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întrebare prti recuperarea 
restanțelor pe șantiere 

ale Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții

♦

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România și-a conti
nuat, marți dimineața, lucrările celei 
de-a treia sesiuni a celei de-a șasea 
legislaturi.

în sală , se aflau deputății Marii 
Adunări Naționale, precum și nu
meroși invitați — conducători de in
stituții centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și, de stat, perso
nalități ale vieții economice, științi
fice și culturale, ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București, co
respondenți ai presei străine.

Deputății și invitații au întîmpinat 
cu puternice și îndelungi aplauze so
sirea în sala de ședințe a tovarăși
lor: Nicolae Ceaiișescu. Ion Gheorghe 
Maurer. Emil Bodnaraș. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, llie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Constantin Drăgan. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu. Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

Trecîndu-se la punctul 2 de pe or
dinea de zi, deputatul Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor in
terne, a prezentat expunerea la Pro
iectul de lege privind organizarea și 
funcționarea miliției

Proiectul de lege pe care-1 pre
zentăm, a arătat vorbitorul, este 
menit să definească rolul, orga
nizarea și funcționarea miliției 
române — una din pîrghiile de 
înfăptuire a politicii partidului și 
statului nostru în domeniul apără
rii cuceririlor revoluționare ale po
porului — și să contribuie la ridi
carea nivelului muncii desfășurate 
de organele de miliție în apărarea 
proprietății socialiste și personale a 
cetățenilor, a drepturilor' și interese
lor lor legale, în menținerea ordi
nii și liniștii publice.

în proiect sînt prevăzute atribuții 
privind apărarea proprietății so-

cialiste — temelia orînduirii noastre 
— și a celei personale a cetățenilor, 
prevenirea și descoperirea cu ope
rativitate a infracțiunilor, identifi
carea și prinderea infractorilor 
De asemenea, sînt prevăzute atri
buții referitoare la apărarea drep
turilor și intereselor legale ale per
soanelor, siguranța circulației pe 
drumurile publice, eliberarea și con
trolul actelor de trecere a frontie
rei, ținerea evidenței populației și 
eliberarea actelor care certifică 
identitatea, domiciliul și cetățenia.

Stabilind distinct atribuțiile și sar
cinile organelor de miliție, precum și 
mijloacele de realizare a acestora, 
proiectul este clădit, pe principiul 
respectului față de lege, față de om 
și adevăr. In acest sens în proiect 
se prevede că, organele miliției își 
desfășoară întreaga activitate pe 
baza și în executarea legii

Referindu-mă Ia unele atribuții mai 
importante ale miliției. în legătura 
cu care proiectul de lege aduce 
unele elemente noi. unele precizări 
și clarificări necesare, menționez, fap
tul că se. stabilesc condițiile în care . 
ofițerii și subofițerii întreprind mă
suri milițienești în scopul comba
terii infracționismului și al menți
nerii ordinii.

în
X-lea 
rului 
șoară

vede că organele de miliție execută 
atribuțiile ce le revin din hotărîrile 
consiliilor populare și deciziile comi
tetelor executive, le informează pe
riodic despre starea infracțională, 
măsurile luate pentru prevenirea și 
descoperirea infracțiunilor, asigura
rea pazei în orașe și comune, precum 
și cu privire la ordinele și instrucți
unile primite de la Ministerul Afa
cerilor Interne și la măsurile ce se 
impun a fi luate pentru aplicarea 
lor.

în întreaga lor activitate organele 
de miliție au primit și primesc un 
prețios sprijin din partea oamenilor 
muncii, educați de partid în spiritul 
respectării legilor, al cinstei dreptă-

ții și echității sociale. Sprijinul activ 
al maselor de cetățeni a constituit 
și constituie pentru miliție o chezășie 
a îndeplinirii în bune condiții a 
sarcinilor ce-i sînt încredințate. Por
nind de aici, proiectul prevede posi
bilitatea organizării grupelor de spri
jin ale miliției formate din cetățeni 
care se bucură de stimă și respect în 
rîndul locuitorilor și care se oferă 
voluntar să sprijine organele de mi
liție pentru menținerea ordinii pu
blice, precum și pentru prevenirea 
și descoperirea infracțiunilor și con
travențiilor .

vocație
indus

(Continuare în pag. a Il-a)
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documentele Congresului al 
se arată că organele Ministe- 
Afacerilor Interne își desfâ- 

activitatea sub conducerea 
nemijlocită a partidului și că 
ele trebuie să dea socoteală 
în fața partidului, a instanțelor con
stituționale, a poporului de felul în 
care își îndeplinesc îndatoririle lega
le ce le-revin.

De asemenea legislația în vigoare, 
stabilind atribuții, lărgite consiliilor 

.- . populare și comitetelor lor executi
ve, le obligă să conducă și să în
drume organele de miliție, sâ le a- 
nalizeze periodic activitatea.

îp acșst sens, proiectul, de. Jege pre-

@ LEGEA PRIVIND ANGAJAREA GESTIO
NARILOR, CONSTITUIREA DE GARANȚII 
Șl RĂSPUNDEREA ÎN LEGĂTURĂ CU 
GESTIONAREA BUNURILOR ORGANIZA
ȚIILOR SOCIALISTE
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Balșul face parte din 
rîndul acelor așezări mo
deste care, în ultimul sfert ■ 
de veac, și-au ridicat la 
putere zestrea lor indus
trială Emblema orășelului 
aflat la distanțe egale de 
Craiova si Slatina era dată 
în trecut de o... țucerie. 
Aici se turnau pilite pentru 
sobe de gătit. Trebuie 
adăugat faptul că aici, 
în zilele de tîrg. olarii din 
Oboga poposeau cu regula
ritate (așa cum o fac de 
altfel și azi) aducînd, risi
pite în vraful de fîn din 
căruță, minun'le ce au con
sacrat. Oboga drept una din

Cerințele crescînde de materiale de 
construcții, pe care le determină în
făptuirea programului de investiții 
productive, de locuințe și obiective 
social-culturale au impus alocarea și 
în acest an a unor importante fon
duri bănești pentru construirea de 
noi unități producătoare in această 
ramură, paraiel cu extinderea, mo
dernizarea și reutilarea celor exis
tente. O bună parte din aceste fonduri 
au și început să fructifice prin in
trarea în funcțiune, în cele peste 10 
luni care au trecut din acest an, a 17 
capacități și obiective ale industriei 
materialelor de construcții Potrivit 
prevederilor planului, alte 11 obiecti
ve industriale vor fi puse în exploa
tare în săptămînile care au mai ră
mas pînă la sfîrșitul anului.

Deși timpul este foarte avansat, da
tele statistice -înfățișează rămînerea în 
urmă a execuției planului de inves
tiții pe ansamblul Ministerului Indus
triei Materialelor de Construcții. La 
31 octombrie a.c. se realizase doar 68,4 
la sută din planul anual de investiții 
și 71 la sută din cel de construcții- 
montaj în lunile noiembrie și de
cembrie urmează, deci, să se realizeze 
31,6 la sută din volumul total de in
vestiții și 29 Ia sută la construcți’- 
montaj, ceea ce impune atingerea în 
această perioadă a unui ritm mediu 
lunar de execuție de 15,8 la sută și. 
respectiv. 14,5 la sută.

Sînt asigurate condițiile tehnice și 
organizatorice pentru încadrarea șan
tierelor intr-un asemenea ritm de lu

cru ? Cu această întrebare am în
ceput convorbirea cu tovarășul ing. 
Vaîeriu Crisîescu, adjunct al 
ministrului industriei materialelor 
de construcții.

— După cum văd, întrebarea țin
tește, din capul locului, în „inima" 
problemei. Consider insă cîteva pre
cizări prealabile, absolut utile pentru 
întregirea răspunsului ce-1 așteptați 
— ne-a spus interlocutorul. Bună
oară, cred că nu este lipsit de im
portanță sâ amintesc că in acest an 
avem de realizat un volum de in
vestiții mai mare cu 61 la sută de- 
cît cel din anul trecut. Firește, aceas
ta nu justifică cu nimic situația pre
zentă, cînd realizarea planului de in
vestiții al ministerului nostru este ne
satisfăcătoare. Cauzele principale 
sînt două : deschiderea cu în- 
tîrziere a unor șantiere, de
ficiență la care s-au adăugat ulterior 
multe altele cere au existat în acti
vitatea constructorilor, ceea ce a de
terminat încălcarea repetată a grafi
celor de execuți? De asemenea, livra
rea cu întîrzieri relativ mari, de că
tre furnizori a unor utilaje tehnolo
gice principale a accentuat rămîne- 
rile în urmă

Este necesar să arăt însă că pro
centul realizării valorice a planului 
de investiții, relativ scăzut, așa cum

Convorbire realizată de 
loan ERHAN

(Continuare în pag. a V-a)

Reportaj

de llie TĂNĂSACHE

Președintele Consiliului de lini;
Ion Gheorghe Maurer, 

a primit pe ambasadorul Danemr
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Cnnservato
mini din

Zeno VANCEA 
maestru emerit al artei, 
vicepreședinte al Uniunii 

Compozitorilor

Actul înființării Conservatoru
lui din Cluj — acest important 
for de cultură al țării — a con
stituit, in acea vreme, anul 1919, 
un moment semnificativ pentru 
cultura noastră. Chiar de la în
ceput, instituția a beneficiat de 
girul a două mari personalități 
artistice, Tiberiu Brediceanu și 
Gheorghe Dima. Dintre perso
nalitățile transilvănene, care au 
animat chiar de la inceput viața 
conservatorului trebuie relevată 
activitatea meritorie a profesori
lor Augustin Bena, armonie, 
Ana Voileanu, llie Sibianu, Li- 
viu Tempea, pian, Herman 
Klee, contrapunct, Romulus 
Cionca, vioară, Teodor Teodores- 
cu. violoncel, și mulți_ alții. 
Hilarele merit al 
Brediceanu constă 
aceea că a știut să-i reu
nească pe muzicienii Ardealu
lui, realizînd, la Cluj, un nu
cleu, un centru cultural foarte 
important. Evident, toate a- 
ceste forțe — pînă atunci răz
leții^ — puteau acționa acum 
împreună. în vederea unui no
bil și unic țel. acela de a forma, 
in această parte a țării, muzi
cieni bine îndrumați.

Desigur, chiar de 
țâre, prima menire 
vatorului clujean a 
de a forma profesori de mu
zică, dascăli luminați care să 
sădească și să 
tea de muzică 
selor largi; a 
eveniment de 
excepțională in contextul vie
ții artistice și culturale • (ă-

lui Tiberîu 
tocmai in

la Infiin- 
a Conser- 
fost aceea

cultive dragos- 
in rîndul ma- 
fost, deci, un 

o importantă
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în marea constelație industrială a Capitalei, Fabrica de cabluri si materiale electroizolante se detașează azi ca 
o unitate de primă mărime. Aici, prin intrarea mai devreme în funcțiune a două noi capacități — secția de 
cabluri de forță și trăgătoria de aluminiu — s-a creat posibilitatea să se obțină în anul viitor o producție su
plimentară față de prevederile planului cincinal, de aproximativ 300 de milioane lei. în fotografie: șeful liniilor 
de mașini de trefilat, Luca Paraschiv, supraveghind, la pupitrul electronic de comandă, procesul de fabricație 

Foto : Mihai Andrecscu

în decursul anilor, cooperativele a- 
gricole din județul Buzău și-an dez
voltat necontenit averea obștească 
care la ora actuală valorează zer’ de 
milioane de. lei. Ele dispun de turme 
și cirezi de animale, de utilaje și ma
șini agricole,, au extins plantațiile de 
vii și pomi, au construit numeroase 
adăposturi pentru animale și magazii 
pentru cereale etc.

