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CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

PROLETAR! OiN TOATE ȚĂRILE, UNÎȚi-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Republicii Democrate GermaneJoi, 26 decembrie 1968, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a 
primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate Germane la București, Ewald Moldt, la cererea acestuia.Intilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.
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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Ritmurile dinamice 
ale chimiei

got dimineața au fost reluate In ședință plenară lucrările celei rie-a Xll-a sesiuni a celei de-a V-a legislaturi, a Marii Adunări Naționale. în perioada de la ultima ședință plenară, lucrările s-au desfășurat în comisii permanente, care au examinat proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni.Ora 10. Sosesc în sala de ședințe conducătorii partidului și statului, care sînt întîmpinați cu puternice aplauze de întreaga a- sietență.în loja din dreapta incintei au luat Ioc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ton Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Viril' Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 4'hianu, Constantin Drăgan, Janos Fazekaș, Manea Mănescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.în loja din stînga se aflau membrii Consiliului de Stat.La lucrările sesiunîj participă, alături de deputați, numeroși invitați : conducători ai instituțiilor
Expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer 

la proiectul legii de organizare și funcționare
a consiliilor populareStimați tovarăși deputați.în actuala sesiune, Marea Adulare Națională urmează să dezbată și să consacre, prin votul său, legea de organizare și funcționare a consiliilor populare, document important în dezvoltarea construcției de stat, în desăvîrșirea orîn- duirii socialiste, în dinamizarea întregii vieți sociale din țara noastră. Circumscrise în vasta arie de preocupări novatoare ale partidului pentru perfecționarea continuă a tuturor compartimentelor mecanismului economic, socialși politic, pentru punerea sistematică de a- cord a formelor și metodelor de organizare și conducere cu realitățile în permanentă modificare, prevederile cuprinse în proiectul de lege sînt menite să creeze un cadru mai prielnic activității multilaterale desfășurate de' organele locale ale puterii și administrației de stat, cu largi rezonanțe în viața socială. Proiectul își deslușește întreaga semnificație dacă este privit în contextul acestor preocupări, ca parte componentă a unui efort atotcuprinzător, dacă avem în vedere, în aceiași timp, în toată bogăția lui, programul unitar, elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională ■ a Partidului Comunist Român în vederea desă- vîrșirii edificiului orînduirii noastre.A devenit un fapt bine cunoscut tuturor că, în abordarea problemelor privind mersul înainte al construcției socialiste, partidul pornește de la concepția că structurile, formele organizatorice, ca și metodele de conducere nu sînt și nu pot fi osificate, date o dată pentru totdeauna. Materialismul dialectic și Istoric au demonstrat de mult, în modul cel mai convingător, că tot ceea ce există în natură și societate cunoaște o neîntreruptă dezvoltare, guvernată de legi obiective. Societatea socialistă, su

în timpul lucrărilor sesiunii

centrale și organizațiilor obștești, activiști de partid și de stat, pei’- sonalități ale vieții economice, științifice și culturale.Sînt prezenți, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice a- creditați în țara noastră, precum și ziariști români și corespondenți ai presei străine.Lucrările ședinței au fost deschise de președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, care în numele Biroului M.A.N. a propus deputaților completarea ordinii de zi a actualei sesiuni cu următoarele proiecte de legi, primite după ultima ședință plenară.— Proiectul de Lege pentru modificarea unor articole din Constituția Republicii Socialiste România.— Proiectul de Lege privind a- mortizarea fondurilor fixe.— Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă 

pusă și ea acțiunii legilor universale ale dialecticii, reprezintă, in- mod firesc, un organism care se făurește și se împlinește într-un îndelung proces evolutiv. Evoluția ei se distinge față de aceea, a o- rîndtiirilor anterioare prin faptul că se fundamentează pe o teorie științifică despre societate, pe folosirea conștientă a legilor dezvoltării sociale și se desfășoară sub îndrumarea partidului comunist — forța politică conducătoare în ampla operă de construcție socialistă. Critică și revoluționară în esența ei, teoria marxist-leninistă presupune, înainte de toate,, stud iul deosebit de atent al realităților în permanenta lor devenire și depășire dialectică, disocierea structurilor viabile de cele anacronice, a elementelor pozitive, stimulatoare, de cele perimate, cu influențe negative asupra evoluției sociale.Procesele și fenomenele din societate se disting, întotdeauna, prin anumite trăsături cu caracter general, ca și prin note specifice, particulare, generate de condițiile concrete economice, sociale și politice în care aceste procese și fenomene au loc. Generalul și particularul — categorii fundamentale ale dialecticii — formează o unitate inseparabilă în revoluția și construcția socialistă, care, avînd în esență același obiectiv, îmbracă în mod necesar o multitudine de forme, diferențiate de la o țară la alta. Varietatea acestor particularități s-a accentuat considerabil în zilele noastre, sub influența unui ansamblu de factori, între care un rol decisiv îl joacă revoluția științifico-tehnică ce se propagă cu rapiditate, remodelînd, potrivit circumstanțelor concrete în care se desfășoară, toate domeniile de activitate. Viitorul lasă să se întrevadă — cum încă Lenin remarca — nu restrîngerea, ci creșterea diversității de situații in

Cehoslovacă, semnat la Praga la 1G august 1968.Marea Adunare Națională a a- doptat în unanimitate completarea ordinii de zi cu proiectele de legi respective.Ca urmare, în actuala ședință plenară deputății vor dezbate următoarele proiecte de legi:1. Proiectul de Lege pentru modificarea unor articole din Constituția Republicii Socialiste România.2. Proiectul de Lege de organizare și funcționare a consiliilor populare.3. Proiectul de Lege pentru organizarea judecătorească. . 4. Proiectul de Lege privind comisiile de judecată.
PAGINILE V-VI

LEGEA DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A CONSI
LIILOR POPULARE

ț:are noi și npi popoare vor păși la soeiăTKin. •în asemenea împrejurări ar fi, desigur, nerealișt a socoti că pot exista rețete unice pentru organizarea relațiilor sociale și conducerea societății, că ar fi posibilă o uniformitate a formelor și metodelor de edificare a socialismului. Partidul nostru a arătat în repetate rînduri, iar experiența a'confirmat, că nesocotirea sau absolutizarea, fie a legilor obiective generale, fie a condițiilor specifice, transplantarea fără discernămînt într-o anumită țară a formelor și metodelor proprii altor țări nu pot decît să- îngreuneze materializarea ideilor socialismului științific, să producă perturbări în desfășurarea transformărilor revoluționare, precum și în mersul construcției socialiste. în cele din urmă. însăși înfăptuirea cerințelor legilor și principiilor ge- neral-valabile ale construirii socialismului depinde de măsura în care, la stabilirea programului de creare și perfecționare a noii orfnduiri, se ține seama de ceea ce e specific țării respective, corelat cu ansamblul relațiilor internaționale în care se realizează acest program. Construirea socialismului nu poate fi concepută în afara particularităților naționale proprii țării în care se desfășoară, a cadrului social- politic pe care-1 constituie națiunea țării respective. Toate acestea impun, ca o îndatorire de prim ordin, găsirea celor mai adecvate modalități de organizare și conducere a vieții sociale, promovarea măsurilor izvorîte din continua explorare a realităților proprii și a particularităților istorice naționale, din studierea și folosirea creatoare a experienței altora, a celor mai a- vansate cuceriri ale gîndirii și practicii sociale.

5. Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Procuraturii Republicii Socialiste România.6. Proiectul de Lege privind impunerea veniturilor realizate din activități agricole.7. Proiectul de Lege privind amortizarea fondurilor fixe.8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, semnat Ia Praga la 16 august 1968.(Continuare în pag. a II-a)

Practica de f pînă acum, construirea sociahsriiulu'i''în România demonstrează, cu forța expresivă a faptelor, adevărul celor spuse mai înainte. Dacă poporul nostru a repurtat succese pe toate tărâmurile, faptul își are explicația în aplicarea creatoare de către partid a principiilor marxism-leninismului, în realismul politicii adoptate. în Corespondența acestei politici cu imperativele și posibilitățile fiecărei etape parcurse pe calea noii o- rînduiri, Partidul nu s-a oprit la scheme rigide, ci a căutat, de fiecare dată, să sesizeze mutațiile petrecute în realitate și noile exigențe cărora acestea le dau naștere, să aprecieze lucid și în spirit critic una sau alta dintre formele și metodele folosite în conducerea vieții sociale, să înlăture cu curaj ceea ce s-a învechit, să stabilească cele mai fericite modalități de organizare și dirijare a societății, să deschidă drum larg noului, să netezească terenul de înaintare spre(Continuare în pag. a II-a)
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Angajamente pentru sporirea aportului științei 
h dezvoltarea economiei naționale

Publicăm în continuare angajamentele consiliilor științifice ale unor insti
tute de cercetare și proiectare, ca răspuns la chemarea adresată de institutele 
de cercetări și proiectări din sectorul 7 al municipiului București, în vederea 
sporirii aportului cercetării științifice la dezvoltarea economiei naționale, la 
progresul întregii societăți, la desăvîrși rea operei de construcție socialistă.

INSTITUTUL DE CERCETARE 
SI PROIECTARE MAȘINI-UNELTE

SI AGREGATE - BUCUREȘTI
< s ORGANIZAREA UNOR ECHIPE MIXTE DE CER- 
C CETARE • REDUCEREA IMPORTULUI PRIN CON-
> STRUIREA UNOR MAȘINI ÎN ȚARA • EXTINDEREA 
? GAMEI DE ELEMENTE TIPIZATE » DIVERSIFICAREA 
S MAȘINILOR UNELTE.

> Conștienți de faptul că dezvoltarea economiei noas; 
? tre naționale trebuie să se sprijine pe cele mai noi 
C realizări în domeniul tehnicii, ne angajăm să ridicăm 
C munca noastră de conceu ie ,a .ui nivel -oerior.
> urmărind o înaltă eficientă tehnică și economică.
> în acest scop, -activiteto .> noastei' va fi ine -viată 
Z spre crearea unor mașini-unelte la nivelul tehnicii

moderne, contribuind astfel la dotarea industriei noas- 
C tre și la creșterea volumului acestor utilaje la export.
> . Convinși că rezultatele activității noastre vor con
s' tribul la progresul economiei naționale, ne angajăm
> la îndeplinirea următoarelor obiective principale :

INSTITUTUL
DE MECANICA FLUIDELOR 

„TRAIAN VUIA"
• FINALIZAREA UNOR CERCETĂRI ÎNAINTEA 

TERMENELOR CONTRACTUALE • CERCETĂRI DE 
LUBRIFICATIE ÎN GAZE ÎN VEDEREA REALIZĂRII 
UNUI PROTOTIP INDUSTRIAL

Cu deosebită satisfacție cercetătorii Institutului de 
mecanica fluidelor ,,Traian Vuia" au luat cunoștință 
de chemarea institutelor de cercetări și proiectări din 
sectorul 7 al municipiului București către toate insti
tutele de cercetări. în vederea sprijinirii mai eficiente 
a industriei patriei noastre. Cercetătorii institutului 
nostru vor acorda și în viitor o atentie deosebită va
lorificării unor cercetări proprii, fundamentale si 
aplicative, și avem convingerea că valorificarea aces
tor cercetări va reprezenta forma cea mai potrivită 
prin care cercetările academice pot fi legate direct 
de producție, în spiritul directivelor partidului.(Continuare în pag. a Vil-a)

De-a lungul anilor construcției so
cialiste. dezvoltarea în ritm susținut 
a industriei chimice a constituit un 
obiectiv important al politicii econo
mice a partidului și statului nostru. 
Procesul amplu de creștere și di
versificare a producției acestei ra
muri a fost facilitat de bogatele re
surse de materii prime de care dis
pune tara noastră. Țițeiul, gazul me
tan, sarea, minereurile neferoase, 
lemnul au permis crearea unei in
dustrii chimice multilateral dezvol
tată, capabilă să ■ furnizeze produse 
cu valori de întrebuințare superi
oare celor naturale, atît de necesare 
celorlalte ramuri ale industriei, a- 
griculturii și satisfacerii cerințelor 
populației. Aceste premise au putut 
să fie fructificate în acești ani nu
mai datorită politicii con
secvente a Partidului Co
munist Român de indus
trializare socialistă a țării, 
de dezvoltare accelerată a 
forțelor de producție, de 
folosire cît mai deplină a 
puternicului potential ma
terial și uman de care 
dispune tara noastră.

Actualul plan cincinal 
situează în continuare in
dustria noastră chimică pe 
primul loc în ce privește 
ritmul de creștere a pro
ducției. Ritmul mediu a- 
nual de creștere a produc
ției globale realizat de in
dustria chimică în perioa
da 1966—-1968 este de 20 Ia 
sută, superior prevederilor 
din planul cincinal. A- 
ceasta a făcut posibil ca în 
cei trei ani care au trecut 
să,, se realizeze o producție 
industrială de aproape 1,7 
miliarde lei neste prevede
rile cincinalului pentru pe
rioada respectivă. Realiza
rea acestui ritm demon
strează entuziasmul și răs
punderea cu care lucrătorii 
din industria chimică în
țeleg să înfăptuiască sarci
nile trasate de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Importanta acordată de 
partid și de stat dezvoltării 
îndv.ștriei chimice este o-

■ glftittrtil'.în priilrul-finet de 
volumul mare de investiții 
ce i-au fost alocate. în ac
tualul cincinal i s-au re
partizat acestei ramuri 20 
la sută din fondurile de 
investiții destinate indus
triei ; au fost puse in 
funcțiune pînă acum 100 
obiective și capacități dc 
producție, printre care 
Combinatul de îngrășămin
te chimice Tîrgu-Mureș, a 
doua fabrică de relon de 
la Uzina de fibre sintetice 
Săvinești. grupul organic 
de la Combinatul chimic 
Craiova, fabricile, de. îngră
șăminte cu azot și fosfor de 
la Turnu Măgurele, Combinatul de 
celuloză și hîrtie Dej. etapa a Il-a de 
la combinatele de celuloză și hîrtie 
de la Suceava și Brăila, uzina „Poli- 
color" — București, capacități noi la 
Uzina de alumină Oradea. Uzina de 
aluminiu Slatina, Uzina de prelu
crare a maselor plastice Iași. Uzina 
de sodă Govora, Combinatul petro
chimic Ploiești.

Anul 1968 se încheie, în ansamblu, 
cu un bilanț pozitiv în industria 
chimică. După date preliminare, 
producția globală și marfă prevăzu-

(Continuare în pag. a Vll-a)

Constantin SCARLAT
ministrul industriei chimice

te în planul dc stat pe acest an au 
lost realizate cu circa 10 zile mai 
devreme; peste jumătate din 
cele 82 de întreprinderi chimice 
și-au îndeplinit și depășit pînă acum 
prevederile anuale de plan. A- 
preciem că se vor realiza în. plus 
pînă la sfîrșitul anului peste 1100 
tone alumină. 2 360 tone fenol, 600 
tone plastifianți, 700 tone negru de 
fum, 800 tone antidăunători, 24 000 
bucăți anvelope, cantităti însemnate 

DINAMICA 
PRODUCȚIEI 
GLOBALE ‘ 
A INDUSTRIEI 
CHIMICE

de aluminiu, cauciuc sintetic, lacuri, 
vopsele și alte produse. Elocvent este 
totodată, faptul că volumul produc
ției chimice destinate exportului a 
sporit anul acesta cu 19,6 la sută 
fată de 1967, creșteri mai importante 
înregistrîndu-se la sodă calcinată, 
fenol, negru de fum. aluminiu și 
anvelope.

înfățișînd aceste rezultate obținute 
de lucrătorii din industria chimică 
în îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
din planul cincinal, relevăm în mod 
deosebit sprijinul permanent ce l-am 

primit din partea conducerii de . partid 
si de stat, care prin indicații 
prețioase ne-a ajutat direct si con
cret să acționăm cu hotărîre pentru 
lichidarea unor neajunsuri existent» 
în această ramură industrială, pen
tru ridicarea nivelului calitativ al 
activității întreprinderilor și minis
terului. Totodată, noi vedem in a- 
ceste rezultate efectul măsurilor luate 
pentru organizarea superioară a 
producției și a muncii, folosirea ra
țională și mai eficientă a capacități
lor existente, întăririi disciplinei teh
nologice și în muncă. Deși în această 
privință mai avem multe de făcut — 
pe noile platforme chimice de la 
Craiova, Turnu-Măgurele și Brăila 
menținîndu-se încă unele dificultăți 
în bunul mers al producției, care di

minuează sensibil realiză- 
rile bune de ansamblu — 
sintem încredințați că în 
scurtă vreme vom reuși să 
ridicăm activitatea tuturor 
uzinelor și combinatelor 
chimice la nivelul exigente
lor șl sarcinilor actuale.

O importanță primordia
lă se acordă și în acest 
cincinal dezvoltării susți
nute a industriei petrochi
mice, una din cele mai ti
nere și mai moderne sub- 
ramuri ale industriei chi
mice care, datorită marii 
sale eficiente economice, 
permite valorificarea supe
rioară a gazului metan și a 
produselor petroliere. Cal
culele arată că prin folo
sirea gazului metan la fa
bricarea îngrășămintelor ■ 
chimice, valoarea acestuia 
crește de 10 ori în raport- 
cu folosirea Iui drept com
bustibil ; în ce privește , 
gazele de rafinărie, în ra
port cu valoarea acestora 
folosite drept combustibil, 
valorificarea crește de pes
te 17 ori prin fabricarea 
nolietîlenei și de 12 ori prin 
fabricarea de glicoli.

Locul determinant p« 
care petrochimia îl ocupă 
în dinamismul si structura 
producției chimice roma
nești se reflectă în sporu
rile mari obținute în acest 
cincinal la producția de În
grășăminte chimice, mase 
nlastiee si rășini sintetice, 
fire șî fibre sintetice, plas- 
tifianti si detergent!. B'te 
de relevat că pentru reali
zarea sarcinilor care revin 
acestei subramuri esențiale 
a industriei chimice mo
derne, circa 55 la sută din. 
fondurile de investiții alo
cate ministerului nostru in 
actualul cincinal au fost 
destinate dezvoltării șî di
versificării producției pe
trochimice. tn momentul 
de față se află într-o fază 
avansată. de execuție sau 
în probe de producție dife

rite instalații ale noilor combinate 
din Pitești și Rîmnicu-Vîlcea, pre
cum și numeroase alte capacități 
în unitățile existente la Ploiești, . 
Craiova. Săvinești și în alte 
centre industriale. Pe baza intrării 
în. funcțiune a noilor unități ,și folo
sirii mai bune a capacităților exis
tente, în acest an producția de ma
teriale plastice a crescut cu 71 la sută’ 
față de 1965. cea de fibre și fire 
sintetice cu 190 la sută. iaif cea d» 
detergenți cu 40 la sută.

Ținînd seama de evoluția rapidă » 
progresului tehnic în industria chi
mică, precum și de necesitatea 
realizării unor indicatori tehnici și 
economici cît mai ridicați, noile o- 
biective și capacități menționate mai 
sus au la bază procese tehnologice 
dintre cele mai moderne, care au 
demonstrat practic o mare eficientă 
economică. La Combinatul neti-o-(Continuare in pag. a VII-a>

întreprinderile 
Ministerului 
Petrolului au 
îndeplinit 
planul anual

în ziua de 26 decembrie Mi
nisterul Petrolului a anunțat 
realizarea planului pe acest an.

La îndeplinirea si depășirea 
sarcinilor de plan au contribuit 
în mod deosebit trusturile de 
extracție Ploiești si Tg. Jiu. ra
finăriile de la Ploiești, Brazi, 
Teleajen și din municipiul, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Suc
cesele au fost realizate îndeo
sebi pe seama creșterii produc
tivității muncii, care a crescut 
cu peste 4 la sută față de sar
cina planificată.

Calculele estimative ale spe
cialiștilor ministerului arată că 
pînă la sfîrsitul anului unitățile 
din această ramură vor realiza 
la producția globală un spoi- în 
valoare de 136 milioane lei. Vor 
fi livrate peste plan 25 000 tone 
benzină. 7 000 tone petrol. 37 000 
tone motorină. 100 000 tone pă
cură, 16 000 tone uleiuri și alte 
importante cantităti de produse 
petrolifere.

Beneficiile suplimentare sîpt 
evaluate la peste 160 milioa
ne lei.

(Agerpres)
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Expunerea tovarășului Ion
(Urmare din pag. I) desăvîrșirea construcției socialiste. Tocmai în acest fel, resorturile societății noastre, potențele sale intrinseci, tendința ei spre continuă autoperfecționare pot fi pe deplin și eficient valorificate.Cunoașteți că perfecționările pe care partidul le-a inițiat în ultimii ani în diferitele domenii ale vieții sociale sînt dictate de exigențele stadiului actual în care se găsește societatea noastră. Măsurile adoptate urmăresc — după cum s-a subliniat în repetate rînduri — să pună în mișcare mai energic și plenar toate resursele de progres ale edificiului nostru social, să-i imprime înaltele trăsături proprii orînduirii socialiste, care-și propune, finalmente, să-și însușească tot ceea ce a creat mai bun și mai înaintat omenirea, să asigure membrilor săi condiții superioare de trai, de înfăptuire a idealurilor umaniste ale libertății și echității sociale.Intr-adevăr, socialismul este, mai presus de orice, o societate ce are ca ultim scop înnobilarea și deplina realizare a omului, buna lui stare materială și elevarea spirituală, crearea posibilităților pentru integrala consacrare a însușirilor de muncă, de inteligență și de creație ale personalității umane. Partidul nostru consideră că tocmai a- ceasta dă un sens înalt și definește noblețea orînduirii socialiste, în care puterea politică și economică aparține în întregime poporului, stăpîn pe destinele sale, făuritor conștient al viitorului său.Intr-o asemenea perspectivă se conturează valoarea inestimabilă a procesului de continuă dezvoltare a democratismului vieții noastre sociale, proces legic, care ține de esența socialismului și exprimă necesitatea de a se asigura participarea activă a tuturor membrilor societății la rezolvarea problemelor care afectează pe fiecare în parte și colectivitatea în întregul ei. De altminteri, construirea socialismului, reînnoire socială de o amploare și profunzime fără precedent, nu se poate împlini fără fructificarea energiei, inițiativei și capacității creatoare a întregii națiuni, fără crearea condițiilor pentru exprimarea liberă a gîndurilor și opiniilor, fără stricta respectare a legalității, a drepturilor și libertăților cetățenești. Problema nu este, cum se susține uneori, dacă socialismul ar fi compatibil cu democrația, cu libertatea. în realitate, democrația și libertatea — în adevăratul lor înțeles — sînt compatibile numai cu orînduirea în care oamenii sînt despovărați de orice asuprire și exploatare. Desigur, nu se poate face abstracție că, la fel ca orice fenomen social, aplicarea și extinderea principiilor democratice se realizează în mod progresiv în cadrul unui proces din care nu sînt excluse apriori imperfecțiuni și greșeli trecătoare, dar ceea ce este inerent socialismului, avînd un caracter de permanență și ireversibilitate, este tocmai promovarea din ce în ce mai largă a democrației în ansamblul vieții sociale.Suportul trainic al democrației îl constituie, în ultimă instanță, stadiul de dezvoltare materială și culturală la care a ajuns societatea. Istoricește a fost demonstrat că, de regulă, în limitele aceleiași orîn- duiri sociale, democrația este cu atît mai cuprinzătoare și mai autentic înfăptuită, iar libertățile democratice cu atît mai reale și efective, cu cît bogăția materială a unei țări și gradul de cultură al populației sînt mai ridicate.Este notoriu faptul că în decursul unui sfert de secol de cînd poporul român și-a luat soarta în propriile sale mîini, țara noastră a făcut pași însemnați în direcția dezvoltării forțelor de producție, a sporirii potențialului ei economic. In această perioadă, scurtă dacă o raportăm la scara dimensiunilor evoluției istorice. România s-a transformat dintr-o țară economicește mult rămasă în urmă — a cărei situație generală era agravată de un acut dezechilibru al structurii pe ramuri și al repartizării industriei pe diferitele zone teritoriale— într-o țară cu o economie prosperă, care cunoaște unul dintre cele mai dinamice ritmuri de creștere industrială. Această metamorfoză economică și socială își are sorgintea în generalizarea relațiilor de producție socialiste, în înfăptuirea consecventă a industrializării țării— temelie a progresului multilateral, a revitalizării tuturor ramurilor economiei noastre, a creșterii standardului de viață al populației, a consolidării independenței și suveranității naționale.Socialismul nu este realizabil fără a încorpora tot ce s-a produs mai valoros în știință și cultură de-a lungul timpului, fără a infuza în toate sferele vieții sociale marile cuceriri ale cunoașterii contemporane, ale revoluției științifice și tehnice, fără ridicarea gradului de cultură al maselor.Această concepție despre socialism și-a găsit o deplină reflectare în politica partidului nostru. Pe fondul situației economice în continuă ascensiune s-a grefat — cum știți — o puternică mișcare înainte a științei și culturii românești, a învățămîntului de toate gradele, o permanentă creștere a nivelului de cultură și civilizație a maselor.Triumful relațiilor de producție socialiste la scara întregii economii, noua structură de clasă, din care au dispărut definitiv clasele exploatatoare, realizarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate, unitatea social-politică a 

poporului conturează fizionomia României de azi, în care s-a asigurat o ambianță favorabilă desfășurării largi a forțelor sociale și politice ale națiunii, cursului tot mai democratic al vieții ei. Unitatea de gîndire și acțiune a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care își afirmă cu putere deplina adeziune și încredere în politica partidului, și-a găsit o consacrare superioară pe plan organizatoric în constituirea Frontului Unității Socialiste, a cărui forță diriguitoare, recunoscută de toate organizațiile ce îl compun, o reprezintă Partidul Comunist Român.Activitatea multilaterală desfășurată de partid în anii revoluției și construcției socialiste a consacrat rolul său conducător în societatea noastră, a demonstrat o dată mai mult maselor că partidul comuniștilor exprimă, în întreaga sa politică, cerințele majore ale înfloririi patriei, interesele supreme ale națiunii. Acest adevăr l-a sintetizat cu pregnanță tovarășul Nicolae Ceaușescu cînd. spunea : „Partidul nostru își realizează cu succes rolul conducător în societate datorită faptului că este legat prin mii și mii de fire de masele cele mai largi ale poporului, că se identifică cu aspirațiile și interesele supreme ale națiunii, că e trup din trupul clasei muncitoare, al țărănimii, al intelectualității, că prin membrii săi, prin comuniștii români și cei a- parținînd naționalităților conlocuitoare, el păstrează un contact intim cu toate clasele și păturile sociale muncitoare din România. Pentru fiecare om al muncii, partidul reprezintă astăzi autoritatea supremă în viața națiunii socialiste, forța politică și socială cea mai înaintată pe care se sprijină cu încredere tot ceea ce e mai valoros în sînul societății noastre, la care găsesc receptivitate, încurajare și ajutor concret ideile și propunerile cele mai prețioase, exprimînd înțelepciunea colectivă a poporului, sugestiile ■ cele mai îndrăznețe menite să contribuie la accelerarea progresului material și spiritual al României".Componenta de bază a suprastructurii noastre socialiste, principal instrument al edificării noii orînduiri, statul socialist, organele sale centrale și locale sînt și ele supuse unor perfecționări sistematice, potrivit modificărilor ce intervin în ansamblul vieții sociale. Vă este, desigur, cunoscut, că în lumea contemporană, mă refer aici nu numai la sistemul socialist, este tot mai mult resimțită necesitatea ca factorul politic, în speță statul, să dețină un rol din ce în ce mai important și mai activ în reglementarea si dirijarea proceselor sociale. Condiții hotărîtoare ale progresului economic și social, cum sînt: modernizarea bazei țeh- nico-materiale, reproducția lărgită la scara întregii țări, dezvoltarea cercetării științifice și folosirea rezultatelor ei în practică, înfăptuirea unor programe grandioase de transformare a naturii și de punere în valoare a noi resurse — solicită în mod deosebit contribuția statului, participarea sa la coordonarea și bunul mers al acestor acțiuni de anvergură.Un avantaj real, expresie a superiorității orînduirii socialiste, îl constituie, între altele, faptul că ea asigură condițiile optime pentru o asemenea activitate a statului. Dacă în capitalism încercările de intervenție a statului în economie, de pildă, întîmpină greutăți, nu rareori insurmontabile, din cauza opoziției obiectiv ireconciliabile și a conflictelor de clasă dintre exploatatori și exploatați, a ciocnirilor de interese din rîndurile exploatatorilor înșiși, în socialism, caracterul puterii, proprietatea obștească asupra mijloacelor de producție oferă statului posibilitatea de a-și exercita cu succes funcțiile sale cu participarea nemijlocită a maselor, în cadrul unui veritabil democratism.Organizarea și funcționarea statului nostru socialist se bazează, cum se știe, pe aplicarea consecventă a centralismului democratic, principiu care îmbină conducerea centrală, unitară, a economiei și vieții sociale, în general, cu atribuirea de drepturi și răspunderi largi organelor locale, unităților economice și social-culturale. Administrarea, gospodărirea unei societăți complexe și în permanentă modernizare, așa cum se prezintă societatea românească astăzi și cum se va înfățișa cu atît mai mult în perspectivă, devin din ce în ce mai dificile și de-a dreptul imposibil de realizat, la nivel local, microso- cial, pînă la aspectele de detaliu, fără sporirea în dublu sens a rolului organelor locale — atît sub raportul atribuțiilor în rezolvarea problemelor locale, cît și sub acel al participării lor la elaborarea ho- tărîrilor organelor centrale. Aceste necesități au prezidat la stabilirea noii structuri administrativ-terito- riale a țării, ca și a altor perfecționări ce au fost aduse pînă acum aplicării principiului centralismului democratic, toate vizînd, o dată cu întărirea conducerii centrale, adîncirea continuă a laturii democratice, creșterea autonomiei și mobilității organelor locale în conducerea unităților teritorial-admi- nistrative, a unităților de bază.Este vorba, în esență, de introducerea unor asemenea forme organizatorice și a unui asemenea sistem de relații pe verticala și orizontala vieții noastre sociale și de stat, încît întregul mecanism să devină mai suplu, să. funcționeze mai bine și să poată reacționa prompt la noile cerințe ale vieții, 

