice înfloririi permanente a culturii românești, artiștii își unesc strădaniile pentru a răspunde cît mai bine marilor comandamente ale zilelor noastre. Ca și ceilalți creatori, cineaștii, căutînd să facă față exigențelor mereu sporite ale epocii noastre, își dedică munca și talentul înfăptuirii unei arte autentice, la nivelul cerințelor societății noastre socialiste.Luînd cuvîntul, Dumitru Fernoa- gă, director la Studioul cinematografic București, regizorii Ion Po- pescu-Gopo, vicepreședinte al ACIN, și Virgil Calotescu, secre

tar al asociației, au relevat răspunderile ce revin cineaștilor în frontul larg al artei noastre socialiste. Vorbitorii au subliniat datoria cineaștilor, artiști-cetățenl, de a contribui mai intens la viața politică și socială a României, la sporirea prestigiului țării și în domeniul creației cinematografice.în unanimitate, cei prezent! au a- probat aderarea Asociației cineaștilor la Frontul Unității Socialiste.în încheiere, au fost desemnați reprezentanții ACIN în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste. (Agerpres)
Ședința Consiliului Uniunii Centrale

a Cooperativelor de Consum

Sosirea unei delegații 
a Confederației Generale

9

a Muncii din FranțaMarți după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Confederației Generale a Muncii din Franța, condusă de Georges Săguy, secretar general al C.G.T., care, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, va face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte Joseph Sanguedolce, membru al Comisiei administrative a C.G.T., secretar general al Uniunii Departamentale Loire, Christiane Gilles, secretar al Uniunii Departamentale Haute de Seine, și Piărre Vincent, membru al Biroului Federației feroviarilor și responsabil cu problemele de tineret.La sosire, pe aeroportul Bănea-

sa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Gheorghe Apostol, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Larisa Munteanu și Constantin Herescu, secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R., și de alți membri ai conducerii U.G.S.R.
★în cursul după-amiezii, delegația a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării re voluționare și democratice din România.Seara, tovarășul Gheorghe A- postol a oferit, în cinstea oaspeților, o masă tovărășească.(Agerpres)

viața internaționala

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor celui de-al V-lea congres al P.M.U.P., care se desfășoară la Varșovia, au luat cuvîntul, printre alții, mareșalul Seimului C. Wycech, președintele Partidului Țărănesc Unit, E. Gie- rek, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., J. K. Wende, secretar general al C.C. al Partidului Democrat din Polonia, J. Kepa, prim-secretar al Comitetului orășenesc Varșovia al P.M.U.P.,

J. Hrynkiewicz. ministrul industriei constructoare de Zabinski, președintele Executiv al UniuniiSocialist.în cursul ședințelor12 noiembrie au rostit cuvinte de salut L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., W. Ul- bricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., T. Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar.Lucrările congresului continuă.

mașini, A. ComitetuluiTineretuluidin ziua de

Cronica zilei
Marți dimineață a sosit în Capitală o delegație sovietică condusă de M I. Misnik, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.La sosire, în Gara de Nord, delegația a fost întîmpinată de M Novac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, de funcționari superiori din acest comitet.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

★La Consiliul Național al Cercetării Științifice au continuat marți dimineața convorbirile cu delegația Comitetului de Stat pentru dezvoltarea tehnicii din R.P Ungară, condusă de Richard Kolos, vicepreședinte al comitetului. în cursul nopții delegația a părăsit Capitala, plecînd spre Budapesta.
★în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Institutul român pentru relațiile culturale

cu străinătatea și Uniunea Scriitorilor au organizat, marți după-a- miază, la casa de cultură a I.R.R.C.S., o manifestare consacrată comemorării a 600 de ani de la moartea poetului iranian Ibn Ya- min. După cuvîntul de deschidere rostit de Mihnea Gheorghiu, prim- vicepreședinte al I.R.R.C.S., criticul de artă Nicolae Balotă a prezentat aspecte din viața și opera clasicului iranian. Au urmat un recital din opera poetului și un program de filme documentare iraniene. Printre cei prezenți se aflau dr Yahya Mohamed Va- ziri, însărcinat cu afaceri al ambasadei Iranului la București, și alți membri ai ambasadei.
★în sala cinematografului „Victoria" din Bîrlad a avut loc marți un simpozion consacrat aniversării unui secol de la nașterea savantului Emil Racoviță. Cu acest prilej cadre didactice din localitate au prezentat comunicări despre viața și opera savantului în încheiere a fost prezentat filmul documentar „Emil Racoviță". (Agerpres)

Dînd viață voinței milioanelor de membri și lucrători ai cooperativelor de consum din întreaga țară, Consiliul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, întrunit marți după-ami'ază, a hotărît aderarea sa la Frontul Unității Socialiste.Subliniind semnificația acestui important eveniment în viața politică a tării, tovarășul Simion Bughici, președintele CENTROCOOP,- a ară-i tat, printre altele: Crearea Frontului Unității Socialiste se înscrie în ansamblul preocupărilor majore ale partidului, care urmăresc transpunerea în fapt a sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a Partidului Comunist Român privind adaptarea întregii organizări economice, sociale, administrative, a tuturor formelor și metodelor de organizare și conducere la cerințele noi, impuse de actuala etapă a procesului revoluțio

nar, de exigențele dezvoltării în perspectivă a României socialiste.Frontul Unității Socialiste va crea posibilitatea participării și mai active a tuturor organizațiilor de masă și obștești la conducerea vieții politice și de stat, va permite o mai amplă consultare a maselor populare în adoptarea celor mai eficiente soluții privind dezvoltarea patriei, .participarea tot mai mare a tuturor categoriilor de cetățeni la opera de construcție socialistă, la înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului.Au luat apoi cuvîntul Gheorghe Botezatu, Gheorghe Jiboteanu, Ana Huțanu, Ion Marcu, Iosif Micu, Maria Buluc, Dumitru Alexandru, Emilia Marin, Ion Buftea.Exprimînd adeziunea deplină față de măsurile adoptate de plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ei au înfățișat hotărîrea membrilor și lucrătorilor din

cooperația de consum de a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea sarcinilor de mare răspundere ce vor reveni CENTROCOOP în cadrul Frontului Unității Socialiste, convinși că acest nou organism politic va asigura întărirea și afirmarea și mai puternică a unității moral-politice a poporului și frăției tuturor oamenilor -muncii, a coeziunii unității noastre socialiste. Aprobînd cu căldură aderarea Cooperației de Consum la Frontul Unității Socialiste, ei au exprimat dorința tuturor membrilor săi de a desfășura o activitate și mai susținută pentru satisfacerea cerințelor mereu crescînde ale, populației, la ridicarea bunăstării întregului popor. Consiliul CENTROCOOP a desemnat apoi reprezentanții acestei organizații în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste. (Agerpres)

CREȘTE CAPACITATEA
DE CAZARE A STAȚIUNILOR

BALNEO -CLIMATERICEDin recentele date furnizate de Oficiul Național de Turism reiese că în anul viitor capacitatea do cazare în stațiunile balneo-clima- terice Mamaia, Eforie, Mangalia și altele va crește cu peste 7 000 de locuri. O dată cu creșterea capacității de cazare va spori și numărul unităților de alimentație publică. Numai în anul 1969 vor fi date în funcțiune 15 unități.De asemenea, vor fi date In folosință, în diferite regiuni turistice ale țării, noi terenuri pentru camping și căsuțe turistice.