Efectuarea unui volum cît mai 
mare, de investiții care să servească 
lărgirii și modernizării producției, 
creșterii averii obștești are o ma>e 
însemnătate economică. Dar în 
ceeași măsură este nevoie să se ma
nifeste grija cuvenită pentru păstra
rea averii obștești, pentru prevenirea 
și înlăturarea oricăror neajunsuri 
în activitatea economică și organi
zatorică a cooperativelor agricole. 
Suoiiniem aceasta deoarece se con
stată cazuri cîni se pricinuiesc pa
gube fără să se ia în mod operativ 
măsurile cuvenite de către cadrele 
de conducere ale cooperativelor agri
cole respective. Bnna gospodărire și 
păstrarea neștirbită a bunurilor ob
ștești necesită o înaltă răspundere, 
cinste și seriozitate desăvîrșită diti 
partea celor aleși să conducă trebu
rile obștești, din partea tuturor coo
peratorilor. Controalele sistematice nu 
numai că descoperă eventualele ne
reguli în activitatea economico-fi- 
nanciară. ci contribuie la educarea 
cooperatorilor în spiritul dragostei 
de muncă și de avutul obștesc.

Un rol deosebit de important, au 
comisiile de revizie. însărcinate să 
vegheze și să controleze îndeaproajx- 
cum este păstrată averea obștească 
Comisia de revizie, se spune în sta
tutul cooperativei agricole de pro
ducție, verifică activitatea gospodă
rească și financiară a consiliului d- 
conducere. înregistrarea tuturor ve 
niturilor în bani și 
tarea regulilor de 
tuielilor, păstrarea 
bunurilor obștești

Comisiile de revizie sînt puternice 
instrumente cu rol economic și edu
cativ, bineînțeles dacă. își îndepli
nesc cu fermitate atribuțiile încre
dințate de adunarea generală. în 
practică, acolo unde comisiile de re 
vizie își îndeplinesc cu seriozitate 
misiunea încredințată de adunarea 
generală față de care răspund pen
tru activitatea depusă, ele se dovedesc 
un sprijin de nădejde al consiliilor

verificări asupra întregii activități 
economice. Astfel, s-a reușit ca, pinâ 
la această dată, să se facă revizii da 
fond în 133 de cooperativ? din cele 
148 existente în județ. Deci sînt con
diții ca pînă la finele anului să se 
facă revizii de fond în toate coope
rativele agricole..

Verificările și sondajele inopinate, 
efectuate de comisiile de revizie, s-au 
dovedit deoseoif de utile La coope-

în natură, respec- 
efectuare a chel- 
în bune condiții a 
ale cooperativei...

cele mai prestigioase reșe
dințe ale ceramicii româ
nești.

Tuceria.. este la ora pre- , 
zentului o fabrică în ade
văratul înțeles al cuvînțu- 
lui, cu aproximativ șase 
sure de muncitori. Dar 
Balșul a trăit în acești ani 
și momentele inedite ale 
apariției unor noi obiecti-. 
ve industriale. Unul dintre 
acestea este uzina de repa
rat. utilaj agricol. Iar acum, 
aflat în pragul intrării în 
funcțiune, cel mai impor
tant pilon industrial al o- 
rasului : Fabrica de osii și 
boghiuri.

Moderna unitate pare un 
feb de continuare a șirului 
de blocuri de la o margine 
de oraș, la fel de proaspe
te și ele. Dincolo de zidu
rile halelor învăpăiate pe 
dinăuntru 
bastre ale 
sudură, se desfășoară cal
mă cîmpia care „a germi
nat" în acest punct geogra
fic originala sa recoltă.

„Fabrica noastră — ne 
spune inginerul llie Diaco- 
nescu, șeful 
constructor-șef 
duce în prima 
și roți monolit 
goane de cale 
pacitatea ? 25 000 
montate pe an. In etapa a 
doua se vor fabrica și bo
ghiuri de vagoane" Așa-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România,1 Ion Gheorghe Maurer, 
a pi'iro-''Jrmarți- dLpă-umiază pe 
Torben LÂisck-Nielsen, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar

al Danemarcei la Bucure 
vizită protocolară de prezi

La întrevedere, desfășui 
tr-o atmosferă cordială, . 
cipat Mircea Malița, adjt 
ministrului afacerilor exte 

(A

CONVORBIRILE
SOVIETO-AMERICANI

DE LA HELSINKI
de flamele al- 
apa ratelor de

serviciului
— va pro- 
etapă 

pentru 
ferată.

de

osii 
va- 
Ca- 
osii

(Continuare in pag. a V-a)

Opinia publică internațională a 
primit cu viu interes știrea deschi
derii la Helsinki a convorbirilor 
preliminare sovieto-americane pri
vind limitarea înarmărilor cu arma 
nucleară strategică. Așa după cum 
au subliniat reprezentanții ambelor 
părți, atît anterior cît și cu prilejul 
deschiderii convorbirilor, acestea 
nu își propun. în principiu, să 
abordeze chestiunile de fond, ci 
sînt concepute ca un schimb de 
păreri, ca o discuție menită să pună 
bazele, să delimiteze cadrul viitoa
relor tratative ce ar putea fi ini
țiate în cazul încheierii pozitive a 
rundului preliminar de la Helsinki.

Interesul de care aminteam este 
justificat de importanța majoră ^a 
problemei dezbătute. într-adevăr, 
discuțiile preliminare din capitala

constituie o măsură bună de preve
nire a eventualelor sustrageri sau 
risipe.

Bineînțeles, activitatea comisiilor 
de revizie este mult mai largă. Ele 
au datoria să facă sondaje pe 
ren pentru a constata modul 
se execută lucrările agricole, să 
copere eventualele neajunsuri 
ar putea avea urmări negative în ce 
privește nivelul producției. Proce-

te
cum 
des- 
ca reOchiul atent si©

9
©exigent al obștei

PLEDOARIE PENTRU REVITALIZAREA COMISIILOR DE REVIZIE 
ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

de conducere în respectarea întocmai 
a prevederilor statutare. Atit verifi
cările periodice, cît și sondajele fă 
cute previn pe membrii consiliului 
de conducere, pe toți cooperatorii a 
supra unor eventuale neajunsuri care 
s-ar putea solda cu pagube în avutul 
obștesc. Cum acționează comisiile de 
revizie din județul Buzău ?

La uniunea județeană a cooperati
velor agricole de producție am aflat 
că prin instructaje efectuate perio
dic, membrii comisiilor de revizie și 
instructorii contabili sînt ajutați să-ș> 
ducă la îndeplinire sarcinile ce le 
revin în ce privește efectuarea de

rativa agricolă din Țintești, comisia 
de revizie are o activitate bogată și 
o contribuție însemnată la dezvolta
rea economică a unității și la întro
narea disciplinei în muncă. Pînă ia 
această dată, ea a făcut 12 verificări 
și sondaje în gestiune și în procesul de 
producție. Acestea au contribuit din 
plin la prevenirea unor nereguli care 
se manifestaseră în activitatea con
siliului de conducere și în gestiune. 
La magazia de cereale s-a găsit -in 
plus de 2 400 kg grîu care nu era în
registrat. Comisia de revizie a inter
venit la timp pent.ru înregistrarea 
corectă a întregii producții, ceea ce

dînd astfel, activitatea comisiei de 
revizie are un rol educativ, contri
buie la instaurarea ordinii și întă
rirea disciplinei în muncă. Un 
sondaj efectuat la întreținerea 
culturilor a constatat că lucră
rile de rărit și prășit la sfecla efe za
hăr nu se făceau conform indicații
lor date de specialiști Inginerul a- 
gronom Dan Marinescu a conside
rat. aceasta, cum era și firesc, un 
sprijin din partea comisiei de revi
zie. și a dispus refacerea lucrărilor 
în contul celor care nu au respectai 
indicațiile date La fel s-a procedat 
și la alte lucrări care au dus la spo-

rirea producțiilor. Aceste măsuri, ca 
și cele vizînd înlăturarea unor ten
dințe de sustragere din avutul ob
ștesc, au contribuit ca. la ultima re
vizie de fond, să nu se mai găseas' ă 
nici o lipsă în gestiune. Eficien
ța măsurilor luate pentru în
tărirea disciplinei, în vederea execu
tării Ia timp a lucrărilor agricole, re
zultă și din aceea că, în acest an 
producția de porumb a fost mai mare 
față de plan cu 400 kg, iar cea ae 
sfeclă de zahăr cu 5 000 kg

Și în alte cooperative agricole co
misiile de revizie și-au îndeplinit cu 
răspundere sarcinile încredințate de 
adunarea generală. Comisia de revi
zie de la cooperativa agricolă Băile, 
la verificările făcute la magazii și 
gestiune, a găsit produse și mate
riale neînregistrate în valoare de 
27 000 lei și lipsuri în valoare de 
5 300 lei, stabilind măsuri de înlătu
rare a acestor nereguli. La coopera
tiva agricolă Scorțoasa s-au găsit plu
suri în valoare de 17 200 Iei și 10 400 
lei lipsă Și în acest caz a fost sesi
zat consiliul de conducere, s-au urmă
rit apoi înregistrarea corectă a plu
surilor și recuperarea fiecărui leu. 
La Zărnești era o cantitate de 8 600 
kg grîu neînregistrată, iar la Topii- 
ceni s-au găsit produse și materiale 
neînregistrate în valoare de 10 000 lei 
Cum e și firesc, plusurile au fost în
registrate, iar lipsurile imputate ce
lor vinovați.

în toate aceste cazuri șf în altele 
de acest fel s-a evidențiat rolul activ 
al comisiilor de revizie, însemnăta
tea muncii lor pentru înregistrarea 
tuturor produselor, înlăturarea pagu
belor produse. în interesul cooperat;- 
velor respective și a! fiecărui coope
rator. Este necesară. în continuare, 
aceeași exigență în îndeplinirea răs
punderilor încredințate comisiilor de 
revizie, membrilor acestora ca expo
nent! ai intereselor obștești

Fîorea CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Finlandei se desfășoară pe fur 
apariției în nomenclatorul arma 
tului nuclear a unor noi sisterr 
mare capacitate destructivă și < 
ror realizare, implică cheltuirea 
fonduri imense. Este vorba de 
chetele cu mai multe focoase nu< 
re care pot fi dirijate spre. același 
obiectiv (cunoscute în presa de spe
cialitate sub numele de MRV), de 
rachetele cu mai multe focoase care 
pot fi dirijate independent unul de 
altul spre obiective diferite (MIRV), de 
rachete cu traiectorie circumterestră 
etc. Specialiștii subliniază, încă de mai 
multă vreme, că apariția acestor noi 
arme este de natură să intensifice 
cursa înarmărilor prin înmulțirea și 
dispersarea bazelor de rachete — 
spre a le feri de armele adversarului 
— prin construirea de noi submari
ne cu armament nuclear, de sisteme 
antirachetă extrem de costisitoare. 
Se creează în felul acesta o situație 
îngrijorătoare, o dublă spirală din 
cele mai primejdioase — a înarmă
rilor cu dispozitive tot mai ucigă
toare, pe de o parte, iar pe de alta, 
a irosirii în scopuri neproductive a 
unor fonduri tot mai uriașe. în a- 
ceste condiții, s-a convenit asupra 
oportunității deschiderii de nego
cieri care să impună o limită des
fășurării cursei înarmărilor strate
gice.

Aceste negocieri interesează deo
potrivă toate statele lumii — 
mari și mici — posesoare și nepose- 
soare ale armei nucleare. Opinia pu
blică de pretutindeni reclamă în 
mod imperios încetarea cursei înar- 
măriloi, adoptarea de măsuri pe li
nia dezarmării, cerință vitală a tu
turor popoarelor Unu! din obiec
tivele majore ale epocii con
temporane este înlăturarea perico
lului de război nuclear, care ar pro
voca pagube incalculabile întregii 
omeniri. în direcția realizării aces
tui obieotiv, orice măsură tranzito
rie este, după cum se știe, bineve
nită și utilă, dar strădaniile princi
pale trebuie concentrate asupra în
făptuirii cît mai grabnice a scopu
lui principal — interzicerea folosirii 
armelor nucleare și distrugerea 
stocurilor existente. Tocmai în lu
mina acestei cerințe, convorbirile 
de la Helsinki sînt larg apreciate ca 
un fapt pozitiv, de natură să deschi
dă calea unor noi progrese în direc
ția dezarmării. în acest sens, au fost 
reținute cu atenție și interes decla
rațiile celor doi șefi de delegații. 
„Dorim — a spus conducătorul dele
gației sovietice, V Semionov — ca 
sarcinile puse în fața întîlnirii de la 
Helsinki să fie rezolvate cu succes, 
încheierea cursei înarmărilor stra
tegice, limitarea lor, iar după aceea 
reducerea lor constituie un țel im
portant a cărui înfăptuire ar cores
punde intereselor vitale nu numai 
ale popoarelor sovietic și american, 
ci și ale popoarelor altor țări din 
lume". La rindul său, șeful delega-

Romulus CÂPLESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. X)
Faptul că în activitatea sa miliția 

se sprijină pe participarea largă a ce
tățenilor rezultă și din acele preve
deri ale proiectului care precizează 
că organele miliției colaborează cu 
organele și organizațiile de stat și 
obștești, cu organele presei, radiou
lui, televiziunii și cinematografiei în 
scopul creării unei puternice opinii 
împotriva celor care încalcă legile, 
pentru prevenirea și descoperirea in
fracțiunilor și contravențiilor, apăra
rea avutului obștesc și personal, a 
tuturor valorilor orînduirii noastre 
socialiste.