ale practicii, să poată soluționa în modul cel mai eficient și operativ problemele ce se ivesc pe plan local, ca și pe plan centra] în cadrul orientării de ansamblu a dezvoltării economice și sociale a țării.Onorată adunare.Principiile și orientările pe care le-am evocat înainte au călăuzii și activitatea de elaborare a proiectului de lege privind organizarea și funcționarea consiliilor populare, supus dezbaterii și sancționării Marii Adunări Naționale.Doresc să relev mai întîi că, în conformitate cu practica promovată de partidul nostru și devenită tradițională în elaborarea tuturor documentelor de importanță majoră pentru dezvoltarea construcției socialiste, proiectul de lege a fost întocmit în urina unor minuțioase și îndelungate studii, valorificîndu-se în mod critic tot ceea ce a reliefat mai bun propria noastră experiență, precum și experiența altor țări socialiste în materie de organizare și funcționare a organelor locale de stat. Timp de două luni, proiectul a fost supus dezbaterii publice, în presă, la radio și televiziune. Activiști de partid și de stat, oameni de diferite specialități, cetățeni din toate județele țării au făcut un mare număr de propuneri și sugestii care, analizate și judecate, își află oglindire sintetică în forma actuală a textului, așa cum v-a fost prezentat dumneavoastră.Zilele trecute, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste a analizat și a aprobat în unanimitate proiectul de lege, apreciind că el corespunde în totul politicii Partidului Comunist Român, cerințelor de perfecționare a activității consiliilor populare, dezvoltării democrației noastre socialiste, și a hotărît să susțină adoptarea lui de către Marea Adunare Națională.Punctul de plecare în elaborarea proiectului l-a constituit concepția partidului nostru asupra rolului statului, al organelor puterii și administrației' de stat ca instrumente principale ale colectivității în opera de construire a socialismului, în realizarea finalităților societății pe care o edificăm. Așa cum se arată în proiect, întreaga activitate a consiliilor populare, desfășurată sub conducerea politică a Partidului Comunist Român, are drept scop întărirea orînduirii socialiste, buna gospodărire a resurselor materiale și de muncă, dezvoltarea forțelor de producție și diversificarea economiei locale, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a populației, asigurarea libertății și demnității omului. $1 fiindcă numai în cuprinsul patriei oamenii se valorifică și se afirmă ca, națiune, fiindcă poporul nostru este legat prin strînse relații de solidaritate cu toate celelalte popoare care construiesc socialismul, cu forțele progresiste din întreaga lume, textul adaugă : „Consiliile populare desfășoară o largă muncă de educare a maselor în spiritul devotamentului față de patrie și cauza socialismului, al internaționalismului socialist și al solidarității cu oamenii muncii de pretutindeni". Sînt astfel enunțate lapidar obiectivele cărora le este subordonată activitatea consiliilor populare.Consecință firească a drumului parcurs de România pe calea progresului în anii de la eliberare, activitățile pe plan local s-au extins an de an, în toate domeniile, do- bîndind dimensiuni incomparabile față de cele din trecut. Este ilustrativ, bunăoară, faptul că organele locale ale puterii de stat gospodăresc anual un buget de aproxima- ' tiv 20 miliarde de lei, realizînd, prin unitățile de industrie locală, de construcții-montaj și gospodărie comunală, un plan de producție și prestări de servicii către populație care însumează aproximativ 29 miliarde de lei. Putem anticipa că în perspectivă proporțiile activităților economice, sociale, edili- tar-gospodărești și culturale ale a- cestora vor continua să se amplifice. In aceste condiții este firesc ca organele locale să aibă atribuții suficient de largi pentru a putea soluționa, cît mai eficient, în cadrul orientării de ansamblu Stabilite central, toate problemele care apar pe teritoriul respectiv, pentru a răspunde nevoilor de azi și a veni în întîmpinarea exigențelor de mîine.Trăsătura definitorie a proiectului o dă tocmai faptul că, înscriin-- du-se pe linia preocupărilor consecvente pentru adîncirea continuă a democratismului nostru socialist, el consacră multiplele atribuții de care se vor bucura consiliile populare în spiritul unei largi autonomii și creează cadrul pentru ca aceste atribuții să sporească în perspectivă, pe măsura acumulării experienței, a apariției de noi necesități. Caracteristic este totodată faptul că el oferă premise pentru un dialog viu și permanent, pentru o strînsă conlucrare între organele locale și cele centrale în ambele sensuri — organele locale fiind chemate să analizeze problemele de interes local și republican care se ridică în unitățile administrativ-te- ritoriale și, după caz, să le rezolve sau să facă propuneri organelor competente, să participe la elaborarea măsurilor corespunzătoare, iar organele centrale să acorde celor locale sprijin nemijlocit și asistentă tehnică necesară în desfășurarea întregii lor activități.Parcurgerea textului legii ne o- feră destule exemple în această privință : de pildă, faptul că toate consiliile populare fac propuneri

privind amplasarea obiectivelor de interes republican în vederea folosirii' resurselor materiale și de muncă locale și a rezolvării unor probleme economice, și social-culturale ale unităților administrativ- teritoriale, dezvoltă cooperarea organizațiilor locale cu cele de interes republican aflate în cuprinsul localității sau al zonei teritoriale respective; rezolvă; împreună cu ministerele sau celelalte organd centrale de specialitate, problemele edilitar-gospodărești și sociale legate de funcționarea organizațiilor de interes republican.Acest dialog permanent va avea efecte salutare asupra activității organelor centrale, în care se vor reflecta mult mai bine cuvîntul, opiniile maselor, ale celor care cunosc nemijlocit viața județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, cerințele și posibilitățile reale de satisfacere a lor, cît și asupra activității organelor locale, care vor beneficia în mult mai mare măsură de cunoștințele și experiența celor care au sarcina de a dirija pe plan central diferitele ramuri și sectoare. Pentru ca acest sistem să fie operant și fructuos, sînt desigur necesare eforturi pentru înlăturarea de peste tot a unor practici de muncă învechite, pentru înrădăcinarea unei mentalități corespunzătoare ideilor cărora proiectul vrea să le dea viață, astfel în- cît organele locale să nu mai aștepte în toate împrejurările indicații și soluții de la centru, să abordeze fără timiditate problemele și sarcinile ce le revin, iar organele centrale, în hotărîrile pe care le iau, să se deprindă a consulta organele locale și a ține seama de părerile și sugestiile lor.In aplicarea principiului centralismului democratic, raporturile consiliilor populare între ele și cu Marea Adunare Națională, raporturile dintre comitetele executive și ale acestora cu Consiliul de Miniștri și, de asemenea, dintre organele locale de specialitate ale administrației de stat și organele centrale sînt în așa iei statornicite încît să» asigure îrripletirea» necesară dintre, central și local, armonizarea inițiativelor pornite din unitățile administrativ-teritoriale, cu, exigențele decurgînd din programul unitar al dezvoltării țării.Analizînd textul proiectului, constatăm că aproape nu există domeniu de activitate socială în care consiliile populare să nu fie chemate să-și spună cuvîntul, să-și facă simțită acțiunea. De la înființarea organizațiilor economice, a instituțiilor de învățămînt, cultură, artă și sănătate sau a instituțiilor pentru problemele de muncă și ocrotire socială, de interes local, pînă la adoptarea planului economic și a bugetului local, de la atribuții în agricultură, în comerț, în proiectare și construcții pînă la sistematizarea unităților administrativ-teritoriale — toate acestea și multe altele învederează însemnătatea deosebită ce Se. a- cordă organelor locale în conducerea vieții publice.Bucurîndu-se de o largă autonomie, consiliile populare vor fi în măsură să aducă o contribuție substanțial sporită ca proporții și e- ficiență, la înfăptuirea tuturor sarcinilor construcției socialiste, Ia înflorirea economico-socială și e- dilitar-gospodărească a zonelor și localităților țării. Cînd vorbim însă de autonomia acestora trebuie să accentuăm că orice extindere a ei antrenează o creștere corespunzătoare a răspunderii în exercitarea atribuțiilor. Tocmai de aceea, acordarea unui număr sporit de atribuții necesită din paptea tuturor consiliilor populare o atitudine foarte exigentă în a- bordarea problemelor, o deosebită grijă față de soluțiile ce se adoptă. Numai astfel scopurile urmărite prin lege vor putea fi atinse, angrenajul nostru social, în întregul său, va pulsa mai viguros.In ansamblul atribuțiilor consiliilor populare — fie atribuții comune, fie atribuții specifice — se înscriu — ca o nouă expresie a creșterii răspunderii acestora — cele privind alegerea, precum și revocarea, în anumite condiții, a președinților și judecătorilor tribunalelor județene, a judecătorilor pentru judecătoriile din cuprinsul județelor, a procurorilor șefi ai procuraturilor județene, precum și a conducătorilor organelor locale de miliție ; de asemenea, sînt prevăzute, în mod expres, sarcinile privind asigurarea ocrotirii drepturilor cetățenilor, a legalității, socialiste și a ordinii publice.Numeroase dispoziții ale proiectului de lege vizează modul de funcționare a organelor locale ale puterii și ale administrației de stat. Valorificîndu-se tot ceea ce experiența a certificat că reprezintă forme de organizare și modalități de activitate cu caracter profund democratic, în proiectul de lege sînt incluse și subliniate prevederi care sporesc acest caracter al organelor locale din țara noastră. Se subliniază astfel ca o cerință imperioasă aplicarea principiului muncii și conducerii colective în toate domeniile. Consiliile populare își desfășoară activitatea în mod colectiv, în sesiuni; în intervalul dintre sesiuni, comitetele executive au dreptul ca, privitor la anumite atribuții ale consiliilor populare, să ia decizii, cu condiția însă ca acestea să fie supuse apoi spre ratificare primei sesiuni a consiliului popular respectiv. în afara consiliilor permanente, consiliile populare vor avea posibilitatea de a institui comisii temporare, compuse din deputațț, pentru a examina unele probleme de însemnătate deosebită.Se înțelege că în condițiile în care rolul și sarcinile unui anumit organism social cresc, în mod co

respunzător se măresc și obligațiile celor ce îl compun. într-o asemenea viziune, proiectul de lege accentuează asupra necesității ca deputății consiliilor populare să-și îndeplinească cu autoritate și răspundere sporită mandatul încredințat de cetățenii care i-au ales. El înscrie în acest sens, printre altele, dreptul deputaților de a interpela comitetele executive și pe membrii acestora, conducătorii organelor locale de specialitate ale administrației de stat, precum și ai organizațiilor și instituțiilor subordonate consiliilor populare în legătură cu activitatea lor. îndeplinirea cît mai eficace a îndatoririlor deputaților este asigurață și prin faptul că, juridic, ei vor avea același statut ca și persoanele care dețin funcții ce implică exercițiul autorității de stat. Este o obligație a consiliilor populare să creeze deputaților condițiile unei activități rodnice, încît aceștia să-și poată realiza cu adevărat rolul de exponent viu, real, al voinței și intereselor alegătorilor.Ținînd seama de contribuția extrem de prețioasă în idei, sugestii și activitate practică pe care cetățenii o pot da la rezolvarea treburilor de stat și obștești, proiectul stabilește obligația comitetelor executive ale consiliilor populare de a organiza comitete de cetățeni, a căror activitate să fie coordonată de deputați. Constituite pe multiple planuri. — fie pe. circumscripții electorale, fie pe lîngă instituții social-culturale, fie pentru efectuarea unor lucrări de interes obștesc — aceste comitete trebuie să formeze în jurul consiliilor populare o adevărată rețea de legături foarte active și ramificate cu masele de cetățeni, care să informeze și să transmită punctele de vedere organelor locale, șă le ajute în cunoașterea cît mai bună a problemelor și în luarea unor decizii cît mai corespunzătoare, în participarea documentată la dialogul cu organele centrale. Toate a- cestea vor avea darul să îmbogățească substanțial activitatea consiliilor populare, vor duce la tot • mai numeroase înfăptuiri pe tărîmul dezvoltării unităților administrativ-teritoriale și, prin aceasta, a țării în ansamblu.întregul mod de alcătuire și de lucru al diferitelor organe locale de stat, raporturile cu cetățenii, răspunderile față de mase și posibilitățile multiple ce li se creează acestora de a participa mai activ la acțiunile întreprinse exprimă cu pregnanță democratismul orînduirii noastre, constanta preocupare a partidului și statului nostru pentru a făuri un climat în care drepturile și. libertățile constituționale să poată fi cît mai larg exercitate.în proiectul de lege își găsește reflectare una dintre cele mai pregnante realități ale vieții noastre social-polifice — resimțită cu satisfacție de toți cetățenii țării — rezolvarea, pe baza politicii mar- xist-Ieninisțe a partidului nostru, a problemei naționale. Consiliilor populare, precizează proiectul, le revine sarcina de a înfăptui pe plan local politica națională a partidului și statului, asigurînd tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, deplina egalitate în drepturi în toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale. în același spirit sînt concepute și prevederile, potrivit cărora, în unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate de- cît cea română, din organele locale ale puterii și administrației de stat fac parte și oameni ai muncii din rîndul acestor naționalități,; organele locale folosesc oral și în scris și limba naționalității respective, numesc funcționari din rîndul lor sau al altor cetățeni care cunosc limba și felul de trai al populației locale. Sînt tot atîtea mijloace de a asigura participarea cît mai activă a tuturor oamenilor, muncii, fără nici un fel de deosebiri, la dezbaterea și rezolvarea pe plan local a treburilor de stat și obștești, la înfăptuirea politicii partidului, de a suda și mai puternic unitatea întregului popor, întemeiată pe identitatea intereselor fundamentale, pe atașamentul față de patria comună — România socialistă.Stimați tovarăși deputați,Partidul a accentuat în repetate rînduri că procesul de permanentă înnoire a vieții economice, politice și sociale a țării, soluțiile ce se adoptă, de orice natură ar fi, nu pot duce, prin ele însele la scopul urmărit. Pretutindeni și întotdeauna ele își dezvăluie adevărata lor valoare, determină totalitatea consecințelor așteptate atunci cînd sînt bine înțelese de cei chemați să le aplice și, fapt implicat, cînd se asigură folosirea din plin și cu pricepere a condițiilor nou create.Proiectul de lege aflat în atenția dumneavoastră are calitatea de a oferi organelor locale ale puterii și administrației de stat nu numai posibilități imediate pentru desfășurarea unei activități cu rezultate superioare, ci și perspectiva ca aceste posibilități să sporească sistematic, materializîndu- se în contribuții din ce în ce mai substanțiale la desăvîrșirea construcției socialiste. Sîntem siguri că prin însușirea temeinică a spiritului legii, a sensurilor majore cărora îi este subordonată, prin aplicarea riguroasă a dispozițiilor ei, roadele nu vor întîrzia să apară, rolul și însemnătatea statului nostru socialist, ale organelor sale locale se vor ridica tot mai mult la înălțimea marilor imperative ale vremurilor luminoase pe care le trăiește poporul român.

Raportul Comisiei 
administrative 

și al Comisiei juridice 
prezentat de deputatul Emil BobuComisia administrativă și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale au examinat și discutat proiectul legii de organizare și funcționare â consiliilor populare. ■ Comisiile au constatat că prevederile proiectului de lege, elaborate pe baza directivelor Congresului al IX-lea și a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului referitoare la îmbunătățirea activității organelor statului, a Legii nr. 3 din februarie 1968 corespund pe deplin cerințelor etapei de de- săvîrșire a construcției socialiste în care ne aflăm, precum și noii organizări administrative a teritoriului țării noastre.La întocmirea proiectului s-au valorificat în mod creator tradițiile și ideile înaintate ale gîndirii politice și juridice din țara noastră, experiența pozitivă acumulată de organele locale ale puterii și ale administrației de stat, precum și experiența altor țări în materie de conducere și administrare a treburilor locale.Aplicînd principiul fundamental înscris în Constituție, potrivit căruia în Republica Socialistă România forța politică diriguitoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român, proiectul de lege prevede, în mod expres, că întreaga activitate a consiliilor populare se desfășoară sub conducerea politică a Partidului Comunist Român.De asemenea, precizează că întreaga activitate a consiliilor populare are drept scop întărirea orînduirii socialiste, buna gospodărire a resurselor materiale și de muncă, dezvoltarea forțelor de producție și diversificarea economiei locale, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afirmarea multilaterală a personalității sale.In proiect, potrivit dispozițiilor constituționale, se înscrie la loc de frunte prevederea potrivit căreia consiliile populare înfăptuiesc pe plan local politica națională marxist-leninistă a partidului și statului, asigurînd tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, deplina egalitate în drepturi, în toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale.Proiectul de lege cuprinde, de asemenea, dispoziții care asigură desfășurarea întregii activități a consiliilor populare pe baza de

Lucrările sesiunii M. A. N.(Urmare din pag. I)Intrîndu-se în ordinea de zi, deputatul Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, a prezentat expunerea la proiectul de lege pentru modificarea unor articole din Constituția Republicii Socialiste România, modificări necesare în urma înfăptuirii Directivelor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român privind perfecționarea activității organelor statului și îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării. Deputatul Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice, a prezentat raportul acestei comisii și al Comisiei administrative la acest proiect de lege.După dezbaterea pe articole, proiectul de lege a fost supus în întregime votului deputaților.Marea Adunare Națională a a- doptat prin vot secret, cu bile, Legea pentru modificarea unor articole din Constituția Republicii Socialiste România.Primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, care a prezentat expunerea la proiectul de lege de organizare și funcționare a consiliilor populare. Deputatul Emil Bobu, președintele Comisiei administrative, a prezentat raportul acestei comisii și al celei juridice la proiectul de lege.A început apoi discuția generală la acest proiect de lege.Au luat cuvîntul deputății: Va- sile Marin, prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Petre Nicolae, prim-secretar al Comitetului mu- nicipal-Constanța al P.C.R., președintele Consiliului popular municipal, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, Maria Ciocan, secretară a Consiliului Național al Femeilor, redactor-șef al revistei „Săteanca", Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Barbu Popescu, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Ion Cosma, prim-vi- cepreședinte al Consiliului popular municipal-București, Fazekaș Ludovic, prim-secretar al Comitetului județean-Harghita al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comitetului județean-Galați al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Aurel Moga, ministrul sănătății, Eduard Ei- senburger, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, redâctor-șef al revistei „Karpaten Rundschau", Dumitru Tîrcolea, președintele 

mocrației socialiste, a principiului centralismului democratic, cerințelor muncii și conducerii colec- ■ tive.în cadrul analizei și al discuțiilor care au avut loc, Comisia administrativă și Comisia juridică au propus unele îmbunătățiri privind mai buna sistematizare a legii pe articole, reformularea unor texte, propuneri care au fost acceptate și incluse în proiectul de lege în forma prezentată Marii Adunări Naționale.Astfel, la art. 5 al. 2 s-a propus să se modifice partea finală a textului „asigură respectarea legilor și hotărîrilor organelor centrale de stat", dîndu-i-se următoarea redactare : „...asigură respectarea legilor și a celorlalte acte normative ale organelor superioare". Redactarea propusă cuprinde pe lîngă hotărîrile Consiliului de Miniștri și actele normative emise de către ministere, celelalte organe centrale de stat, precum și de consilii populare ierarhic superioare, a căror respectare trebuie să fie asigurată de către consiliile populare.Intrucît art. 16. lit. e prevedea ca alegerea președinților și judecătorilor tribunalelor județene, a judecătorilor pentru judecătorii, precum și a procurorilor șefi ai procuraturilor județene să se facă pe termen de 4 ani, comisiile administrativă și juridică au considerat necesară modificarea textului în sensul ca alegerea să se facă pe durata mandatului consiliului popular. Noua redactare răspunde și cazurilor în care alegerea se face în funcțiile ce ar deveni vacante.La art. 40, care reglementează atribuțiile comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, s-a propus completarea textului de la lit. j cu obligația acestor organe de a organiza și conduce și activitatea de prevenire și stingere a incendiilor.Considerînd că proiectul legii de organizare și funcționare a consiliilor populare răspunde necesității de a crea cadrul juridic corespunzător pentru desfășurarea în cît mai bune condiții a activității organelor locale ale puterii și ale administrației de stat, Comisia administrativă și Comisia juridică propun Marii Adunări Naționale adoptarea proiectului în forma prezentată.

cooperativei agricole de producție din comuna Buzescu, județul Teleorman, Aurel Rău, scriitor, re- dactor-șef al revistei „Steaua" din Cluj, și Adalbert Crișan, prim-secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.Proiectul de lege a fost discutat apoi pe articole și supus în întregime votului deputaților.Cu amendamentele propuse de deputați, Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, Legea de organizare și funcționare a consiliilor populare.In continuarea ordinii de zi, ministrul justiției, Adrian Dimi- triu, a prezentat expunerea la proiectul de lege pentru organizarea judecătorească, iar deputatul C. Paraschivescu-Bălăceanu, vicepreședinte al Comisiei juridice, a prezentat raportul acestei comisii la proiectul de lege.După discutarea pe articole, Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, Legea pentru organizarea judecătorească.Ministrul justiției a prezentat, de asemenea, expunerea la proiectul de lege privind comisiile de judecată. Raportul Comisiei juridice și al Comisiei administrative la acest proiect de lege a fost expus de deputatul Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice.La dezbaterea generală asupra acestui proiect de lege au luat cuvîntul deputății Tudor Drăganu, profesor la Universitatea „Babeș- Bolyai" din Cluj, Gheorghe Vasi- lichi, președintele Uniunii centrale a cooperativelor meșteșugărești, și Teodora Șerșun, președinta Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei ușoare și alimentare.Proiectul de lege a fost discutat apoi pe articole și supus votului deputaților. Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, Legea privind comisiile de judecată.Trecîndu-se la următorul punct de pe ordinea de zi, deputatul Alexa Augustin, procurorul general al Republicii Socialiste România, a prezentat expunerea la proiectul de lege pentru organizarea și funcționarea Procuraturii Republicii Socialiste România. Raportul Comisiei juridice la acest proiect de lege a fost expus de deputatul Tudor Drăganu, vicepreședinte al acestei comisii.După ce proiectul de lege a fost discutat pe articole și supus votului deputaților, Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret, cu bile, Legea pentru organizarea și funcționarea Procuraturii Republicii Socialiste România.Lucrările sesiunii continuă.
★In cursul zilei au avut loc ședințe ale comisiilor economico-fi- nanciară, juridică și de politică externă ale Marii Adunări Naționale.(Agerpres)
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prezentată de deputatul Constantin Stătescu,
secretarul Consiliului de StatDin împuternicirea Consiliului de Stat, supun dezbaterii Marii Adunări Naționale proiectul de lege pentru modificarea unor articole din Constituția Republicii Socialiste România.în înfăptuirea directivelor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român privind perfecționarea activității organelor statului și îmbunătățirea organizării admi- nistrativ-teritoriale a țării, se impune modificarea unor Constituția Republicii România 

rea șl populare, turii.Astfel, tiției prevăzute Constituție, care piui eligibilității asesorilor populari, este necesar să se determine organul puterii căruia îi revine atribuția de alegere 
a judecătorilor și asesorilor populari de la judecătorii, tribunale județene și Tribunalul municipiului București.Potrivit proiectului, această a- tribuție revine consiliului popular al județului sau al municipiului București, ca organ local al puterii de stat, urmînd ca, în acest sens, să se completeze art 80 din Constituție.Pentru asigurarea continuității 
și a rezolvării operative a atribuțiilor și sarcinilor ce revin organelor locale ale puterii de stat, 
apare necesitatea ca, în intervalul 
dintre sesiunile consiliilor popu
lare, atribuțiile acestora, cu unele excepții, să fie îndeplinite de comitetele executive, sub condiția ratificării ulterioare a deciziilor de către consiliile populare. în acest scop s-a prevăzut completarea art 
88 din Constituție.Tot astfel, în vederea creșterii eficienței activității procuraturii

referitoare la funcționarea 
a justiției și

texte din Socialiste organiza- consiliilor procura-pentru realizarea dispo- de art. 101 din stabilește prlnci- judecătorilor și

privitoare la asigurarea legalității socialiste, s-a propus modificarea art. 105 din Constituție, în sensul determinării ■ mai precise a atribuțiilor procurorului și a mijloacelor folosite pentru realizarea a- cestor atribuții.De asemenea, ținînd seama de importanța contribuției organelor locale ale procuraturii la îndeplinirea sarcinilor — care revin și consiliilor populare, potrivit art. 79 din Constituție — privind apărarea proprietății socialiste, ocrotirea drepturilor cetățenilor, legalitatea socialistă și menținerea ordinii publice, s-a propus ca procurorii șefi ai județelor și procurorul șef al municipiului București să fie aleși de consiliile populare respective. în acest sens, proiectul prevede modificarea art. 107 alin. 2 și completarea art. 80 din Constituție.In sfîrșlt, avîndu-se în vedere că art. 84 alin. 2 din Constituție conține o dispoziție cu caracter organizatoric, al cărui loc firesc este într-o lege ordinară, nefiind necesară cuprinderea ei în legea fundamentală a statului, s-a propus, prin proiect, abrogarea acestui text, o reglementare adecvată urmînd a fi dată prin legea consiliilor populare.Așa cum rezultă din cele arătate, modificările propuse prin alăturatul proiect de lege urmăresc să asigure adaptarea unor texte ale Constituției la necesitățile procesului de continuă perfecționare a activității organelor de stat din țara noastră, la cerințele impuse de dezvoltarea socialist în gane.întemeiat esențială acare îl prezint, îmi exprim vingerea că el va întruni adeziunea Marii Adunări Naționale.

democrâtismului activitatea acestor or-pe această trăsătură proiectului de lege pe con-

Raportul Comisiei juridice
și al Comisiei administrative
prezentat de deputatul Traian lonașcuComisia juridică și Comisia administrativă ale Marii Adunări Naționale au examinat și discutat proiectul de lege pentru modificarea unor articole din Constituția Republicii Socialiste România.Expresie a adîncirii democratismului nostru socialist, prin care se face aplicarea deplină a principiului eligibilității judecătorilor și asesorilor populari, înscris în art. 101 din Constituție, noul alineat adăugat la art. 80 din Constituție determină organele locale ale puterii de stat competente să aleagă și să revoce pe președinții tribunalelor județene și ai tribunalului municipiului București, pe judecătorii acestor tribunale și pe cei de la judecătorii, pe asesorii populari. Aceste organe sînt competente, de asemenea, să aleagă și să revoce pe procurorii șefi ai județelor și pe cel al municipiului București.Alineatul al doilea adăugat la art. 88 din Constituție răspunde, de asemenea, nevoii de a se asi

gura, în intervalul dintre sesiunile consiliului popular, exercitarea de 
către comitetul său executiv a unor importante atribuții ale consiliului popular care l-a ales, altele decît 
cele care trebuie să țină exclusiv

de competența organului local al puterii de stat.în lumina acestor considerații, precum și a celor arătate în expunerea de motive și în prezentarea făcută de tovarășul secretar al Consiliului de Stat cu privire la textul propus la art. 105, și la alin. 2 al art. 107 din Constituție, comisiile juridică și administrativă ale Marii Adunări Naționale avizează favorabil, în unanimitate, proiectul de lege pentru modificarea unor articole ale Constituției Republicii Socialiste România, ru- gîndu-vă să-l adoptați în redacți- unea care vă este prezentată, dîn- du-se astfel baza constituțională unor dispoziții din importantele proiecte de legi care urmează să vă fie supuse succesiv în actuala sesiune : este vorba de proiectul de lege de organizare și funcționare a consiliilor populare, de proiectul de lege pentru organizarea judecătorească, precum și de proiectul de lege pentru organizarea și funcționarea Procuraturii Republicii Socialiste România, legi prin care organele locale ale puterii de stat, instanțele judecătorești și Procuratura organizarea adecvată actualei e- tape a construcției de stat în scumpa noastră patrie.
vor căpăta

Lege pentru modificarea unor
articole din Constituția

Republicii Socialiste România105 și 107 Republicii modificăArt I. — Art. 80, 88, alta. 2 din Constituția Socialiste România se după cum urmează :1. — La art. 80 se adaugă pct 6 
cu următorul conținut:„6. Alege și revocă, potrivit legii, judecătorii, asesorii populari și procurorul-șef al județului sau al municipiului București".