Pentru următorii doi ani este prevăzută construirea unor, hote-., luri și moteluri în 40 de localități, totalizînd peste 39 000 de locuri Stațiunile de munte vor fi înzestrate cu încă patru teleferice : Sinaia — Cota 1 400 ; Cota 1 400 — Muntele Furnica; Poiana Brașov — Kantzer ; Brașov — Muntele Tîmpa.Totodată și activitatea transporturilor turistice va cunoaște o dezvoltare susținută ; va crește astfel parcul de autocare, microbuze șt hidrobuze. (Agerpres)
Manifestări consacrate 

semicentenarului Unirii Transilvaniei 
cu România

La Craiova a avut loc o sesiune 
de comunicări științifice dedicată 
aniversării semicentenarului Unirii 
Transilvaniei cu România, organi
zată sub auspiciile Filialei Craiova 
a Societății de științe istorice. Cu 
acest prilej, asistentul universitar 
S. Crăciunoiu și cercetătorul Lucian 
Deaconu au vorbit despre „Mărtu
rii din Oltenia referitoare la cu
rentul pentru desăvîrșirea unității 
naționale", iar prof. Ioan Culman 
despre „Unele aspecte cu privire, 
la pregătirea marelui act istoric al 
Unirii Transilvaniei cu România — 
de la 1 decembrie 1918“.

■/r
Marți a avut loc la clubul mun

citoresc „Siderurgistul" din Hune

doara un simpozion consacrat se
micentenarului Unirii Transilva
niei cu România. Profesorul Mircea 
Valea, directorul Muzeului din 
Deva, a vorbit cu acest prilej des
pre semnificația și însemnătatea 
istorică a înfăptuirii actului de de- 
săvîrșire a unității naționale a po
porului român. Apoi, minerul pen
sionar Radu Adam, din comuna 
Soimuș, a vorbit celor prezenți 
despre marea adunare populară de 
la Alba lulia care a avut loc la 1 
decembrie 1918. In încheiere, un 

. colectiv artistic al Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Petroșeni a pre
zentat un spectacol intitulat „Ba- 

, lada Unirii".
(Agerpres)

TELEVIZORUL „DACIA"
Unul dintre mijloacele mo

derne, complexe, de largă și 
accesibilă informație este as
tăzi televizorul. Binecunoscu
tul televizor „Dacia", produs 
al uzinei „Electronica", poate 
fi cumpărat și cu plata în 
rate, avansul fiind de 765 de 
ei (prețul întreg 5 100 de lei).

Televizorul „Dacia" este pre
zentat intr-o casetă elegantă 
de lemn furniruit, cu o linie 
modernă, asimetrică. Imaginea 
e clară, audiția plăcută, vizio
narea programelor fiind posi
bilă și in încăperi luminate.

PREFABRICATE
DE BETON 
LA GALAJI întreprinderea de prefabricate de beton din Galați livrează celor interesați stîlpi, grinzi și pane pentru hale industriale și chesoane pentru acoperișul halelor industriale. De asemenea, întreprinderea realizează și panouri de fațadă pentru locuințe. Unitățile agricole cultivatoare de viță de vie și legume își pot procura de aici spolieri pentru susținerea viței, precum și prefabricate de beton pentru răsadnițe

Avantaje ale asigurării 
. b ADASAdministrația asigurărilor de stat pune la dispoziție cetățenilor forme variate de asigurări de persoane care satisfac cele mai felurite cerințe în luarea unor măsuri de prevedere. Asigurarea mixtă de viață, de exemplu, constituie un sprijin material în caz de invaliditate permanentă sau în caz de deces al asiguratului dînd, de asemenea, posibilitatea de a economisi în mod planificat unele sume de bani.Administrația Asigurărilor de Stat plătește sumele înscrise în polițe : în caz de invaliditate permanentă totală ca urmare a unui accident întîmplat la locul de muncă, în călătorie, pe stradă sau în orice altă împrejurare ; în caz de invaliditate permanentă parțială, se primește o parte din sumă, proporțională cu gradul de invaliditate ; dacă invaliditatea este de peste 59 la sută asiguratul este scutit de a mai plăti primele de asigurare, beneficiind pe mai departe de toate avantajele asigurării ; în caz de deces al a-

siguratului; în caz de amortizare a asigurării (la tragerile la sorți organizate lunar) și la expirarea termenului pentru care s-a încheiat asigurarea (independent de plățile făcute anterior pentru cazurile de invaliditate permanentă).Asigurările mixte de viață se încheie fără examinare medicală pînă la o anumită sumă asigurată și cu examinare medicală, cînd asiguratul dorește să încheie o asigurare pentru o sumă maj mare de 10 000 de lei.Primele de asigurare se plătesc de către asigurați responsabililor cu munca ADAS din întreprinderi și instituții, agenților și inspectorilor de asigurare sau la punctele de lucru și la direcțiile județene ADAS. Salariații pot plăti aceste sume și pe bază de consimțămînt scris.Asigurarea mixtă de viață este, așadar, avantajoasă pentru fiecare cetățean dornic să ia o măsură de prevedere pentru el și familia sa.

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut în general umedă, cu cerul variabil în Banat și Transilvania și mai mult acoperit în rest. Au căzut ploi și burnițe slabe, izolate în sudul țării. Vîn- tul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului oscila la ora 14 între 4 grade la Baia Mare și 14 grade la Vărădia, Deva, Jurilovca și Constanța. Local s-a menținut ceață. în București : vremea s-a menținut umedă, cu cerul mai mult acoperit. Temporar ceață. Vîntul a

suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 13 grade.
Timpul probabil pentru 14, 15 

și 16 noiembrie. în țară : vremea va fi în general umedă, continuînd să se răcească. Ceruî va fi mai mult acoperit. Vor cădea ploi temporare, iar în nordul țării și regiunea de munte lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla potrivit, cu intensificări de scurtă durată din nord- est și est. Temperaturile minime voi fi cuprinse între minus 4 și 6 grade, iar maximele între 2 și 12 grade. Ceață dimineața și seara. în București : vreme umedă, cu cerul acoperit. Ploi temporare. Vînt potrivit din nord-est și est. Temperatura în scădere. Ceață dimineața și seara.