Proiectul de lege stabilește sar
cini de cooperare a miliției cu cele
lalte unități și organe ale
C.S.S. și M.F.A. în îndeplinirea u- 
nor atribuții privind securitatea sta
tului, paza frontierei de stat, apă
rarea locală antiaeriană și a altor a- 
tribuții prevăzute de lege.

Pornind de la faptul că aplicarea 
și respectarea întocmai a legalității 
în activitatea miliției și, în general, 
realizarea sarcinilor ce-i sînt încre
dințate de partid și guvern sînt di
rect condiționate de nivelul politico- 
ideologic, de pregătirea profesional- 
juridică și de cultură generală a ca
drelor, în proiect s-a stabilit că pre
gătirea personalului militar se face 
în școb’ militare de ofițeri, de maiștri 
militari și subofițeri, centre și 
cursuri de perfecționare și că pen
tru satisfacerea necesarului de spe
cialiști ce nu pot fi pregătiți in 
școlile militare, pot fi angajați ab
solvenți ai institutelor civile de in-. 
vățămînt superior.

Avînd convingerea că proiectul de 
lege ce-1 supun dezbaterii dv. creează 
miliției un cadru organizatoric și 
funcțional corespunzător actualelor e- 
xigențe ale organizării aparatului de 
stat, că oferă posibilități superioare 
de desfășurare a activității miliției 
cu rezultate mai bune, mai eficien
te, propun adoptarea Iui de către 
Marea Adunare Națională.

în Raportul Comisiei pentru consi
liile populare și administrația de stat 
și al Comisiei juridice la acest pro
iect de lege, prezentat de deputatul 
Dumitru Bululiu, președintele 
Comisiei pentru consiliile populare și 
administrația de stat, se menționează 
că cele două comisii au examinat și 
discutat, în ședințele din 13 și 15 mai, 
precum și în cele din 16 august, 13 și 
17 noiembrie 1969. Proiectul de lege 
privind organizarea și funcționarea 
miliției.

întemeindu-se pe ideea, subliniată 
în Raportul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceau.șescu 
Ia cel de-al X-lea Congres, că 
organelor de miliție le revin impor
tante sarcini atît în apărarea cuce
ririlor revoluționare ale clasei mun
citoare, ale întregului popor, cît și 
în asigurarea ordinii și muncii paș
nice a națiunii noastre, proiectul de 
lege cuprinde dispoziții destinate să 
îmbunătățească activitatea acestor 
organe, să lichideze cauzele care au 
generat' unele stări de lucruri din 
trecut și să asigure îndeplinirșa în 
cele mai bune condiții a rolului 
Kn societate.

Cea mai puternică chezășie că țe
lurile urmărite prin proiectul de 
lege își vor găsi o consecventă și 
deplină aplicare în viața de fiecare 
zi a societății noastre o constituie 
dispoziția potrivit căreia miliția este 
chemată să înfăptuiască politica 
partidului și statului în domeniyl 
său de activitate, avînd sarcina de 'a 
contribui Ia apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului, a muncii 
sale pașnice de construcție socialistă, 
a ordinii de drept statornici’e în Ro
mânia, a libertății și demnității per
sonale, precum și la educarea per
soanelor în spiritul respeotării legi
lor și a regulilor de conviețuire so
cială. Din acest punct de vedere, co
misiile subliniază că proiectul de 
lege reglementează în așa fel atri
buțiile miliției, încît garantarea 
drepturilor și libertăților constituțio
nale ale cetățenilor este strict res
pectată șl concretizată în forme or
ganizat >rice adecvate.

Pe linia acelorași preocupări, pro
iectul de lege introduce dispoziții a- 
vînd drept scop să îmbunătățească 
cadrul legal pentru participarea la 
îndeplinirea sarcinilor miliției, a or
ganizațiilor oamenilor muncii și a 
cetățenilor. O dispoziție deosebit de 
importantă, oglindind sfera tot. mai 
largă de raporturi sociale în care se 
afirmă în țara noastră democratis
mul socialist, este aceea care sta
bilește că miliția se sprijină pe con
cursul larg al oamenilor muncii.

Ținînd seama de faptul că, pe plan 
local, organele puterii de stat sînt 
consiliile populare, proiectul de lege 
prevede relațiile de subordonare a 
organelor de miliție atît față de con
siliu] popular și comitetul său exe
cutiv, cît și față de organul de mili
ție ierarhic superior.

Comisia pentru consiliile populare 
și administrația de stat și Comisia 
juridică — a arătat în încheiere vor
bitorul — propun adoptarea acestui 
proiect în forma ce v-a fost înfă
țișată.

La dezbaterea proiectului de lege 
au luat cuvîntul deputatul Si- 
mion Dobrovici, Pnm-secretar 
al Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, care a spus, printre al
tele : Dezbaterea în actuala sesiune a 
Marii Adunări Naționale a proiec
tului legii de organizare și funcțio
nare a miliției este o nouă dovadă 
a preocupării partidului și statului 
pentru perfecționarea continuă și ri
dicarea calitativă a activități? orga
nelor de stat la nivelul exigențelor 
etapei edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate — obiectiv 
fundamental pus de Congresul al 
X-lea al P.C.R. în fața întregului nos
tru popor. Proiectul reflectă o 
concepție superioară, partinică, cu pri
vire ia necesitatea imperioasă a în
tăririi legalității socialiste, a apără
rii cu fermitate a proprietății ob
ștești — temelia de neclintit a orîn
duirii noastre — a drepturilor și inte
reselor legale ale cetățenilor, cu pri
vire la rolul miliției în educarea ce
tățenilor in spiritul respectului față 
de lege și regulile de conviețuire so
cială.

Conduse și îndrumate de către or
ganele de partid, organele miliției 
desfășoară o activitate susținută pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin. Proiectul de lege prevede o- 
bligația miliției de a contribui la în
făptuirea politicii partidului și sta
tului nostru, prevederi care cores

pund pe deplin indicațiilor Congresu
lui al X-lea, care a subliniat necesita
tea creșterii rolului conducător al 
partidului în toate sectoarele de ac
tivitate.

Comitetul județean de partid 
Vrancea urmărește ca organele de 
miliție din județ să-și desfășoare ac
tivitatea sub conducerea nemijloci
tă a partidului, în care scop îndru- 
mează, controlează și analizează 
munca acestora, asigurînd apli
carea neabătută a legilor, res
pectarea întocmai a legalității 
socialiste. în același timp, comite
tul județean acordă o atenție deo
sebită educării și pregătirii poli
tice și profesionale a cadrelor de 
miliție.

Vorbitorul a arătat că noua lege 
implică răspunderi sporite nu 
numai organelor de miliție, ci 
și comitetelor județene de partid, 
consiliilor populare județene, care 
vor trebui să ia astfel de măsuri 
încît să fie evitate cu desăvîrșire 
orice ilegalități și abuzuri.

Prevăzînd sarcini referitoare la 
combaterea infracțiunilor, încălcări
lor legii, abaterilor de la normele 
de conviețuire socială, de asigu
rare a siguranței circulației pe dru
murile, publice, miliția este chemată 
să contribuie nu numai la apăra
rea intereselor generale ale statu
lui, ale colectivității, dar și la a- 
părarea vieții, a integrității corpo
rale, a drepturilor, libertăților, 
demnității, personalității și avutu
lui fiecărui cetățean.

Prevederile din proiect privitoare 
la atragerea și folosirea sprijinului 
maselor largi de oameni ai muncii, 
a colectivității în apărarea ordinii 
de drept, în întărirea legalității so
cialiste, oglindeso trăinicia noilor 
relații sociale, încrederea în calită
țile morale ale omului de tip nou.

Vorbitorul a subliniat importanța 
prevederii din proiect referitoare la 
colaborarea organelor de miliție cu 
organele și organizațiile de stat 
care activează în domeniul presei.

în cuvîntul său, deputatul lOQU 
BSIlkO, Pr>ta-vicepreședinte 81 Con
siliului popular județean Mureș, 
a arătat că. așa cum rezultă din pro
iectul de lege, sarcini de mare răs
pundere revin ’miliției în asigurarea 
menținerii ordinii publice, în respec
tarea regulilor de coviețuire socială 
în municipii, orașe; comune și în a- 
părarea proprietății socialiste. Toc
mai de aceea, aș dori să remarc 
faptul că am reținut în mod deo
sebit acea prevedere din proiect în 
care se stabilește că miliția, în rea
lizarea acestei importante sarcini, 
colaborează cu organizațiile econo
mice, întreprinderile, instituțiile de 
stat, cu organizațiile cooperatiste, 
precum și cu celelalte organizații 
obștești și se sprijină pe concursul 
larg a) oamenilor muncii.

în această privință, în județul 
Mureș s-au organizat controale pre
ventive, analize în comun a încăl
cărilor de lege și a cauzelor lor, 
stabilindu-se în același timp măsuri 
corespunzătoare pentru prevenirea 
acestora. Această colaborare a orga
nelor de miliție cu instituții și orga
nizații obștești s-a dovedit eficientă, 
eâ a contribuit la scad/ ea numă- 
rtflui* infracțiunilor și i..'a'baterîld'?'’’ 
de la legile țării.

Legătura cu masele este un prin
cipiu fundamental al activității mi
liției, una din condițiile esențiale ale 
îndeplinirii cu succes a sarcinilor 
sale. Intervenția activă a cetățeni
lor în apărarea legalității socialiste 
este o dovadă grăitoare a creșterii 
rolului maselor, a opiniei publice, 
care condamnă faptele antisociale și 
participă Ia prevenirea și combate
rea lor.

în acest sens vorbitorul a relevat 
însemnătatea prevederii din proiectul 
de lege, potrivit căreia în municipii, 
orașe sau comune se pot organiza, 
de către organele miliției, grupe de 
sprijin formate din cetățeni care se 
bucură de stimă și respect în rîn- 
durile locuitorilor și care în mod vo
luntar se oferă să sprijine miliția pen- ’ 
tru menținerea ordinii publice, pre
cum și pentru prevenirea și desco
perirea infracțiunilor și contravenții
lor.

Consiliile populare șl comitetele lor 
executive, folosind formele organiza
torice variate de antrenare a mase
lor la conducerea treburilor locale, au 
datoria să mobilizeze locuitori! pen
tru apărarea legalității socialiste, 
crearea unei opinii de masă împo
triva oricărei manifestări care nu se 
încadrează în eforturile constructive 
ale poporului muncitor. Consider, de 
asemenea, că este de datoria consi
liilor populare și a comitetelor lor 
executive să analizeze sistematic 
starea legalității, luînd măsurile cele 
mai corespunzătoare pentru îmbună
tățirea continuă a activității orga
nelor de miliție. în acest sens, ele 
vor trebui să asigure condiții mate
riale necesare, să sprijine dotarea a- 
cestora cu aparatură tehnică, științi
fică și alte mijloace pentru desfă
șurarea activității lor la un nivel 
calitativ superior.

După discutarea pe articole, Marea 
Adunare Națională a adoptat prin 
vot secret, cu bile. Legea privind or
ganizarea și funcționarea miliției.

La următorul punct de pe ordinea 
de zi, deputatul fforea DUÎÎli- 
tWSCll/ ministrul finanțelor, a pre
zentat expunerea la Proiectul de 
lege privind angajarea gestionarilor, 
constituirea de garanții și răspun
derea în legătură cu gestionarea bu
nurilor organizațiilor socialiste.