2. — La art. 88 se adaugă alin. 2 cu următorul conținut:„în intervalul dintre sesiunile consiliului popular, comitetul executiv îndeplinește și atribuțiile acestuia, cu excepția celor prevăzute la art. 80 pct. 1, 2, 4, 5 și 6, supunînd deciziile adoptate ratificării consiliului popular la prima 
sa sesiune".

3. — Art. 105 va avea următorul conținut:„Articolul 105. Procuratura Republicii Socialiste România exercită supravegherea activității organelor de urmărire penală și a organelor de executare a pedepselor și veghează, în condițiile legii, la respectarea legalității, apărarea orînduirii socialiste, a drepturilor și intereselor legitime ale organizațiilor socialiste, ale celorlalte persoane juridice, precum și ale cetățenilor".4. — Art. 107 alin. 2 va avea următorul conținut:„Procurorii sînt legii, cu în art. 80Art. II. abrogă.
excepția pct. 6". — Art.

numiți potrivit celor prevăzuți84 alin. 2 se

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
VASILE MARIN

Sa

Cu ocazia dezbaterilor publice, oamenii muncii din județul Ialomița au dat o înaltă apreciere proiectului de lege cu privire la organizarea și funcționarea consiliilor populare, a cărei promulgare era cerută imperios de îmbunătățirea administrativă a teritoriului țării.Doresc ca în cuvîntul meu să mă refer la cîteva din elementele noi, prevăzute în proiectul de lege, în legătură cu multiplele atribuții specifice activității consiliilor populare.O caracteristică deosebită în viața consiliilor populare constă în aceea că ele vor dispune de largi competențe în activitatea lor, care se reflectă în faptul că acestea hotărăsc — potrivit legii — în toate problemele pe plan local, corespunzător cerințelor actuale.Trăsătura definitorie a proiectului — așa cum a subliniat tovarășul președinte al guvernului în expunerea făcută — o dă tocmai faptul că, înscriindu-se pe linia preocupărilor consecvente pentru adîncirea continuă a democratismului nostru socialist, el consacră multiple drepturi și atribuții de care se vor bucura consiliile populare în spiritul unei largi autonomii și creează cadrul pentru ca aceste drepturi și atribuții să sporească în perspectivă, pe măsura acumulării experienței, a apariției de noi necesități. Consiliile populare sînt investite cu dreptul de a înființa organizații economice, întreprinderi, instituții de învăță- mînt, cultură, artă, sănătate și o- crotire socială de interes local; pot să-și aducă contribuția la elaborarea studiilor și la amplasarea pe teritoriul administrativ a obiectivelor de interes republican. Justețea acestei prevederi a fost deja confirmată practic și în cazul amplasării unor astfel de obiective în cuprinsul județului Ialomița.Dacă pînă în momentul de față în domeniul agriculturii atribuțiile organelor locale se rezumau doar la sprijinirea cooperativelor agricole, a țăranilor cu gospodării individuale și organizarea unui control al muncii în întreprinderile de mecanizare a agriculturii, legea pe care o votăm astăzi dă consiliilor populare sarcini sporite. Astfel, ele adoptă proiectul

planului și hotărîri cu privire la creșterea producției agricole, vegetale și animale. De aceea, mai mult decît pînă în prezent, în domeniul economiei agrare, consiliile populare vor trebui să gîndească în perspectivă, să acționeze toate pîrghiile de care depinde progresul agriculturii.Folosirea rațională a fondului funciar, extinderea lucrărilor de irigații și îmbunătățiri funciare, realizarea fondului centralizat al statului la produsele vegetale și animale, administrarea, gospodărirea și dezvoltarea fondului silvic și a pășunilor comunale, apărarea și folosirea cît mai eficientă a terenurilor agricole constituie atribuții noi ale consiliilor populare. De aceea, noi considerăm ca o sarcină de o deosebită importanță a consiliilor populare din județul Ialomița mobilizarea largă a oamenilor muncii din agricultură pentru a realiza în anul viitor peste 50 000 ha de teren irigat, din care 10 000 ha ne-am angajat să le realizăm peste plan.Prin extinderea sferei de activitate a consiliilor populare și în domeniul sistematizării localităților, al înzestrărilor edilitar-gospo- dărești, acestea vor putea să-și îndeplinească mai bine sarcina de înaltă răspundere de a veghea la dezvoltarea armonioasă a orașelor șl comunelor, de a organiza la un nivel superior de civilizație viața cetățenilor, de a imprima un ritm cît mai dinamic procesului de modernizare a orașelor patriei noastre.Prin adoptarea noii legi de organizare și funcționare a consiliilor populare de către Marea Adunare Națională se vor crea condiții mai bune pentru desfășurarea activității organelor locale în toate domeniile. Pentru aceasta sînt necesare, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor locale de stat, creșterea mobilității și întărirea răspunderii acestora ; combaterea oricăror fenomene de birocratism și formalism este o condiție indispensabilă pentru ca noile consilii populare să acționeze ca organe de lucru, să rezolve operativ sarcinile ce le revin, problemele care apar plan local.

!n colaborare cu organele centrale, sau direct — hotărîri și măsuri pentru buna desfășurare a activității în învățămîntul preșcolar, în învățămîntul obligatoriu de cultură generală, în licee și școli profesionale.Cum a subliniat atît de pregnant tovarășul președinte al Consiliului de Miniștri, caracteristic proiectului de lege este faptul că el oferă premise pentru un dialog viu și permanent, pentru o strînsă conlucrare între organele locale și centrale, în dublu sens — organele locale fiind chemate să analizeze problemele de interes local și republican care se ridică în raza lor teritorială, să ia parte mai activ la elaborarea hotărîrilor luate pe plan central, iar organele centrale să acorde organelor și instituțiilor de județe sprijin nemijlocit și asistență tehnică necesară.De o deosebită însemnătate sînt prevederile proiectului în legătură cu organele locale de specialitate pentru învățămînt.Inspectoratele școlare, ca orga-

ne locale de specialitate ale administrației de stat — cu dublă subordonare, față de consiliile populare și față de Ministerul In- vățămîntului, — asigură condiții corespunzătoare atît pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin unităților de învățămînt și educație, cît și pentru realizarea îndrumării și controlului activității școlare de către Ministerul învățămîntului. în continuare vorbitorul s-a referit la funcționarea inspectoratelor școlare, la contribuția pe care o aduc ele la îmbunătățirea procesului de învățămînt.Sînt, de asemenea, de remarcat, a spus apoi vorbitorul, dispozițiile proiectului de lege cu privire la încadrarea, numirea și transferarea personalului didactic, precum și la numirea personalului de conducere, îndrumare și control. Apreciem că un sprijin important vor primi comitetele executive ale consiliilor populare prin Statutul personalului didactic, care urmează să statornicească, în mod concret, condițiile în care

se efectuează mișcările de personal didactic.Rezultă, stimați tovarăși, că proiectul prezentat spre adoptare prevede pentru consiliile populare sarcini de mare răspundere. Ministerul învățămîntului va conlucra cu consiliile populare la înfăptuirea integrală a sarcinilor ce ne revin din Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea învățămîntului și din Legea învățămîntului. De acord cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, vom elabora Regulamentul pentru funcționarea inspectoratelor școlare. Vom colabora strîns la stabilirea rețelei școlare, la cuprinderea în învățămîntul obligatoriu de cultură generală a tuturor copiilor de vîrstă școlară, la asigurarea condițiilor necesare pentru trecerea la învățămîntul obligatoriu de cultură generală de 10 ani, la îmbunătățirea încadrării școlilor cu personal didactic, la perfecționarea continuă a învățămîntului.
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CIOCANEste știut că în ultimii ani, pornind de la schimbările petrecute în structura societății noastre, în conștiința maselor, de la creșterea experienței acestora în conducerea treburilor obștești, a responsabilității civice de care sînt animați toți oamenii muncii, partidul nostru a inițiat și aplicat un ansamblu de măsuri pentru dezvoltarea democrației noastre socialiste. în acest context, a crescut tot mai mult rolul organelor de stat alese, atît centrale cît și locale, în rezolvarea problemelor, au sporit atribuțiile și îndatoririle membrilor acestor organisme, ale deputaților în forul suprem al puterii de stat și în consiliile populare. In acest sens, aș dori să subliniez cîteva idei care se desprind din capitolul privitor la comisiile permanente și temporare ale consiliilor populare, la modul lor de organizare și funcționare.în condițiile creșterii atribuțiilor și competențelor organelor locale ale puterii de stat, comisiile permanente vor fi un important mijloc de activizare și valorificare

a capacității și inițiativei colective a maselor în activitatea practică a organelor locale ale administrației de stat. Constituirea comisiilor permanente pe principalele ramuri și domenii de activitate, potrivit specificului și nevoilor locale, faptul că acestea sînt purtătoare ale intereselor cetățenilor, ale inițiativelor lor, precum și întărirea competenței lor conferă, o dată în plus, un profund caracter democratic activității consiliilor populare.Fără îndoială că participarea la îndeplinirea acestor sarcini impune o mare responsabilitate comisiilor permanente care au a studia probleme deMergînd pe linia dezvoltării inițiativei proiectul de lege prevede că aceste comisii pot prezenta „din proprie inițiativă" proiecte de hotărîri; de asemenea, ele pot aviza proiectele de hotărîri elaborate de comitetele executive, prezintă corapoarte problemele supuse dezbaterii către comitetul executiv. Din vestirea comisiilor permanente

misiunea de interes local, stimulării și cetățenești,
la de in- cu

aceste atribuții derivă necesitatea ca ele să cunoască temeinic realitățile locale. Prin faptul că vor lucra cu sprijinul unor largi active de specialiști din diverse ramuri și domenii de activitate, comisiile permanente vor putea descoperi noi surse, noi posibilități de valorificare cît mai deplină a tuturor rezervelor existente pe plan local.Țin să subliniez necesitatea atragerii mai multor femei în comisiile permanente și în activele lor cetățenești. După cum se știe, o treime din numărul deputaților consiliilor populare sînt femei, iar din cele 1 600 000 salariate, un număr însemnat lucrează ca specialiste în domeniul economiei, culturii, științei, învățămîntului, al ocrotirii sănătății, putînd prin experiența lor, prin capacitatea lor de muncă, să aducă un aport însemnat în activitatea comisiilor permanente.Consider că este datoria consiliilor populare, a comitetelor lor executive să extindă și să utilizeze pe un plan cît mai larg experiența acumulată în activitatea comisiilor permanente, să le asigure tot sprijinul, să coordoneze activitatea acestora și să le creeze condițiile necesare pentru a-și putea desfășura munca la nivelul sarcinilor ce le revin.

Elaborat pe baza principiilor stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, proiectul • de lege privind organizarea și funcționarea consiliilor populare se încadrează în amplul program de măsuri stabilit de partid pentru dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste, reprezentînd, totodată, o dovadă elocventă a atenției pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității organelor locale ale puterii de stat. Prin prevederile sale, cadrul legal al creșterii ței consiliilor populare cerea vieții economice culturale, asigură nemijlocită a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, la rezolvarea treburilor obștești, la înfăptuirea hotărîrilor partidului și guvernului.Caracteristic noii legi este faptul că, sintetizînd experiența însușită de organele locale în noile condiții ale organizării administrativ-teri- toriale a țării, stabilește în mod concret atribuțiile generale și specifice fiecărei categorii de consilii populare. Proiectul răspunde unor necesități legate de rezolvarea multiplelor probleme, care, în mod firesc, revin consiliilor populare municipale, orășenești sau comunale.De pildă, prin articolul 39, se prevede că activitatea întreprinderilor de industrie locală, gospodărie comunală și locativă, cît și a unor instituții social-culturale, să fie condusă, îndrumată, coordonată și controlată de către comitetele executive ale consiliilor populare municipale și orășenești. Această reglementare înlătură neajunsurile existente în prezent și care decurg'din faptul că unitățile de deservire a populației din cuprinsul municipiului sînt conduse direct de către organele administrației de stat județene.Municipiul Constanța, organizat în conformitate cu legea nr.2/1968, cuprinde, prin așezarea sa geografică, un complex teritorial format din 4 orașe și 4 comune, care se întinde 70 km. turistic,

el creează competenta conduși social- participarea

pe o lungime de peste Valorificarea potențialului mai buna deservire a vi-

zitatorilor litoralului reclamă din partea comitetului executiv al consiliului popular municipal o pregătire minuțioasă a orașului și stațiunii în vederea sezonului estival și o rezolvare operativă a sarcinilor edilitar-gospodărești și de deservire.Pornindu-se de la faptul că municipiul reprezintă un centru politic, economic și social-cultural, care prin activitatea sa influențează întreaga viață a județului din care face parte și își aduce aportul la dezvoltarea de ansamblu a țării, prin proiectul de lege s-a prevăzut ca planul economic și bugetul acestuia să formeze secțiuni distincte în planul economic și bugetul județului. Astfel municipiul are posibilitatea să acționeze cu mai multă eficiență în vederea dezvoltării sale complexe și multilaterale, pentru buna sa gospodărire și înfrumusețare, îricît să devină o așezare urbană la nivelul cerințelor epocii socialiste.De o importanță deosebită este și prevederea potrivit căreia se extinde aria de preocupări a consiliilor populare, prin dreptul ce li se conferă de a examina și rezolva, împreună cu organizațiile socialiste ce nu le sînt subordonate, toate problemele de interes comun, referitoare la dezvoltarea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor. De asemenea, sînt de reliefat și prevederile cu privire la creșterea competenței consiliilor populare în legătură cu apărarea proprietății socialiste, garantarea exercitării drepturilor democratice ale cetățenilor, asigurarea legalității socialiste și menținerea ordinii publice.Apreciez că proiectul legii da organizare și funcționare a consiliilor populare reprezintă un document politic și juridic de o mare valoare, care asigură cadrul legal desfășurării activității complexe a acestor organe, creează posibilități și mai mari pentru participarea maselor largi de oameni ai muncii la rezolvarea tuturor problemelor pe care viața le ridică.Pentru toate aceste motive și cu deplină convingere, voi vota proiectul legii de organizare și funcționare a consiliilor populare.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI
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Prin prevederile sale, proiectul Legii de organizare și funcționare a consiliilor populare se înscrie în ansamblul măsurilor hotărîte de partid pentru adîncirea democratismului socialist în toate domeniile de activitate. în această lumină apar și dispozițiile cu privire la învățămînt cuprinse în proiect. Acestea reflectă grija permanentă pe care partidul și statul o au pentru școală, pentru asigurarea dreptului la învățătură tu-

turor cetățenilor țării, fără nici o discriminare. Consiliile populare au un rol deosebit de important în rezolvarea problemelor învăță- mîntului : stabilirea rețelei școlare în centrele urbane și rurale, măsuri ca . toți copiii de vîrstă școlară să urmeze școala generală obligatorie, desfășurarea procesului de învățămînt, îmbunătățirea conținutului, asigurarea bazei materiale. Ele pot adopta, în aceste probleme și în altele privind școala —

După ce a relevat însemnătatea noii legi, ca instrument care asigură îmbunătățirea muncii de conducere a vieții sociale, sporirea inițiativei și lor locale consiliilor mai largă rea puterii în județe, municipii, o- rașe și comune, vorbitorul a spus printre altele :Aș dori să mă refer la prevederile generale cuprinse în prezentul proiect în legătură cu funcționarea consiliilor populare, la principiile pe care se întemeiază activitatea acestora. O formă în care consiliile populare exercită democratic puterea de stat, răspunzînd de întreaga activitate locală, în baza Urnei largi autonomii, este sesiunea. Modul democratic de funcționare a consiliilor populare, întărirea rolului sesiunilor asigură materializarea inițiativelor creatoare, valoroase ale maselor largi ale populației, rezolvarea corespunzătoare a problemelor locale, dezvoltarea complexă, multilaterală, economică, social-culturală și edilitar- gospodărească a unităților adminis- trativ-teritoriale. Caracterul larg democratic al sesiunilor consiliilor populare este oglindit și în prevederile cuprinse în articolele 4, 23 și 26, care prevăd că în unitățile ad-

responsabilității organe- ale puterii de stat, ale populare, participarea a poporului la exercita-

Noua lege, supusă astăzi dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, pune încă o dată în evidență democratismul profund al societății noastre, asigură stimularea inițiativei creatoare a oamenilor muncii, concentrarea eforturilor întregului popor spre progresul neîntrerupt al României socialiste.în scopul dezvoltării tot mai susținute și mai intensive a agriculturii — cerință de stringentă actualitate a economiei noastre naționale — noua lege stabilește pentru consiliile populare îndatorirea de a se preocupa de așezarea sarcinilor de plan pe zone și unități în concordanță deplină cu condițiile pedoclimatice și social- economice, de folosirea cît mai eficientă a puternicei baze tehnico- materiale puse de stat la dispoziția agriculturii, de îmbunătățirea organizării producției și a muncii și de consolidarea tuturor unităților socialiste din agricultură.Preocuparea pentru concentrarea producției marfă în bazine și unități specializate, mai ales în ce privește producerea legumelor pentru nevoile interne și pentru export, sau pentru realizarea în mod eficient a unor producții mari de carne de porc și de pasăre, pre-

ministrativ-teritoriale locuite și de altă naționalitate decît cea română, în organele locale ale administrației de stat sînt aleși și oameni al muncii din rîndul acestor naționalități. Organele locale folosesc oral și, scris și limba naționalității respective, iar publicarea hotărîrilor luate se face și în limba naționalităților respective.îmi exprim convingerea că înfăptuirea pe plan local, cu aceeași consecvență, a politicii naționale marxist-leniniste a partidului și statului nostru va avea un ecou mobilizator în rîndurile oamenilor muncii maghiari și de altă naționalitate. Desfășurînd o activitate unită, participînd în comun, cu drepturi egale, la întregul proces al rezolvărilor și deciziilor pe plan local, cetățenii români, maghiari, germani și de altă naționalitate întăresc frăția și prietenia de nezdruncinat prin care sînt legați ca fii ț ai aceleiași patrii, România socialistă.Proiectul de lege pe care îl discutăm mai prevede că la sesiunile consiliilor populare pot fi invitate persoane din conducerea ministerelor, organelor centrale administrative de stat, întreprinderilor și instituțiilor de stat, a organizațiilor obștești, precum și alte persoane. Această prevedere contribuie la ri-

dicarea rolului sesiunilor în rezolvarea problemelor actuale și da perspectivă ale dezvoltării județelor, municipiilor, orașelor și comunelor.Participarea activă, nemijlocită, a maselor largi ale populației la elaborarea hotărîrilor, corespunzător necesităților teritoriale specifice — a arătat apoi vorbitorul — este pentru prima oară înscrisă în legea de organizare și funcționare a organelor locale ale puterii și administrației de stat. In această ordine de idei menționăm prevederile articolului 25, conform cărora proiectele de hotărîri mai importante ce urmează a fi luate de către consiliile populare, înainte de a fi prezentate în sesiuni, pot fi supuse dezbaterii publice.Aceste cîteva aspecte pe care le-am înfățișat demonstrează caracterul democratic al funcționării consiliilor populare, larga lor bază de masă, posibilitățile și sarcinile ce le revin de a mobiliza pe toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, la înfăptuirea prevederilor constituționale, asigurînd unitatea de monolit a poporului în jurul Partidului Comunist Român, realizarea grandioaselor sarcini ale desăvîrși- rii construcției socialiste, pentru progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste.în numele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, exprim acordul deplin la proiectil! legii de organizare și funcționare a consiliilor populare, ne care îl voi vota cu toată convingerea.

cum și profilarea tuturor cooperativelor agricole în funcție de condițiile specifice și cerințele economiei naționale, reprezintă tot atîtea direcții în care consiliile populare pot și trebuie să-și aducă întreaga lor contribuție.Referindu-se la importanța lucrărilor de îmbunătățiri funciare, vorbitorul a arătat că în decursul acestui cincinal vor fi amenajate pentru irigații 760 000 ha și se vor executa lucrări de apărare împotriva inundațiilor pe o suprafață de 600 000 de ha, pentru efectuarea cărora au fost afectate fonduri de 10 miliarde lei, de 2 ori mai mult decît s-a alocat în acest scop în întreaga istorie a țării noastre.Proiectul de lege stabilește totodată sarcini sporite pentru consi- • liile populare, în vederea gospodăririi raționale a fondului funciar. Pămîntul — așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — este un bun național, de care se leagă indisolubil creșterea avutului și bunăstării întregului nostru popor, atît a generației actuale cît și a generațiilor viitoare șl, ca urmare, apărarea, conservarea, ameliorarea și folosirea lui cît mai completă și eficientă constituie o înaltă îndatorire patriotică. Dacă

avem în vedere faptul că ta condițiile țării noastre revin pe un locuitor 0,75 ha teren agricol și numai 0,50 ha teren arabil, iar pentru creșterea suprafeței agricole și arabile s-au făcut numai în ultimii 3 ani investiții de peste un miliard de lei, rezultă și mai evident necesitatea gospodăririi cu multă chibzuință a pămîntulul.O sarcină comună a Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor populare, înscrisă și în proiectul de lege pe care îl dezbatem, o constituie sprijinirea și îndrumarea gospodăriilor individuale din zona necooperativizată și a gospodăriilor personale ale membrilor cooperatori, sector de care, trebuie să recunoaștem în mod autocritic, nu ne-am ocupat în suficientă măsură pînă în prezent. Și aceasta cu atît mai mult cu cît ele dețineau la începutul acestui an o pondere mare din șeptel și din producția de legume, cartofi, struguri și fructe.Creșterea rolului și atribuțiilor consiliilor populare în dezvoltarea agriculturii nu înseamnă nicidecum diminuarea sarcinilor și scăderea răspunderii ce revin în această direcție Consiliului Superior al Agriculturii. Sîntem con- șțienți că trebuie să acordăm un sprijin mai susținut și operativ consiliilor populare, să conlucrăm pentru a face totul ca agricultura noastră să contribuie tot mai mult la dezvoltarea economiei naționala,
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DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A CONSILIILOR POPULARE
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

ION COSMAProiectul legii de organizare și funcționare a consiliilor populare, supus spre dezbatere și adoptare Ilarii Adunări Naționale, document legislativ de mare însemnătate politică, reflectă profundele transformări realizate în întreaga Viață economică, politică și socială 
a țării. In acest cadru, pentru municipiul București, capitala Republicii Socialiste România, unde se realizează aproape o cincime din producția industrială a țării și funcționează instituțiile politice, social-culturale și administrative centrale, a devenit necesară stabilirea în proiectul de lege a unor norme speciale, privind sistemul organelor locale ale puterii și administrației de stat și atribuțiuni- le consiliului popular al municipiului și ale sectoarelor sale. Conceput ca un organism cu o structură complexă, consiliul popular municipal are răspunderi sporite în dezvoltarea social-economică a orașului.Volumul investițiilor prevăzut a 
se realiza în anul 1969 prin unitățile subordonate este de aproape 2 miliarde lei. Aceste fonduri asigură darea în folosință a 23 000 de apartamente, cu peste 70 la sută mai multe decît în acest an, construirea de noi obiective industriale, de prestații și lucrări edilitare de deosebită importanță. Volumul mărfurilor ce se vor desface prin comerțul de stat va fi de 14 miliarde lei. Producția globală industrială a industriei locale va depăși 1,6 miliarde lei, prestările de servicii se vor ridica la peste 2,4 miliarde lei, iar lucrările de construc- ții-montaj vor depăși 2,2 miliarde lei.Realizarea acestor sarcini economice impune creșterea calitativă a întregii activități a consiliului popular municipal și a comitetului său executiv la nivelul cerințelor consemnate în proiectul de lege pe care îl dezbatem. In această vastă activitate sînt indispensabile fructificarea înțelepciunii și hărniciei locuitorilor municipiului, afirmarea tot mai activă și eficientă a inițiativei maselor, creșterea contribuției acestora la conducerea treburilor de stat. Asemenea forme largi, democratice, de participare a maselor la dezbaterea și conducerea activității consiliului popular s-au statornicit și în practica noastră, în adoptarea hotărî- rilor de deosebită importanță privind principiile schiței planului de sistematizare ; amenajarea salbei de lacuri; dezvoltarea agrementului, sistematizarea și organizarea piețelor și altele, care s-au făcut cu consultarea prealabilă a cetățenilor, folosindu-se experiența acestora în alegerea celor mai bune soluții. Valoarea acestor metode este demonstrată în mod elocvent și de faptul că în municipiul București, numai în acest an, contribuția maselor la acțiunile de bună gospodărire și înfrumusețare se concretizează prin lucrări ce însumează mai mult de 320 milioane lei.Nu au trecut decît 9 luni de la noua organizare administrativ- teritorială a țării. Aparatul bugetar al Consiliului popular al municipiului București și al sectoarelor s-a redus cu aproape 40 la sută, prin desființarea unor verigi intermediare, înlăturarea u- nor paralelisme în atribuții și competențe și simplificarea relațiilor. Rezultatele obținute în perioada scurtă de activitate în această formă de organizare ne permit să întrevedem influența pozitivă pe care o vor avea măsurile luate. In acest an, sporul însemnat obținut în producția industrială și în activitatea de construcții s-a realizat în proporție de 73 la sută, respectiv 93 la sută, pe seama creșterii productivității muncii. Rata rentabilității în industria locală a ajuns la 28 la sută. Pentru prima dată, activitatea economico-finan- ciară a Direcției generale de con- strucții-montaj se încheie fără do- tații de stat. Bugetul pe anul acesta se prelimină cu o depășire la venituri de peste 100 milioane și economii la capitolul cheltuieli de peste 60 milioane lei.Sîntem încă sub impresia puternică a profundei analize făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu la conferința organizației de partid a municipiului București, analiză care a scos la iveală marile rezerve existente în toate compartimentele vieții economice și sociale, responsabilitatea ce ne revine pentru valorificarea cît mai eficientă 

a acestora. Asigurăm și cu acest prilej conducerea partidului nostru, Marea Adunare Națională și pe toți locuitorii orașului că nu vom precupeți nici un efort pentru a obține, în anul viitor, rezultate pe măsură angajamentelor luate, a însemnătății evenimentelor ce le vom sărbători — a XXV-a aniversare a eliberării patriei noastre.Sfera largă a problemelor care se ridică în fața Consiliului popular al municipiului București și a comitetului său executiv își găsește cadrul legal optim de rezolvare în prevederile proiectului de lege. Consiliilor populare ale sectoarelor municipiului București li se lărgesc atribuțiunile față de cele prevăzute cu ocazia aplicării legii de organizare administrativ-teritorială a țării. Lor le revine sarcina de a asigura buna gospodărire a sectorului, întreținarea străzilor și a spațiilor verzi, activități pentru

care le vom asigura și mijloacele necesare.Noua configurare a activității comitetelor executive, prin atribuțiile concretizate în noua lege, satisface imperativul principiului continuității în exercitarea puterii de

stat la toate nivelurile. Comitetele executive, îndeplinind între sesiuni atribuțiile consiliilor populare, asigură exercitarea neîntreruptă a puterii de stat pe toată durata pentru care este ales consiliul popular respectiv. Prin restructurarea naturii juridice a comitetelor executive cresc considerabil rolul și atribuțiile acestor organe în sistemul organelor de stat și în viața economică, socială și politică a țării, se asigură rezolvarea mai operativă și competentă a problemelor în toate domeniile de activitate locală.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

FAZEKAȘ LUDOVICProiectul legii de organizare și funcționare a consiliilor populare, supus dezbaterii actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, răspunde unor cerințe de mare actualitate impuse de dezvoltarea economică și social-culturală, de perfecționarea continuă a organizării administrative a țării.Larga dezbatere publică a proiectului care a precedat adoptarea lui de către Marea Adunare Națională — practică încetățenită în activitatea conducerii partidului și statului — constituie o expresie a profundului democratism al orîn- duirii noastre socialiste.Spre deosebire de actuala lege de organizare și funcționare a sfaturilor populare, proiectul noii legi prevede atribuții sporite pentru consiliile populare și comitetele lor executive. Se creează astfel condițiile pentru adoptarea unor măsuri operative, eficiente și găsirea celor mai corespunzătoare soluții care să asigure dezvoltarea multilaterală a județelor și comunelor.Reține atenția prevederea din proiectul de lege referitoare Ia dreptul acordat comitetelor executive ale consiliilor populare județene de a iniția proiecte de decrete și proiecte de hotărîri ale Consiliului de Miniștri în probleme ce privesc județul. Această prevedere constituie un stimulent pentru sporirea eforturilor în vederea identificării și punerii în valoare a resurselor de care dispun unitățile administrative respective.Atribuții de mare importanță revin consiliilor populare comunale, cărora li s-a creat un nou și larg cadru de activitate pentru dezvoltarea comunelor ca unități administrative viabile, capabile să valorifice deplin resursele materiale și umane ale acestora.Una din principalele atribuții ale comitetelor executive ale consiliilor populare comunale constă în stabilirea măsurilor pentru înfăptuirea planurilor de sistematizare a satelor. Localitățile rurale trebuie să devină puternice centre de producție agricolă, vegetală și animală.