VASILE URZICĂ "|

A încetat din viață după o grea suferință tovarășul Vasile Urzică Născut în anul 1911 într-o familie de țărani săraci în comuna Gră- beni — Rm Sărat, se încadrează de tînăr în mișcarea muncitorească în 1930 a fost primit în rîndurile Partidului Comunist Român și a îndeplinit diferite sarcini. Arestat de Siguranță pentru activitatea dusă în cadrul mișcării revoluționare ilegale, a fost condamnat la ani grei de detenție în închisorile Jilava și Caransebeș.După 23-August 1944, dovedind spirit de abnegație, a desfășurat o muncă intensă pe linie de partid și de stat Pentru meritele sale, tovarășul Vasile Urzică a fost distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste RomâniaAmintirea sa va rămîne neștearsă în inimile noastre
COMITETUL FOȘTILOR 

DEȚINUȚI ANTIFASCIȘTI*Corpul neînsuflețit va fi depus în sala de marmură a crematoriului Cenușa miercuri 13 noiembrie, ora 10. iar adunarea de doliu va avea loc în aceeași zi la ora 16.
ȘTIRI SPORTIVE

«

o Primul meci al finalei „Cupei 
Europei" la box (pugiliști pînă la 21 de ani), desfășurat la Lodz, între echipele Poloniei și U.R.S.S., a revenit sportivilor polonezi cu scorul de 12—10.

e Echipa de rugbi a Republicii Sud-Africane a suferit prima îni'rîn- gere din cele 5 meciuri susținute ale turneului în Franța. La Toulouse, rugbiștii sud-africani au fost în- trecuți cu scorul de 11—3 de selecționata sud-vestului Franței. Cel mai bun jucător al gazdelor, transmite corespondentul agenției U.P.I., a fost fundașul Georges Michel din Tarbes.
Marele premiu automobilistic, desfășurat în orașul Las Vegas, s-a încheiat cu victoria pilotului neozeelandez Dennis Hulme, care a par

curs (la volanul unui Chevrolet) 336 km cu o viteză medie orară de 181 km.
o Cîștigînd cu scorul de 5—0 (2—0) meciul retur cu echipa Finlandei, selecționata de fotbal (juniori) a U.R.S.S. s-a calificat pentru turneul final U.E.F.A.
o Finala interzonală a competiției de tenis „Cupa Davis", desfășurată la San Juan (Porto Rico) intre echipele S.U.A. și Indiei s-a încheiat cu scorul de 4—1 în favoarea jucătorilor americani, care s-au calificat astfel în finala ce va avea loc în zilele de 26, 27 și 28 decembrie la Adelaida, cu echipa Australiei.
o Filmul oficial al celei de-a 19-a 

Olimpiade de la Ciudad de Mexico

va fi prezentat în premieră mondială primăvara viitoare în cadrul festivalului cinematografic de la Cannes. Filmul va fi terminat la sfîrșitul lunii februarie. Din cei 530 000 de metri de peliculă s-au selecționat jumătate, din care vor fi extrage cele mai bune imagini pentru witajul definitiv. Filme reduse de 16 mm vor fi puse în vînzare pentru public.
o Ciclistul italian Celestino Ver- celli a eșuat pentru a doua oară în tentativa de a doborî recordul mondial al orei la amatori. Pe velodromul Olimpic din Roma, Vercelii a acoperit în 60 de minute 45,672 km, în timp ce recordul mondial, stabilit de Ercole Baldini în 1956, este de 46,394 km.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — în raportul prezentat la Congresul P.M.U.P., W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a arătat că cei 24 de ani de construcție socialistă au determinat o dezvoltare dinamică a economiei și au adus schimbări radicale în viața poporului polonez. Datorită construcției socialiste poporul polonez a scos țara din înapoiere și sărăcie, a obținut o puternică dezvoltare a culturii și civilizației, a sporit considerabil potențialul economic. O mărturie în acest sens sînt realizările obținute de economia națională în 1968, cînd venitul național depășește de patru ori pe cel din 1938. De peste 13 ori a crescut în această perioadă producția globală industrială și de 1,6 ori cea agricolă.în perioada care a trecut de la ultimul congres, producția industrială a crescut în ansamblu cu aproximativ 50 la sută. Paralel cu dezvoltarea regiunilor industriale tradiționale, în circuitul economic au intrat noi regiuni și centre industriale. Un deosebit succes s-a obținut în acești ani în dezvoltarea industriei extractive și a sulfului. Ponderea industriei constructoare de mașini a sporit în ultimii cinci ani de la 24 la 28,7 la sută, iar cea chimică de Ia 7,4 la 9,7 la sută.Sarcinile principale prevăzute de Congresul al IV-lea în domeniul agriculturii sînt îndeplinite cu succes. în 1965—1967 s-a obținut, față de cei trei ani anteriori, un spor al producției agricole globale de 15 la sută, din care producția vegetală a crescut cu 18,5 la sută, iar cea animală cu 9,8 la sută.O expresie sintetică a dezvoltării economiei o constituie creșterea cu 37 la sută a venitului național. în ultimul cincinal a crescut sistematic nivelul de trai al populației. Veniturile nominale ale celor ce muncesc au crescut pe locuitor cu 31 la sută, iar cele reale — cu aproximativ 20 la sută. Această creștere se datorează în primul rînd numărului mai mare de angajați în muncă din rîndul membrilor de familie.în această perioadă au fost create circa 1 400 000 locuri de muncă Totodată au crescut în ansamblu cu 18 la sută veniturile reale ale populației sătești. S-a dezvoltat intens învățămîntul public. Numărul studenților este în prezent cu 41 la sută mai mare decît în 1963. Totodată, s-a îmbunătățit considerabil ocrotirea sănătății.Arătînd că deși în ansamblu tabloul dezvoltării economice a țării în perioada dintre congrese este pozitiv, raportorul a subliniat că în viața economică a R. P. Polone se fac totuși simțite dificultăți substanțiale. Astfel, nu a fost realizat ritmul preconizat de creștere a productivității muncii în industrie, el fiind mai mic decît în alte țări socialiste, ceea ce indică o stagnare în progresul organizării muncii și o folosire nesatisfăcătoare a timpului de muncă. De asemenea, se constată o creștere neîndestulătoare a producției mărfurilor de consum, ca urmare, în mare măsură, a capacității de producție insuficiente a industriei, o permanentă tensiune în balanța comerțului exterior, o eficacitate redusă a investițiilor. Lichidarea acestor tensiuni și disproporții reprezintă sarcina principală a partidului în domeniul economic în perioada următoare.Vorbind despre sarcinile pe anii 1969—1970, raportorul a arătat că se prevede creșterea venitului național cu aproximativ 11 Ia sută, sporirea producției industriale globale în medie cu aproximativ 8 la sută pe an, dintre care producția mijloacelor de producție cu aproximativ 9 la sută, iar cea a mijloacelor de consum în medie cu aproximativ 6,5 la sută. O mare atenție va trebui să se acorde dezvoltării agriculturii în vederea îmbunătățirii continue a aprovizionării pieței cu produse alimentare. O însemnătate deosebită pentru dezvoltarea economică în scești ani va avea, de asemenea, obținerea unui ritm și unei structuri corespunzătoare a comerțului exterior.Se prevede ca în 1969—1970 exportul să sporească cu aproximativ 8 la sută pe an. Satisfacerea necesităților crescînde în domeniul exportului va constitui sarcina principală a industriei în această perioadă.Vorbitorul s-a referit în continuare la perioada următorului cincinal, arătind că elaborarea proiectului de plan va necesita încă a- proximativ 2 ani. Se apreciază că în anii 1971—1975 venitul național va crește cu aproximativ 36 la