în general — a spus vorbitorul — 
se poate afirma că unitățile e- 
conomice și bugetare s-au preocu
pat îndeaproape, într-o măsură tot 
mai mare de administrarea și ges
tionarea corespunzătoare a valorilor 
materiale și bănești ce le-au fost în
credințate.

Totuși, trebuie arătat că activita
tea gestionară nu a ținut pasul cu 
necesitățile și cerințele actualei eta
pe de dezvoltare a societății noastre. 
Sînt cazuri cînd normele privind ges
tionarea bunurilor nu se respectă, nu 
se fac la timp inventarierile, ori se 
fac superficial, nu se ține la zi și 
corect evidența bunurilor, nu se a- 
sigură depozitarea și paza lor în con
diții corespunzătoare, iar uneori sînt 
angajați gestionari nepregătiți sau 
chiar cu antecedente penale, toate 
acestea favorizînd producerea de pa
gube

La cele arătate se adaugă și faptul 
că reglementările în vigoare, cores
punzătoare condițiilor de acum un 
deceniu cînd au fost introduse, nu 
mai răspund exigențelor de astăzi.

Sistemul garanțiilor materiale a de
venit ineficient datorită faptului că 
în timp ce valoarea medie a gestiu
nilor s-a mărit considerabil, cuantu
mul garanțiilor s-a menținut la Ace
lași nivel | totodată, sistemul actual 
nu permite folosirea garanțiilor pen
tru acoperirea pagubelor decit în ca

zul desfacerii contractului de muncă 
sau trecerii gestionarului în altă func
ție.

De asemenea, actualele dispoziții 
legale nu reglementează în măsura 
cerută răspunderea conducătorilor de 
întreprinderi și a altor angajați, ast
fel încît practic, foarte rar a fost an
trenată responsabilitatea celor care 
trebuiau să se îngrijească în primul 
rînd de păstrarea avutului obștesc și 
de folosirea lui cît mai judicioasă.

Obiectivele esențiale ale reglemen
tărilor propuse sînt asigurarea unui 
aparat gestionar corespunzător, per
fecționarea sistemului garanțiilor, în
tărirea răspunderii materiale.

Menținînd și accentuînd interdic
ția angajării ca gestionari a persoa
nelor condamnate pentru unele in
fracțiuni, proiectul stabilește și anu
mite limite de vîrstă și studii.

Pe de altă parte, noua reglemen
tare prevede ca gestiunile complexe, 
de o anumită natură sau de valori 
mai mari, să fie încredințate numai 
acelor persoane care au absolvit li
ceul sau o școală profesională și care 
au un anumit stagiu în munca de 
gestionar.

Un. alt obiectiv al proiectului de 
lege îl. constituie perfecționarea sis
temului de garanții, ca instrument de 
educare a gestionarilor și de preve
nire a pagubelor

Proiectul prevede că gestionarii vor 
fi obligați să constituie o garanție 
în numerar care va fi de minimum 
un salariu și maximum trei salarii 
lunare ale gestionarului, în func
ție . de valoarea bunurilor în
credințate și de specificul ges
tiunii, spre deosebire de prezent 
cînd garanția este stabilită în sumă 
fixă.

în afară de această garanție, ce se 
constituie în numerar, proiectul 
prevede și constituirea unor garanții 
suplimentare, pentru gestiuni mai 
complexe și de valoare mare.

Garanțiile au menirea să influen
țeze pozitiv comportarea gestionaru
lui, să-i țină trează atenția asupra 
necesității de a păstra și gospodări 
cu grijă bunurile încredințate, de a 
le feri de pierderi, degradare sau 
sustragere. Dacă se produc totuși 
pagube, folosirea garanțiilor este ca
lea care facilitează acoperirea pagu
belor respective. Apare deci evi
dent că instituția garanțiilor, atît a 
celor în numerar cît și a celor su
plimentare, îmbină interesele ges
tionarilor, cu cele ale colectivității.

La constituirea garanțiilor, proiec
tul prevede o serie de înlesniri. Ast
fel, garanțiile în numerar vor putea 
fi constituite treptat prin reținerea 
unei cote de 10 la sută din salariu. 
Ele vor fi consemnate la C.E.C., re
venind de drept gestionarilor cînd 
nu mai îndeplinesc această funcție, 
dacă nu sînt de acoperit pagube.

în ceea ce privește garanțiile su
plimentare, acestea vor putea fi 
constituite în bunuri mobile și imo
bile proprietate a gestionarului sau 
a altor persoane, precum și chiar sub 
formă de chezășie asumată de aces
tea din urmă. Pentru ambele feluri 
de garanții se vor putea acorda, în 
anumite cazuri, reduceri sau scutiri. 

»>«Ub al treilea obiectiv- al -proiec
tului de lege supus dezbaterii Marii 
Adunări Naționale este întărirea 
răspunderii în domeniul gestionar și 
îndeosebi a celei materiale.

O dispoziție nouă din proiectul de 
lege privește tragerea la răspundere 
a conducătorilor de organizații so
cialiste și a altor salariați, solidar 
cu gestionarul care a produs paguba, 
dacă acesta a fost angajat fără res
pectarea condițiilor de vîrstă, studii 
și stagiu și a prevederilor referitoare 
la antecedentele penale. Aceeași 
răspundere o vor avea și 
cei vinovați de nerespectarea dispo
zițiilor privind constituirea de ga
ranții. în limita garanției neconsti
tuite.

Ținînd seama că unii gestionari 
creează intenționat plusuri în ges
tiune, îndeosebi prin înșelarea cum
părătorilor, cu scopul de a-și însuși 
aceste plusuri, s-a considerat nece
sară sancționarea penală a formării 
de plusuri în gestiune prin mijloace 
frauduloase.

Oricît de bine ar fi construită o 
lege, ea nu produce efectele scon
tate decit în măsura in care este a- 
plicată cu rigurozitate, în toate ve
rigile economiei și pe toate treptele 
ierarhice. Este deci de datoria mi
nisterelor și organelor centrale, co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare, conducerilor de unități e- 
conomice ș> bugetare să vegheze la 
respectarea legii, să instruiască te
meinic întregul aparat gestionar, să 
urmărească ridicarea continuă a ni
velului său ,de pregătire profesiona
lă și a conștiinței sale socialiste.

Totodată, sînt necesare în fiecare 
unitate măsuri care să asigure ține
rea corectă a evidențelor, efectuarea 
la timp și cu exigență a inventarie
rilor, depozitarea corespunzătoare a 
bunurilor materiale, păstrarea în si
guranță a mijloacelor bănești, asigu
rarea pazei, întărirea controlului în 
toate compartimentele de activitate.

Deputatul flurel VijOÎi, pre’ 
ședintele Comisiei economico-finan- 
ciare, a prezentat raportul acestei co
misii și al Comisiei juridice. Acestea 
au examinat, în zilele de 25 octom
brie, 13 și 17 noiembrie 1969, proiec
tul de lege privind angajarea ges
tionarilor, constituirea de garanții și 
răspunderea în legătură cu gestiona
rea bunurilor organizațiilor socialiste.

Comisiile — se spune în ra
port — au constatat că regle
mentarea propusă corespunde sarci
nilor trasate de Congresul al X-lea 
al partidului privind apărarea și 
dezvoltarea proprietății socialiste.

în urma analizei și discuțiilor 
care au avut loc în ședințe, mem
brii comisiilor au făcut unele 
propuneri de îmbunătățire a pre
vederilor proiectului de lege su
pus Marii Adunări Naționale pen- 

. tru • dezbatere și adoptare, accep
tate de inițiator și incluse în textul 
de lege care vă este prezentat.

Astfel, în ce privește garanțiile 
suplimentare, s-a propus și acceptat 
ca ele să poată fi constituite și în 
numerar. De asemenea, s-a prevăzut 
dreptul conducătorilor de organi
zații socialiste de a scuti, după 
aprecierea lor, pe gestionarii în 
funcțiune, de constituirea garanții
lor suplimentare

în ceea ce privește constituirea 
garanției în numerar, s-a propus și 
acceptat să se facă prin reținere din 
salariu sau din cîștigul mediu. și 
numai în cazul în care nu se’pot 
efectua rețineri gestionarul să fie 
obligat să depună ratele în contul 
garanției. Prin aceasta se legiferează 
o practică larg răspîndită și se con
tribuie la o simplificare importanta 
a formelor de constituire a garan
țiilor în numerar.

Comisia economico-financiară și 
Comisia juridică își exprimă con
vingerea că punerea în aplicare a 
prevederilor proiectului de lege va 
asigura o mai bună gestionare a 
mijloacelor materiale și valorice 
aparținînd organizațiilor socialiste, 
cît și creșterea preocupării pentru 
apărarea avutului obștesc.

Considerînd că proiectul de lege 
supus dezbaterii corespunde sco
pului pentru care el a fost elaborat, 
Comisia economico-financiară și 
Comisia juridică propun Marii 
Adunări Naționale adoptarea lui în 
forma în care este prezentat.

în legătură cu proiectul de lege 
supus dezbaterii, a luat cuvîntul de
putatul Ugta, Prim-secretar
al Comitetului județean Satu Mare al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, care a arătat :

Reglementările legale în vigoare cu 
privire la răspunderea angajaților 
organizațiilor socialiste care au ațri- 
buții în legătură cU gestionarea bu
nurilor, prezintă o serie de neajun
suri și imperfecțiuni. Astfel, actuala 
reglementare nu cuprinde norme e- 
ficiente pentru răspunderea condu
cătorilor organizațiilor socialiste, care 
datorită neglijenței sau superficiali
tății, angajează gestionari necores
punzători. Totodată, nu sînt stabilite 
răspunderi concrete pentru cei care 
nu iau măsuri de prevenire a pa
gubelor. în acest sens, vă rog să-mi 
permiteți să amintesc cîteva exem
ple din județul Satu Mare. La uni
tățile cooperației de consum mai e- 
xistă in prezent însemnate pagube 
nerecuperate care se datoresc fap
tului că peste 25 la sută din ges
tionarii cooperativelor sătești au fost 
angajați în funcție fără verificarea 
îndeplinirii condițiilor legale de stu
dii și stagiu, obligatorii la angajare. 
Semnificativ este și cazul celor două 
șantiere de la Satu Mare și Ne- 
grești-Oaș, ale Trustului 9 construc- 
ții-montaj din Cluj, unde avutul ob
ștesc a fost păgubit de către sala
riați cu antecedente penale. Valori 
materiale de mii de lei s-au degra
dat la magazia de ambalaje a Ofi
ciului legume-fructe din Satu Mare, 
unde nu s-au asigurat condiții co
respunzătoare de depozitare a bunu
rilor gestionate.

în toate aceste cazuri, conducătorii 
organizațiilor socialiste nu au fost 
însă trași la răspundere 'și obligați 
la plata pagubelor cauzate, solidar cu 
gestionarii necorespunzători, sau pen
tru cazurile în care nu s-au îngrijit 
să creeze condiții corespunzătoare de 
depozitare, păstrare și conservare a 
bunurilor materiale.

Sînt și cazuri în care,, deși condu
cătorii unor organizații socialiste au 
dispus salariaților subordonați luarea 
măsurilor necesare pentru păstrarea 
în bune condiții a valorilor materia
le, aceștia însă nu le-au dus la în
deplinire și nu au fost obligați la 
plata pagubelor cauzate avutului ob
ștesc, ca urmare a neglijenței lor.

Mai trebuie să arătăm, că tot din 
cauza lipsei unei reglementări lega
le corespunzătoare, întîmpinăm se
rioase dificultăți în recuperarea pa
gubelor cauzate avutului obștesc da- 
torîtă"'"Constituirii unor garanții în 
numerar la un nivel care este mai 
mult simbolic. Astfel, în prezent în 
comerțul de stat, limita maximă a 
garanției în numerar pe care tre
buie s-o constituie gestionarii este de 
2 000 lei. chiar cînd unitatea gestio
nată are un rulaj lunar de sute de 
mii sau milioane de lei.

în plus, timp de mai mulți ani, 
garanțiile sup'imentare în bunuri ma
teriale constituite de gestionari, în 
cazul producerii de pagube, nu au 
putut fi valorificate, deoarece Mi
nisterul Finanțelor nu a elaborat 
normele de evaluare prevăzute în 
H.C.M. 792/1960, pentru astfel de va
lorificări. decît abia în ultimul timp.