Printre altele, este necesar să se acorde un sprijin substanțial cooperativelor agricole de producție pentru identificarea suprafețelor ce pot fi redate agriculturii. în județul Harghita există peste 22 000 hectare teren arabil situat în pantă și supus erodării. Se impune o largă mobilizare a forțelor umane și resurselor materiale din comunele județului nostru pentru oprirea procesului de degradare. în această direcție, consiliile populare comunale au de jucat un rol hotărîtor.O importantă cucerire a regimului nostru socialist o constituie rezolvarea deplină și definitivă, pe baza marxism-leninismului, a problemei naționale. în țara noastră s-a înfăptuit egalitatea deplină în drepturi, în toate domeniile vieții economice, politice, juridice și culturale, a tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate. O ilustrare grăitoare a acestui fapt o constituie posibilitățile e- gale de care dispun muncitorii, țăranii și intelectualii din rîndul naționalităților conlocuitoare de a participa laolaltă cu oamenii muncii români la conducerea politică, economică și social-culturală a țării.Proiectul de lege subliniază a- tribuțiile ce revin consiliilor populare pe plan local în înfăptuirea politicii naționale a partidului și statului nostru. El prevede că în organele locale din unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de alte ■ naționalități decît cea română sînt. aleși și oameni ai muncii din rîndul acestor naționalități. Organele locale folosesc oral și scris și limba naționalității respective, fac numiri de funcționari din rîndul acestora sau al altor cetățeni care cunosc limba și felul de trai al populației locale.Permiteți-mi să exprim Marii Adunări Naționale, în numele lucrătorilor consiliilor ponulare și al tuturor deputaților din județul Harghita, hotărîrea de a contribui la realizarea integrală a prevederilor cuprinse în noua lege de organizare și funcționare a consiliilor populare.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

CONSTANTIN DĂSCĂLESCUProiectul de lege privind organizarea și funcționarea consiliilor populare, supus dezbaterii și aprobării actualei sesiuni, reflectă preocuparea partidului și a statului nostru de a ridica pe o treaptă calitativ nouă activitatea organelor locale ale puterii de stat, corespunzător etapei actuale de dezvoltare a țării noastre, programului de desăvîrșire a construcției socialismului elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a Partidului Comunist Român.în cadrul procesului de perfecționare a organizării și conducerii vieții sociale, de dezvoltare a democrației socialiste, proiectul de lege lărgește considerabil atribuțiile consiliilor populare, definește cu o deosebită claritate rolul acestora în dezvoltarea României socialiste. Potrivit prevederilor sale, organele locale ale puterii de stat sînt chemate să conducă întreaga activitate de stat pe plan local, să înfăptuiască sarcini sporite pentru dezvoltarea forțelor de producție și diversificarea economiei locale, pentru gospodărirea resurselor materiale și de muncă, să acționeze în direcția ridicării continue a nivelului de trai material și cultural al poporului, să asigure condiții pentru afirmarea multilaterală a personalității umane, să contribuie prin toate mijloacele la întărirea orînduirii noastre socialiste.Conduse și îndrumate de către Partidul Comunist Român, consiliile populare au înalta îndatorire de a pune la temelia întregii lor activități linia politică generală a partidului, de a mobiliza, prin multiplele mijloace de care dispun, masele de cetățeni din fiecare unitate administrativă la transpunerea în viață a hotărîrilor de partid. Conducerea de către partid reprezintă garanția orientării activității consiliilor populare spre înfăptuirea intereselor poporului, a cerințelor fundamentale ale dezvoltării patriei noastre, constituie chezășia îndeplinirii de către organele locale ale puterii de stat a atribuțiilor și răspunderilor sporite cu care sînt investite prin noua lege. In același timp, conducerea de că-

tre partid asigură consiliilor populare autoritatea necesară, sporește exigența și combativitatea lor, le imprimă un stil de muncă dinamic și face ca acestea să promoveze în viața economică, socială și de stat principiile proprii democratismului socialist, să-și întemeieze activitatea pe participarea nemijlocită a tuturor cetățenilor la dezbaterea și înfăptuirea pe plan local a treburilor de stat și obștești.Prin ansamblul prevederilor sale, noua lege de organizare și funcționare a consiliilor populare deschide în fața organelor locale ale puterii de stat un larg cîmp de activitate în toate domeniile vieții sociale. Vreau să remarc rolul deosebit de important care revine consiliilor populare în activitatea economică și social-culturală pe plan local. Atribuțiile care se acordă consiliilor populare în ceea ce privește amplasarea obiectivelor de investiții, activitatea în domeniul industriei, comerțului, construcțiilor, culturii și învățămîntului determină sporirea responsabilității in toate domeniile de activitate. Se impune o conlucrare mai activă a consiliilor populare cu ministerele și celelalte organe centrale în soluționarea optimă a problemelor de interes general și local.Consider important faptul că printre aceste atribuții figurează și cele referitoare la organizarea activității privind forța de muncă, protecția muncii, raporturile de muncă, asigurările sociale, pensiile și asistența socială, educarea și culturalizarea maselor.în această ordine de idei, sarcini deosebite revin consiliilor populare, comitetelor executive în mobilizarea maselor de cetățeni din raza lor teritorială la îndeplinirea angajamentelor luate pe linie de partid în întîmpinarea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist și a Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. încredințez Marea Adunare Națională că oamenii muncii din județul Calați privesc angajamentele asumate în întîmpinarea acestor mari evenimente ca o datorie de onoare.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
AUREL MOCAIngăduiți-mi, vă rog, să mă refer în cuvîntul meu mai ales acele prevederi ale proiectului lege care sînt strîns înfăptuirea sarcinilor Plenara din octombrie mitetului Central al privind ridicarea la un nivel superior a asistenței medicale preventive și curative a oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor patriei noastre.Ocrotirea sănătății ■ populației constituie un sector deosebit de important în activitatea organelor locale de stat.După ce a subliniat ponderea pe care o are pe plan local activitatea organizatorică, administrativă și gospodărească în sectorul sanitar, vorbitorul a spus : Ocrotirea sănătății se înfăptuiește printr-un ansamblu de măsuri și acțiuni economice, sociale și sanitare, la realizarea cărora trebuie să contribuie și alte organe de stat și obștești, toți cetățenii țării. Conducerea și coordonarea acestor acțiuni de către organele locale ale administrației de stat nu se pot realiza cu destulă eficiență decît în condițiile prevăzute de proiectul de lege pe care îl dezbatem.în același timp, pentru realizarea în acest domeniu a unei politici unitare pe întreg cuprinsul țării are o mare importanță faptul că proiectul legii definește cît se poate de clar raporturile dintre organele centrale și locale ale puterii și ale administrației de stat, precum și atribuțiile lor.Proiectul de lege acordă consiliilor populare și comitetelor lor executive dreptul de a conduce, îndruma și controla întreaga activitate a organelor locale de specialitate, ceea ce garantează inițierea și desfășurarea unor acțiuni corespunzătoare cu necesitățile specifice ale județelor și comunelor.Dubla subordonare a direcțiilor de sănătate atît față de consiliul popular județean și comitetul executiv al acestuia, cît și față de organul central de specialitate ere-

ia de de delegate trasatea.c. a Co- partidului
ează condițiile necesare pentru a- plicarea politicii sanitare a statului, în mod unitar pe întreg cuprinsul țării.Ridicarea continuă a calității a- sistenței medicale, folosirea rațională a fondului de cadre și a bazei materiale necesită o colaborare strînsă, sistematic organizată și permanentă, nu Sporadică și în- tîmplătoare, între organele locale și minister. Este adevărat că după înfăptuirea noii împărțiri administrative a teritoriului s-au înregistrat unele progrese în această privință. Socotim totuși că colaborare nu a atins încă necesar.Ministerului Sănătății îi obligația de a sprijini comitetele executive ale consiliilor populare, direcțiile sanitare județene pentru ca activitatea instituțiilor sanitare subordonate să atingă un grad de tehnicitate corespunzător actualului stadiu de dezvoltare al medicine!. Va trebui să ne concentrăm eforturile pentru înfăptuirea programului de măsuri preconizat de partid și stat în domeniul ocrotirii sănătății populației, pentru perfecționarea rețelei sanitare, buna folosire a bazei materiale și ridicarea spiritului de răspundere profesională al cadrelor medicale.în acest scop, ministerul va folosi in mai largă măsură decît pînă acum institutele de cercetări medicale, pentru ca acestea să a- corde unităților sanitare nu numai asistență tehnică și metodologică, ci să desfășoare și o activitate creatoare științific, specificeCu toții centrăm eforturile pentru înfăptuirea programului de măsuri preconizat de partid și de stat în domeniul ocrotirii sănătății populației, pentru perfecționarea rețelei sanitare și buna folosire a bazei materiale, pentru ridicarea spiritului de răspundere profesională a cadrelor medicale.

dinlegată locale.avem datoria
punct de

această nivelulrevine

de vedere problemelesă ne con-

. CUVÎNTUL DEPUTATULUI
EDUARD EISENBURGER

•■•7

cum se știe, un important mijloc de punere în valoare a energiei și capacității creatoare a maselor, de creștere a preocupării lor pentru o activitate susținută pe tărîm gos- podăresc-edilitar și social-cultural îl constituie comitetele de cetățeni.Tocmai de aceea, socotesc foarte potrivită prevederea conform căreia comitetele executive ale consiliilor populare organizează comitete de cetățeni pe circumscripții electorale municipale, orășenești și comunale, pe lîngă instituții social- culturale, precum și pentru efectuarea unor lucrări de interes obștesc. Comitetele respective sînt alese în adunări ale cetățenilor și răspund de activitatea lor în fața acestora. Din experiența noastră de pînă acum, comitetele de cetățeni s-au dovedit a fi ajutoare prețioase în activitatea organelor locale ale administrației de stat. La noi, în comuna Buzescu, au fost alese în adunări ale cetățenilor 43 comitete de cetățeni pe circumscripții electorale și două comitete de cetățeni pentru lucrările din contribuția voluntară, care cuprind în total 229 de locuitori, dintre cei mai buni gospodari, care se bucură de încrederea și respectul mase-

_lor. în anul acesta, cu sprijinul comitetelor de cetățeni, s-au realizat în comuna nostră prin muncă patriotică obiective social-culturale, s-a introdus lumina electrică, s-au făcut plantări de pomi și flori, lucrări de desecări, Îndiguiri și irigații, amenajări și întrețineri de parcuri și altele, a căror valoare însumează peste 350 000 lei.Socotesc că prevederea potrivit căreia deputății coordonează activitatea comitetelor de cetățeni oferă posibilități mai largi de înfăptuire a sarcinilor ce stau în fața consiliilor populare pe linia perfecționării și dezvoltării democrației socialiste. Apreciez, de asemenea, că proiectul de lege oferă posibilitatea unei mai bune îndrumări a comitetelor de cetățeni pentru executarea lucrărilor din contribuția voluntară în bani și în muncă a locuitorilor și, în general, a obiectivelor social-culturale.în încheiere, doresc să exprim a- deziunea deplină atît a mea, cît și a tuturor membrilor cooperatori din comuna Buzescu și din toată circumscripția electorală nr. 5, pe care o reprezint, la proiectul legii de organizare și funcționare a consiliilor populare.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

AUREL RĂU

Lărgirea atribuțiilor consiliilor populare, îmbunătățirea formei lor organizatorice, preconizate în proiectul de lege — a arătat vorbitorul — corespund pe deplin e- tapei actuale de dezvoltare a societății noastre, reflectă consecvența cu care se asigură aplicarea înaltelor principii ale democratismului socialist în activitatea tuturor organelor de stat și obștești.Proiectul relevă caracterul profund reprezentativ al consiliilor populare. în acest sens merită să subliniem prevederea expresă a proiectului potrivit căreia în unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate decît cea română, în organele locale ale puterii de stat și în organele locale ale administrației de stat sînt aleși și oameni ai muncii din rîndul acestor naționalități.în județul Brașov trăiesc și muncesc alături români, maghiari, germani — muncitori, țărani cooperatori și intelectuali — însuflețiți de ideea făuririi noii noastre societăți. Ei au fost uniți în lupta pentru cucerirea puterii populare, și astăzi — în deplină e- galltate în drepturi — sînt strîns uniți în jurul partidului, în exercitarea puterii. Naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate în consiliile populare din județul Brașov prin 724 de deputați, din care 360 germani și 364 maghiari — adică aproape 30 la sută din numărul total al deputaților — fapt care face posibil ca aceste să fie puternic întemeiate ința tuturor cetățenilor.Organele locale — astfelstipulează în proiect — folosesc o- ral și scris și limba naționalității respective și fac numiri de funcționari din rîndul acesteia sau al altor cetățeni care cunosc limba și felul de trai al populației locale.

organe pe vocum se

Oamenii muncii de naționalitate germană și maghiară din județul nostru pot citi în limba lor maternă publicațiile „Karpaten Rund- schau“ și „Uj Ido“, care se ocupă de problemele specifice acestor populații. Ei au la dispoziție 39 de școli și secții cu limba de predare germană și 36 de școli și secții cu limba de predare maghiară. De asemenea, în cadrul județului, aproape 1 500 de artiști amatori, reuniți în 97 de formații, desfășoară o activitate cultural-artistică bogată, în limba lor maternă — germană sau maghiară. Aceste realități au consolidat și adîncit prietenia și unitatea dintre oamenii muncii români, germani și' maghiari, care și-au exprimat în nenumărate rînduri adeziunea profundă față de întreaga politică a partidului și statului.în concordanță cu' lărgirea ariei de atribuții și competențe ale consiliilor populare și ținînd seama de principiile și cerințele noii organizări administrativ-teritoriale a țării— a spus în continuare vorbitorul— normele de reprezentare stabilite în proiectul de lege măresc simțitor consiliile nicipale, asigurînd nică bază acestor organe și o mai justă reprezentare a tuturor cetățenilor. Crearea Frontului Unității Socialiste, care organizează, sub conducerea Partidului Comunist Român, campania electorală pentru alegerile de deputați din anul viitor, este o garanție că în organele puterii de stat vor fi aleși ca deputați cei mai buni cetățeni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — capabili să afirme energia creatoare a poporului, să contribuie la înfăptuirea programului desăvîrșirii construcției cialiste, la înflorirea materială spirituală a societății noastre.

Proiectul legii de organizare și funcționare a consiliilor populare are în vedere crearea unui cadru instituțional propice dezvoltării și perfecționării activității pe plan local în toate compartimentele acesteia. Așa cum putem citi încă din primul capitol al proiectului, în contextul muncii complexe, pe care consiliile populare sînt chemate să o desfășoare, un loc important îl ocupă activitatea culturală pusă în slujba ridicării necontenite a bunăstării poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afirmarea multilaterală a personalității umane. Consiliilor populare le revine astfel datoria de a se ocupa de buna funcționare a învățămîn- tului, de acțiunea vastă pentru răspîndirea cunoștințelor științifice, de manifestările cultural-artistice de masă, de ocrotirea și punerea în valoare a monumentelor de cultură, fiind puternic angajate în procesul de educare și făurire a noii conștiințe, a unui om cu o fizionomie spirituală și morală proprie societății în care își află împlinirea luminoasele idealuri ale umanismului socialist.în această lucrare diurnă, plină de eforturi meritorii și de succese, forurile noastre administrative se bucură de un larg sprijin, ceea ce a și făcut ca în ultimii ani, în orașe , și în comune, în locuri istorice și în zone etnografice să se înmulțească semnele unei înfloriri spirituale și valorificării specifice, fără precedent. Trebuie să remarcăm, întru totul satisfăcuți, că fondurile pentru sprijinirea operei culturaî-ar- tistice sînt prevăzute din belșug, după cum iar am putea aduce numeroase exemple care să ilustreze inițiativa și entuziasmul majorității celor chemați s-o înfăptuiască. Ceea ce mai frînează înaintarea posibilă sau perpetuează distanța între intenție și realizare ține mai mult de domeniul rutinei, al unor reglementări depășite sau încă nefinalizate, dar ușor de remediat și în acest sens mi-aș îngădui cîteva reflecții.Perioada care a trecut de la înființarea comitetelor de cultură și artă relevă că nu e suficient ca acestea să primească atribuții mai largi, principalul constă în folosi-

rea integrală a posibilităților șl condițiilor existente pe plan local pentru a face din fiecare casă de cultură și de creație, din fiecare cămin, bibliotecă și muzeu un nucleu de intensă activitate culturală, de iradiere a cuceririlor științei și culturii în cele mai cercuri ale populației.O altă problemă la care aș să mă refer, importantă prin de cultură în care se situează, este legată de arta monumentală. Nimeni n-ar putea să conteste că în numeroase localități, în impunătoarele cartiere și orașe noi, construite în anii din urmă, nu s-au făcut multe pentru înfrumusețarea acestora, pentru a le pune mai bine în valoare prin creații de artă monumentală. Totuși, reglementările actuale fac extrem de alambicat drumul de la baza materială asigurată de către stat, de la posibilitățile artiștilor plastici, la finalizarea operelor de artă monumentală. Deoarece sînt antrenate prea multe organisme și foruri pentru a-și exprima aprobarea pe diverse trepte și etape, apar flagrante în- tîrzieri în amplasarea unor lucrări realizate, se tergiversează adesea materializarea proiectelor aflate în stadiu înaintat de execuție. în acest domeniu există numeroase alte a- nomalii. Astfel, studiile de amplasare a monumentelor de artă sînt făcute, la cererea comitetelor județene de cultură și artă și cu plata lor, de către D.S.A.P.C., iar această organizație este obligată la rîndul ei să ceară aprobarea Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare dar care, în majoritatea cazurilor, nu-și dă acordul, deși la D.S.A.P.C. au lucrat tot arhitecți. Se produce astfel un fel de du-te-vino de a- drese între instituțiile amintite.Apare, cred, cu prisosință, în lumina faptelor, necesitatea revederii reglementărilor în vigoare, în acest sens aș propune ca în viitor comitetele de cultură și artă județene să aibă în supraveghere și execuție întregul monument, de la proiect și pînă la dezvelire.Acestea sînt cîteva gîndurl cetățenești pe care am dorit să le exprim în fața dumneavoastră, în înaltul for al țării.

largivrea sfera

numărul deputatilor în populare județene, mu- orășenești și comunale, și pe această cale o trai- social-politică activității

so-Și
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

DUMITRU TÎRCOLEA

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ADALBERT CRIȘAN

în refer iectului pe care-1 dezbatem, prevederi care stabilesc cu claritate sarcinile consiliilor populare comunale și ale comitetelor lor executive. Analizînd atribuțiile înscrise în proiect, consider că este foarte firesc ca, în noile condiții create, consiliile populare comunale să fie învestite cu răspunderea de a asigura dezvoltarea armonioasă a întregii activități economice, social-culturale și edilitar- gospodărești din cuprinsul comunelor. Totodată, socotesc normal ca organul local al puterii de stat să adopte proiectul planului de producție agricolă și să ia hotărîri

cuvîntul meu, doresc să mă la cîteva prevederi ale pro- cu privire la creșterea producție! agricole, vegetale și animale.De o deosebită importanță pentru locuitorii satelor sînt și atribuțiile organelor locale în legătură cu sistematizarea delimitarea aceasta am ajunge la civice care să asigure condiții mai bune de viață populației de la sate.In vederea îndeplinirii multiplelor sarcini ce le revin, consiliile populare și comitetele lor executive trebuie să realizeze, în permanență. o strînsă legătură cu cetățenii, să-i antreneze în toate acțiunile pe care le întreprind. După

localităților rurale și vetrelor satelor. Prin convingerea că se va ridicarea unor centre

Ca urmaire firească a transformărilor profunde în viața economică și social-politică a țării, a apărut necesitatea elaborării unei noi legi de organizare și funcționare a consiliilor populare, menită să contribuie la ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității organelor locale ale puterii și administrației de stat. Proiectul de lege se înscrie printre actele normative care marchează un nou pe linia dezvoltării legislației cialiste, a lărgirii democrației cialiste în țara noastră.Consiliile populare trebuie să zolve problemele de interes local în deplină concordanță cu interesele generale ale țării, printr-o strictă respectare a legilor statului, a hotărîrilor organelor centrale de partid și de stat, așa cum se prevede în proiectul de lege.Ținînd seama de specificul județului Bistrița-Năsăud, aș dori să relev una din marile îndatoriri care decurg din proiectul de lege penitru consiliile populare, și a- nume aceea privind dezvoltarea a- griculturii, sporirea contribuției a- cesteia la progresul economiei naționale, la ridicarea nivelului de trai al poporului. în județul nostru, aflat într-o zonă de deal și de-1 munte, există atît cooperative a- gricole, cît și gospodării individuale. Concentrîndu-ne atenția spre consolidarea continuă a sectorului a- gricol socialist, trebuie să manifestăm totodată o grijă mai mare și față de gospodăriile ț individuale, care dispun de însemnate posibili? tăți nefructificate. Întrucît și în

pas so- so-re-

județul nostru au existat serioase deficiențe în această direcție, socotesc îndreptățită critica făcută de deputatul Barbu Popescu în cuvîntul său.Proiectul de lege tratează multilateral problema participării cetățenilor la rezolvarea treburilor de interes obștesc, la găsirea celor mai potrivite soluții în funcție de condițiile și specificul local. In a- cest sens, o deosebită semnificație au lărgirea competenței și atribuțiilor comisiilor permanente, dreptul consiliului popular de a alege din rîndul deputaților comisii temporare, precizarea modului de organizare și funcționare a acestor comisii, precum și prevederea privind crearea biroului permanent al comitetului executiv al consiliului popular, ca organ colectiv pentru rezolvarea problemelor curente.Aplicarea în viață a acestor prevederi implică totodată creșterea responsabilității organelor locale ale puterii și administrației de stat, în întreaga sa activitate, comitetul executiv, fiecare dintre membrii săi sînt siliului ierarhic proprie, tivitate parte.îmi exprim convingerea fermă că noua lege de organizare șl funcționare a consiliilor populare va marca o îmbunătățire simțitoare a activității acestora, va duce la creșterea rolului lor în înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.