sută, producția industrială va sporî cu 45—47 la sută, ceea ce înseamnă o creștere medie anuală de aproximativ 8 la sută, iar la fondul general de consum de aproape 27—29 la sută, adică un ritm ceva mai rapid decît în actualul cincinal.Viitorul plan cincinal va deveni o perioadă de dezvoltare intensă a petrochimiei. Va crește, de asemenea, producția de oțel, a materialele® de construcție. Se impune rezolvarea unor probleme privind baza de materii prime. Pentru asigurarea dezvoltării rapide a agriculturii este necesar să se lărgească livrările mijloacelor de producție respective, în primul rînd a îngrășămintelor minerale, tractoarelor, inventarului și mașinilor agricole.Raportorul a arătat, în continuare, că direcțiile principale ale schimbării sistemului de planificare și conducere, formulate de Congresul al IV-lea, sînt înfăptuite, dar cu anumite întîrzieri. Pe viitor, în acțiunea de perfecționare a metodelor de planificare și conducere se va pune accent pe instrumentele acționării economice asupra activității uniunilor și întreprinderilor.Raportorul a arătat că Polonia urmărește dezvoltarea colaborării economice cu țările C.A.E.R. și totodată va tinde spre dezvoltarea continuă și rapidă a comerțului cu celelalte țări socialiste. Un rol important în schimburile comerciale cu străinătatea îl vor avea țările în curs de dezvoltare. Totodată, vor .fi depuse în continuare eforturi îndreptate spre dezvoltarea largă a schimburilor comerciale cu țările capitaliste dezvoltate.După ce a vorbit de probleme actuale ale muncii ideologice și cultural-educative, mai ales în rîndurile tineretului, W. Gomulka s-a oprit asupra unor aspecte ale situației internaționale El a arătat că în prezent se desfășoară o luptă intensă între forțele socialismului, progresului și păcii, pe de o parte, și forțele imperialismului, reacțiu- nii și războiului, pe de altă parte.în legătură cu problema vietnameză, raportorul a arătat că în prezent, după cinci ani de uriașe eforturi militare ale S.U.A., imperialiștii americani au fost nevoiți să dea curs cererilor poporului vietnamez și întregii opinii publice internaționale cu privire la încetarea necondiționată a bombardamentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam. Acesta este un succes uriaș al eroicului popor vietnamez și forțelor internaționale ale socialismului. Polonia va acorda și de acum înainte poporului vietnamez un sprijin și un ajutor hotărît.După ce a arătat necesitatea recunoașterii de către R. F. a Germaniei a statu-quo-ului stabilit în Europa în urma celui de-al doilea război mondial, W. Gomulka s-a pronunțat pentru întărirea securității europene prin acțiuni reale care ar trebui să constituie obiectul discuțiilor la o conferință a tuturor țărilor europene, cu participarea R.D.G. și R. F. a Germaniei. El a reamintit propunerea ca toate statele europene, inclusiv cele două state germane, să încheie un tratat de renunțare la folosirea forței sau la amenințarea cu folosirea ei, precum și la amestecul în treburile interne.în continuare, vorbitorul a abordat unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, expunînd punctul de vedere al C.C. al P.M.U.P. în legătură cu aceste probleme.Ocupîndu-se de problemele interne de partid, vorbitorul a relevat că P.M.U.P. numără în prezent peste 2 milioane de membri, ceea ce înseamnă că fiecare al șaselea cetățean al țării care lucrează în sectorul socialist al economiei naționale este membru al P.M.U.P. înnoirea în ritm rapid a Componenței partidului ridică o serie de sarcini organizatorice și în domeniul educației, necesită grija permanentă pentru menținerea și consolidarea profilului marxist-Ieni- nist al partidului. Vorbitorul a subliniat necesitatea întăririi muncii ideologice, care în perioada ce a trecut a fost una din verigile cele mai slabe ale activității de partid. Relevînd însemnătatea rolului conducător al partidului în întreaga viață a țării, W Gomulka a spus în încrieiere că acest rol trebuie exercitat de întregul partid, de toate organizațiile sale și de toți membrii săi în procesul înfăptuirii sarcinilor construcției socialiste.
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viața internațională
XUAN THUY: F.N.E. trebuie
să ia parte la tratativePARIS Mutualite vietnamezilor din Paris cu prilejul sosirii în capitala Franței a delegației Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Intr-o cuvîntare rostită la adunare, ministrul Xuan Thuy, șeful delegației - vorbirile levat că

12 (Agerpres) — In sala a avut loc o adunare a

R. D. Vietnam la de la Paris, „partea americanăa con- re- cau-

Consiliului de Miniștri
al R. D. VietnamHANOI 12 (Agerpres). — După cum transmite agenția V.N.A., la Hanoi a avut loc ședința Consiliului de Miniștri aj R. D. Vietnam, prezidată de Fam Van Dong, președintele Consiliului de Miniștri, într-un comunicat dat publicității se arată că Consiliul de Miniștri al R. D. Vietnam a luat cunoștință de marile victorii obținute de poporul vietnamez și forțele armate din cele două zone, victorii care au forțat guvernul Statelor Unite să înceteze necondiționat bombardamentele asupra întregului teritoriu al R. D. Vietnam.Consiliul de Miniștri a examinat totodată îndeplinirea planului stat pe anul 1968. și a stabilit nul de stat pe 1969. acordînd o portanță deosebită acțiunilor perfecționare a conducerii miei.Consiliul de Miniștri, se arată în comunicat, cheamă întreaga populație a R. D. Vietnam să transpună în viață apelul președintelui Ho Și Min și să contribuie cu toate forțele la cauza sfîntă a eliberării sudului, apărării nordului și înaintării spre o reunificare pașnică a țării.