Subliniind însemnătatea deosebită 
pe care o va avea aplicarea preve
derilor cuprinse în proiectul de lege, 
ne' revine tuturor sarcina de a crea 
o opinie de masă împotriva celor 
care nu înțeleg să instaureze cea 
mai fermă disciplină și ordine în 
toate sectoarele de activitate și 
a lua măsuri împotriva acelora care 
intenționat, din neglijență sau su
perficialitate aduc pagube avutului 
obștesc.

La același punct al ordinii de zi, 
Eleonora Nilca,director generai 
al Combinatului textil din Cisnădie, 
a arătat că o bună parte din pagu
bele aduse unităților socialiste se da
torează unor fapte săvîrșite de ges
tionari, cu intenție sau din negli
jență.

Bunăoară, în județul Sibiu pagu
bele aduse de gestionari prin infrac
țiuni se ridică în acest an la sume 
importante, care puteau fi folosite la 
lărgirea activității economice și so- 
ci^l-culturale a județului.

Tocmai din aceste motive consider 
că este binevenit proiectul de lege 
privind angajarea gestionarilor, con
stituirea de garanții și răspunderea 
în legătură cu' gestionarea bunurilor 
organizațiilor socialiste. Proiectul de 
lege perfecționează cadrul legal ac
tual și creează premise pentru apă
rarea și consolidarea avutului ob
ștesc, stabilind norme precise pri
vind angajarea de gestionari califi
cați. cinstiți și cu simț gospodăresc.

Este binevenită prevederea ex
presă, potrivit căreia se inter
zice angajarea în funcția de 
gestionar a persoanelor condamnate 
pentru diferite infracțiuni prin care 
s-a adus atingerea avutului obștesc. 
Intr-adevăr, după aplicarea timp de 
12 ani a reglementărilor actuale pri
vitoare la gestionari, se constată că 
majoritatea daunelor grave, aduse 
avutului obștesc au fost săvîrșite de 
gestionari cu antecedente penale.

• Asemenea practici se întîlnesc și 
în industrie. în calitate de director 
gene-al al Combinatului textil din 
Cisnădie, vreau să arăt că nouă, tu
turor conducătorilor de unități eco
nomice, ne revin răspunderi mari în 
aplicarea dispozițiilor legii pe care o 
dezbatem astăzi. Aceasta ne obligă 
la exigență și spirit de răspundere 
în selecționarea celor cărora le în
credințăm gestionarea bunurilor ma
teriale

Apreciez în mod deosebit că noile 
prevederi creează posibilitatea ca, 
de la bun început, să se poată pre
veni angajarea ca gestionari a unor 
elemente necinstite, care să mînu- 
iască bunuri aparținînd organizații
lor socialiste.

Proiectul de lege stabilește că 
atît conducătorii, cît și ceilalți sala

riați vinovați de angajare, trecerea 
sau menținerea unei persoane cu 
antecedente penale în funcția de 
gestionar, să răspundă în mod soli
dar cu gestionarii pentru pagubele 
aduse de aceștia. Prevederea este 
cît se poate de judicioasă, întrucît, 
în felul acesta, cei chemați să an
gajeze, pe de o parte, se vor stră
dui să găsească elementele cele mai 
corespunzătoare, iar pe de altă parte, 
pagubele cauzate vor putea fi recu
perate Iată deci’ că un binecunos
cut proverb care spune ..cine nu des
chide ochii, deschide punga" își gă
sește expresie în prezentul proiect 
de lege prin prevederea care stabi
lește răspunderea integrală și soli
dară a conducătorilor din unități 
asupra pagubelor aduse de gestio
narii cu antecedente penale.

în continuare, Be-
JJ6SCU, Președintele Consiliului ju
dețean Galați al sindicatelor, a subli
niat că proiectul de lege privind anga
jarea gestionarilor, constituirea de ga. 
ranții și răspunderea în legătură cu 
gestionarea bunurilor organizațiilor 
socialiste, constituie un important 
factor de stimulare a apărării pro
prietății socialiste, un puternio sti
mulent al creșterii simțului de răs
pundere al tuturor celor care gestio
nează bunuri aparținînd organiza
țiilor socialiste.

Apreciez în mod deosebit prevede
rea din proiectul de lege prezentat cu 
privire la constituirea unor garanții 
corespunzătoare ca factor de întărire

. a răspunderii mînuitorilor de bunuri 
materiale și alte valori. Stabilirea 
unor criterii diferențiate de consti
tuire a garanțiilor în numerar, în ra
port cu cîștigul realizat și valoarea 
bunurilor gestionate, este nu numai o 
problemă de echitate, dar ceea ce 
este mai important, creează un mijloc 
sigur de recuperare a prejudiciilor 
aduse avutului obștesc.

Conținutul realist al proiectului dg 
lege pe care îl dezbatem se reflectă 
pregnant și în prevederile care asi
gură un sistem elastic de constituire 
a garanțiilor, acordînd ministerelor și 
celorlalte organe centrale dreptul de 
a stabili garanții sub minimum, mer- 
gînd pînă la scutire, ori garanții su
plimentare. în aceeași idee se în
scrie prevederea care ușurează insti
tuirea garanției, prin utilizarea nu 
numai a posibilităților de garantare 
ale gestionarului, ci și prin partici
parea unor terțe persoane care își 
asumă obligația de a acoperi even
tualele pagube.

Merită, de asemenea, subliniate, pen
tru conținutul lor realist și concret, 
reglementările din proiect care urmă
resc evitarea posibilităților de creare 
a unor garanții formale, recuperarea 
operativă, a eventualelor pagube cau
zate de gestionari, precum și preîn- 
tîmpinarea obținerii de venituri, .ili
cite de către aceștia.

Este locul să arătăm aici că aplica
rea noii legi se va realiza cu atît 
mai eficient cu cît va avea sprijinul 
organizațiilor de masă și obștești, 
fiind binecunoscut rolul colectivită
ții în asigurarea respectării legilor 
și combaterea manifestărilor anti
sociale.

Sindicatele, avînd sarcina de mare 
răspundere de a organiza și exercita 
controlul obștesc, trebuie să inter
vină eficient și pe viitor în aplicarea 
și respectarea legii, prin crearea unei 
largi opinii de masă, combătînd ati
tudinile retrograde de nepăsare și 
indolență sau tendințele de căpătu
ială manifestate de unii gestionari de 
bunuri materiale, creînd astfel un cli
mat favorabil de răspundere pentru 
apărarea proprietății obștești, mili- 
tînd pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a cinstei și demnității uma
ne, în spiritul eticii socialiste.

Proiectul de lege a fost apoi dis
cutat pe articole. în continuare, prin 
vot secret, cu bile, Marea Adunare 
Națională a adoptat Legea privind 
angajarea gestionarilor, constituirea 
de garanții și răspunderea în legă
tură cu gestionarea bunurilor orga
nizațiilor socialiste.

La cel de-al 4-lea punct al ordinii 
de zi, ministrul justiției, jjJjJj’jnfS 
DÎHliSlSUr a Prezentat expunerea la 
Proiectul de lege privind executarea 
pedepselor.

Pentru dezvoltarea multilaterală a 
societății noastre socialiste, — a spus 
vorbitorul — partidul și guvernul 
pornesc de la premisa că, o dată 
cu creșterea forțelor de produc
ție, trebuie asigurată perfecționa
rea continuă a relațiilor de pro
ducție, a întregului ansamblu de re
lații sociale. Măsurile stabilite în a- 
cest sens prin documentele de partid, 
și îndeosebi prin cele ale Congresu
lui al X-lea, asigură creșterea rolului 
statului în conducerea întregii acti-

• vități sociale, exercitarea la un nivel 
tot mai înalt a funcțiilor sale, lărgi
rea și adîncirea continuă a democra
ției, desfășurarea întregii activități cu 
stricta respectare a normelor de 
drept, consfințite prin autoritatea or
ganului suprem al puterii de stat.

în opera de înnoire și perfecționare 
a întregii noastre legislații prin adap
tarea ei la stadiul actual de dezvol
tare, un loc important îl ocupă legis
lația penală.

Noul Cod penal prevede că pedeap
sa este o măsură de constrîngere care 
se aplică infractorilor, în raport cu 
periculozitatea socială a faptelor co
mise. Totodată, Codul penal prevede 
că executarea pedepselor se face în 
condițiile stabilite de lege.

în aces scop s-a întocmit proiectul 
de lege privind executarea pedepse
lor, pe care, din însărcinarea Consi
liului de Miniștri, vi-] supun spre 
examinare și adoptare. Proiectul cu
prinde dispoziții referitoare la locurile 
de deținere, regimul executării pe- 
depselo organizarea muncii con- 
damnaților și liberarea . condiționată, 
precum și unele măsuri speciale pri
vind minorii și femeile. Pedeapsa în
chisorii se execută în locuri de de
ținere anume organizate, la care con
damnații sînt repartizați după natura 
infracțiunii, durata pedepsei și com
portare;: lor.

In timpul executării pedepsei în
chisorii, condamnații sînt obligați să 
presteze o muncă utilă, munca con
stituind factorul principal pentru re
educarea lor. în vederea formării unei 
atitudini corecte a acestora față de 
ordinea de drept și de regulile de . 

conviețuire socială. Reeducarea celor 
condamnați este realizată și prin ca
lificarea sau recalificarea lor într-o 
meserie, prin acțiunile cultural-edu
cative desfășurate la locurile de de
ținere, prin posibilitatea ce le este 
acordată de a primi cărți, ziare și 
reviste, precum și prin stimularea 
celor disciplinați, stăruitori în mun
că, care .dau dovezi temeinice .de în
dreptare. Astfel, pentru aceștia, pro
iectul prevede, spre deosebire de re
glementarea actuală, că pot presta 
muncă fără pază in afara locului de 
deținere sau pot fi folosiți pentru 
supravegherea altor condamnați Ia 
locurile de muncă.

în cadrul regimului prevăzut pen
tru executarea pedepselor, proiec
tul stabilește obligațiile pe care le 
au condamnații și drepturile ce le 
sînt acordate. Condamnații sînt o- 
bligați să respecte programul zilnic, 
disciplina și ordinea interioară, să 
se comporte cu grijă față de bunu
rile proprietate socialistă.

O instituție importantă a Codului 
penal, derivînd din concepția asupra 
pedepsei, este aceea a liberării condi
ționate. în aplicarea dispozițiilor care 
reglementează această instituție, pro
iectul fixează criterii pentru calcu
larea părții de pedeapsă ce poate fi 
considerată ca executată pe baza 
muncii prestate.

Pentru condamnații minori se asi
gură condiții speciale de educare, in
struire și calificare în muncă. Ei con
tinuă învățămîntul general obligato
riu și li se creează posibilitatea de 
a dobindi o pregătire profesională, 
potrivit cu gradul de școlarizare și 
aptitudinile lor.

O atenție deosebită se dă condi
țiilor în care se execută măsura ares
tării preventive, stabilindu-se dispo
ziții speciale referitoare la locurile 
de deținere, Ia separarea de cei con
damnați a celor arestați preventiv, la 
dreptul acestora de a lua contact cu 
apărătorul ales sau desemnat din o- 
ficiu și la posibilitatea prestării de 
către ei a unei munci utile.

Proiectul mai cuprinde dispoziții 
privitoare la executarea pedepsei cu 
moartea, amenzii penale și pedepse
lor complimentare, la paza condam- 
naților și accesul în locurile de de
ținere.

Pentru aplicarea prevederilor ex
puse. sarcini deosebite revin organe
lor de la locurile de deținere, care 
vor trebui să-și desfășoare întreaga 
activitate potrivit legii și în vederea 
realizării scopurilor sale, ca și pro
curorilor cu atribuții de supraveghere 
a respectării legalității în activitatea 
acestor organe. De asemenea, preșe
dinții tribunalelor județene sau ju
decătorii delegați de aceștia vor tre
bui să-și îndeplinească cu exigență 
și simt de răspundere atribuțiile noi 
ce le-au fost încredințate prin legea 
de organizare judecătorească, de a 
verifica legalitatea deținerii și modul 
de executare a pedepselor privative 
de libertate.