răspunzători în fața con- popular și a organelor superioare pentru munca cît și pentru întreaga ac- a organului din care fac
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LEGEA
lide organizare și funcționare a consiliator populareCAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALEArt. 1. — Consiliile populare sînt organe locale ale puterii de stat, alese prin vot universal, egal, direct și secret, prin care poporul exercită puterea de stat în județe, municipiul București și sectoarele acestuia, celelalte municipii, orașe și comune.In înfăptuirea prevederilor constituționale, potrivit cărora puterea poporului se întemeiază pe alianța muncitorească-țărănească, consiliile populare asigură dezvoltarea și întărirea unității clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.întreaga activitate a consiliilor populare are drept scop întărirea orînduirii socialiste, buna gospodărire a resurselor materiale și de muncă, dezvoltarea forțelor de producție și diversificarea economiei locale, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afirmarea multilaterală a personalității umane.Consiliile populare desfășoară o largă muncă de educare a maselor în spiritul devotamentului față de patrie și cauza socialismului, al internaționalismului socialist și al solidarității cu oamenii muncii de pretutindeni.Art. 2. — In conformitate cu prevederile constituționale, în Republica Socialistă România forța politică conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român. Consiliile populare își desfășoară activitatea sub conducerea politică a Partidului Comunist Român.Art. 3. — Consiliile populare își întemeiază activitatea pe principiile democrației socialiste, asi- gurînd participarea nemijlocită a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, la dezbaterea pe plan local a treburilor de stat și obștești și la înfăptuirea hotărîrilor și măsurilor ce s-au luat. Consiliile populare întăresc legăturile cu organizațiile de masă și obștești și acordă acestora tot sprijinul în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Ele promovează în viața economică, socială și de stat, pe plan local, principiul muncii și conducerii colective.Art. 4. — Consiliile populare înfăptuiesc pe plan local politica națională marxist-leninistă a partidului și statului, asigurînd tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, deplina egalitate în drepturi, în toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale.în unitățile administrativ-teritoriale locuite șl de populație de altă naționalitate decît cea română, în organele locale ale puterii de stat și în organele locale ale administrației de stat sînt aleși și oameni ai muncii din rîndul acestor naționalități. Organele locale folosesc oral și scris și limba naționalității respective și fac numiri de funcționari din rîndul acesteia sau al altor cetățeni care cunosc limba și felul de trai al populației locale.Art. 5. — Consiliile populare sînt organizate și își desfășoară activitatea pe baza principiului cen' ralismului democratic, principiu fundamental al organizării întregii activități de stat în Republica Socialistă România.Consiliile populare rezolvă problemele de interes local în concordanță cu interesele generale ale țării, asigură respectarea legilor și a celorlalte acte normative ale organelor superioare.CAPITOLUL II
ATRIBUȚIILE CONSILIILOR POPULAREArt. 14. — Consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale hotărăsc, potrivit legii, în toate problemele de stat cu caracter local, exer- citînd următoarele atribuții principale și răs- punzînd de îndeplinirea lor :a) aleg și revocă comitetele executive ; aleg șl revocă pe oricare dintre membrii acestora :b) stabilesc numărul comisiilor permanente, aleg șl revocă membrii acestora, conduc activitatea lor ;c) organizează aparatul propriu al comitetelor lor executive, precum și organele locale de specialitate ale administrației de stat; numesc și revocă conducătorii acestor organe, cu acordul organelor administrației de stat ierarhic superioare de specialitate ; numesc și revocă conducătorii organelor locale ale miliției cu acordul organelor ierarhic superioare ale acestora ;d) înființează organizații economice, întreprin-" deri, instituții de învățămînt, cultură, artă și sănătate, precum și pentru probleme de muncă și ocrotire socială, de interes local;e) conduc, îndrumează și controlează activitatea comitetelor lor executive; analizează modul în care sînt aduse la îndeplinire legile, decretele, hotărîrile Consiliului de Miniștri, actele normative ale celorlalte organe superioare, precum și hotărîrile adoptate în sesiunile anterioare ;f) conduc, îndrumează și controlează activitatea organelor locale de specialitate ale administrației de stat, a organizațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor social-culturale subordonate; examinează activitatea acestora și stabilesc măsuri pentru îmbunătățirea muncii lor ;g) adoptă planul economic și bugetul local șl analizează modul în care acestea se realizează ; aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar; stabilesc impozitele și taxele locale.Planul economic și bugetul municipiului formează secțiuni distincte în planul economic și bugetul județului.în cadrul planului șl bugetului local, aprobate de organele de stat ierarhic superioare, consiliile populare hotărăsc de sine stătător asupra tuturor problemelor legate de realizarea acestora ;h) conduc industria locală și asigură dezvoltarea acesteia ; adoptă hotărîri privind sporirea producției bunurilor de larg consum ; asigură coordonarea activității de industrie locală cu cea a cooperației meșteșugărești și a cooperației de consum ;i) adoptă proiectul planului de producție agricolă, precum și hotărîri cu privire la creșterea producției agricole, vegetale și animale, întărirea eco- nomico-organizatorică a unităților socialiste agricole, folosirea rațională a fondului funciar, realizarea fondului centralizat al statului la produsele vegetale și animale, administrarea, gospodărirea și dezvoltarea fondului silvic și a pășunilor comunale ; organizează și asigură apărarea și folosirea terenurilor agricole ; sprijină gospodăriile personale ale țăranilor ;j) adoptă hotărîri în problemele dezvoltării activității comerciale locale pentru buna aprovizionare și servire a populației ; exercită îndrumarea și controlul asupra întregii rețele comerciale și de prestări de servicii;k) adoptă hotărîri pentru îmbunătățirea activității de proiectare, construcții locale și gospodărie comunală, extinderea, buna întreținere și administrare a fondului locativ proprietate de stat, gospodărirea și înfrumusețarea orașelor și comunelor ; sprijină construirea de locuințe proprietate personală ;l) analizează planul general de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale în care au fost alese ; participă la elaborarea măsurilor necesare înfăptuirii acestui plan;

Art. 6. — Consiliile populare, în exercitarea puterii de stat pe plan local, dispun de o largă autonomie. Ele conduc și răspund de întreaga activitate locală de stat, asigurînd dezvoltarea complexă și multilaterală economică, social-culturală și edi- litar-gospodărească a unităților administrativ-teritoriale în care sînt alese, apărarea proprietății socialiste.Consiliile populare asigură ocrotirea drepturilor cetățenilor, legalitatea socialistă și menținerea ordinii publice.Art. 7. — Consiliile populare analizează problemele economice și social-culturale de interes local și cele de interes republican din cuprinsul unităților administrativ-teritoriale în care au fost alese și, după caz, le rezolvă sau fac propuneri organelor competente pentru soluționarea acestora, participînd la elaborarea măsurilor corespunzătoare.în cazul în care, în rezolvarea unor probleme de interes republican ce privesc activitatea de stat pe plan local, opinia consiliului popular se deosebește de cea a unui organ central, va fi informat Consiliul de Miniștri.Art. 8. — Consiliile populare examinează și rezolvă împreună cu organele de stat, organizațiile economice, întreprinderile și instituțiile social- culturale care nu le sînt subordonate toate problemele de interes comun, referitoare la dezvoltarea multilaterală a județelor, municipiului București și sectoarelor acestuia, municipiilor, orașelor și comunelor, sprijinindu-le în desfășurarea activității lor.Consiliile populare sprijină activitatea cooperativelor agricole de producție, a cooperativelor meșteșugărești șl a celor de consum.Art. 9. — Consiliile populare, în exercitarea atribuțiilor lor, adoptă, cu respectarea legii, ho- tărîri.Hotărîrile consiliilor populare sînt obligatorii în unitățile administrativ-teritoriale în care au fost alese.Art. 10. — Controlul general asupra activității consiliilor populare este exercitat de Marea Adunare Națională.în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, hotărîrile consiliilor populare sînt controlate de către Consiliul de Stat.Consiliile populare controlează hotărîrile consiliilor populare ierarhic inferioare.în exercitarea controlului, organele Ierarhic superioare ale puterii de stat au dreptul să anuleze actele ilegale ale organelor subordonate lor.Art. 11. — Comitetele executive ale consiliilor populare alese dintre deputați sînt organe locale ale administrației de stat cu competență generală în unitățile administrativ-teritoriale în care au fost alese consiliile populare.Art. 12. — Comitetele executive ale consiliilor populare sînt subordonate consiliilor populare care le-au ales și comitetelor executive ale consiliilor populare ierarhic superioare.Art. 13. — Activitatea comitetelor executive ale consiliilor populare este condusă și controlată de către Consiliul de Miniștri,

m) fac propuneri privind amplasarea obiectivelor de interes republican în vederea folosirii resurselor materiale și de muncă locale și a rezolvării unor probleme economice și social-culturale ale unităților administrativ-teritoriale; dezvoltă cooperarea organizațiilor locale cu cele de interes republican aflate în cuprinsul unității administrativ-teritoriale ; rezolvă, împreună cu ministerele sau celelalte organe centrale de specialitate, problemele edilitar-gospodărești și sociale legate de funcționarea organizațiilor de interes republican ;n) adoptă hotărîri cu privire la construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor și podurilor, la întreținerea cursurilor de apă de interes local, precum și la electrificarea satelor ;o) urmăresc descoperirea și punerea în valoare a resurselor balneoclimatice și dezvoltarea activității turistice;p) adoptă, în colaborare cu organele centrale de specialitate, hotărîri pentru prevenirea poluării aerului, apelor și solului; controlează modul cum organizațiile socialiste folosesc fondurile de investiții destinate lucrărilor pentru prevenirea poluării aerului, apelor și solului. In cazul în care constată că aceste fonduri nu sînt folosite potrivit scopului urmărit, informează Consiliul de Miniștri ;r) adoptă, în colaborare cu organele centrale de specialitate, hotărîri pentru buna desfășurare a activității în înyățămîntul preșcolar, în învățămîntul obligatoriu de cultură generală, licee și școli profesionale, asigurînd lărgirea continuă a bazei materiale a unităților de învățămînt; adoptă hotărîri pentru dezvoltarea activității cultural-artistice, de răspîndire a cunoștințelor cultural-științifice, de educație fizică și sport, pentru educația și ocrotirea tineretului; adoptă hotărîri pentru apărarea sănătății publice, ocrotirea mamei și copilului, dezvoltarea asistenței sociale ;s) asigură respectarea regulilor de conviețuire socială, apărarea proprietății socialiste și a avutului cetățenilor, ocrotirea drepturilor cetățenilor, legalitatea socialistă și menținerea ordinii publice ; conduc și îndrumează organele locale ale miliției șl le analizează periodic activitatea ;t) organizează și conduc acțiunile de educație cetățenească și de muncă patriotică.Art. 15. — Consiliile populare municipale, orășenești și comunale :a) adoptă proiectele planurilor de sistematizare ale unităților administrativ-teritoriale în care au fost alese :b) aleg membrii comisiilor de judecată de pe lîngă comitetele lor executive.Art. 16. — Consiliile populare județene :a) îndrumează și controlează activitatea consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, urmărind îmbunătățirea continuă a activității lor economice, edilitar-gospodărești, social-culturale și administrative, precum și a activității de atragere a cetățenilor la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat și obștești ;b) controlează hotărîrile consiliilor populare ale municipiilor, orașelor și comunelor ;c) înființează organizații economice pentru coordonarea, îndrumarea și controlul de specialitate al activității întreprinderilor de industrie locală, gospodărie comunală și locativă, de construcții- montaj, precum și pentru alte activități de servire a populației din cuprinsul județelor ;d) aprobă planurile de sistematizare a orașelor și comunelor, ținînd seama de perspectivele lor de dezvoltare ; supun spre aprobare Consiliului de Miniștri proiectele planurilor de sistematizare ale municipiilor și ale orașelor de importanță deosebită ;

e) aleg și revocă președinții și judecătorii tribunalului județean, judecătorii pentru judecătoriile din cuprinsul județului, precum și procurorii șefi ai procuraturilor județene. Alegerea se face pe durata mandatului consiliului popular, la propunerea ministrului justiției, respectiv a procurorului general. Revocarea se face, după caz, la propunerea ministrului justiției ori a procurorului general ; ascultă dări de seamă din partea președinților tribunalelor județene și a procurorilor șefi ai procuraturilor județene ; aleg și revocă asesorii populari.Art. 17. — Consiliile populare municipale ș! orășenești:a) adoptă hotărîri cu privire la dezvoltarea multilaterală și complexă a municipiilor sau orașelor ; hotărîrile consiliilor populare municipale și orășenești sînt obligatorii, după caz, atît în cuprinsul municipiilor sau orașelor cît și al orașelor aparținătoare sau al comunelor suburbane ;b) îndrumează și controlează activitatea consiliilor populare ale comunelor suburbane și, după caz, ale orașelor care aparțin de municipii;c) controlează hotărîrile consiliilor populare aleCAPITOLUL III
COMPONENȚA, CONSTITUIREA

Șl FUNCȚIONAREA CONSILIILOR POPULARE
SECȚIUNEA 1

Componența și constituirea 
consiliilor populareArt. 19. — Consiliile populare sînt alcătuite din deputați aleși pe circumscripții electorale, cîte un deputat pentru fiecare circumscripție, dintre cetățenii cu drept de vot, care au împlinit vîrsta de 23 ani, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie.Art. 20. — Consiliile populare sînt alcătuite dintr-un număr de deputați. după cum urmează :

In județeîn județele cu o populație pînă la 300 000 locuitori, 141—181 deputați:în județele cu o populație între 300 001—500 000 locuitori, 181—211 deputați.în județele cu o populație peste 500 000 locuitori, 211—231 deputați.
In municipiul București369 deputați.

In sectoarele municipiului 
Bucureșticite 151 deputați.

In municipiiîn municipiile cu o populație pînă la 30 000 locuitori, 81—111 deputați;în municipiile cu o populație între 30 001—50 000 locuitori, 111—141 deputați ;în municipiile cu o populație între 50 001—80 000 locuitori, 141—171 deputați ;în municipiile cu o populație între 80 001— 100 000 locuitori, 171—191 deputați;în municipiile cu o populație între 100 001— 150 000 locuitori, 191—201 deputați ;în municipiile cu o populație peste 150 000 locuitori, 201—211 deputați.
În orașeîn orașele cu o populație pînă la 5 000 locuitori, 35—49 deputați;în orașele cu o populație între 5 001—10 000 locuitori, 49—59 deputați ;în orașele cu o populație între 10 001—20 000 locuitori, 59—71 deputați ;în orașele cu o populație între 20 001—30 000 locuitori, 71—81 deputați ;în orașele cu o populație peste 30 000 locuitori, 81—91 deputați.

În comuneîn comunele cu o populație pînă la 2 000 locuitori, 25—39 deputați ;în comunele cu o populație între 2 001—4 000 locuitori, 39—53 deputați;în comunele cu o populație între 4 001—7 000 locuitori, 53—59 deputați;în comunele cu o populație între 7 001—10 000 locuitori, 59—65 deputați;în comunele cu o populație peste 10 000 locuitori, 65—71 deputați.Art. 21. — Durata mandatului consiliului popular este de 4 ani și se socotește de la data încetării mandatului consiliului popular precedent.Art. 22. — Consiliul popular nou ales este convocat, în prima sa sesiune, de către comitetul executiv al consiliului popular al cărui mandat a expirat, în termen de 30 de zile de Ia data încetării mandatului consiliului popular precedent.Lucrările primei sesiuni a consiliului popular sînt prezidate, pînă la alegerea comitetului executiv, de către cel mai în vîrstă dintre deputați.în exercitarea atribuțiilor sale președintele de vîrstă este asistat de doi deputați, desemnați la propunerea sa de consiliul popular.Consiliul popular, in prima sa sesiune, verifică legalitatea alegerii fiecărui deputat, hotărînd validarea sau anularea alegerii.Pentru verificarea legalității alegerii deputați- lor, consiliul popular alege dintre deputați, pe întreaga durată a mandatului său, o comisie de validare compusă din 3—9 membri.După validarea mandatelor, consiliu! popular alege dintre deputați comitetul executiv, alcătuit din președinte, vicepreședinți, dintre care unul poate fi prim-vicepreședinte, și ceilalți membri. Alegerea se face pe funcții.Consiliul popular stabilește, pe ramuri și domenii de activitate, corespunzător specificului și nevoilor locale, numărul și componența comisiilor permanente și alege dintre deputați membrii acestora.
SECȚIUNEA A II-A

Funcționarea consiliilor populareArt. 23. — Consiliile populare lucrează în sesiuni. Sesiunea este forma în care consiliul popular exercită democratic puterea de stat pe plan 

orașelor care aparțin de municipii și ale comunelor suburbane ;d) adoptă hotărîri pentru prevenirea și înlăturarea zgomotelor.Art. 18. — Consiliile populare comunale :a) conduc, îndrumează și controlează întreaga activitate economică, social-culturală și edilitar- gospodărească din cuprinsul comunelor, urmărind dezvoltarea complexă și multilaterală a acestora ;b) înființează, cu sprijinul organelor județene de specialitate, unități economice de valorificare a resurselor locale și de prestări de servicii, precum și de morărit, alimentație publică și brutării, în- grijindu-se de dezvoltarea lor, în vederea bunei serviri a populației;c) adoptă măsuri pentru electrificarea satelor, asigurarea cu apă potabilă și executarea altor lucrări edilitare și gospodărești ;d) se îngrijesc de construirea de locuințe numai în vatra satelor ;e) se îngrijesc de buna funcționare a școlilor și a unităților sanitare ; conduc activitatea grădinițelor de copii, precum și a căminelor culturale, cinematografelor, bibliotecilor, muzeelor și a altor instituții de cultură și artă.

local și modul principal prin care deputății îndeplinesc mandatul dat de alegători.Sesiunile consiliilor populare județene, al municipiului București și ale sectoarelor acestuia, precum și ale celorlalte municipii se țin o dată la 3 luni, iar sesiunile consiliilor populare orășenești și comunale se țin o dată la 2 luni. Consiliile populare sînt convocate în sesiuni ordinare prin decizii ale comitetelor executive, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru ținerea sesiunii.Consiliul popular poate fi convocat, ori de cîte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, din inițiativa comitetului executiv sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul deputaților.Sesiunile consiliilor populare sînt publice, în afară de cazul cînd consiliul popular hotărăște altfel. CAPITOLUL IV
COMISIILE PERMANENTE Șl COMISIILE 

TEMPORARE ALE CONSILIILOR POPULAREArt. 27. — Consiliile populare aleg dintre deputați, în prima sesiune și pentru întreaga durată a mandatului lor, comisii permanente, organizate pe principalele ramuri și domenii de activitate, I potrivit specificului și nevoilor locale.Prin comisiile permanente deputății contribuie la îndeplinirea atribuțiilor consiliilor populare.Fiecare comisie permanentă își alege un președinte, un vicepreședinte și un secretar.Art. 28. — Comisiile permanente au următoarele sarcini :a) studiază problemele de interes local, pe baza hotărîrii consiliului popular, la cererea comitetului executiv sau din proprie inițiativă și prezintă consiliului popular sau comitetului executiv propunerile lor ;b) controlează activitatea organelor locale de specialitate ale administrației de stat, a organizațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor subordonate consiliului popular, precum și modul în care acestea îndeplinesc hotărîrile consiliului popular și deciziile comitetului executiv, făcînd propuneri consiliului popular sau comitetului executiv ;c) prezintă consiliului popular, din proprie inițiativă, proiecte de hotărîri ; avizează proiectele de hotărîri elaborate de comitetul executiv și care urmează a fi supuse spre adoptare consiliului popular ; pot prezenta corapoarte la problemeleCAPITOLUL V
DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE DEPUTAȚILORArt 33. — Deputății au următoarele drepturi șl îndatoriri:a) să participe la întreaga activitate a consiliului popular în care sînt aleși, să ia parte la dezbateri și la adoptarea hotărîrilor ;b) să fie aleși în comitetul executiv, într-o comisie permanentă sau temporară a consiliului popular și să participe la activitatea acestora ;c) să se adreseze comitetului executiv al consiliului popular și organelor locale de specialitate ale administrației de stat și să le solicite sprijin în rezolvarea problemelor ce interesează populația din circumscripțiile electorale în care au fost aleși ;d) să pună întrebări și să adreseze interpelări comitetului executiv, oricărui membru al acestuia, precum și conducătorilor organelor locale de specialitate ale administrației de stat, ai organizațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor subordonate consiliului popular, cu privire la activitatea acestora ; cei întrebați sau interpelați sînt obligați să răspundă în cadrul aceleiași sesiuni ; în cazul cînd cei întrebați sau interpelați nu pot răspunde în aceeași sesiune, ei sînt obligați să dea răspuns pînă la sesiunea următoare a consiliului popular;e) să ceară și să obțină de Ia comitetele executive informațiile ce le sînt necesare în vederea participării la dezbateri și a pregătirii interpelărilor ; CAPITOLUL VI

COMITETELE EXECUTIVE
ALE CONSILIILOR POPULARE

SECȚIUNEA I

AtribuțiiArt. 36. — Comitetele executive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale exercită, potrivit legii, următoarele atribuții principale și răspund de îndeplinirea lor :a) asigură executarea legilor, decretelor, hotărîrilor Consiliului de Miniștri și actelor ministerelor și ale celorlalte organe centrale ale administrației

Dezbaterile în sesiuni se fac în limba românii, asigurîndu-se în unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate decît cea română, folosirea limbii materne a acelei populații.La sesiunile consiliilor populare pot fi invitata persoane din conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat, a organizațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor de stat, a organizațiilor obștești, precum și alte persoane a căror prezență este socotită utilă.Art. 24. — Consiliile populare lucrează în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al deputaților, iar lucrările sesiunii sînt prezidate de comitetul executiv al consiliului popular.Consiliul popular adoptă hotărîri prin vot deschis, în afară de cazul cînd consiliul popular hotărăște ca votul să fie secret. Hotărîrile se adoptă cu votul majorității deputaților care compun consiliul popular și se semnează de președintele comitetului executiv. Hotărîrile adoptate în cazul art. 22 alin. 2 se semnează de președintele de vîrstă.Alegerea și revocarea membrilor comitetului executiv se fac prin vot secret.Art. 25. — Proiectul ordinii de zi a sesiunii se întocmește de comitetul executiv și se aprobă de consiliul popular.în cazul în care o problemă a fost trecută în proiectul ordinii de zi la cererea unuia sau a mai multor deputați, ori la propunerea unei comisii permanente, necesitatea includerii ei în ordinea de zi va fi expusă, după caz, de unul dintre deputați sau de președintele comisiei permanente. Prezentarea problemei după ce ordinea de zi a fost aprobată poate fi făcută fie de inițiatori, fie de un membru al comitetului executiv al consiliului popular.Proiectele de hotărîri mai importante, înainte de a fi prezentate în sesiuni, pot fi supuse dezbaterii publice de către comitetul executiv.Art. 26. — Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele comitetului executiv.Hotărîrile cu caracter normativ, precum și alta hotărîri importante ale consiliilor populare se a- duc la cunoștința cetățenilor prin afișare șl prin orice alt mijloc de publicitate. In unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate- decît cea română, aceste hotărîri se aduc la cunoștința cetățenilor și în limba maternă a acelei naționalități.

supuse spre dezbatere de comitetul executiv ; controlează modul cum sînt rezolvate scrisorile oamenilor muncii și fac propuneri consiliului popular sau comitetului executiv.Art. 29. — Comisiile permanente ale consiliilor populare se întrunesc ori de cîte ori este necesar. Comisiile permanente atrag la activitatea lor cetățeni care, prin pregătirea de specialitate și experiența lor pot contribui la îndeplinirea sarcinilor acestor comisii.Art. 30. — Comisiile permanente sînt sprijinite de comitetele executive ale consiliilor populare, care asigură coordonarea activității lor și le creează condiții pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Comisiile permanente răspund de întreaga lor activitate față de consiliile populare care le-au ales și le prezintă rapoarte cu privire la constatările făcute și la propria lor activitate.Art. 31. — Președinții comisiilor permanente participă la ședințele comitetului executiv ori de cîte ori se examinează probleme din ramura sau domeniul lor de activitate.Art. 32. — Consiliul popular poate alege, din rîndul deputaților, comisii temporare pentru examinarea unor probleme, stabilind sarcinile șl modul de activitate pentru fiecare dintre, aceste comisii.

f) să țină consfătuiri cu cetățenii din circumscripțiile electorale în care sînt aleși, pentru a se consulta cu ei în legătură cu problemele ce urmează să fie dezbătute în sesiuni și în legătură cu organizarea și desfășurarea unor acțiuni cu caracter obștesc ;g) să prezinte, periodic, dări de seamă privind activitatea lor și a consiliului popular din care fac parte, în fața alegătorilor din circumscripțiile electorale în care au fost aleși;h) să se intereseze de rezolvarea cererilor, re- clamațiilor, sesizărilor și propunerilor făcute de cetățeni, informîndu-i asupra modului în care au fost soluționate.Art. 34. — Deputatul își exercită drepturile șl își îndeplinește îndatoririle pe toată durata mandatului consiliului popular în care a fost ales. Deputatul răspunde pentru activitatea pe care o desfășoară în fața alegătorilor care l-au ales.încetarea mandatului deputatului poate avea loc înainte de expirarea mandatului consiliului popular în care a fost ales, în caz de revocare, demisie, schimbare definitivă a domiciliului sau pierdere a drepturilor electorale.Art. 35. — în exercitarea drepturilor și în îndeplinirea îndatoririlor sale, deputatul se bucură de protecția legii ca și persoanele care îndeplinesc funcții ce implică exercițiul autorității de stat.

de stat; asigură executarea hotărîrilor consiliilor populare ierarhic superioare și a deciziilor comitetelor executive, precum și a hotărîrilor consiliilor populare care le-au ales. Actele ministerelor și ale celorlalte organe centrale ale administrației da stat se transmit comitetelor executive ale consiliilor populare numai cu semnătura conducătorilor acestor organe ;(Continuare în pag. a Vl-a)
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b) elaborează proiectele planurilor economiei locale, de perspectivă și anuale pe baza studiilor proprii, a propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare șl tn colaborare cu organele centrale, urmărind dezvoltarea armonioasă a economiei și creșterea continuă a eficienței economice ;
c) elaborează proiectul de buget local;d) asigură executarea planului economic local și a bugetului local, răspunzînd de executarea lor ; întocmesc dări de seamă cu privire la îndeplinirea acestora ; întocmesc contul de încheiere a exercițiului bugetar ; aprobă modificarea planului economic șl a bugetului, inclusiv livrările de credita bugetare ;e) aprobă planurile centralizate ale mijloacelor speciale extrabugetare pentru unitățile ce le sînt subordonate, precum și pentru consiliile populare ierarhic inferioare; aprobă modificarea acestor planuri în cursul anului;f) utilizează sumele încasate în cursul anului peste prevederile bugetare, inclusiv beneficiile peste plan realizate ca urmare a efortului propriu, pentru acoperirea unor cheltuieli economice și înfăptuirea unor acțiuni social-culturale;g) organizează și îndrumează activitatea de Impunere a contribuabililor, precum șl încasarea impozitelor, taxelor, altor venituri bugetare șl extrabugetare și a primelor de asigurare prin efectul legii; aprobă amînări, eșalonări, reduceri și restituiri ;h) conduc, îndrumează și controlează activitatea organelor locale de specialitate ale administrației de stat; conduc, îndrumează, coordonează și controlează activitatea organizațiilor economice, întreprinderilor șl instituțiilor social-culturale subordonate ; asigură condițiile necesare pentru creșterea continuă a eficienței activității acestora ;1) organizează punerea în valoare a resurselor locale, asigură îmbogățirea sortimentelor de mărfuri șl sporirea bunurilor de consum, îmbunătățirea calității produselor și a prestărilor de servicii, reducerea prețului de cost și creșterea rentabilității unităților economice subordonate ;j) asigură elaborarea proiectelor planurilor de sistematizare și organizează activitatea de realizare a acestor planuri ; organizează activitatea de realizare a investițiilor, a lucrărilor edilitare, precum și a construcțiilor de locuințe proprietate de stat și proprietate personală ; asigură controlul calității șl disciplina în construcții; asigură documentațiile tehnico-economice necesare lucrărilor de construcții din planul propriu de Investiții șl reparații capitale, precum și executarea acestor lucrări;k) asigură elaborarea proiectului planului de producție agricolă și răspund de realizarea planului ; organizează în colaborare cu organele centrale de specialitate și cele locale ale cooperației activitatea de creștere a producției agricole, vegetale șl animale, de întărire economico-organizatorică a unităților socialiste agricole, de sprijinire a gospodăriilor personale ale țăranilor, de folosire rațională a fondului funciar, de realizare a fondului centralizat al statului la produsele vegetale și animale ; organizează și asigură conservarea șl folosirea terenurilor agricole ; administrează și gospodăresc fondul silvic și pășunile comunale ;l) organizează în colaborare cu organele centrale de specialitate și cele locale ale cooperației activitatea de aprovizionare și de servire a populației; exercită îndrumarea și controlul asupra întregii rețele comerciale și de prestări de servicii, asupra respectării regulilor de comerț ; coordonează comerțul de stat și cooperatist; sprijină cooperația meșteșugărească și cooperația de consum ; autoriză funcționarea de unități ale cooperativelor meșteșugărești și ale celor de consum ; autoriză activitatea micilor meșteșugari;m) organizează construirea, întreținerea și modernizarea străzilor, drumurilor și podurilor de interes local, electrificarea satelor șl amenajarea cursurilor de apă de interes local;n) organizează buna funcționare a Instituțiilor de învățămînt preșcolar, obligatoriu de cultură generală, liceal, profesional și tehnic ; asigură școlarizarea tuturor copiilor care au vîrsta pentru școala obligatorie;o) organizează desfășurarea activității unităților cultural-artistice subordonate și sprijină dezvoltarea culturii și a creației artistice, precum și ocrotirea și punerea în valoare a monumentelor istorice, artistice și ale naturii, îngrijirea și buna întreținere a monumentelor eroilor, păstrarea și valorificarea fondului arhivistic ;p) organizează în colaborare cu organele centrale de specialitate desfășurarea activității de asistență medicală a populației și de profilaxie sanitară și antiepidemică, precum și funcționarea instituțiilor sanitare, activitatea privind forța de muncă, protecția muncii, raporturile de muncă, asigurările sociale, pensiile și asistența socială; controlează aplicarea normelor cu privire la prevenirea poluării aerului, apelor și solului;
r) stabilesc măsuri privind normarea muncii și salarizarea, atît pentru aparatul propriu cît și pentru întreprinderile, organizațiile economice și instituțiile subordonate ;s) îndrumează și controlează activitatea organelor locale ale miliției, a pompierilor, a pazei civile și obștești; asigură dotarea formațiilor de pompieri voluntari;ș) sprijină organele militare la recrutarea șl încorporarea tinerilor supuși serviciului militar;t) sprjină dezvoltarea mișcării de educație fizică șl sport; asigură întreținerea și gospodărirea bazelor sportive care se află în administrarea locală ; controlează întreținerea și gospodărirea celorlalte baze sportive;ț) exercită drepturile și îndeplinesc obligațiile pe care le au, ca persoană juridică, județul, municipiul, orașul și comuna ;u) rezolvă cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile cetățenilor și organizează primirea acestora în audiență ;v) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege, precum și însărcinările date de organele ierarhic superioare.în intervalul dintre sesiunile consiliilor populare, comitetele lor executive îndeplinesc și atribuțiile consiliilor populare, cu excepția celor prevăzute la art. 10 alin. 3, art. 14 lit. a, b, g, art. 15 lit. b, art. 16 lit. b și e și la art. 17 lit. c, supunind deciziile adoptate ratificării consiliilor populare la prima sesiune a acestora.Art. 37. — Comitetele executive ale consiliilor populare județene, municipale și orășenești conduc, îndrumează și controlează activitatea comitetelor executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare, în vedefea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin.Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale :a) eliberează autorizații de construcții;b) organizează și administrează piețe și oboare.Comitetele executive ale consiliilor populare județene conduc activitatea, iar comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale exercită atribuțiile de stare civilă și de autoritate tutelară.Art 38. — Comitetele executive ale consiliilor populare județene:

a) Iau măsuri pentru dezvoltarea armonioasă a municipiilor, orașelor și comunelor, pentru dotarea lor cu construcții economice, social-culturale, lucrări tehnico-edilitare și pentru îmbunătățirea transportului în comun ;b) aprobă majorarea volumului de investiții și de construcții-montaj din resursele care se creează în cursul executării planului, precum și din acelea pe care le obțin de la rezervele centralizate ; aprobă modificarea planului de investiții și de construcții-montaj între obiecte, în cadrul volumului total aprobat prin planul de stat pentru consiliile populare județene fără a afecta termenele de punere în funcțiune prevăzute în plan ; aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrări de investiții din planul propriu; aprobă modificarea indicatorilor și a sarcinilor de plan, ca urmare a predării sau preluării unor sarcini prevăzute în planul de stat;c) dispun de fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziția lor pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute; «d) organizează exercitarea controlului gestionar de fond asupra activității unităților economice și bugetare subordonate, precum și asupra activității comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale ;e) conduc activitatea de sistematizare, arhitectură și construcții, de elaborare a proiectelor planurilor de sistematizare a municipiilor, orașelor și comunelor;f) emit, după consultarea prealabilă a comitetelor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, orașelor și comunelor, acordul pentru amplasarea și construirea, în cuprinsul județelor, a întreprinderilor, organizațiilor economice și instituțiilor social-culturale de interes republican;g) stabilesc prețurile pentru produse și tarife pentru servicii și controlează aplicarea acestora ; controlează modul cum se stabilesc și se aplică prețurile și tarifele fixate de alte organe sau organizații din cuprinsul unităților administrativ-te- ritoriale în care au fost alese consiliile populare; controlează aplicarea în cuprinsul județului a prețurilor și tarifelor stabilite de organele centrale, iar în cazul cînd constată că acestea sînt stabilite la un nivel necorespunzător, sesizează Consiliul de Miniștri;h) asigură baza materială a instituțiilor de ocrotire a minorilor și de asistență socială din subor- dinea organelor locale ; îndrumează și controlează activitatea acestor instituții;i) aprobă planul tehnic șl de cercetare, stabilesc măsurile de organizare științifică a producției și a muncii în unitățile subordonate ; elaborează normele și normativele cu fundamentare tehnico-economică pentru unitățile subordonate; participă la elaborarea standardelor de stat pentru activitățile de interes local; organizează, conduc, controlează și îndrumează activitatea consiliului tehnico-științific ;j) inițiază proiecte de decrete și proiecte de ho- tărîri ale Consiliului de Miniștri, care privesc județul ;k) editează buletinul oficial al consiliului popular, potrivit normelor stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 39. — Comitetele executive ale consiliilor populare municipală și orășenești:a) conduc, îndruinează, coordonează și controlează activitatea întreprinderilor de industrie locală, gospodărie comunală și locativă, precum și a instituțiilor social-culturale subordonate, luînd măsuri pentru continua îmbunătățire a acestei activități ;b) asigură salubritatea municipiului sau orașului, amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi, a locurilor turistice și de odihnă ; organizează buna funcționare a transportului în comun, întreținerea rețelelor de apă, canalizare, de gaze și de ter- moficare ;c) asigură administrarea, întreținerea, exploatarea și repartizarea fondului locativ proprietate de stat.Art. 40. — Comitetele executive ale consiliilor populare comunale :a) stabilesc măsuri pentru executarea și respectarea planurilor de sistematizare și organizează acțiuni de gospodărire a comunelor ; controlează disciplina în construcții;b) administrează și întrețin drumurile comunale, podurile, cursurile de apă de interes local; se îngrijesc de plantarea cu arbori a zonei drumurilor ; asigură administrarea, întreținerea, exploatarea și repartizarea fondului locativ proprietate de stat;c) stabilesc măsuri pentru stimularea inițiativei locuitorilor în vederea mobilizării resurselor locale de fonduri bănești, materiale și de forțe de muncă, în scopul realizării planului de electrificare a comunelor;d) sprijină creșterea producției agricole vegetale și animale în fermele și întreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole de producție, pe loturile aflate în folosința membrilor acestora și în gospodăriile țăranilor individuali, precum și acțiunile de combatere a dăunătorilor ; iau măsuri în vederea dezvoltării albinăritului, creșterii viermilor de mătase, a pisciculturii și a altor activități productive;e) organizează acțiuni pentru combaterea calamităților naturale, pentru consolidarea și folosirea terenurilor în pantă, erodate și degradate, pentru valorificarea terenurilor mlăștinoase, precum și pentru dezvoltarea irigațiilor din surse locale ; zf) asigură dezvoltarea unităților economice de valorificare a resurselor locale și de prestări de servicii, precum și de morărit, alimentație publică și brutării;g) asigură buna funcționare a școlilor șl a unităților sanitare, grădinițelor de copii, căminelorCAPITOLUL VII
ORGANELE LOCALE DE SPECIALITATE 

ALE ADMINISTRAȚIEI DE STATArt. 51. — în realizarea unitară a politicii partidului și statului în ramurile sau domeniile financiar, agricol, comercial, învățămînt, sănătate, muncă și ocrotire socială, cultură și artă, pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare sînt organizate potrivit normelor stabilite de Consiliul de Miniștri, organe locale de specialitate ale administrației de stat.Consiliul de Miniștri poate stabili și alte ramuri sau domenii în care se pot organiza organe locale de specialitate ale administrației de stat.Art. 52. — Organele locale de specialitate ale administrației de stat sînt conduse, îndrumate și controlate de comitetele executive ale consiliilor populare, în scopul aducerii la îndeplinire a ho- tărîrilor consiliilor populare, a deciziilor comitetelor executive, precum și a ordinelor și instrucțiunilor ministerelor și ale celorlalte organe centrale ale administrației de stat.Organele locale de specialitate ale administrației de stat sînt subordonate consiliilor populare și comitetelor executive ale acestora. De asemenea, 

culturale, cinematografelor, bibliotecilor șl muzeelor ;h) iau măsuri pentru alimentarea cu apă potabilă și pentru igiena locuințelor; organizează șl asigură buna funcționare a băilor comunale ;i) sprijină și organizează inițiativa locuitorilor privind executarea unor lucrări de interes obștesc local prin contribuția voluntară în bani și în muncă și urmăresc realizarea obiectivelor aprobate de adunările populare ;j) organizează și conduc activitatea «Se pază obștească, de prevenire și stingere a incendiilor ;k) asigură condiții de muncă și de locuit pentru cadrele de specialitate repartizate să lucreze în comună.
SECȚIUNEA A U-A

Organizare și funcționareArt. 41. — Comitetele executive ale consiliilor populare județene, al municipiului București și sectoarelor sale, ale celorlalte municipii, ale orașelor și comunelor sînt alese pe întreaga durată a mandatului consiliilor populare. După încetarea mandatului consiliului popular, comitetul executiv continuă să funcționeze pînă la alegerea noului comitet executiv.Art. 42. — Comitetul executiv se compune din președinte, vicepreședinți, din care unul poate fi prim-vicepreședinte și din alți membri. Numărul vicepreședinților și al celorlalți membri ai comitetului executiv se stabilește prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Comitetul executiv al consiliului popular are un secretar care este funcționar de stat. Secretarul comitetului executiv este numit de consiliul popular, cu acordul organului administrației de stat ierarhic superior comitetului executiv.Art. 43. — Președinții comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale sînt în același timp primarii municipiilor, orașelor și comunelor.Art. 44. — Comitetul executiv al consiliului popular își desfășoară activitatea pe baza principiului conducerii colective.Comitetul executiv în întregul său șl fiecare dintre membrii săi sînt răspunzători în fața consiliului popular, precum și în fața comitetului executiv al consiliului popular ierarhic superior șl a Consiliului de Miniștri. Fiecare membru al comitetului executiv este răspunzător atît pentru propria sa activitate cît și pentru întreaga activitate a comitetului executiv din care face parte.Art. 45. — Comitetul executiv se întrunește ori de cîte ori este necesar și cel puțin o dată pe lună, lucrînd valabil în prezența majorității membrilor săi.Convocarea comitetului executiv se face de președinte cu cel puțin 2 zile înainte de data ședinței.Art. 46. — La ședințele comitetelor executive participă conducătorii organelor locale de specialitate ale administrației de stat. Participă, de asemenea, după caz, președinții organelor sindicale teritoriale, președintele uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, precum și primul secretar sau secretarul organizației locale a Uniunii Tineretului Comunist. V VLa ședințele comitetelor executive pot fi invitate persoane din conducerea ministerelor, a celorlalte organe centrale ale administrației de stat, a organizațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor, a organizațiilor obștești, precum și alte persoane a căror prezență este socotită utilă.Art. 47. — Comitetele executive adoptă decizii pe baza și în vederea executării legii, cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor lor. Deciziile se semnează de președinte și se contrasemnează de secretarul comitetului executiv.Deciziile comitetelor executive sînt obligatorii în unitățile administrativ-teritoriale în care au fost alese consiliile populare.Deciziile ilegale ale comitetelor executive ale consiliilor populare se anulează de organele ierarhic superioare ale acestora.Art. 48. — Președintele șl, după caz, prim-vice- președintele, precum și vicepreședinții comitetului executiv al consiliului popular alcătuiesc biroul permanent al comitetului executiv.Biroul permanent decide în problemele curente, informînd comitetul executiv asupra activității desfășurate între ședințe.Art. 49. — Președintele, dacă este cazul prim- vicepreședintele, vicepreședinții și secretarul comitetului executiv al consiliului popular îndeplinesc atribuțiile stabilite de comitetul executiv.Comitetul executiv al consiliului popular poate stabili ca unele din atribuțiile președintelui comitetului executiv să fie îndeplinite, în mod permanent și sub îndrumarea acestuia, după caz, de prim-vicepreședintele comitetului executiv sau de unul din vicepreședinți.Prim-vicepreședintele, vicepreședinții șl secretarul comitetului executiv asigură, în condițiile stabilite prin decizia comitetului executiv, îndrumarea, coordonarea și controlul sectoarelor repartizate avînd dreptul de a da dispoziții în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin.Președintele comitetului executiv al consiliului popular este ordonator principal de credite.Secretarul comitetului executiv al consiliului popular participă de drept la ședințele comitetului executiv și ale biroului său permanent cu vot consultativ.Art. 50. — Deciziile cu caracter normativ ale comitetelor executive se aduc la cunoștința populației prin afișare și prin orice alt mijloc de publicitate. în unitățile administrativ-teritoriale locuite și de populație de altă naționalitate decît cea română, aceste decizii se aduc la cunoștința cetățenilor și în limba acelei naționalități.

ele sînt subordonate și organelor locale și centrale de specialitate.Organele locale de specialitate ale administrației de stat acordă asistență comitetelor executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare celor pe lîngă care sînt organizate, în vederea rezolvării problemelor tehnice de specialitate.Art 53. — Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat transmit organelor locale de specialitate, prin comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, indicații de specialitate, în ramurile sau domeniile pe care le conduc.Art. 54. — Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, de acord cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, emit regulamente privind funcționarea organelor locale de specialitate.Art. 55. — în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, organele locale de specialitate ale administrației de stat emit dispoziții. Dispozițiile ilegale se anulează de consiliile populare și de comitetele 

executive ale acestora. Aceste dispoziții pot fi suspendate de conducătorii organelor centrale de specialitate, care au obligația de a sesiza, cu privire la măsura suspendării, comitetul executiv al consiliului popular pe lîngă care funcționează organul emitent în situația în care apar divergențe între comitetul executiv al consiliului popular județean și organul central de specialitate, aceste divergențe se supun spre rezolvare Consiliului de Miniștri.CAPITOLUL VIII
CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl CONSILIILE POPULARE
ALE SECTOARELOR ACESTUIAAri. 56. — Consiliul popular al municipiului București conduce și răspunde de întreaga activitate locală de stat în municipiul București, asigu- rînd dezvoltarea multilaterală a acestuia corespunzător însemnătății sale de Capitală a Republicii Socialiste România și de principal centru politic, economic, social-cultural, artistic și științific.Art. 57. — Hotărîrile consiliului popular al municipiului București și deciziile comitetului său executiv sînt obligatorii atît în cuprinsul municipiului București, cît și al comunelor sale suburbane.Art. 58. — în sectoarele municipiului București funcționează consilii populare, prin care oamenii muncii exercită puterea de stat în aceste unități administrativ-teritoriale.Art. 59. — Consiliul popular al municipiului București îndrumează și controlează activitatea consiliilor populare ale sectoarelor și ale comunelor suburbane, urmărind îmbunătățirea continuă a acesteia, precum și atragerea cetățenilor la rezolvarea treburilor de stat și obștești; controlează hotărîrile consiliilor populare ale sectoarelor și ale comunelor sale suburbane.Art. 60. — Comitetele executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului București și ale comunelor suburbane sînt subordonate consiliilor populare care le-au ales și comitetului executiv al consiliului popular al municipiului București.Hotărîrile consiliilor populare ale sectoarelor și ale comunelor suburbane, precum și deciziile comitetelor executive ale acestora sînt obligatorii în sectoarele sau comunele suburbane în care au fost alese consiliile populare. CAPITOLUL IX
DISPOZIȚIIArt. 66. — în îndeplinirea sarcinii de organizare 

a participării cetățenilor la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat și obștești, comitetele executive ale consiliilor populare organizează comitete de cetățeni pe circumscripții electorale municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești sau comunale, pe lîngă instituții social- culturale, precum și pentru efectuarea unor anumite lucrări de interes obștesc.Comitetele de cetățeni se aleg în adunări ale cetățenilor și răspund de activitatea lor în fața acestora.Deputății consiliului popular coordonează activitatea comitetelor de cetățeni organizate în circumscripțiile electorale în care aceștia au fost aleși.Art. 67. — Comisiile economice teritoriale, ca organe de partid și de stat, elaborează și prezintă consiliilor populare propuneri privind dezvoltarea curentă și în perspectivă a județului, pentru mobilizarea rezervelor existente și valorificarea resurselor locale, îmbunătățirea repartizării forțelor de producție pe teritoriul județului, coordonarea activității unităților economice locale cu a celor de interes republican.Comisiile economice contribuie la fundamentarea și urmărirea realizării planului și bugetului local, la înfăptuirea acțiunilor privind perfecționarea activității unităților economice, creșterea eficienței și rentabilității producției.Art. 68. — Angajarea și transferarea personalului de conducere al organizațiilor economice județene și ale municipiului București, precum și desfacerea contractelor de muncă ale acestora se fac de comitetele executive ale consiliilor populare pe lîngă care funcționează.Angajarea și transferarea personalului de conducere al întreprinderilor și unităților economice municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale, precum și desfacerea contractelor de muncă ale acestora se fac de comitetele executive ale consiliilor populare cărora le sînt subordonate.Angajarea și transferarea personalului de conducere și al personalului de specialitate și tehnic- administrativ din aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare, precum și desfacerea contractelor de muncă ale acestora se fac de comitetele executive ale consiliilor populare.Art. 69. — Angajarea, transferarea precum și desfacerea contractelor de muncă ale adjuncților conducătorilor organelor locale de specialitate ale administrației de stat se fac de către comitetul executiv al consiliului popular pe lîngă care funcționează.Angajarea, transferarea precum și desfacerea contractelor de muncă ale personalului de specialitate și tehnico-administrativ din cadrul organelor locale de specialitate ale administrației de stat se fac de către conducerea acestor organe. în cazul inspectorilor șefi și al inspectorilor școlari angajarea, transferarea precum și desfacerea contractelor de muncă se fac cu acordul Ministerului învățămîntului. Angajarea, transferarea precum și desfacerea contractelor de muncă ale personalului de conducere din unitățile social-culturale se fac de comitetele executive ale consiliilor populare cărora le sînt subordonate, cu acordul organului de specialitate ierarhic superior.CAPITOLUL X
DISPOZIȚII FINALEArt. 71. — La data intrării în vigoare a prezentei legi comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor emite, cu acordul Comitetului pentru Problemele Administrației Locale, regulamente de funcționare pentru aparatul propriu, iar comitetele executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale orașelor și comunelor vor emite, cu acordul comitetului executiv al consiliu

Organele locale de specialitate ale administrației de stat pot transmite între unitățile pe care le coordonează, bunurile aflate în administrarea a- cestor unități.De asemenea, pot transmite altor organizații de stat bunuri mobile pînă la valoarea de 15 000 lei.Prevederile alineatelor 2 și 3 se aplică în mod corespunzător și în cazul organizațiilor economice înființate potrivit art. 16 lit. c.

Art. 61. — Consiliul popular al municipiului București exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute în prezenta lege pentru toate categoriile de consilii populare.Art. 62. — Consiliul popular al municipiului București adoptă proiectul planului de sistematizare a municipiului, supunîndu-1 spre aprobare Consiliului de Miniștri.Art. 63. — Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București exercită în inod corespunzător atribuțiile prevăzute în prezenta lege pentru comitetele executive ale tuturor categoriilor de consilii populare.Președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București este în același timp primarul general al Capitalei Republicii Socialiste România.Președinții comitetelor executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului București sînt în același timp primarii sectoarelor.Art. 64. — Consiliile populare ale sectoarelor municipiului București exercită, în mod corespunzător, atribuțiile prevăzute la art. 14 lit a, b, c, d, 
e, f, g, j, 1, p, r, s și art. 15 lit. b din prezenta lege.Art. 65. — Comitetele executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului București exercită, în mod corespunzător, atribuțiile prevăzute la art. 36 lit. a, b, c, d, f, g, h, 1, m, n, o, s, ș, t, ț, u și v, la art. 37 alin, ultim și art. 39 lit. c, din prezenta lege. De asemenea, asigură buna gospodărire a sectorului, întreținerea străzilor șl spațiilor verzi, respectarea disciplinei în construcții și eliberează autorizații de construcții.

SPECIALE mîncadrarea pe posturi și transferarea de la o unitate școlară la alta a educatoarelor, învățătorilor, instituitorilor și profesorilor se fac de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București prin inspectoratele școlare, în condițiile și cu procedura prevăzute în statutul personalului didactic. Eliberarea din învățămînt în caz de transferare în alt sector de activitate sau de desfacere a contractului de muncă se face de către Ministerul învățămîntului.Numirea și eliberarea din funcțiile de conducere a personalului didactic din învățămîntul de cultură generală, licee de specialitate, învățămîntul profesional și învățămîntul tehnic, se fac de către inspectoratele școlare județene sau al municipiului București, cu acordul Ministerului învățămîntului.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București pot stabili ca prim-vicepreședinții, vicepreședinții și secretarii acestora, în sectoarele de activitate pe care la coordonează, prin dispoziții, să angajeze, să transfere, să sancționeze disciplinar și să desfacă contractul de muncă personalului prevăzut la art. 68 alin. 3 și art. 69 alin. 1.Comitetele executive ale consiliilor populara județene și al municipiului București rezolvă, prin decizii, contestațiile : împotriva măsurilor luate, în condițiile alineatului precedent; împotriva sancțiunilor disciplinare dispuse de conducătorii organelor locale de specialitate ale administrației da stat, ai organizațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor social-culturale subordonate județului, municipiului, orașului sau comunei; împotriva sancțiunilor disciplinare dispuse de comitetele executive ale consiliilor populare ierarhic inferioare, precum și împotriva desfacerii contractelor da muncă ale personalului cu funcții de răspundere. Deciziile date în' rezolvarea acestor contestații sînt definitive.Art. 70. — Comitetul de Stat al Planificării, ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat vor acorda comitetelor executiva ale consiliilor populare sprijin nemijlocit în rezolvarea principalelor probleme în legătură cu dezvoltarea industriei locale, a gospodăriei comunala, a activității de construcții și sistematizare, prestări de servicii către populație, aprovizionare și desfacere ; de asemenea, le vor acorda sprijin nemijlocit în dezvoltarea științei și învățămîntului, a artei și culturii, în elaborarea studiilor privind dezvoltarea armonioasă economică și social-culturalfl ® județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, în valorificarea eficientă a resurselor materiale șl umane din unitățile administrativ-teritoriale pentru creșterea continuă a bunăstării materiale culturale a poporului.Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat sînt obligate să acorde comitetelor executive ale consiliilor populare asistență în vederea rezolvării problemelor tehnice de specialitate.Comitetul pentru Problemele Administrației Locale exercită, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, controlul și îndrumarea asupra modului cum comitetele executive ale consiliilor populare își desfășoară activitatea pe baza legii de organizare și funcționare a consiliilor populare.

lui popular județean, sau al municipiului București, regulamente de funcționare pentru aparatul propriu.Art. 72. — Prezenta lege intră în vigoare p® data de 1 ianuarie 1969. Pe aceeași dată, se abrogă Legea nr. 6 din 28 martie 1957 pentru organizarea și funcționarea sfaturilor populare, precum și orie® alte dispoziții contrare.
$
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BUCUREȘTI
• REALIZAREA ÎNAINTE DE TERMEN A PROTOTIPULUI 

INDUSTRIAL AL UNOR LĂMPI DESTINATE ILUMINATULUI 
PUBLIC • OBȚINEREA ÎN FAZA LABORATOR, CU TREI LUNI 
MAI DEVREME, A UNOR MATERIALE NECESARE ÎN TEHNICA 
MODERNA A COMUNICAȚIILOR

INSTITUTUL DE FIZICĂ
t

Institutul
de cercetare

și proiectare 
mașini-unelte și 

agregate-București

0 DEIIMJIE1 REPIIBIJCII ȘOIMI1ST!
ROMÂNIA 1 PIECAT bl HAVANA

Joi dimineața a plecat spre Havana o delegație a Republicii Socialiste România, care va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a X-a aniversare a „Zilei Eliberării", sărbătoarea națională a Republicii Cuba.Delegația este condusă de tovarășul Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul căilor ferate. Din delegație fac parte Vasile Mușat, ambasadorul Republicii Socialiste România la Havana, Ion Botar, secretar al Institutului Român de Relații Culturale cu Străinătatea.

La plecarea de pe aeroportul Băneasa erau prezenți tovarășii: Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare și Salarizare, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Petru Bur- lacu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost, de asemenea, prezenți Jesus Barreiro Gonzalez, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cuba la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

„ COSMOS -261"
Interviu cu prof. dr. docent Călin POPOVICI

ia urmă-

trimestru 
a proto-

Răspunzînd chemării lansate 
de către institutele de cercetări 
și proiectări din sectorul 7 al 
municipiului București Către 
toate institutele de cercetări și 
proiectări din țară și însușin- 
du-și obiectivele enunțate în 
această chemare. Institutul de 
Fizică al Academiei Republicii 
Socialiste România își 
toarele angajamente :

1. Să scurteze cu un 
termenul de realizare
tipului industrial de lămpi cu in
candescență cu ciclu regenerativ 
de Iod, în colaborare cu I.I.S. 
Blectrofar București, pentru 
asimilarea mai rapidă în pro
ducție. Aceste lămpi, avînd o 
eficacitate luminoasă și o du
rată de funcționare sporită, vor 
fi folosite Ia iluminatul public 
și industrial, la proiectoare de 
lumină etc., realizîndu-se eco
nomii importante prin renunța
rea la cumpărarea licenței de

fabricație și la procurarea unor 
asemenea lămpi din import.

2. Să colaboreze cu Combina
tul chimic Borzești și Combina
tul petrochimic Brazi pentru 
caracterizarea prin metode op
tice și spectroscopice a policlo- 
rurii de vinii și polietilenei, în 
vederea unei mai judicioase di
rijări a loturilor spre utilizări 
specifice și a stabilirii unor in
dici de calitate mai viguroșl 
pentru export.

3. Să sprijine introducerea în 
producție la I.P.R.S. Băneasa 
a fotorezistențelor din sulfura 
de plumb, a căror tehnologie a 
fost elaborată în colaborare cu 
această întreprindere. Fotore- 
zistențele cu sulfură de plumb, 
sensibile la radiații infraroșii, 
se folosesc în automatizarea 
proceselor de producție la cald 
în industria metalurgică. Se va 
evita în felul acesta importul 
acestor dispozitive.

INSTITUTUL
DE CERCETĂRI Șl PROIECTĂRI

NAVALE-GALAȚI
• PROTOTIPUL UNEI ȘALUPE CU ARIPI PORTANTE • ECONO

MISIREA MATERIALULUI LEMNOS • EXTINDEREA UTILIZĂRII MA
ȘINILOR DE CALCUL • REPROIECTAREA UNOR NAVE.

Conștienți de aportul pe care 
trebuie să-1 aducem la dez
voltarea bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, precum și 
de faptul că institutul nostru 
dispune de un important po
tențial uman și material, ne 
angajăm :

— Să executăm prototipul ex
perimental la șalupa cu aripi 
portante cu o lună de zile 
înainte de termenul planificat. 
Realizarea în țară a acestei 
șalupe va aduce o economie de 
circa 70 000 lei valută.

— Vom intensifica activitatea 
de cercetare în vederea reali
zării în anul 1969 a prototipului 
experimental al navei pe pernă 
de aer.

— Vom 
înainte de 
studiile șl
lor experimentale în vederea 
asimilării în țară a următoare
lor utilaje : caldarine cu gaze 
de evacuație, mecanisme pro
pulsate cu braț rabatabil, răci- 
toare pentru instalațiile afe
rente motoarelor de propulsie.

— Asimilarea în țară a uti
lajelor enumerate mal sus va 
aduce o economie de valută de 
circa 150 000 lei.