tă prin toate mijloacele să întîrzie conferința în patru, asupra căreia au căzut de acord guvernele R.D. Vietnam și S.U.A., pretextînd absența reprezentantului administrației de la Saigon". Vorbitorul a precizat că a propus delegației americane ca, în cazul absenței reprezentantului Saigo- nului, să aibă loc o conferință în trei cu participarea R.D. Vietnam, Frontului Național de Eliberare și S.U.A. Partea americană a propus la rîndul ei o reuniune în doi, între delegațiile R.D. Vietnam și S.U.A. Xuan Thuy a declarat că delegația sa respinge ideea unei conferințe în doi, subliniind că F.N.E. are un rol independent ca reprezentant autentic al populației din Vietnamul de sud și trebuie să fie reprezentat ca atare la tratative. „Partea americană trebuie să poarte întreaga răspundere pentru întîrzierea ținerii acestei conferințe în patru", a spus vorbitorul.La adunare a luat, de asemenea, cuvîntul Nguyen Thi Binh, șefa delegației Frontului Național Eliberare din Vietnamul de de sud.

de pla- im- de econo-

Sensul unei agitații

Multă vreme latente, frămîntările interne politico-sociale din Irlanda de nord s-au agravat în ultimele luni, dînd loc la manifestații publice și ciocniri cu poliția. Situația creată se dato- rește de fapt unor cauze mai vechi, pornind încă de la împărțirea Irlandei după primul război mondial : partea de sud a insulei a devenit independentă sub numele de Republica Irlanda, în timp ce șase din cele nouă districte ale provinciei Ulster, cunoscute ca Irlanda de nord, au rămas la Marea Britanie. Această provincie are o a- numită autonomie regională, un parlament local la Belfast și un guvern cu atribuții administrative interne condus de Terence O’Neill. Ritmul mai lent al dezvoltării economice față de alte regiuni ale Marii Britanii constituie o permanentă sursă de nemulțumiri. Această situație generatoare de fricțiuni pe plan politic și social s-a grefat pe apartenența religioasă a populației — catolici în sud și protestanți în nord.O mică parte locuitorii Irlandei nord aparțin catolice, ceea ce a dat loc unui curent cres- cînd în favoarea uni-
din de religiei

Sesiunea O.N.U
® Luări de poziție în iavoarea restabilirii drepturilor 

R. P. Chineze în O.N.U.

© Au început dezbaterile generale în problema 
dezarmăriiNEW YORK 12. — Trimisul special Agerpres, N. lonescu, transmite : O dată cu intrarea în cea de-a doua parte a lucrărilor sale, sesiunea a 23-a a Adunării Generale a O.N.U. a înregistrat o simțitoare intensificare a dezbaterilor, care se desfășoară în aceste zile paralel — atît în Adunarea generală cît și în comitetele principale ale acesteia.în cadrul dezbaterilor pe marginea problemei „restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U.", care au loc în Adunarea Generală, au luat cuvîntul pînă în prezent reprezentanții a peste zece state. Majoritatea vorbitorilor au subliniat necesitatea soluționării grabnice și echitabile a acestei probleme de care este strîns legată eficiența activității O.N.U. „Conceptul de universalitate a organizației — a declarat reprezentantul Yemenului, Mohsin Alaini — nu poate fi îndeplinit cu adevărat, atîta timp cît unele state sînt lipsite de dreptul lor legitim în O.N.U.'1. El a subliniat că delegația sa se pronunță cu fermitate pentru restabilirea grabnică a drepturilor Republicii Populare Chineze, conșiderînd că „a- ceasta este singura cale de asigurare a eficienței acestui organism mondial". Delegația Italiei a prezen-

tat un proiect de rezoluție (printre ai cărui coautori se atlă, de asemenea, Belgia, Chile, Islanda și Luxemburg), în care se propune crearea toate reco- găsi- prac-

EVENIMENTELE
DIN ORIENTUL APROPIATIERUSALIM 12 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Miniștri al Israelului, Levi Eshkol, a făcut o declarație în Parlament în care a prezentat punctul de vedere al guvernului său asupra modalităților de reglementare a crizei din Orientul Mijlociu. El a subliniat că un tratat de pace „constituie temelia indispensabilă a reglementării între Israel și vecinii săi arabi" menea tratat „1 frontiere sigure și recunoscute", a subliniat că ar dori ca Egiptul răspundă apelului de a se ajunge

și că fără un ase- ,nu pot fi stabilite El să la
Ut

o reglementare pe cale pașnică și că o astfel de reglementare poate fi realizată prin tratative directe, refuzul unor asemenea tratative echiva- lînd cu o nerecunoaștere fără care nu poate fi realizată pacea.
★CAIRO 12 (Agerpres). — Ziarul egiptean „Al Ahram“ anunță că ministrul afacerilor externe al R.A.U., Mahmud Riad, va avea în viitorul apropiat consultări cu oficialități guvernamentale ale celorlalte țări arabe pentru a examina situația din Orientul Apropiat în lumina perspectivelor actuale ale misiunii Jarring. Riad a cerut miniștrilor de externe ai țărilor arabe să-și expună punctul de vedere față de ultimele evenimente din Orientul Apropiat și măsurile care se impun.

burg), in care se propune unui comitet care să studieze aspectele problemei și să facă mandărl, anul viitor, privind rea unei soluții „echitabile și tice".In Comitetul politic al Adunării Generale au început, marți dimineața, dezbaterile generale în problemele dezarmării. Pe agenda Comitetului se află raportul Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva cu privire la : „Problema dezarmării generale și totale", „necesitatea urgentă a încetării experiențelor nucleare și termonucleare", „eliminarea bazelor militare străine din țările Asiei, Africii și Americii Latine", precum și memorandumul guvernului Uniunii Sovietice privind măsurile urgente ce se impun a fi luate pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării. Totodată, participanții la lucrările Comitetului vor examina documentele finale ale Conferinței statelor ne- posesoare de arme nucleare.Luînd cuvîntul în ședința de marți, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., I. Malik, a prezentat un proiect de rezoluție în care se prevede ca Adunarea Generală să sublinieze importanta măsurilor privind încetarea cursei înarmărilor nucleare și înfăptuirea dezarmării, cuprinse în memorandumul sovietic, să ceară secretarului general să transmită spre dezbatere acest document Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, și să ceară comitetului să examineze fără întîrziere această problemă și să prezinte un raport celei de-a 24-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
Plenara C. C. al
Partidului Muncii

Criză politică 
prelungită 
în Liban

GUVERNUL YAFI
ȘI-A PREZENTAT DEMISIABEIRUT 12 (Agerpres). — După aproape două săptămîni de la formarea sa, cabinetul libanez și-a prezentat marți demisia președintelui He- lou, prelungind o criză politică apreciată drept cea mai gravă din ultimii zece ani. Noua echipă guvernamentală din Liban, formată după intervenția președintelui țării care a amenințat că va demisiona dacă principalele grupări politice nu cad de acord asupra unei formule de guvern, era alcătuită din numai patru membri, urmînd să fie lărgită ulterioriSe pare însă că pe parcurs au intervenit noi disensiuni între blocurile politice libaneze, îneît premierul Yafi a fost silit să prezinte demisia cabinetului său, precizînd, conform a- genției Reuter, că „în actuala sa componență, guvernul nu poate face față situației".