Deputatul Mihai! Shetaegea- 
Î1U, vicepreședinte al Comisiei juri
dice, prezentînd raportul acestei co
misii la proiectul de lege în discuție, 
a menționat că acesta se înscrie pe. 
linia, generală.,a perfecționării legis
lației, corespunzător dezvoltării ac
tuale a societății noastre socialiste, 
și asigură aplicarea, în mai bune 
condiții, a dispozițiilor referitoare la 
executarea pedepselor, prevăzute In 
Codul penal și în Codul de procedură 
penală.

Prin reglementarea propusă, a ară
tat raportorul, se creează condiții mai 
favorabile pentru atingerea scopului 
pedepsei ca măsură de constrîngere 
și. mai ales, ca mijloc de reeducare 
a condamnatului.

Proiectul de lege reflectă umanis
mul orînduirii noastre socialiste, ca
racterizat prin grija față de om, și 
asigură formarea unei atitudini co
recte față de muncă, față de ordinea 
de drept și de regulile de conviețuire 
socială.

Spre deosebire de actuala regle
mentare se prevăd cote sporite ce 
revin condamnatului din remunera
ția muncii sale, stimulîndu-se și în 
acest mod eforturile acestuia în ve
derea reeducării.

Pe lîngă stimulente și recompense, 
în noua reglementare sînt mai amplu 
și mai bine determinate o serie de 
drepturi, printre care dreptul Ia o- 
ciihnă, la asistență medicală, dreptul 
de petiționare, de a primi vizite, pa
chete cu alimente, cărți, ziare, revis
te, sume de bani și de a purta cores
pondență.

Sub aspectul social și umanitar, ar
ticolul 14 al proiectului prevede că 
după punerea în libertate, condamna
ții vor fi încadrați în muncă.

Trebuie subliniat faptul că o aten
ție deosebită este acordată minorilor 
condamnați, pentru care se prevăd 
condiții speciale de deținere, de mun
că și de pregătire cultural-educativă

Analizînd prevederile cuprinse în 
proiect, Comisia juridică a Marii A- 
dunări Naționale a făcut propuneri 
de îmbunătățire'a redactării unor 
dispoziții care, fiind acceptate, au 
fost introduse în textul ce vă este 
prezentat.

De asemenea, comisia, ținînd sea
ma de faptul că pentru aplicarea 
prevederilor înscrise în proiectul de 
lege în discuție, este necesar un timp 
mai îndelungat' în vederea pregătirii 
condițiilor corespunzătoare, a propus, 
iar inițiatorul a acceptat, ca data in
trării sale în vigoare să fie 1 ianu
arie 1970

Astfel fiind. Comisia juridică pro
pune Marii Adunări Naționale să a- 
dopte Proiectul de lege privind exe
cutarea pedepselor, în forma în care 
v-a fost înfățișat.

în cadrul dezbaterilor ce au urmat 
a luat cuvîntul deputqtul FjJțjJjQH 
Nuceseu, președintele Tribuna
lului Suprem al Republicii Socia
liste România, care a relevat că 
proiectul de lege privind execu
tarea pedepselor vine să întregească 
acel ansamblu armonios pe care îl 
formează noua legislație penală — co
durile penale și de procedură penală 
— în baza cărora organele speciali
zate de stat sînt chemate să contri
buie la combaterea eficace a infrac
țiunilor și la apărarea intereselor și 
valorilor sociale ocrotite de orîndui- 
rea noastră

Din examinarea dispozițiilor sale 
rezultă cu claritate că regimul de 
executare a pedepselor privative de 
libertate pe car’' îl instituie nu aduce 
atingere concepției socialiste despre 
om, despre posibilitatea perfecționă
rii sale morale și spirituale, ci. dim
potrivă, recunoaște, chiar și celor ce 
au săvîrșit fapte periculoase pentru 
societate, drepturile inerente persoa
nei umane, concomitent cu posibili
tatea de a se îndrepta și a se reinte

gra în viața socială ca elemente fo
lositoare.

Executarea pedepsei privative de 
libertate se întemeiază pe obligația 
condamnaților de a presta o muncă 
utilă, bineînțeles dacă sînt apți pen
tru aceasta, pe acțiunea educativă 
desfășurată la locul de deținere, pe 
respectarea de către condamnați a 
disciplinei muncii și a ordinii inte
rioare, pe stimularea și recompensa
rea celor stăruitori In muncă și care 
dau dovezi temeinice de îndreptare

O atenție deosebită se acordă în 
proiect organizării în locurile de de
ținere a unor condiții de muncă 
adecvate procesului de reeducare a 
condamnaților și dobîndirii unei cali
ficări profesionale. Dispoziția potrivit 
căreia munca celor condamnați este 
remunerată, într-un procent mărit 
față de cel prevăzut în prezent, co
interesează pe condamnat la rezulta
tele muncii sale și prin aceasta la 
însuși procesul de reeducare urmărit 
prin executarea pedepsei.

Sînt demne de relevat prevederile 
care stabilesc condițiile în care, după 
executarea unei părți din pedeapsă, 
condamnatul ce a dat dovezi temei
nice de îndreptare poate fi liberat 
condiționat. Un rol stimulator este 
chemat să-l joace prevederea din 
proiect referitoare la creșterea pro
gresivă a numărului de zile socotite 
a fi executate în raport cu procen
tele de îndeplinire a normelor de 
muncă. Trebuie subliniat însă că pe
deapsa celui care este liberat condi
ționat urmează să fie socotită exe
cutată în întregime numai în cazul 
în care, în intervalul de timp de la 
liberare și pînă la împlinirea du
ratei pedepsei, nu mai comite vreo 
infracțiune ; în caz contrar, el va 
trebui să execute pe lîngă pedeapsa 
ce i se va aplica pentru noua in
fracțiune și restul de pedeapsă ce 
mai avea de executat în momentul 
liberării.

Dispozițiile proiectului sînt menite 
să contribuie alături de cele ale co
durilor penal și de procedură penală 
la întărirea legalității socialiste și a 

■ ordinii de drept în țara noastră.

Deputatul Gheorghe Pop,prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean Maramureș, a evidențiat 
faptul că importantelor legi adoptate 
în sesiunile precedente ale Marii A- 
dunări Naționale — Codul penal, Co
dul de procedură penală, legea pri
vind comisiile de judecată, legea 
privind contravențiile și altele — 
urmează a li se adăuga și legea pri
vind executarea pedepselor. Exa- 
minînd acest proiect de lege apre
ciez că el conține importante pre
vederi, care au ca scop final re
educarea celor care au săvîrșit fapte 
penale și prevenirea săvîrșirii de 
infracțiuni. Mi-au atras în mod deo
sebit atenția prevederile prin care 
se asigură reeducarea condamnați
lor prin muncă, creîndu-se acestora 
posibilitatea calificării într-o anu
mită meserie sau completarea pre
gătirii școlare. In acest fel. ei pot 
deveni oameni utili societății noas
tre.

în problema reeducării condamna
ților, proiectul de lege nu se măr
ginește numai la prevederea unor 
măsuri pentru perioada executării 
pedepsei, ci instituie obligația pen
tru organele de stat competente de 
a se îngriji de încadrarea în muncă 
a celor care și-au executat pedeapsa. 
Printr-o astfel de reglementare, cel 
care a executat o pedeapsă privativă 
de . libertate nu este lăsat în afara 
societății noastre, fără ocupație și 
posibilități de existență, expus ten
tației de a săvîrși noi infracțiuni.

După cum este cunoscut — și 
exemple de acest fel se pot da și 
din județul nostru — reîncadrarea 
în muncă a foștilor deținuți întîm- 
pină deseori dificultăți, generate de 
insuficienta grijă a organelor locale 
însărcinate cu repartizarea forței de 
muncă, precum și de neîncrederea 
manifestată față de aceștia de unii 

' conducători de unități. Obligativita
tea asigurării unui loc de muncă 
conform pregătirii, prevăzută în pro
iectul de lege, prezintă o deosebită 
importanță, ea fiind o expresie a 
grijii statului față de om. o garan
tare a dreptului la muncă, asigurat 
de Constituția țării, pentru toți 
membrii societății.

Munca de reeducare începută 1n 
locurile de deținere este necesar să 
fie continuată și după eliberarea 
deținuților, în care scop conducăto
rii unităților socialiste, unde sînt 
repartizați foștii condamnați care au 
executat pedeapsa, trebuie să-i în
cadreze în producție, ținînd seama de 
pregătirea profesională ori de califi
carea obținută la locul de deținere 
și, bineînțeles, de dispozițiile legale 
referitoare la condițiile cerute pentru 
angajarea în anumite munci sau exer
citarea anumitor profesii. Consider că 
un rol deosebit de.important trebuie 
să-l aibă și colectivele de muncă în 
care sînt repartizați cei puși în li
bertate.

Vorbitorul a arătat în încheiere, că 
consiliile populare din județ vor lua 
toate măsurile pentru traducerea in 
viață și îndeplinirea îndatoririlor ce 
le revin din noua lege.

După discutarea pe articole. Ma
rea Adunare Națională a adoptat 
prin vot secret, cu bile, Legea pri
vind executarea pedepselor.

în ședința de marți dimineața, de
putății au adoptat, de asemenea, 
modificările în componența unor co
misii permanente ale Marii Adu
nări Naționale — punct prevăzut în 
ordinea de zi. La propunerea Bi
roului M.A.N., în locul deputatului 
Florea Dumitrescu, care îndeplineș
te funcția de ministru al finanțe
lor. deputatul Virgil Pîrvu a fost 
ales membru al Comisiei economico- 
financiare. în locul deputatului 
Angelo Miculescu, care îndepli
nește funcția de ministru al a- 
griculturii și silviculturii. Marea 
Adunare Națională a ales pe depu
tatul Dumitru Coliu ca membru al 
Comisiei pentru agricultură și silvi
cultură.

La amiază, ședința plenară a luat 
sfîrșit. Tovarășul. Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a 
anunțat că, în conformitate cu prin
cipiul sesiunilor deschise, lucrările 
actualei sesiuni vor continua în co
misii permanente, care vor examina 
celelalte proiecte de legi înscrise pe 
ordinea de zi a sesiunii. Reluarea lu
crărilor în ședințe plenare va fi a- 
nunțată din timp.

w
După. încheierea ședinței plenare, 

comisiile permanente : economico-fi
nanciară ; pentru agricultură și silvi
cultură ; pentru învățămînt, știință și 
cultură ; pentru sănătate, muncă și 
prevederi sociale; juridică s-au în
trunit în ședințe de lucru.

(Agerpres)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Lege privind angajarea gestionarilor,

constituirea de garanții și răspunderea
I

în legătură cu gestionarea
bunurilor organizațiilor socialiste

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Gestionar, în înțelesul 
prezentei legi, este acel angajat al 
unei organizații socialiste care are ca 
atribuții principale de serviciu pri
mirea, păstrarea și eliberarea de bu
nuri aflate în administrarea, folo
sința sau deținerea, chiar temporară, 
a unei organizații socialiste, indife
rent de modul de dobîndire și de lo
cul unde se află bunurile.

Ministerele și celelalte organe cen
trale stabilesc funcțiile prin a căror 
ocupare angajatul dobîndește, po
trivit alineatului 1, calitatea de ges
tionar. Aceste funcții sînt denumite, 
în cuprinsul prezentei legi, funcții 
de gestionari.

Art. 2. — Sînt considerate bunuri, 
în sensul prezentei legi, bunurile ma
teriale, mijloacele bănești sau orice 
•alte valori.

CAPITOLUL II
Condiții privind 

angajarea gestionarilor
Art. 3. — Poate fi gestionar ce) 

care a împlinit vîrsta de 21 ani, a ab
solvit școala generală sau o școală 
echivalentă și are cunoștințele nece
sare pentru a îndeplini această func
ție.

în funcție de complexitatea gestiu
nilor, de natura și valoarea bunurilor 
și de cunoștințele ce le implică ges
tionarea lor, ministerele și celelalte 
organe centrale stabilesc :

a) categoriile de gestiuni pentrua) categoriile de gestiuni pentru 
care gestionarul trebuie să fi absolvit, 
liceul ori o școală profesională în 
specialitatea corespunzătoare gesti
unii sau o școală echivalentă și să 
aibă un anumit stagiu în munca de 
gestionar ț

b) categoriile de gestiuni pentru
care funcția de gestionar poate fi în
deplinită și de ce] care a împlinit 
vîrsta de 18 ani:.......................