— în vederea economisirii 
materialului lemnos deficitar 
vom acționa in colaborare cu 
organele de specialitate ale Mi
nisterului Economiei Forestiere 
pentru aplicarea în producție 
a cercetărilor efectuate cu pri
vire la introducerea la nave a

realiza cu o lună 
termenul planificat 

proiectarea modele-

Recent, potrivit „Programului de 
colaborare dintre țările socialiste în 
domeniul cercetării și folosirii spa
țiului cosmic în scopuri pașnice", a 
fost lansat în Uniunea Sovietică sa
telitul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-261“, prin care se efectuează 
experiențe cu participarea unor in
stitute de cercetări științifice și ob
servatoare din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată Ger
mană. Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, Re
publica Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

In legătură cu acest eveniment 
științific, am solicitat cîteva p*re>‘i 
și informații prof. dr. docent Călin 
Popovici, șeful secției de astrofi
zica a Observatorului astronomic din 
București.

— Cum se situează lansarea 
satelitului „Cosmos-261“ în ca
drul colaborării pe planul știin
ței a țărilor socialiste ?

— Cercetarea și folosirea pașnică 
a spațiului cosmic interesează pro
fund întreaga omenire. Sînt cunos
cute marile succese obținute în acest 
domeniu de Uniunea Sovietică, care 
a deschis omenirii era cosmică lan- 
sînd primul satelit artificial al Pă
mîntului. și primul om care a pă
truns în spațiul extraterestru. Zbo
rul circumlunar al navei „Apollo 8“, 
urmărit în aceste zile cu emoție de 
întreaga omenire, demonstrează ra
piditatea progreselor obținute în a- 
cest domeniu. Investigația cosmică 
presupune mijloace materiale imen
se. Și în acest domeniu se ex
tind formele de cooperare științi
fică internațională, prin care și ta
rile mai mici pot să participe și 
să-și aducă contribuția la această 
grandioasă reușită a umanității.

In acest sens, în urmă cu doi ani. 
a fost adoptat „Programul de co
laborare dintre țările socialiste în 
domeniul cercetării și folosirii spa
țiului cosmic în scopuri pașnice", de
numit, mai pe scurt, „Intercosmos". 
Programul prevede efectuare-' unor 
lucrări științifice în comun, în ve
derea cercetării proprietăților fizice 
ale Cosmosului, meteorologiei cos
mice, telecomunicațiilor spațiale, bio
logiei și medicinei spațiale.. Expe
rimentele ce se proiectează vor fi 
efectuate cu ajutorul unor rachete și 
sateliți comuni de cercetare, dintre 
care primul este „Cosmos-261“.

— Care sînt „sarcinile științi
fice'' ale satelitului „Cosmos- 
261", în cadrul programului ge

neral de studiere a Cosmosu
lui 1

— „Cosmos-261“, lansat la 20 de
cembrie 1968, este prima materiali
zare concretă a colaborării din do
meniul spatial, sub forma unui sa
telit de cercetări științifice comune 
ale ^țărilor participante. Ea repre
zintă o etapă calitativ nouă a aces
tei cooperări, deoarece înainte apor
tul țărilor socialiste, care participă 
la experiența actuală împreună cu 
Uniunea Sovietică, consta doar în 
efectuarea de observații optice te
restre asupra satelitiloi- și în cerce
tări pe baza acestor observații. Sar
cina principală a experiențelor com
plexe efectuate de „Cosmos-261", in- 
cluzînd măsurători directe cu ajuto
rul^ aparatelor de pe satelit și cer
cetări terestre, o constituie studierea 
corpusculelor geoactive (electroni și 
protoni) care provoacă aurorele po
lare, studierea electronilor cu ener
gie supratermică, precum și a varia
țiilor de densitate a atmosferei su
perioare în timpul aurorelor polare. 
„Cosmos-261" a fost plasat pe o or
bită avînd distanta minimă de su
prafața Pămîntului (la perigeu) de 
217 kilometri, iar la apogeu de 670 
kilometri, cu o perioadă inițială de 
rotație de 93,1 minute și o înclinație 
a orbitei de 71 grade. Satelitul va 
evolua în jurul Pămîntului pe o 
perioadă de aproximativ 45 de zile.

Tara noastră participă de mai 
mult timp la colaborarea multilate
rală a țărilor socialiste în acest do
meniu prin cercetări privind folo
sirea observațiilor sateliților artifi
ciali în scopuri geofizice și geode
zice, temă actualmente inclusă în 
programul „Intercosmos". Printre 
experiențele programate cu satelitul 
lansat la 20 decembrie se numără 
și unele care au drept scop coordo
narea observațiilor de urmărire a 
satelitului de la sol cu înregistrările 
efectuate de pe bordul acestuia. Ob
servatoarele astronomice din Bucu
rești și Cluj sînt incluse în progra
mul de urmărire a satelitului ..Cos
mos-261"

„Cosmos-261“ constituie un exem
plu grăitor al progreselor înregis
trate de știintă ca si de colaborarea 
pe plan științific a țărilor socia
liste, Totodată, acest experiment 
este o dovadă a contribuției spo
rite a oamenilor de știintă din ță
rile socialiste, ca și, în gene
ral, a rolului important ce revine 
cooperării științifice internaționale, 
în solutionarea Droblemelor comple
xe puse omenirii de era cosmică.
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(Urmare din pag. I)

îmbunătățirea orga- 
a activității de pro- 
extinderea utilizării 

de calcul vom realiza

plăcilor aglomerate din lemn 
melaminatc.

— Prin 
nizatorică 
iectare și 
mașinilor
o reducere a prețului proiecte
lor prevăzute în 1969 cu 200 000" 
lei față de cel planificat.

— In vederea modernizării 
navelor în construcție și asimi
larea de noi tipuri de nave vom 
reproiecta mineralierul 
12 500 tone, vom proiecta 
carbonier de 14 000 tone și 
cargou de mărfuri generale 
6 000—7 500 tone.

1. — Utilizarea rațională a 
capacităților de proiectare și 
crearea de condiții economice 
de fabricație prin folosirea de 
elemente tipizate și rcutilizări 
de repere și subansamble exis
tente la alte proiecte, ceea ce 
va permite economisirea a 35 000 
de ore de proiectare. Tot
odată, prin organizarea științi
fică a muncii, Vom scurta ter
menele de predare a proiecte
lor în total cu 220 zile.

2. — Pentru creșterea randa
mentului muncii de cercetare se 
vor organiza echipe mixte de 
cercetare, împreună cu institute 
de învățămînt superior, uzine 
constructoare de mașini-unelte 
și specialiști din proiectare, în 
cadrul lucrărilor de cercetare a 
strungului carusel cu traversă 
fixă SC 1 600 TF și a strungu
rilor normale din familia D.

3. — Prin proiectarea la 
ICPMUA și a asigurării asis
tenței tehnice pentru executarea 
în țară a 8 mașini-unelte desti
nate Uzinei de mașini grele 
București, vom contribui la re
ducerea importului, obținîndu-se 
economii 
sumei de

4. — 
F.M.U.A., 
crărilor de 
realizarea ghidajelor placate cu 
mase plastice indigene, ne pro
punem aplicarea experimentală 
a acestora la 2 mașini-unelte, 
astfel ca în urma rezultatelor 
obținute să se reducă importul 
acestor materiale prin extinde
rea lor și la alte mașini.

5. — Prin proiectarea și exe
cutarea în țară a unui număr 
de 8 mașini-unelte agregat des
tinate exportului, vom contribui 
la mărirea exportului de ma
șini-unelte cu o valoare echiva
lentă de 6 000 000 lei.

6. — în scopul reducerii pre
țului de cost și a termenului de 
asimilare a mașinilor agregat, 
se va extinde gama de elemente 
tipizate 
telor de 
săniilor 
nic.

T -’7.T— 
actualelor 
tehnicii mondiale și al diversi
ficării gamei de mașini-unelte, 
se va începe acțiunea de proiec
tare a unei familii noi de ma
șini orizontale de alezat și fre
zat, a unei familii de mașini de 
frezat longitudinal, a unui strung 
paralel cu comandă program 
numerică și a unei familii de 
mașini de rectificat plan.

In zilele de 3 și 4 ianuarie nu se va lucra
0 hotărîre a Consiliului de Miniștri și a Consiliului Central 

al U.G.SXPrintr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri și a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor s-a stabilit ca, în afara zilelor de 1 și 2 ianuarie, să nu se lucreze nici în zilele de 3 și 4 ianuarie 1969.In compensarea timpului nelucrat în zilele de 3 și 4 ianuarie, angajați! vor presta muncă în ziua de 29 decembrie 1968, precum și în una din duminicile din luna ianuarie 1969, stabilită de conducerea unității împreună cu comitetul sindicatului.Această hotărîre nu se aplică

unităților productive în care se desfășoară proces continuu de muncă, unităților comerciale, de transporturi publice și altor unități de deservire a populației, precum și tuturor locurilor de muncă unde angajații, prin natura serviciului, nu au ziua de duminică stabilită ca zi de repaus.Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare vor stabili programul unităților care vor asigura deservirea populației în zilele de 3 și 4 ianuarie.
vremea

Timpul probabil pentru 28-29-30 
XII. Vremea se menține în gene
ral umedă, cerul va fi mai mult 
noros la începutul intervalului, 
cînd vor cădea ninsori tempo

rare. Vînt potrivit predominînd 
din sectorul nordic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 11 și minus 1, iar maxi
mele între minus 6 și plus 4 
grade. Ceață locală. In București : 
vreme relativ umedă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea preci
pitații slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Ceață 
slabă dimineața și seara.

INSTITUTUL DE(Urmare din pag. I)
în vederea celor de mai sus, 

cercetătorii Institutului de meca
nica fluidelor „Traian Vuia" își 
iau următoarele angajamente :

— Se vor efectua studiile pri
vind distribuția de presiuni pe 
macheta clădirii principale a 
Centralei termoelectrice Rovi- 
nari, necesare pentru proiectarea 
instalației de ventilare, predînd 
beneficiarului rezultatele cu 30 
zile înainte de termenul contrac
tat.

— Se vor executa studii pri
vind măsurători de distribuții de 
viteze în vederea optimizării re
partiției de viteze în macheta 
reactorului chimic de la Rafină
ria Borzești.

— Se vor finaliza, cu 8 luni

înainte de termen, cercetările de 
lubrificație cu gaze în proiecta
rea unui prototip industrial al 
agregatului de rectificat pe la
găre cu aer, cu performanțe su
perioare, adaptabil la o mașină 
de rectificat plan, de construcție 
românească.

— Se va efectua studiul scur
gerii microscopice a fluidelor e- 
terogenc în medii poroase, ce va 
permite o fundamentare mai 
clară a metodelor de exploatare 
a zăcămintelor de țiței în plat
forma moezică (între Carpați și 
Dunăre), pentru obținerea unor 
factori de recuperare măriți, 
predînd beneficiarului, Institutul 
de cercetări foraj-extraeție din 
Cîmpina, rezultatele spre valori
ficarea industrială, cu o lună 
înaintea termenului stabilit în 
plan.

(Urmare din pag. I)
chimic Pitești, spre exemplu, proce
deul de piroliză și separare a olefine- 
ior este unul dintre cele mai avan
sate care se folosesc pe plan mon
dial. Separarea oleflnelor va avea 
loc prin distilare fractionată la 
temperaturi scăzute, iar produsele 
secundare conțin o cantitate însem
nată de butadienă, produs impor
tant pentru sinteza cauciucului. în 
ce privește fabricarea acrilonitriiu- 
lul' — materie primă de bază, pentru 
producerea fibrelor melana — nu se 
va mai folosi procedeul aplicat la 
Săvinești, ci un alt procedeu care 
utilizează drept materie primă pro- 
pilena și amoniacul, fiind mult mai 
avantajos atît din punct de vedere 
al investiției specifice, cît și al prețu
lui de cost.

în cadrul dezvoltării industriei 
chimice în actualul cincinal, un 
accent deosebit s-a pus și pe crește
rea însemnată a produselor destinate 
agriculturii : îngrășăminte, anti- 
dăunători, biostimulatori și. medica
mente pentru uz veterinar. Chimiza
rea agriculturii constituie o cale im
portantă a progresului tehnic în a- 
ceastă ramură și promovarea ei se 
încadrează în efortul general al 
statului nostru pentru dezvoltarea și 
modernizarea bazei tehnice a pro
ducției agricole. In primii trei ani ai 
cincinalului producția de îngrășă
minte chimice a crescut de circa 2,5 
ori față de 1965. Sporirea producției 
a fost însoțită de importante schim
bări calitative. în sensul . creșterii 
ponderii sortimentelor cu eficacitate 
economica ridicată, cum sînt în- 
grășămintele concentrate, ureea. în- 
grășămintele complexe.

Cu toate aceste rezultate, produc
ția de îngrășăminte chimice nu se 
situează la nivelul prevederilor din 
cincinal pentru acești primi trei ani. 
Realizarea producției de îngrășă
minte chimice prevăzute a îost a- 
fectată de darea In funcțiune cu în-

tîrziere a unor capacități importante, 
ca și de neatingerea la termenul 
planificat a parametrilor proiectați 
la unele unități noi. Critica justă 
făcută de conducerea de partid și de 
stat, indicațiile date au constituit 
pentru ministerul nostru un îndru
mar în stabilirea măsurilor pentru 
eliminarea deficientelor care s-au 
făcut simțite și redresarea situației 
în domeniul producției de îngrășă
minte chimice,

Este de remarcat faptul că în
deplinirea sarcinilor mari ce revin 
industriei chimice are loc în con
dițiile creșterii eficienței activității 
economice a întreprinderilor din a- 
ceastă ramură. Nivelul tehnic înalt 
al utilajelor și instalațiilor chimice, 
îmbogățirea cunoștințelor profesio
nale și experienței în muncă a cadre
lor de muncitori, ingineri și teh
nicieni au permis creșterea continuă, 
an de an, a productivității muncii. 
Sarcina de creștere a productivității 
muncii pe anul 1968 se îndeplinește 
în proporție de 101,5 la sută, obți- 
nîndu-se un spor de 11,6 la sută față 
de anul trecut. Concomitent cu a- 
ceasta, s-au pus în valoare numeroase 
resurse de reducere a prețului de 
cost și de sporire a rentabilității 
producției, în ultimii trei ani reali- 
zîndu-se beneficii suplimentare de 
600 milioane lei față de prevederile 
cincinalului pentru această perioadă.

Peste cîteva zile vom păși în cel 
de-al patrulea an al cincinalului, 
care are un rol hotărîtor în înfăptui
rea obiectivelor ce revin pentru a- 
ceastă etapă industriei chimice româ
nești. Prevederile planului pe 1969 
stabilite ministerului nostru pre
zintă o creștere de aproape 18 la sută 
față de realizările anului ce se în
cheie. Nuniai prin aplicarea studiilor 
întocmite în cadrul acțiunii de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii se preconizează obținerea 
unui spor de producție globală de 
aproape un miliard lei. Accentul se 
va. pune pe dezvoltarea producției de 
îngrășăminte, de mase plastice, ră

șini sintetice, fire și fibre sintetice, 
pentru care sînt prevăzute creșteri 
între 30 și 44 la sută. Sarcinile de 
plan pe anul 1969 prevăzute pențru 
industria chimică, precum și depășirile 
de producție obținute în anii prece
dent! asigură un ritm mediu anual 
de creștere a producției globale pe 
perioada 1966—1969 de 19,8 la sută. 
Există astfel garanția sigură că pre
vederile Congresului al IX-lea al 
partidului, privind ritmul de dezvol
tare a industriei chimice pe întreaga 
perioadă a cincinalului, vor fii de
pășite.

Sarcinile stabilite pentru anul vii
tor colectivelor din industria chi

• Becket : PATRIA — 10 ; 13,30 ; 
17 ; 20,30.

ii
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• Aventurile lui Tom Sawyer:
REPUBLICA — 9,15 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; .18,45 ; 21.
0 Aventurile IUI. Tom Sawyer șl 
Moartea lui Joe indianul : SALA 
PALATULUI — (seria de bilete — 
2725) ; EXCELSIOR — 9 ; GLORIA
— 9.
• Profesioniștii : FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15,
MELODIA — 9,45 ; 12,15 ; 15,15 ;
17.45 ; 20,15, FEROVIAR
10.45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 
CELSIOR — 12 ; 14,30 ;
• Astă seară mă distrez : LUCEA
FĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, BUCUREȘTI — 8,30 ; 
II ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Urletul lupilor: CAPITOL —
8.30 ; 10,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GLO
RIA — 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14,15 ; ..........
18.45 ; 21.
• Vera Cruz : VICTORIA
11,15 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ;
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Noaptea : CENTRAL
18.30 ; 21, BUCEGI —
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Aventura : CENTRAL
11 ; 13,30.
• Columna : LUMINA — 9—16,45 
în continuare ; 19,45, GRIVIȚA — 
10 ; 13 ; 16 ; 19,30, ARTA — 9,30—16 
în continuare ; 19,15, FLAMURA
— 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Căderea imperiului roman: 
DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9-; 10.
• Valea albinelor : UNION — 18.
• Piramida Zeului Soare : UNION
— 10 ; 15,30 ; 20,30.
• Să rîdem cu Pat șl Patachon : 
CINEMATECA (bilete la casă) : 
10 : 12 ; 14 ; 16.

16,30 ;

indicatorilor tehnici și economici 
proiectați Ia obiectivele șl capaci
tățile intrate în producție în ultimii 
ani. Planul de investiții pe 1969 
prevede punerea în funcțiune a 60 
obiective și capacități noi a căror 
producție pe o singură zi reprezintă, 
în echivalent valutar, aproximativ 2 
milioane lei. încă din cursul acestui 
an ministerul nostru a analizat lu
crările ce urmează să fie executate 
în 1969, stabilind — de comun acord 
cu Ministerul Construcțiilor pentru 
Industria Chimică și Rafinării, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Comerțului Ex
terior — termene precise privind

• MondO-cane : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Trei copii „minune" : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15 I
17.30 ; 20.
• Neînțelesul : BUZEȘTI — 18 ;
20.30. UNIREA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Fete în uniformă : BUZEȘTI —
15.30.
• Tarzan, omul-maimuță șl Fiul 
lui Tarzan : DACIA — 8,15—20 în 
continuare.
• Samuraiul : LIRA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Prințesa : DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,45 ; 20.
• Judoka, agent secret : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un bărbat și o femeie : COTRO- 
CENI — 18 ; 20,30.
• Superautomatul : COTROCENI
— 15,30.
• Hombre : VOLGA — 9,30—16 în
continuare ; 18,15 ; 20,30, VITAN
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus (ambele 
TORUL — 16 ; 19,30.
• Made in Italy :
9,45 ; 11,45 ; 14 ; 16 ;
TOMIS — 9,30—15,30
re ; 18 ; 20,15.
• Ziua în care vin peștii : MIORI
ȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
• Winnetou (seria a IlI-a) : 
ȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
HOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• înțeleptul de pe muntele 
ternat : POPULAR — 15,30 ; 
PROGRESUL — 15,30 ; 20,30.
• Lustragiul : POPULAR — 18.
• Heidi : PROGRESUL — 18, PA
CEA — 16 ; 18 ; 20.
• Aventurierii : MUNCA
18 ; 20.
• Pentru cîțiva dolari în plus șl 
Un dolar găurit : MUNCA — 10.
• Marianna, agentul 0555 : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Veșnicul întîrziat : FLACĂRA
15.30 ; 18 ; 20,30.
• O sută unu dalmațieni : CRIN- 
GAȘI — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Șapte oameni de aur : COSMOS
— 16 ; 18 ; 20.

serii) : VIL

AURORA —
18,15 ; 20,30, 

în continua-

MO- 
RA-

bles-
20,30,

16 ;

ția la satisfacerea cerințelor econo
miei și pieței interne, la dezvoltarea 
comerțului exterior al tării, cît si 
la creșterea acumulărilor necesare 
pentru asigurarea progresului rapid 
al patriei noastre socialiste.

în cadrul pregătirilor pentru pro
ducția anului viitor, s-au stabilit și 
aplicat măsuri care să ducă la 
realizarea sortimentelor la care 
prevederile de plan nu se îndepli
nesc integral în acest an. urmărin- 
du-se în același timp să se elimine 
cauzele care au generat rămînerile 
în urmă. La instalațiile la care nu se 
realizează indicatorii proiectați și 
sînt probleme tehnologice nerezol

RITMURILE DINAMICE ALE CHIMIEI
mică se întemeiază pe cunoașterea 
profundă a realităților, a posibilități
lor existente în fiecare subramură și 
întreprindere — și. de aceea, avem 
ferma convingere că ele vor fi în
deplinite. în acest scop, ministerul, 
comitetele de direcție din unități au 
întreprins numeroase acțiuni pregă
titoare, urgentînd aplicarea soluții
lor noi din studiile de organizare ști
ințifică a producției și a muncii, a 
măsurilor preconizate pentru crește
rea eficienței activității productive.

După cum s-a subliniat la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 16—17 
decembrie a.c. și recenta sesiu
ne a Marii Adunări Naționale, 
realizarea sarcinilor ce ne re
vin din planul de stat pe 1969 
depinde în mare măsură de punerea 
în funcțiune Ia termen a noilor o- 
bîectivc chimice prevăzute pentru a- 
nul viitor, precum și do atingerea

stadiile fizice de execuție, asigura
rea cu documentație tehnică, cu 
utilaje și echipamente din tară și din 
import. Graficele întocmite cu a- 
ceastă ocazie vor trebui în scurt 
timp reactualizate, în scopul preve
derii unor termene minime pentru 
rodajul mecanic și probele tehnolo
gice, care să asigure functionarea în 
bune condiții a instalațiilor.

Eforturilor mari de investiții pe 
care statul nostru le-a făcut și le 
face pentru dezvoltarea și moderni
zarea industriei chimice, colectivele 
din întreprinderile noastre trebuie 
să le răspundă printr-o muncă plină 
de răspundere pentru folosirea inte
grală a potentialUlui tehnic al fie
cărei unități, pentru creșterea pro
ducției și realizarea ei în condiții 
de înaltă eficientă economică. Pe 
această bază, lucrătorii din indus
tria chimică își vor spori contribu

vate, s-au luat măsuri pentru efec
tuarea de noi teste necesare determi
nării locurilor „înguste" și atingerii 
parametrilor optimi, la nivelul teh
nicii cu care sînt dotate, în func
ție de situația specifică a fiecăreia 
dintre ele.

După cum aminteam mai înainte, 
dificultăți mari în realizarea planu
lui, a indicatorilor din proiecte există 
la combinatele chimice din Craiova, 
Turnu Măgurele și Brăila. In baza 
analizelor efectuate dr specialiști, 
s-a elaborat în luna iulie un plan de 
acțiune pentru Combinatul chimic 
Craiova și pentru Combinatul de în
grășăminte chimice din Turnu Mă
gurele, care a fost dezbătut și aprobat 
de colegiul ministerului. Acest 
plan asigură redresarea situației în 
aceste combinate în cursul anului 
viitor, cu . condiția ca măsurile res
pective să fie realizate întocmai și

£

17,35 — Actualitatea tn agricultură.
17,50 — Actualitatea industrială.

11,00 — Limba rusă. Lecția 38-a 
(reluare).

11.30 — Limba spaniolă. Lecția
39-a.

12,00 — închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 — Telex TV.
Tur de orizont științific.

18,05 — Limba spaniolă. Lecția 39-a (reluare).
18.30 — „La porțile cunoașterii". • „Zîmbiți, vă rog“ (III). Ciclul de Inițiere 

în arta fotografică. « „Echilibru pe 5 mm" (III). Ciclul de inițiere 
în patinaj,

19v00 — Telejurnalul de seară. — Buletinul meteorologic.
19,45 — Ghid utilitar.
19.50 — Opinia dumneavoastră „Pași spre ideal".
20,00 — Teieglob — emisiune de călătorii geografice. De Ia Luxor la Kamak. 
20,20 — Desene animate.
20,30 — Studioul muzical. Povestea instrumentelor muzicale. De la clavecin 
la plan (emisiunea a Il-a). Prezintă Th. Bălan.
21,00 — Film artistic : „Mirajul" cu Gregory Peck și Diana Brake.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (sala Ateneului Român) : 
Concert simfonic — 20. DIRIJOR : 
Mircea Basarab. Solistă : Lola Bo- 
bescu.
• Opera Română : Othello — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național (sala Come
dia) : Becket — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș 
fără simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Comedie pe întuneric 
— 15 ; Victimele datoriei — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Sfîntul 
Mitică Blajinu — 15 ; 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Frumoasa duminică de 
septembrie — 19,30 ; (sala Studio) : 
Cînd luna e albastră — 20.
$ Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
• Teatrul Giulești : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea“ : 
Doamna de Ia Maxim (premieră) 
— 20.
< Teatrul „Ion Creangă" : Regele 
Cerb — 10 ; Năzdrăvăniile lui Pă
cală —• 16
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Don Quijote — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 17. 
e Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30.
• Ansamblul artistic al 
Generale a Sindicatelor : 
cioarele pe pămînt — 20.
• Circul de stat : Circul 
(R.D.G.) : 16 ; 19,30.

Uniunii
Cu pi-

„Aeros‘

în timpul prevăzut. De altfel, trebuie 
spus că efectele acestei acțiuni se fac 
simțite încă de pe acum, mai ales la 
combinatul de la Turnu Măgurele, 
care a pornit în ultimele luni pe 
calea unui serios reviriment econo
mic. Principalele instalații din acest 
combinat au început să lucreze din 
luna noiembrie la nivelul sarcinilor 
de plan sau aproape de acestea șl 
se depun azi mari eforturi pentru 
consolidarea rezultatelor pozitive 
de pînă acum. Un program con
cret de lucru în vederea redre
sării activității economice se elabo
rează în prezent și pentru Combina
tul de fibre artificiale din Brăila, 
urmărindu-se atît punerea la punct 
a proceselor tehnologice, cît și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Trăgînd învățăminte din experien
ța unor unități, ca și din stările de 
lucruri negative manifestate pe a- 
locuri, se desprinde cu stringență ne
cesitatea ca în întreprinderi să se ia 
măsuri eficace pentru întărirea disci
plinei tehnologice și în muncă, să se 
respecte riguros programul de între
ținere, reparații mecanice și energe
tice la instalații și utilaje. De aceste 
măsuri depind în mod hotărîtor func
ționarea la parametrii optimi a capa
cităților de producție, asigurarea 
continuității proceselor de fabricație, 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan, în condiții de eficientă econo
mică sporită.

Sarcini importante revin în 1969 co
lectivelor de întreprinderi din indus
tria chimică și în domeniul extin
derii exportului. Potrivit prevederi
lor, planul de export este cu 15,3 la 
sută mai mare decît realizările din 
acest an. Cu deosebită pregnanță se 
ridică cerința ca. în fiecare între
prindere. comitetele de direcție să 
se ocupe cu toată răspunderea atît 
de realizarea sub aspect cantitativ 
și calitativ a sarcinilor de export, 
cît și de condițiile în care se desfac 
produsele pe piața externă, contri
buind la îmbunătățirea cursului de 
revenire al fiecărui produs. Volu

mul mare de export pe care ur
mează să-1 realizăm obligă, de ase
menea, comitetele de direcție să 
analizeze întreaga producție și sub 
aspectul competitivității pe care o 
are pe piața externă.

O mare însemnătate prezintă pen
tru ramura noastră indicațiile date 
la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. 
privind creșterea eficienței cercetării 
științifice și legarea ei strînsă de 
nevoile practice ale producției. A- 
tenția noastră se va îndrepta în mod 
deosebit spre stimularea activității 
de cercetare, spre folosirea deplină 
a valorosului fond de cadre existent 
azi în institutele și centrele noastre 
de cercetări. Cu mai multă perseve
rență va trebui să ne ocupăm de 
introducerea în producție a rezulta
telor obținute în domeniul cercetării 
științifice și, concomitent cu aceasta, 
să îndreptăm mai hotărît eforturile 
cercetătorilor spre fabricarea în țară 
a unor produse ce se importă în mo
mentul de fată, precum și spre per
fecționarea actualelor procedee teh
nologice din unitățile industriei chi
mice. Este absolut necesar ca pentru 
soluționarea problemelor actuale și 
de perspectivă ale dezvoltării indus
triei chimice să-și unească forțele 
toate unitățile de cercetare cu profil 
chimic, prin elaborarea unui pro
gram comun de activitate.