Stabilirea de relații diplomatice

QUITO 12. — Trimisul special Agerpres, I. lonescu, transmite: Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al României, a avut la 11 noiembrie o întrevedere cu Rogelio Valdivierso Egeriguren, ministrul relațiilor externe al Ecuadorului. Cei doi miniștri au procedat la un schimb de scrisori prin care din împuternicirea celor două guverne au fost stabilite relații diplomatice la rang de ambasadă, în cuvântările rostite cu acest prilej, miniștrii de externe ai celor două țări au subliniat importanța stabilirii relațiilor diplomatice între România și dezvoltarea între borări rodnice și prieteniei dintre și Ecuadorian.In cursul aceleiași zile, ministrul de externe al României întrevederi cu Jose Icaza Roldos,

Ecuador pentru ele a unei cola- inultilaterale, popoarele aromân
a avut

rii cu Republica Irlanda. Restul populației, situat într-o proporție majoritară de partea partidului unionist (a- liat al partidului conservator britanic) se pronunță pentru menținerea actualului statut în cadrul Marii Britanii. Fiind la putere unioniștii, au fost create anumite condiții pe care catolicii le consideră discriminatorii, atît în ce privește ocuparea postu-

ministrul industriei și comerțului, și cu Pedro Menendez Gilbert, ministrul agriculturii, în cursul cărora au fost discutate probleme privind relațiile dintre cele două țări în domeniile respective de activitate.Ministrul afacerilor externe al României a avut o întrevedere de lucru cu Fausto Cordovez Chiri- boga, președintele juntei naționale de planificare și coordonare nomică. Cei doi miniștri au un larg schimb de vederi în tură cu căile de dezvoltare ațiilor comerciale. între România și Ecuador pe baza acordurilor comerciale și interbancare existente între cele două țări.Marți la amiază, Corneliu Mănescu a părăsit capitala Ecuadorului îndreptîndu-se spre patrie.

eco- avut legă- rela-

agențiile de presă transmit:
au»

Lupte violente în R. A. Yemen. In Republica Arabă Yemen au fost reluate luptele între unitățile guvernamentale și forțele înarmate ale Imamului El Badr, relatează agenția U.P.I., citînd postul de radio Sanaa. Deosebit de violente sînt luptele care se dau în apropierea frontierei cu Arabia Saudită, al cărei guvern sprijină acțiunile forțelor regaliste. Se anunță că în timpul atacurilor lansate de unitățile republicane, peste 400 de regaliști au fost scoși din luptă. Datorită succeselor obținute de armata guvernamentală, în prezent, în regiunea Sanaa domnește calmul.
Amînarea procesului lui Ray. Tribunalul din Memphis, însărcinat cu judecarea procesului lui James Earl Ray, asasinul presupus al pastorului Martin Luther King, a aprobat marți cererea acuzatului de a-și schimba avocatul și de a se amîna procesul. Nioi o nouă dată nu a fost stabilită pentru începerea procesului.

în Pakistan continuă de
monstrațiile studențești. La Bahawalpur, Raliimyar, Khaen, Ragod- ha, Jaranwala și Tobatek Singh, jșgli- ția a intervenit împotriva demonșQ liniilor făcînd uz de gaze lacrimogene.

La„Avtoindustria-63".Moscova s-a sdeschis expoziția „Avto- industria-68", care înfățișează realizările industriei producătoare de instalații pentru fabricile de automobile din 11 țări. Potrivit agenției TASS, firme din Anglia, Japonia, R. F. a Germaniei, Franța, care furnizează deja anumite instalații, pentru industria automobilelor din U.R.S.S., și altele sînt larg reprezentate în cadrul expoziției.
0 delegație a Ministerului 

Comerțului Interior din tara noastră, condusă de ministrul Ion țan, a sosit marți la Budapesta, răs-punzînd invitației ministrului comei țu- Iui interior al R. P.
P. C. din Luxemburg a 

înregistrat succese cu pri
lejul alegerilor comunale, în Differdange, al treilea mare oraș din Luxemburg, partidul comunist și-a mărit numărul mandatelor de la 2 la 4, în timp ce partidele socialist și creștin-social au pierdut cîte un mandat.

din CoreeaPHENIAN 12 (Agerpres). — După cum anunță agenția A.C.T.C., la 11. noiembrie, au început la Phenian lucrările Plenarei lărgite a C.C. al Partidului 'Muncii din Coreea. Lucrările plenarei sînt conduse de Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al partidului. La ordinea de zi se află două puncte : 1) întărirea în continuare a muncii în domeniul transporturilor feroviare ; 2) Modul de îndeplinire a hotărîrii celei de a XVI-a Plenare, cu privire la îmbunătățirea activității administrației întreprinderilor. Raportul la primul punct a fost prezentat de Kim Ir, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, prim-vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri.

Pă-
Ungare. Un incendiu * izbucnit ia bordul submarinului britanic „Alliance", care ia parte la manevrele navale ale N.A.T.O. din Mediterană. Submarinul s-a ridicat imediat la suprafață, iar echipajul a reușit să stingă incendiul.

La 11 noiembrie în Republica Arabă Unită au avut loc de-a lungul Canalului de Suez manevre militare ale armatei egiptene. Au participat u- nități de blindate, infanterie moto- mecanizată și ale aviației egiptene. La faza finală au asistat președintele Nasser, ministrul apărării, generalul Mohamed Fawzi, precum și generalul Saleh Mahdi Ammash, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru de interne al Irakului, care s-a aflat într-o vizită oficială în R.A.U.

întrevedere Nixon-John-ales al StatelorSOH. PreședinteleUnite, Richard Nixon, a avut luni o întrevedere la Casa Albă cu președintele Johnson. Cu această ocazie a fost făcută o trecere în revistă a situației internaționale și în special a situației din Vietnam. Expunerile au fost prezentate de secretarul de stat Dean Rusk, de ministrul apărării, Clark Clifford, și de alte personalități oficiale.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, IosiP ®roz Tito, a primit luni la Belie pe ministrul afacerilor externe al Australiei, Paul Hasluck, care se află într-o vizită în Iugoslavia.