Art. 4. — Nu poate fi gestionar cel 
condamnat pentru :y săvîrșirea vțe-, 
uneia dintre infracțiunile p'FeVăzute 
în lista anexă la prezenta lege, chiar 
dacă a fost grațiat.

Nu poate fi angajat sau trecut în 
funcția de gestionar cel aflat în curs 
de urmărire penală sau de judecată 
pentru săvîrșirea vreuneia dintre in
fracțiunile prevăzute în lista anexă.

Dacă în cursul urmăririi penale, 
al judecății sau după condamnare a 
intervenit amnistia, cel care a să- 
vîrșit vreuna dintre, infracțiunile 
prevăzute în lista anexă nu poate fi 
gestionar timp de 2 ani de la data 
intervenirii amnistiei. Cel căruia i 
s-a suspendat condiționat, executarea 
pedepsei nu poate fi gestionar în 
cursul termenului de incercare și 
2 ani de la expirarea acestui termen.

Prin „săvîrșirea infracțiunii" se în
țelege comiterea oricăreia dintre fap
tele prevăzute în lista anexă, pe care 
legea le pedepsește .ca infracțiune 
consumată sau ca tentativă, precuni 
și participarea la comiterea acestora 
ca autor, instigator sau complice.

Art. 5. — Organizațiile socialiste 
sînt obligate să ceară organelor mi
liției relații cu privire la anteceden
tele penale ale celor ce urmează 
fie angajați sau trecuți în funcții 
gestionari.

Organele miliției sînt obligate 
comunice aceste relații în termen 
cel mult 30 zile de la primirea cererii.

Art, 6. — Cel ce urmează a fi an
gajat sau trecut în funcția de gestio
nar va prezenta o dovadă eliberată 
de organizația socialistă în care a 
fost anterior încadrat, din care să re
zulte dacă a produs pagube avutu
lui obștesc, natura acestora și dacă 
ele au fost acoperite. Această do
vadă poate fi cerută de la ultimul 
loc de muncă și de organizația socia
listă care ar urma să facă angajarea 
sau trecerea în funcția de gestionar.

Organizațiile socialiste sînt obligate 
să elibereze sau, după caz, să comu
nice dovada prevăzută în alineatul 1, 
în termen de cel mult 10 zile de la 
primirea cererii.

In raport cu cele arătate în dovadă, 
conducătorul organizației socialiste 
va hotărî asupra angajării sau trece
rii în funcția de gestionar.

Art. 7. — In cazul în care gestiu
nea este încredințată mai multor 
persoane, angajarea sau trecerea în 
funcția de gestionar se face' cu avizul 
scris al celorlalți gestionari.

Angajarea sau trecerea unei per
soane într-o funcție din subordinea 
gestionarului se face cu avizul scris 
al acestuia.

Art. 8. — Angajații sezonieri sau 
temporari pot fi gestionari, cu res
pectarea condițiilor prevăzute în 
prezenta lege.

Art. 9. — Conducătorii organizații
lor socialiste, angajații cu atribuții de 
control financiar, precum și con
tabilii, cu excepția acelora care sînt 
încadrați în unități mici determinate 
de ministere și celelalte organe cen
trale, nu pot face operații de primire, 
păstrare și eliberare de bunuri.

CAPITOLUL III

să 
de
să 
de

b) obligații asumate de terți față 
, de organizația socialistă de a aco

peri pagubele ce s-ar cauza de ges
tionar, fie integral, fie pentru o sumă 
determinată.

Garanția suplimentară prevăzută la 
alineatul precedent poate fi consti
tuită și în numerar.

Ministerele și celelalte organe cen
trale pot extinde, în funcție de na
tura și valoarea bunurilor, obligația 
de a constitui garanții în condițiile 
prezentului capitol și asupra altor ca
tegorii de angajați care mînuiesc 
bunuri, cu excepția celor ce primesc 
bunuri șpre a le folosi în îndeplinirea 
atribuțiilor de serviciu.

Nu este obligat să constituie ga
ranție cel care înlocuiește temporar 
un gestionar sau cel căruia i se în
credințează o gestiune pe o perioadă 
de cel mult 60 zi ie pînă la numi
rea unui gestionar.

Art. 11. — Constituirea garanției se 
■ face prm contract încheiat în scris.

Garanțiile reciproce între gestio
nari nu sînt admise. Aceeași persoa
nă nu poate constitui garanții pentru 
mai mulți gestionari. Cel care consti
tuie garanția va declara, în scris, 
dacă a mai constituit alte garanții.

Garanțiile suplimentare se consti
tuie înainte de încredințarea gestiunii.

Art 12. — Garanția în numerar va 
fi de minimum un salariu și de ma
ximum trei salarii tarifare lunare 
ale gestionarului ; ea nu va putea de
păși valoarea bunurilor încredințate.

Pentru gestionarii retribuiți . pe 
bază de cotă procentuală, cuantumul 
minim al garanției în numerar va h 
echivalent cu ciștigul mediu pe o 
lună, iar cel maxim cu 
diu pe trei luni.

Art. 
reține 
lariul 
mediu 
cauza 
garanției în numerar nu pot fi re
ținute, gestionarul este ob.ligat să le 
depună.

Pentru angajații temporari, alții 
decît cei prevăzuți la articolul 10 ali
neatul ultim, precum și pentru an
gajații sezonieri, se vor putea stabili 
rate mai mari sau chiar obligativita
tea depunerii, la încredințarea gesti
unii, a garanției integrale în nu
merar.

AfV 14. — Ministerele și celelalte 
organe centrale stabilesc, în funcție' 
de complexitatea gestiunilor și de 
natura și valoarea bunurilor, cuantu
mul garanțiilor în numerar între 
limitele prevăzute în articolul 12, 
precum și ratele la care se referii 
articolul 13 alineatul 2.

Ministerele și celelalte organe cen
trale pot stabili, în cazuri justificate, 
garanții în numerar sub minimul 
prevăzut în articolul 12 sau scutirea 
de garanție.

Art 15. — Garanția în numerar va 
fi depusă de către organizația-socia
listă la Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, înscrlindu-se 
carnet de consemnare pe 
gestionarului Carnetul de consem
nare va fi păstrat de organizația so
cialistă în favoarea căreia s-a consti
tuit garanția.

Pentru garanția depusă. Casa de 
Economii și Consemnațiuni acordă o 
dobîndă de 1,5% pe an.

Art. 16. — Garanția în numerar și 
dobînda aferentă pot fi ridicate de că
tre gestionarul titular al carnetului 
de consemnare la încetarea contrac
tului său de muncă sau la trecerea 
într-o funcție pentru care nu se cere 
garanție, în situația în care nu a 
cauzat o pagubă sau cînd paguba a 
fost acoperită în întregime. Organi
zația socialistă este obligată, în a- 
ceste cazuri, să elibereze gestionaru
lui, în termen de cel mult 10 zile, 
carnetul de consemnare împreună cu 
o comunicare către Casa de Econo
mii și Consemnațiuni în care să se 
arate că titularul are dreptul să ri
dice garanția.

tn cazul transferării gestionarului 
într-o altă funcție pentru care de a- 
semenea se cere garanție, carnetul 
de consemnare în care au fost înscri
se sumele depuse drept garanție va fi 
trecut la noul loc de muncă, proce
dîndu-se, atunci cînd este cazul, po
trivit articolului 20.

Cînd gestionarul a cauzat o pagubă 
în gestiune la locul său de muncă și 
aceasta nu se acoperă integral în ter
men de o lună de la obținerea titlu
lui executoriu definitiv, organizația 
socialistă se va despăgubi din garan
ția în numerar constituită în favoa
rea sa.

In situația în care sumele depuse 
drept garanție au fost ridicate, în în
tregime sau în parte, de organizația 
socialistă pentru a se despăgubi, ges
tionarul este obligat să reîntregească 
garanția în numerar în rate lunare 
de 1/3 din salariul tarifar sau din cîș- 
tigul mediu lunar, dispozițiile artico
lului 13 aplicîndu-se în mod cores
punzător.

Art. 17. — Casa de 
Consemnațiuni 
bereze sumele 
după caz :

a) titularului 
nare, pe baza

ciștigul me-
13. — Garanția în 
în rate lunare de 
tarifar lunar sau 
pe o lună, după caz. Dacă, din. 
altor rețineri, ratele în contul

numerar se 
1/10 din sa- 
din ciștigul

intr-un 
numele

Economii și 
are obligația să eli- 

depuse drept garanție.

Garanții
— Gestionarul are obliga- 
constitui o garanție în nu-

Art. 10. 
ția de a 
merar.

Ministerele și celelalte organe cen
trale stabilesc, în funcție de natura 
și valoarea bunurilor gestionate, pla
foanele valorice și condițiile în care 
este obligatorie și constituirea unor 
garanții suplimentare, constînd din :

a) afectarea unor bunuri imobile 
sau bunuri mobile de folosință înde
lungată. proprietate a gestionarului 
sau a unor terți, pentru garantarea 
față de organizația socialistă, a aco
peririi pagubelor ce s-ar cauza de 
gestionar i
y

carnetului de cpnsem- 
___ , _ ___ comunicării făcute de 
organizația socialistă și a prezentării 
carnetului; •

b) organizației socialiste, pe baza 
cererii acesteia și a unei copii certi
ficate de pe titlul executoriu defini
tiv obținut împotriva gestionarului.

Art. 18. — în vederea constituirii 
garanției suplimentare, imobilele se 
evaluează în conformitate cu dispo
zițiile legale privind modul de stabi
lire a despăgubirilor pentru terenu
rile și construcțiile care trec în pro
prietatea statului prin expropriere.

Bunurile mobile se evaluează la 
50% din prețul de vînzare cu amă
nuntul. în cazul în care bunurile 
mobile nu au preț de vînzare cu 
amănuntul, evaluarea se face de or
ganizația socialistă în favoarea că
reia este constituită garanția, care va 
consulta, în caz de necesitate, organe 
de specialitate.

Art. 19. — Pentru bunurile imobile 
constituite garanție, organizația so
cialistă va cere inscripția ipotecii.

care se va dispune pe baza cererii și 
a contractului de garanție.

Bunurile mobile constituite garan
ție rămîn în folosința gestionarului 
sau a terțului garant,' după caz, și nu 
vor putea fi înstrăinate fără înștiin
țarea prealabilă a organizației socia
liste.

în cazul în care bunurile constitui
te garanție sînt urmărite silit de alți 
creditori, gestionarul sau terțul ga
rant, după caz, este obligat să înști
ințeze de îndată organizația socialistă.

Tn situația în care terțul garant 
n-a făcut această înștiințare, el ră- 
mîne obligat să acopere pagubele ce 
s-ar cauza de gestionar în limita va
lorii bunurilor constituite garanție.

Orice micșorare a garanției atrage 
obligația reîntregirii de îndată a 
acesteia.

Ărt. 20. — Garanțiile vor fi recal
culate periodio în funcție de schim
bările intervenite în salariul tarifar 
al gestionarului, precum și în speci
ficul și valoarea bunurilor gestiona
te, procedîndu-se la modificarea co
respunzătoare a contractului de ga
ranție.

In cazul în care, în urma recalcu
lării, este necesară completarea ga
ranției în numerar, se va proceda 
conform articolului 13. Dacă garanția 
în numerar depusă este mai mare 
decît garanția recalculată, diferența 
se va elibera, în termen de cel mult 
10 zile, gestionarului.

în cazul în care, în urma recalcu
lării, este necesară constituirea sau 
completarea garanțiilor suplimen
tare, aceasta se face în termen de 
60 de zile de la data recalculării.