Fundamentarea realistă a sar
cinilor care revin în 1969 in
dustriei chimice, realizările și expe
riența de valoare dobîndite în pro
ducție de marea majoritate a colec
tivelor noastre, măsurile chibzuite 
care s-au luat pînă acum și cele pre
conizate pentru perioada următoare 
ne dau certitudinea că planul pe 
anul viitor va fi îndeplinit integral, 
la toți indicatorii, de fiecare din uni
tățile chimice. Lucrătorii din indus
tria chimică își vor aduce astfel 
contribuția lor la înfăptuirea amplu
lui program de dezvoltare a econo
miei naționale, ia progresul neîntre
rupt și înflorirea României socia
liste.
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conferinței de la Paris
COMUNICATUL DELEGAȚIILOR R D. VIETNAM Șl F.N.E.

„Menținerea la putere

tei trei pâminteni
se întorc acasă

viața internațională
a guvernului saigonez 
face dificilă începerea

PARIS 20 (Agerpres). — Delegațiile 
R. D. Vietnam și Frontului Național 
da Eliberare la conferința de la Pa
ris au dat publicității un comunicat 
în care se arată că menținerea la pu
tere a actualului guvern saigonez 
face dificilă deschiderea conferinței 
în patru în problema vietnameză și 
„chiar dacă lucrările conferinței vor 
începe, va fi dificil să se ajungă la 
un rezultat, datorită obstacolelor ri
dicate de administrația saigoneză".

Comunicatul subliniază că delega
țiile R. D. Vietnam și F.N.E. cer în
ceperea conferinței în patru, a cărei 
dată inițială a fost fixată pentru 6 
noiembrie 1968. „Populația din Viet
namul de sud, se spune în comunicat, 
duce o luptă hotărîtă pentru răs
turnarea clicii Thieu-Ky-Huong, pen
tru instalarea unui cabinet de pace, 
care să poarte convorbiri cu Frontul 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud și pentru ținerea unei confe
rințe în patru în vederea unei solu
ționări pașnice a problemei Vietna
mului dt» sud".

..chiar începînd. de mîine". Totoda
tă, reprezentantul S.U.A. a cerut cu 
insistentă ca, în limita posibilități
lor, un reprezentant al F.N.E. — 
care se găsește într-o tară vecină 
cu Franța — să sosească imediat la 
Paris, în calitate de reprezentant al 
Frontului, pentru ca proiectata con
ferință în patru să înceapă la 2 no
iembrie. După aceea, președintele 
Johnson a făcut propunerea ca a- 
ceastă conferință să 
noiembrie. După ce 
reprezentantul F.N.E. 
ris la 4 noiembrie, 
monstrează atitudinea ______ ..__
bunăvoință a F.N.E. în căutarea u- 
nei soluții pașnice", ziarul arată că 
reprezentantul administrației saigo- 
neze a sosit la Paris abia după o 
lună, iar de atunci continuă să tor
pileze tratativele.

înceapă la 
amintește 
a sosit la Pa- 
„ceea ce de- 
serioasă si de

6 
că

Delegația Consiliului 
General A.R.L.U.S. 
primită de M. A. Suslov

•

' 1 ;... " . :

Imagine de la o recentă demonstrație organizată la Kadena (Okinawa) 
pentru retragerea bombardierelor americane „B-52“ și o tuturor armelor 

nucleare de pe insulă

MOSCOVA

aniversării proclamării republicii in România

MOSCOVA 26. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : La 26 decembrie. M. A. Sus
lov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a pri
mit delegația Consiliului General al 
Asociației române pentru legăturile 
de prietenie cu Uniunea Sovietică, 
condusă de Mihail Roșianu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., care 
se află la Moscova la invitația V- 
niunii Asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu țările 
străine și a Asociației 
sovieto-române.

La convorbiri, care 
șurat într-o atmosferă 
tenească, au luat parte 
rinescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, și N. V. Popova, președin
tele Prezidiului Uniunii Asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații cul
turale cu țările străine.

Miercuri, delegația A.R.L.U.S. s-a 
înapoiat la Moscova din călătoria 
făcută la Tallin și Leningrad. Cu 
acest prilej, oaspeții români au luat 
cunoștință de succesele oamenilor 
muncii din cele două orașe, s-au 
întîlnit cu reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat și ai 
filialelor Asociației de prietenie so
vieto-române, au vizitat monumente 
de artă și cultură, locuri istorice.

In cursul zilei de miercuri, dele
gația, însoțită de V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S.. nresedinto’e 
conducerii centrale a A.P.S.R., și de 
Ion Georgescu, prim-secretar al am
basadei române, a vizitat unități 
economice și științifice din orașul și 
regiunea Moscova.

de prietenie

s-au desfă- 
caldă, prie- 
Teodor Ma-

• ULTIMA ZI A CĂLĂTORIEI SPAȚIALE • „AP0LL0-8” 
S-A ANGAJAT CU PRECIZIE PE DRUMUL DE ÎNTOAR
CERE SPRE PĂMÎNT © PREVIZIUNILE METEOROLO
GICE RĂMÎN BUNE ® UN SEMN DE ÎNTREBARE LA 
HOUSTON : „CINE VA FI DESEMNAT PENTRU A 

DEBARCA PE LUNĂ?"

CAPE KENNEDY 26. — Agen
ția France Presse transmite : Cei 
trei cosmonauți, Frank Borman, 
James Lovell și William Anders, se 
îndreaptă spre Pămînt cu o viteză 
care se accelerează pe măsură ce 
cabina 
supusă 
tracției 
Anders 
teze de Lună miercuri, ora 06.00 
GMT, în momentul cînd se aflau 
în spatele părții invizibile a. sate
litului terestru și nu mai puteau 
comunica cu Pămîntul. Tensiunea 
a durat circa zece minute, fără ca 
la centrul de la Houston să se 
cunoască dacă motorul principal al 
cabinei a putut intra în funcțiu
ne, după cum era prevăzut. In cele 
din urmă, vocile celor trei cosmo
nauți s-au făcut din nou auzite. 
Borman a acționat motorul timp 
de 3 minute 23 secunde, ceea ce 
a permis vehiculului spatial să se 
desprindă de pe orbita sa lunară. 
Din acel moment, „Apollo—8“ s-a 
angajat pe drumul de întoarcere.

„Sîntem fericiți că Pămîntul se 
vede din ce în ce mai mare" — a 
transmis joi seara prin radio Frank 
Borman. în acest moment „Apol
lo—8“ se găsea la 220 800 km. dis
tanță de Pămînt, îndreptîndu-se 
spre Terra cu o viteză de 5 760 km 
pe oră.

„Cosmonauții se simt în cea mai 
bună formă, fiecare dintre noi a 
dormit bine, timp de 7 ore" — a 
precizat comandantul navei. Obiș
nuitele comunicații cu Pămîntul 
și-au pierdut în parte caracterul 
oficial, fiind presărate de glume și 
rîsete.

— Mă bucur că vă îndreptați 
spre Pămînt și nu spre Venus — 
spune cosmonautul Gerald Carr, 
care răspunde de comunicațiile cu 
nava cosmică. Cum e vremea pe 
acolo ?

— In clipa asta, parcă ar ninge 
— răspunde Anders care tocmai 
aruncase în spațiu conținutul ți
nui recipient transformat de-în- 
dată într-o pulbere de zăpadă.

Toate activitățile echipajului au 
fost reduse la minimum. Cabina 
spațială s-a înscris pe traiectoria 
de întoarcere cu precizie, așa in
cit s-a hotărît anularea manevrei 
de corecție prevăzută în planul de 
zbor pentru ziua de joi. La Hous-

ton se afirmă că vehiculul nu va 
executa decît o ușoară manevră 
de corecție cu două ore înainte 
de a intra în atmosfera terestră.

Cea de-a șasea și ultima emi
siune de televiziune în direct de 
la bordul navei a fost prevăzută 
pentru joi la orele 20,51 GMT.

Amerizarea va. avea loc în O- 
ceanul Pacific. Stațiile de control 
de pe Pămînt, unde cosmonautei 
urmează să sosească vineri la ore
le 15,55 GMT. au comunicat 
previziunile meteorologice 
bune. 71-L1L—.  „ „„ 
kilometri, valurile depășesc cu : 
țin un metru, iar riscul u. 
furtuni locale nu este mai mare 
cinci la sută.

Trei vase ale marinei militare 
americane se află în regiunea pre
văzută pentru amerizarea navei 
cosmice „Apollo—8", pentru a lua 
la bord pe cei trei cosmonauți a- 
mericani. Vasul portavion „York
town” patrulează în imediata a- 
propiere a punctului fixat pentru 
amerizare la 1 600 km sud-vest de 
Hawaii. Al doilea vas, crucișătorul 
„Cochrane", alături de nava spe
cială de telecomunicații „Arling
ton" — cea mai modernă navă a 
marinei militare americane de a- 
cest gen — supraveghează zonele 
învecinate.

La NASA s-a anuntat că după 
reîntoarcerea pe Pămînt. cei trei 
cosmonauți vor rămîne 20 de ore 
la bordul portavionului „York
town". Ei vor fi transportați sîm- 
bătă dimineața de portavion la 
baza aeriană Hickham (Hawaii), de 
unde se vor îndrepta pe calea ae
rului spre centrul spațial din 
Houston.

In acest timp, la Houston, deși 
misiunea lui „Apollo—8" nu r 
încheiat încă, fiecare își pune 
ceeași întrebare: „Cine va fi a 
semnat pentru a fi debarcat pe 
Lună ?" Răspunsul se pare că nu 
se va lăsa prea mult așteptat. Dacă 
următorul zbor cu destinația Lună 
urmează să fie efectuat în iunie sau 
iulie, antrenamentele viitorului e- 
chipaj ar trebui să înceapă în ur
mătoarele săptămâni. Secretul care 
înconjoară deliberările conducători
lor NASA în legătură cu acest su
biect nu face decît să intensifice 
speculațiile în jurul numelor viito
rilor aleși.

viata poporului român, succesele re
marcabile obținute de oamenii mun
cii din Republica Socialistă Româ
nia, sub conducerea Partidului Co
munist Român. în anii construcției 
socialiste.

La adunare au participat repre
zentanți ai M.A.E. al U.R.S.S., acti
viști de partid, membri ai conduce
rilor Uniunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu ță
rile străine si A.P.S.R.. oameni ai 
muncii. Au fost prezenți JTeodor Ma
rinescu, ; 
Moscova.
precum i
A.R.L.U.S.,
cova.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Aso
ciația de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.) a organizat joi la Moscova 
o adunare festivă consacrată celei 
de-a 21-a aniversări a proclamării 
republicii în România. Adunarea 
festivă a fost deschisă de V. I. Ko
notop. membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președintele 
A.P.S.R. Au luat cuvîntul A. K. 
Melnicenko, membru al Conducerii 
centrale a A.P.S.R., și Mihail Ro
șianu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S. Vorbitorii au subliniat 
însemnătatea istorică pe care 
avut-o proclamarea republicii

spațială „Apollo—8“ este 
tot mai mult influentei a- 
terestre. Borman. Lovell și 
au început să se îndepăr-

oraș

*

Dan" a publicat 
din Paris descriind 
care au fost stabi- 

realizării

doi 
și a 
critic 
Carlo

că
...__  ________ rămîn
Vizibilitatea este de

t.ri.. imlurile denă.spsc eh. 1 ’.-
i

ambasadorul României la 
membri ai ambasadei, 

și membrii delegației 
, aflate în vizită la Mos-

Prezențe românești

CORESPONDENTA DIN ROMA DE LA N1COLAE PVICEA

AA. Debre

încheierea sesiuniiPlenara C. C
al P. C. Bulgar Marelui Hural Popular

al R. P. Mongole

a S.U.A. în Vietnam.
NOI DEMONSTRAȚIIBusiness-ul filantropiei

preșel 
de la 

despre
Franța

perioada 1969—1970,

Portavionul ..Yorktown" in așteptarea celor trei cosmonauți

Ziarul „Nhan 
o corespondentă 
împrejurările în 
lite condițiile prealabile 
înțelegerii pentru începerea confe
rinței în patru de la Paris: Re
prezentantul Statelor Unite, scrie 
ziarul, a anunțat în ultima zi a lu
nii octombrie că S.U.A. au oprit în 
mod necondiționat, începînd de la 
1 noiembrie, bombardamentele ae
riene și orice atac asupra ansam
blului teritoriului nord-vietnamez. 
Delegatul american l-a informat pe 
reprezentantul guvernului R. D. 
Vietnam de dorința S.U.A. de a se 
organiza o conferință în patru.

La Dusseldorf (R.F.G.) peste 
1 000 de cadre didactice și stu- 
denți ai institutului pedagogic 
din localitate au demonstrat 
pentru o reformă a sistemului 
de învâțâmînt, împotriva lipsei 

acute de profesori

în peisajul italian
întrevedere

PARIS 26 (Agerpres). — Șeful de
legației Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud .Ia confe
rința de la Paris în problema vietna
meză, Tran Buu Kiem, a fost primit 
joi după-amiază de ministrul afaceri
lor externe al Franței. Michel Debre. 
După întrevederea care a durat o ju
mătate de oră, Tran Buu Kiem 
elarat reprezentanților 
l-au așteptat Ia ieșirea 
d’Orsay : „Am discutat 
tifle prietenești dintre 
Vietnamul de sud, iar dl. Debre

a de- 
care 
Quai 
rela- 

și 
a

exprimat urarea ca lucrările con
ferinței să înceapă cît mai repede po
sibil, pentru ca pacea să fie restabi
lită în Vietnamul de sud". Răspunzind 
la o întrebare în legătură cu data în
ceperii conferinței, el a declarat că 
aceasta depinde de „schimbarea ati
tudinii celeilalte părți".

Agenția France Presse relatează 
că, potrivit unor surse franceze, în 
cadrul întrevederii au fost abordate 
probleme legate de perspectivele tra
tativelor, iar ministrul francez a co
municat că Franța este gata să coo
pereze, după restabilirea păcii, la re
construcția Vietnamului. Pe de altă 
parte, reprezentantul F.N.E. a ex
primat recunoștința față de guvernul 
francez pentru înțelegerea manifes
tată în legătură cu problema vietna
meză.

SOFIA 26 (Agerpres). — La 26 
decembrie, la Sofia a avut loc plena
ra C.C. al P.C. Bulgar. Au fost dis
cutate proiectele planului și bugetului 
de stat pe anul 1969 și unele'schim
bări de organizare și de cadre în 
Comitetul Central al partidului și în 
organele de stat. După dezbateri, ple
nara a aprobat indicii de bază ai 
dezvoltării economice și sociale a țării 
și ai bugetului pe anul viitor și a 
hotărît ca aceștia să fie supuși apro
bării Adunării Populare.

Plenara a aprobat în unanimitate 
propunerile făcute de tovarășul Todot 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
ca tovarășii Stoian Ghiurov și Stefan 
Vasilev să fie eliberați din funcțiile 
de secretari ai Comitetului Central, 
deoarece au primit alte însărcinări pe 
linie de stat. Ca membri ai Secreta
riatului C.C. al P.C.B. au fost aleși 
tovarășii Roza Koritarova, președin
tele Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Bulgaria, și Gheorghi 
Bokov, redactor șef al ziarului „Ra- 
botnicesko Delo".

ULAN BATOR 26 (Agerpres). — La Ulan Bator s-au încheiat joi lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Marelui Hural Popular al R. P Mongole. La sesiune au fost adoptate legile cu privire la planul de dezvoltare a economiei naționale și culturii peprecum și legea cu privire la bugetul de stat pe 1969.La ședința de închidere a lucrărilor sesiunii, deputății au adoptat o declarație de solidaritate cu lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane și și-au exprimat sprijinul deplin față de cererea justă a poporului vietnamez de a se pune capăt intervenției armate

Numeroase 
prilejurile care 
monstrează, ai 
Italia, dezvoltarea 
constantă a relațiilor 
de prietenie între 
popoarele român și 
italian, a interesului 
fată de cultura Ro
mâniei contempo
rane.

Festivalul interna
țional de poezie, care 
a avut loc zilele tre
cute la Teatrul Be- 
lini din Catania (Si
cilia) a constituit, 
de asemenea, un mo
ment de afirmare ro
mânească. Poeții ro
mâni Eugen Jebe- 
leanu și Dragoș 
Vrînceanu au citit 
din versurile lor, 
bucurîndu-se de un 
succes deosebit. Tot
odată televiziunea 
italiană a organizat 
la Taormina un co
locviu despre poezia 
românească cu parti
ciparea celor 
poeți, precum 
cunoscutului 
italian Gian 
Vigorelli.

La Orvieto, 
vechi cu puternice 
tradiții culturale, a 
fost organizată o 
„Zi a României" în 
prezența autorităților 
locale, a reprezen
tanților cercurilor 
cultural - artistice, 
precum și a unui nu
meros public. La. 
„Cinema Palazzo" au 
fost prezentate filme 
de scurt metraj des
pre România. Au 
luat cuvîntMl cu a-

cest prilej directorul 
Asociației pentru tu
rism, avocatul Ro- 
mulo Romoli, și am
basadorul României 
la Roma, Cornel 
Burtică.

La Torino, în sub
urbia Cuorgne, o ma
nifestare asemănă
toare — deschiderea 
expoziției „Arta 
populară româneas
că". o gală de filme 
documentare despre 
țara noastră și o 
Seară de muzică ro
mânească — au pri
lejuit exprimarea sa
tisfacției față de dez
voltarea relațiilor 
culturale dintre cele 
două țări.

Un ecou deosebit 
t-a avut în rindurile 
melomanilor și criti-, 
cilor concertul pro
gramat la Roma de 
către radioteleviziu- 
nea italiană (R.A.I.), 
în cadrul căruia diri
jorul Iosif Conta și 
violoncelistul Nicolae 
Șarpe s-au bucurat 
de un binemeritat 
succes. Rapsodiile lui 
George Enescu, „Co
loana infinită" a lui 
Tiberiu Olah, Prelu
diul simfonic de Ion 
Dumitrescu și Con
certul pentru violon
cel și orchestră de 
Anatol Vieru au fost 
călduros aplaudate. 
In cadrul ciclului 
„Să cunoaștem țări 
străine", la Institutul 
muzical „G. Bric- 
cialdi" din orașul 
Terni a avut loc un 
reușit program de

muzică româneasca 
cultă și populară. Di
rectorul institutului, 
Alberto Ceccarelli, a 
vorbit în deschidere 
cu multă căldură 
despre România și 
poporul ei.

Realizări ale medi
cinii românești con
temporane au consti
tuit tema altor ma
nifestări de succes. 
La Milano, în cadrul 
unui simpozion orga
nizat special, prof. 
Ana Aslan a vorbit, 
și a răspuns între
bărilor unor cunos- 
cuti specialiști ita
lieni despre succe
sele și perspectivele 
geriatriei în Româ
nia. La Roma, la. In
stitutul superior pen
tru problemele sănă
tății, prof. Aurel Mu
reș, de la facultatea 
de medicină din 
București, a prezen
tat o documentată 
comunicare des
pre „Probleme ana- 
tomo-chimice și ex
perimentale ale pato
logiei diencef aiului".

Stricta enumerare 
a acestor recente 
prezențe românești 
in Italia, nu este 
nici pe departe ex
haustivă. Ele reflectă 
un curs favorabil cu
noașterii mai apro
fundate a țării noas
tre în Italia, contri
buind nemijlocit la 
o înțelegere recipro
că mai largă, atît 
de utilă păcii și co
laborării internațio
nale.

CORESPONDENTA DIN LONDRA 
DE LA LTVIU RODESCU

In aceste zile întîlnești deseori In 
peisajul londonez cite un violonist 
bătrîn. în haine ponosite, care con
certează în fata ferestrelor unei lo
cuințe mai arătoase sau Ia cîte o 
intersecție mai animată. Repertoriul 
Iui — un menuet reluat fără între
rupere ; scena — trotuarul, pe care 
cutia viorii, larg deschisă, așteaptă 
gestul caritabil. Decembrie a scos 
pe străzile Londrei numeroși indi
vizi sau echipe care participă la co
lectele organizate de diverse socie
tăți de binefacere. Anul acesta „cam
pania milei" cunoaște o ofensivă ge
nerală deosebit de intensă pentru 
strîngerea fondurilor, știut fiind că 
actualul regim de austeritate econo
mică a cam răcit generozitatea cetă
țeanului.

Și totuși, organizațiile respective 
nu dezarmează, deoarece caritatea 
este unica sursă a existentei lor. 
Este un adevărat business. Societă
țile de filantropie, al căror scop este 
in teorie cît se poate de nobil — 
ajutorarea nevoiașilor, a bătrînilor, 
a celor fără adăpost, a orfanilor 
eM — dispun de un aparat admi
nistrativ, posedă Clădiri și sedii, au 
fonduri din care sînt plătite salarii, 
fac chiar și investiții, desfășoară în
tre ele o aprigă concurentă. Sume 
considerabile sînt plătite agențiilor 
de publicitate, specializate în stimu
larea compasiunii publice, de unde 
si abundența apelurilor în ziare, la 
televiziune sau pe zidurile orașului.

S-a calculat că se string anual, 
pentru caritate, circa 60 de milioane 
de lire sterline, cea mai mare parte 
revenind unor societăți cu veche 
experiență, ca Armata Salvării, 
Oxfam, Shelter, Fondul pentru sal
varea copiilor și altele. Oxfam, de 
pildă, a colectat în cursul anului 
financiar trecut peste trei milioane 
de lire, din care 350 000 au fost chel
tuite pentru operațiile de colectare, 
inclusiv publicitatea, iar alte 112 000 
au fost destinate cheltuielilor admi
nistrative. Există și societăți care 
alocă pentru administrația proprie 
sume mai mari decît cele folosite 
pentru opere filantropice.
spun adepții acestui sistem, nu poa
te acoperi toate nevoile societății, și 
de aceea încercările de completare 
trebuie să vină din partea inițiativei 
particulare. Este un domeniu renta
bil pentru vînătorii de donații, orga
nizatorii de baluri, spectacole.

în ultimul timp, caritatea a fost 
chiar teoretizată, susținîndu-se prin
tre altele că ea ar corespunde unei 
„necesități biologice". Se fac și unele 
studii de metodologie. considerate 
utile pentru selecționarea celor mai 
eficace procedee de a convinge cetă
țeanul să-și dea obolul. Există însă 
numeroase glasuri care resping ideea 
carității publice, arătînd că o mai 
bună politică de asistență socială 
ar face-o inutilă.

Statul.

RAWALPINDI 26 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază, pe străzile 
principale ale orașului Rawalpindi 
s-a desfășurat o demonstrație orga
nizată de Comitetul de acțiune al 
studenților. Timp de patru ore. par- 
ticipanții Ia demonstrații au scandat 
lozinci în sprijinul eliberării lideri
lor politici și a studenților care au 
fost reținuți de poliție în cursul 
unor demonstrații precedente. Co
loana demonstranților a fost însoțită 
în permanentă de unităti întărite ale 
poliției, dar nu s-au înregistrat 
ciocniri. Comitetul de acțiune al stu
denților din Rawalpindi a lansat un 
apel la grevă generală pentru a de
termina autoritățile să dea curs ce
rerii privind eliberarea deținuților 
politici 
France 
miercuri 
walpindi
portul urban paralizat.

Pentru a preveni eventualele in
cidente. autoritățile au făcut apel la 
unitățile speciale ale armatei aduse 
in grabă în oraș. Pe străzile cen
trale patrulează detașamente ale po
litiei, precum si care blindate ale 
armatei.

Un lider al studenților a declarat 
la Rawalpindi că actualele acțiuni 
ale tineretului studios nu vor înce
ta. atîta timp cît guvernul nu va 
pune în libertate persoanele arestate 
și nu va proceda la aplicarea unor 
reforme democratice.

recent. Agenția 
menționează că

arestați
Presse 
toate magazinele din Ra- 
au fost închise, iar trans-

agențiile de presă transmit
Cercurile autorizate din Franța deolară !iPsite de once 

fundament știrile potrivit cărora guvernul francez ar fi dispus să admită arme 
nucleare străine pe teritoriul său — anunță agenția France Presse. Dezmințirea 
vizează informațiile publicate miercuri și joi de presa anglo-americană, care 
pretindeau că Franța ar putea să revină asupra refuzului său de a autoriza 
prezența pe teritoriul francez a armelor atomice străine.

mului anunțat. In afara aparatelor 
științifice, satelitul este înzestrat cu 
sisteme radio telemetrice pentru mă
surarea precisă a elementelor orbitei 
și cu sisteme radio pentru transmiterea 
pe Pămînt a datelor științifice obținute.

fuzioneze. Cu o cifră de afaceri anuală 
de aproximativ 2,7 miliarde coroane 
suedeze și cu un număr de 24 000 de 
salariați noul concern devine una din
tre cele mai mari întreprinderi indus
triale din Suedia.

Secretarul de stat pen
tru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, Marko Ni- 
kezici, a cerut să fie eliberat din a- 
ceasta funcție în legătură cu alegerea 
sa ca președinte al Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din Ser
bia, transmite agenția Taniug. Skup- 
știna Federală a R.S.F. Iugoslavia a 
aprobat această cerere și a hotărît ca 
Miso Pavicevici, fost adjunct al se
cretarului de stat pentru afacerile 
externe, să îndeplinească funcția de 
secretar de stat pentru afacerile 
teme pînă la numirea unei alte 
soane în acest post.

crearea unui „tribunal revoluționar 
însărcinat cu anchetarea și judecarea 
persoanelor implicate în acțiuni de 
spionaj și în comploturi" a 
publicității la Bagdad.

fost dat

ex- 
per-

Uli dSCtSt seinnat de șeful sta
tului și guvernului irakian, generalul 
Ahmed Hassam Al Bakr, cu privire la

Poliția din statul 
lian Parana 3 anuntat 
numitul Erich Erdestein, care a pre
tins că ar fi ucis pe fosta căpetenie 
nazistă Joseph Mengele, este un 
escroc internațional, un traficant și 
falsificator

„Cosmos-262" a fost lansa> 
la 26 decembrie în Uniunea Sovietică. 
La bordul lui sînt instalate aparate 
științifice destinate continuării explo
rării spațiului cosmic potrivit progra-

brazi-
că așa-

Reuniunea tripartită Ia 
nivel înalt irano-turco-pa- 
kistaneză 5'“a încheiat joi seara 
lucrările Ia Caraci. Comunicatul co
mun dat publicității exprimă deplina 
identitate de vederi pe care cei trei 
șefi de stat, șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi, primul ministru Su
leyman Demirel și președintele Ayub 
Khan, au constatat-o în problemele 
Golfului Persic, Orientului Apropiat, 
Ciprului, Kașmirului și convorbirilor 
de pace de la Paris.

La Sofia a fost semnat 
prOtOCOluI ou Privire î® schimbul 
de mărfuri și plăți dintre R. P. Bul
garia și U.R.S.S. pe anul 1969. Față 
de anul 1968, protocolul prevede o 
creștere ou peste 10 la sută a volu
mului schimburilor comerciale dintre 
R. P. Bulgaria și U.R.S.S.

Doua dintre cele mai mari 
concerne industriale suede- 
gg Saab din Linkoping și Scania- 
Vabis din Sodertăjle au hotărît să

Compania franceză „En- 
filială a grupului Schneider, a 

încheiat un contract cu reprezentanții 
firmelor de comerț exterior din Re
publica Democrată Germană, în baza 
căruia firma franceză va construi în 
R.D.G. o fabrică de produse chimice. 
Valoarea contractului se ridică la suma 
de 245 milioane franci. Acesta este al 
treilea contract încheiat între „Ensa" 
și firme din R.D.G.
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