A FOST
SALVAT
PROIECTUL
E.L.D.O. ?

unei

Germania 
Italia, Olanda, 

altele, 
rachete

explozivă" șî, ca urmare, Terence O’Neill, premierul Irlandei de Nord, s-a întîlnit la Londra cu primul ministru Harold Wilson. Principalul obiectiv al întrevederii a fost discutarea unui proiect de reforme interne promise mai demult, avînd ca puncte mai importante revizuirea, actualului sistem al votului electoral și distribuirea în mod egal a locuințelor în cadrul actualului program de construcții.Dificultățile continuă totuși să rămînă și se pare că nu există șanse de a le depăși decît în cursul unui proces mai îndelungat, care, după părerea observatorilor politici, va cere atît introducerea unor reforme interne, acceptabile pentru toate părțile, cît și o continuă îmbunătățire a relațiilor cu Republica Irlanda. Unul din primele obstacole constituie presiunile asupra lui unioniștii . .care se opun măsurilor de reformă. Se semnalează, totodată, o înmulțire a cererilor în rîndul deputați- lor laburiști în favoarea unei intervenții a organelor centrale de la Londra, în vederea aplanării situației con- flictuale din Irlanda de Nord.

CORESPONDENTA 
DIN EONDRA DE 
IA " "

îlîn prezent exercitate O’Neill de extremiști,

LIVIU RO- 
DESCV

rilor, cît și în sfera drepturilor politice.în ultimul timp s-a conturat primejdia u- nei polarizări a extremiștilor — pe de o parte grupul unionist de dreapta al lui Pais- lei, iar pe de alta, e- lementele catolice grupate în așa-numita „mișcare pentru drepturile civile". Demonstrațiile și ciocnirile de la 5 octombrie, cînd s-au înfruntat grupurile rivale la Belfast, au stimulat fermentul social existent, ajungîndu-se astfel la noi demonstrații publice, atît la Londra cît și la Belfast. Situația politică a fost considerată ca devenind „potențial

PRAGA 12 (Agerpres). — Guvernul R. S. Cehoslovace, prezidat de O. Cernik, a discutat într-o ședință proiectul directivelor economice precizate pe anul viitor și situația în domeniul investițiilor pe anul 1969. Potrivit rezultatelor care se așteaptă la sfîrșitul acestui an, în 1969 venitul național va crește cu 6—7 la sută. Se prevede creșterea salariului real cu 2,5 la sută și alocarea de fonduri importante pentru extinderea construcției de locuințe și dezvoltării producției mărfurilor de larg consum.
. *Guvernul cehoslovac și Prezidiul Consiliului Central al Sindicatelor au ținut o ședință comună în care a fost discutat proiectul programului pentru creșterea nivelului de trai și măsurile politico-sociale pentru anul 1969.

(Urmare din pag. I)

„LE MONDE" DESPRE

Corespondentul din Washington al ziarului „Le Monde", A. Clement, a- nalizează, într-un articol intitulat „Partidul democrat este astăzi un trup fără cap", situația din acest partid după înfrîngerea în alegeri a candidatului său la președinție, H. Humphrey. _„Ce se va întîmpla acum în lagărul partidului democrat? — se întreabă autorul. Contrar anumitor pronosticuri, partidul a rezistat bine a- saltului republican și propagandei diversioniste a lui Wallace. Dar el este astăzi un trup fără cap. Johnson pleacă, Humphrey se eclipsează. Asasinii americani au lichidat pe cei doi Kennedy, cei mai dinamici. Liderul majorității din Senat, Mike Mansfield, se bucură de o simpatie mai largă în rîndurile partidului, dar nu are un temperament de căpetenie a intrigilor politice. Președinția Camerii reprezentanților rămîne în mîinile lui John McCormack, care este membru

al Congresului din 1920; acesta inspiră sentimente diverse, dar n-a dovedit niciodată că ar putea fi un lider. Senatorul McCarthy s-a dat la fund. Senatorul Edward Kennedy ascunde poate mari ambiții, dar deocamdată nimic nu transpiră în public și oricum îi va rămîne să le justifice. Senatorul Edmund Muskie a obținut 55 la sută din voturile statului Maine, ceea ce este mai puțin decît procentul de 68 la sută realizat de Johnson în 1964, dar constituie o performanță într-un stat cu solide tradiții republicane. El ar putea să joace un rol, dar ar fi prematur să se spună că acesta va fi unul de prim plan".■ „Partidului — scrie Clement în concluzie — nu îi lipsesc oameni cu merite și de curaj, dar deocamdată sînt toți la același nivel: cursa este deschisă, chiar dacă pentru lunile care urmează ea este, după toate aparențele, o cursă de încetineală".

Cu prilejul aniversării independenței sfatului Panama, în capitala țării au 
avut loc demonstrații împotriva juntei instaurate recent la putere

Semicentenarul Republi
cii Rustria. La 12 noiembrie s-au împlinit 50 de ani de la proclamarea Republicii Austria de către Adunarea Națională Provizorie. Marți dimineață s-au întrunit în ședințe festive Consiliul de Miniștri și Parlamentul austriac, în ședința comună a celor două camere ale Parlamentului, președintele republicii, F. Jonas, și președintele Consiliului Național, A. Maleta, au evocat importanța evenimentului, momentele importante din istoria republicii și năzuințele poporului austriac de a trăi în pace.

Fostul ministru de exter
ne al Irakului, Nasser al 
Hani, a fost asasinatIuni șaptea la Bagdad, transmite agenția Reuter, citînd surse autorizate.

Pronunțarea sentinței în 
procesul de la Atena intentat persoanelor acuzate de a fi organizat atentatul împotriva premierului grec, Papadopoulos, a fost amînată marți pînă duminică. S-a anunțat că doi membri ai completului de judecată s-au îmbolnăvit.

mentale sînt șl mai nebuloase decît la început. Care este explicația ?Cert este faptul că fiecare dintre partidele coaliției își are „contribuția" sa proprie. De pildă, socialiștii. După o îndelungată perioadă de „reflectare" și de „dezangajare" față de guvern, inițiată tocmai în scopul strîngerii rîndurilor partidului în jurul unui nou program, care să reflecte revendicările maselor populare în domeniul economic, social și politic — P.S.I. pare a-și fi irosit timpul în zadar. In mod paradoxal, după luni de zile, socialiștii se prezintă astăzi mai dispersați decît se găseau imediat după reculul înregistrat la alegerile din 19 mai. Au existat două mari prilejuri — congresul P.S.I. și plenara de zilele trecute a comitetului central al partidului — pentru înlesnirea regrupării forțelor socialiste, a realizării unității interne și a unei majorități omogene. Ele însă au fost ratate și încă , nu se poate aprecia consecințele în viitor. Cele cinci curente existente în prezent în cadrul P.S.I. au dus, practic, la împărțirea în două grupuri mari, sensibil egale din punct de vedere numeric. Nu este vorba însă doar de aspectul cifric al acestei diviziuni. Din păcate, înseși liniile politice preconizate 1 de cele două grupuri — destul de neomogene, de altfel — se află în contradicție. In timp ce curentele „Autonomia socialistă" (Nen- ni) și „Reînnoirea socialistă" (Ta- nassi) se pronunță, între altele, pentru o politică de colaborare, vag condiționată, cu Partidul democrat- creștin, pentru valabilitatea alianței atlantice și respingerea relațiilor cu forțele de stînga (îndeosebi cu Partidul Comunist Italian), celelalte trei

curente — „Revoluția și unitatea socialistă", (de Martino), „Angajamentul socialist" (Giolitti) și „Stînga socialistă" (Lombardi), preconizează un program mai adaptat cerințelor generale ale oamenilor muncii, acceptă unitatea de acțiune a tuturor forțelor de stînga, atît în parlament cît ‘ și în afara acestuia.In aceste condiții, nu poate fi vorba de un program socialist unitar pentru actuala legislatură. Iar observatorii politici din Roma nu ezită să afirme că motivele dezacordului

publican, și aici, la congresul încheiat duminică, s-au exprimat critici severe împotriva rolului „minor" ce le-a fost rezervat republicanilor. Pornind de la premisa că centrul- stînga „nu a înțeles pe deplin și nu a interpretat just adevăratele cerințe ale dezvoltării societății italiene" — după cum a declarat la congres secretarul general al partidului — republicanii se pronunță „pentru o profundă revizuire critică, atît a politicii de centru-stînga dusă pînă în prezent, cît și față de
ÎNAPOI la vechea formulă
A

GUVERNAMENTALA?
și frămîntărilor din rîndurile socialiștilor rezidă în „falimentul unificări socialiste făcute pe șubrede". In acest context cu greu se poate considera că „majoritatea de 52 la sută" va reuși să asigure o dezvoltare normală a activității unui partid pentru care au votat patru milioane de alegători. înainte de a hotărî eventuala lor revenire la guvern, socialiștii așteaptă să vadă ce va hotărî consiliul național al partidului democrat-creștin care se întrunește la 19 noiembrie.în ceea ce privește celălalt partener al democrat-creștinilor în coaliția de centru-stînga. Partidul re-

unei baze o nouă perspectivă a acestșia".Părerea observatorilor politici din Roma este că formula de centru-stînga, afirmată de către partidele ce i-au dat naștere ca fiind „unica posibilitate de guvernare", în condițiile raportului actual de forțe din Italia, se clatină. Readucerea ei pe linia de plutire depinde acum în mod hotărîtor de partidul așa-numitei „majorități relative", adică de partidul democrat-creștin. Peste o săp- tămînă se întrunește consiliul său național, amînat de mai multe ori pînă acum. Dar va da partidul democrat-creștin răspunsul care să permită majorității din cadrul P.S.I.

să reia tratativele în vederea reanimării coaliției de centru-stînga? Pentru o acțiune în această direcție există serioase obstacole chiar în cadrul P.D.C.Acestea sînt condițiile pe fundalul cărora se desfășoară campania pentru apropiatele alegeri administrative parțiale. în cadrul acestei campanii partidele politice din afara coaliției, îndeosebi Partidul Comunist Italian și P.S.I.U.P., își reafirmă poziția față de actuala ' situație politică, preconizînd căile de reglementare a acesteia.' „Nu se poate merge înainte — declara la un miting Giancarlo Pajetta, membru al direcțiunii P.C.I. — fără a interpreta corect rezultatele alegerilor de la 19 mai, care au indicat limpede orientarea spre stingă a corpului electoral. Promovarea în continuare a unei politici conservatoare, care contravine intereselor vitale ale oamenilor muncii, nu are nici o șansă de succes. Trebuie să se treacă neîntîrziat la înfăptuirea unei politici de reforme democratice, în folosul maselor de'oameni ai muncii, al păcii și democrației".Peste 12 milioane de alegători s-au pronunțat la alegeri pentru o astfel de politică și greutatea cuvîn- tului lor nu poate fi pusă la îndoială. De altfel, acțiunile de masă ce au cuprins în prezent întreaga Italie în sprijinul revendicărilor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor muncii, a promovării unei politici de progres social și pace, sînt cît se poate de concludente. Eie demonstrează, totodată, că evoluția situației politice din Italia nu este și nu poate fi determinată doar de calculele celor trei partide ale coaliției de centru-stînga.

■ Este încă greu de spus. In 
orice caz, o adiere de opti
mism se face simțită în legă
tură cu soarta proiectelor de 
construire a sateliților euro
peni de telecomunicații, în ur
ma acordului realizat luni, la 
Bonn, la conferința miniștrilor 
pentru problemele științei și 
tehnologiei din țările membre 
ale E.L.D.O. (Organizația vest- 
europeană pentru construirea și 
lansarea de rachete spațiale). 
Acordul urmărește să pună ca
păt crizei care a frămîntat de 
luni de zile această organiza
ție și să-i prelungească exis
tența în forma actuală pînă în 
1975.

După cum se știe, E.L.D.O., 
din care fac parte Anglia, Bel
gia, Franța, ~ 
dentală, 
propunea, între 
iectarea 
ropa II" pentru lansarea de sa
teliți de televiziune. Dar proiec
tul a ajuns în impas. Anglia a 
anunțat în aprilie a. c. că, din 
motive de ordin financiar, își 
reduce substanțial participarea 
la programele spațiale europene și că, de altfel, intenționează ca, 
în 1971, data scadenței angaja
mentelor asumate, să se retra
gă din E.L.D.O. Acest fapt a 
zdruncinat puternic întregul 
sistem de cooperare științifică 
dintre țările Europei occiden
tale. In fața gravelor dificul
tăți financiare, E.L.D.O. era a- 
menințat să se prăbușească.

Conferința întrunită acum la 
Bonn a căutat să găsească o 
soluție de compromis. Partici
panții au elaborat un așa-zis 
..plan de austeritate", în baza 
căruia s-a renunțat la o serie 
de perfecționări tehnice și la 
un număr de experimentări 
prevăzute inițial. Noul program 
prevede numai două lansări ale 
rachetei „Europa I" cu trei 
trepte și două lansări ale ra
chetei „Europa II" cu patru 
trepte. Pe de altă parte, Ma
rea Britanie s-a angajat să 
furnizeze racheta „Blue Streak", 
care formează primul etaj al 
rachetei „Europa", pînă în 1976, 
deci la 5 ani după ce se va re
trage din organizație.

După cum se vede, adevăra
tele date ale problemei au fost 
escamotate. Ele constau în fap
tul că într-o serie de țări atlan
tice se alocă sume colosale pen
tru cheltuielile militare, în de
trimentul unor proiecte de in
teres științific. consacrate sco
purilor de pace și progres ale 
omenirii contemporane.
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