Art. 21. — Dacă gestionarul nu con
stituie, nu completează sau nu aduce, 
după caz, garanțiile corespunzătoare 
potrivit articolului 19 alineatul ultim 
și articolului 20 alineatul ultim' sau 
dacă, din cauza altor rețineri, ratele 
în contul garanției în numerar nu pot 
fi reținute și nici nu sînt depuse în 
condițiile articolului 13, se procedea
ză la trecerea sa în altă funcție ori, 
dacă aceasta nu este posibil, la des
facerea contractului său de muncă, 
în acest din urmă caz, privitor la 
drepturile angajatului se vor aplica 
dispozițiile din legislația muncii re
feritoare la desfacerea contractului 
de muncă pentru motive ce nu sînt 
imputabile-angajatului.^ . ■ ' •

Art. 22. — Garanțiile suplimentare 
se urmăresc silit pe baza contrac
tului de garanție și a titlului execu
toriu definitiv obținut împotriva ges
tionarului.

In cazul în care urmărirea silită a 
fost pornită de mai mulți creditori, 
organizația socialistă în favoarea că
reia s-a constituit garanția suplimen
tară are drept de preferință asupra 
sumelor realizate prin valorificarea 
bunurilor constituite garanție, în con
dițiile privind creanțele garantate 
prin ipotecă sau gaj prevăzute de 
dispozițiile legale referitoare la exe
cutarea silită a creanțelor bănești ale 
organizațiilor socialiste împotriva 
persoanelor fizice.

carea calitativă a bunurilor ori a 
prestat o asistență tehnică necore-- 
punzătoare •

b) nu a luat măsurile necesare pen
tru păstrarea bunurilor în condiții 
corespunzătoare ;

c) a dat gestionarului dispoziții 
greșite sau contrare legii.

Art. 30. — Răspunde, în limita va
lorii pagubei rămase neacoperite de 
autorul direct al ei, din momentul 
constatării insolvabilității acestuia, 
cel vinovat de :

a) angajarea sau trecerea unei per
soane într-o funcție de gestionar sau 
din subordinea gestionarului fără a- 
vizul prevăzut în articolul 7 |

b) neluarea sau luarea cu întîrziere 
a măsurilor necesare pentrif înlocui
rea gestionarului sau a angajaților 
aflați în subordinea sa, deși a fost 
avertizat în scris și motivat că nu-și 
îndeplinesc atribuțiile în mod cores
punzător ;

c) neluarea măsurilor necesare 
pentru stabilirea și acoperirea pagu
belor în gestiune ;

d) neefectuarea inventarierilor la 
termenele și în condițiile legii, în si
tuația în care prin aceasta a contri
buit la cauzarea pagubei;

e) nerespectarea oricărei alte înda
toriri de serviciu, dacă fără încălca
rea acesteia paguba s-ar fi putut. 
evita.

Art. 31. -- Angajatul care primește, 
păstrează și eliberează bunuri fără 
a avea calitatea de gestionar în în
țelesul articolului 1 răspunde inte
gral, aplicîndu-i-se în mod corespun
zător prevederile prezentului capitol.

Art. 32 — La constatarea unei pa
gube în gestiune, persoana răspunză
toare poate să-și ia un angajament 
scris pentru acoperirea acesteia ; an
gajamentul scris constituie titlu exe
cutoriu.

Dacă, ulterior, această persoană 
constată că nu datorează sau că da
torează numai în parte suma pentru 
care și-a luat angajamentul, ea va 
putea face cerere de desființare a an
gajamentului la organul de jurisdic
ție competent, în termen de 30 zile 
de la data cînd a cunoscut această 
împrejurare.

De asemenea, validitatea angaja
mentului va înceta în întregime sau 
în parte atunci cînd organizația so
cialistă sau organul de jurisdicție 
competent constată, cu prilejul veri
ficării sau, după caz, al soluționării 
unei cauze care are legătură cu an
gajamentul, că acesta a fost luat pen
tru o sumă nedatorată.

Organul de jurisdicție competent 
poate suspenda executarea angaja
mentului.

Art. 33. — în vederea despăgubirii 
organizației socialiste pentru pagu
bele cauzate în gestiune, care nu se 
pot acoperi din garanția în numerar, 
se vor lua măsuri de asigurare și 
urmărire asupra oricăror bunuri a- 
parținînd gestionarului și persoanelor 
care răspund în condițiile prezentu
lui capitol, potrivit, dispozițiilor le
gale cu privire la executarea silită a 
creanțelor bănești ale organizațiilor 
socialiste împotriva persoanelor fi
zice.

Măsurile de asigurare se încuviin
țează de organul de jurisdicție com
petent să soluționeze litigiul.

Art. 34. — Orice persoană privitor 
la care, prin hotărîre judecătorească, 
s-a constatat că a dobîndit de la un 
gestionar bunuri sustrase de acesta 
din avutul obștesc și că le-a obținut 
în afara obligațiilor de serviciu ale 
gestionarului, cunoscînd că acesta 
gestionează astfel de bunuri, răspun
de solidar cu gestionarul de acope
rirea pagubei, în limita valorii bunu
rilor dobîndite.

Art. 35. — Crearea de plusuri în 
gestiune prin mijloace frauduloase se 
pedepsește cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani. Dacă mijlocul fraudulos con
stituie prin el însuși o infracțiune, 
se aplică regulile privind concursul 
de infracțiuni.

Art. 36. — Nedeclararea în scris, 
în termenul prevăzut de dispozițiile 
legale, de către gestionar, a plusuri
lor d’n gestiunea sa despre a căror 
cantitate sau valoare are cunoștință, 
provenite în orice alt mod decît acela 
arătat în articolul 35, se pedepsește 
cu închisoare de la o lună la un an.

Dacă fapta prevăzută în ailineatul 
precedent a avut consecințe grave, 
pedeapsa este închisoare de la 6 luni 
la 3 ani.

Nu se pedepsește acela care, mai 
înainte de începerea oricărui control, 
declară plusurile despre a căror can
titate sau valoare are cunoștință.

Art. 37 — înstrăinarea bunurilor 
mobile constituite garanție potrivit, 
articolului 10, fără înștiințarea prea
labilă a organizației socialiste, se pe
depsește cu închisoare de la 6 luni 
Ia un ari.

CAPITOLUL V

Dispoziții tranzitorii 
și finale

Art. 38. — Ministerele și celelalte 
organe centrale stabilesc categoriile 
de gestiuni mai puțin complexe sau 
de valori mai mici din mediul rural, 
pentru care funcția de gestionar poa
te fi îndeplinită și în alte condiții de 
studii decît cele prevăzute la artico
lul 3 alineatul 1.

Art. 39. — Gestionarii care la data 
intrării în vigoare a prezentei legi nu 
îndeplinesc condițiile de studii pre
văzute la articolul 3 pot fi menținuți 
dacă au îndeplinit, la angajarea lor, 
condițiile de pregătire profesională 
prevăzute în indicatoarele de stagiu 
și studii ale funcțiilor respective și 
sînt corespunzători.

Gestionarii în funcție la data in
trării în vigoare a prezentei legi sînt 
obligați, după caz :

a) să completeze în termen de 3 ani 
garanția în numerar, în condițiile 
stabilite de acord cu conducătorii or
ganizațiilor socialiste ;

b) să constituie sau să aducă în 
termen de un an garanții suplimen
tare potrivit prevederilor capitolu
lui III.

In cazul neîndeplinirii obligațiilor 
prevăzute în alineatul precedent se 
aplică în mod corespunzător dispo
zițiile articolului 21.

Gestionarii în funcție la data in
trării în vigoare a prezentei legi pot 
fi scutiți de către conducătorii orga
nizațiilor socialiste de obligația con
stituirii de garanții suplimentare.

Art. 40 — Angajații-mandatari au 
obligația de a constitui garanții, în 
cuantumul și condițiile stabilite prin 
hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 41. — Modul de gestionare a 
bunurilor materiale ale organizațiilor 
socialiste se stabilește prin hotărîre 
a Consiliului de Miniștri.

Miniștrii și conducătorii celorlalte 
organ? centrale vor emite, 
de 60 zile de la date

___ .... . în termen 
de 60 zile de la data publicării 
prezentei legi, instrucțiuni prin care 
vor stabili : funcțiile de gestionari ; 
categoriile de gestiuni la care se re
feră articolul 3 alineatul 2 și artico
lul 38 : plafoanele valorice și condi
țiile în care este obligatorie consti
tuirea de garanții suplimentare ; ex
tinderea obligației de a constitui ga
ranții și asupra altor categorii de 
angajați, potrivit articolului 10 ali
neatul 4; cuantumul garanțiilor și 
al ratelor, precum și alte măsuri de 
executare a prezentei legi.

In același termen, ministerele șl 
celelalte organe centrale vor adapta 
indicatoarele de pregătire și stagiu 
pentru funcțiile de gestionari, în con
formitate cu prevederile prezentei 
legi.

Pentru organizațiile! socialiste de

înteres local care nu sînt coordonate 
de un organ local de specialitate al 
administrației de stat, dispozițiile 
alineatului 2 se vor aduce la înde
plinire, în termen de 60 zile de la 
data publicării prezentei legi, de co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, cu sprijinul Comitetului 
de Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală.

Art. 42. — Dispoziț'ile prezentei 
legi se aplică în mod corespunzător 
și personalului Ministerului Forțe
lor Armate, Ministerului Afacerilor 
Interne și Consiliului Securității Sta
tului.

Numirea militarilor în funcții do 
gestionari se face în condițiile stabi
lite prin instrucțiuni ale organelor 
centrale prevăzute în alineatul pre
cedent, fiecare în cadrul atribuțiilor 
sale, cu respectarea prevederilor ar
ticolelor 3—6 din prezenta lege.

Militarii în termen numiți gestio
nari nu sînt obligați să constituie ga
ranții

Răspunderea materială a persona
lului Ministerului Forțelor Armate, 
Ministerului Afacerilor Interne și 
Consiliului Securității Statului se re
glementează prin dispoziții speciale.

Art. 43. — Se recomandă organelor 
centrale ale organizațiilor coopera
tiste ca, privitor la membrii coope
ratori. să reglementeze, în sectoarele 
lor de activitate, condițiile de încre
dințare a gestiunilor, constituirea de 
garanții și răspunderea în legătură 
cu gestionarea bunurilor, avîndu-se 
în vedere prevederile prezentei legi.

Art. 44. — Prezenta lege intră în 
vigoare la 90 zile de la data publi
cării.

Pe data intrării în vigoare a pre
zentei legi se abrogă Decretul nr. 
145/1960 privind răspunderea mate
rială a gestionarilor din organizațiile 
socialiste, precum și orice alte dispo
ziții contrare.

NOTA ZIARULUI
în anexă este publicată lista in

fracțiunilor la care se referă arti
colul IV din lege.

Lista cuprinde infracțiuni prevă
zute de Codul penal republicat la 27 
februarie 1948, cu modificările ulte
rioare și de Codul penal din 21 iu
nie 1968, printre care : infracțiuni 
contra securității statului, contra 
păcii și omenirii, delapidarea, remu
nerația injustă, neglijența în servi
ciu, abuzul de serviciu, darea și 
luarea de mită, infracțiuni econo
mice, provocarea de pericol publta 
incendiu, catastrofa publică prin st: 
carea mijloacelor de comunicat 
falsificarea de monedă, mărci, ti: 
bre, falsul în acte, furtul, tîlhăr 
distrugerea ori degradarea, înșe 
ciunea, abuzul de încredere, gest 
nea frauduloasă, distrugerea de ai ■ 
tăinuirea, favorizarea infractorulu.

Lista amănunțită a infracțiuni 
va fi publicată în Buletinul C 
cial.

Lege privind organizarea
și

CAPITOLUL IV
Răspunderi

Art. 23. — încălcarea dispozițiilor 
legale ou privire la gestionarea bu
nurilor atrage răspunderea materia
lă disciplinară, administrativă, pe
nală sau civilă, după caz.

Art. 24. — Angajații răspund mate
rial, potrivit codului muncii și pre
vederilor prezentei legi, pentru pa
gubele cauzate în gestiuni prin fapte 
ce nu constituie infracțiuni

Art. 25 — Gestionarul răspunde in
tegral față de organizația socialistă 
pentru pagubele pe care le-a cauzat 
în gestiunea sa.

Primirea bunurilor în cantități In
ferioare celor înscrise în actele în
soțitoare sau cu vicii aparente, 
a se fi întocmit ac‘e legale de 
statare, precum și nesolicitarea 
tențel tehnice de specialitate la 
mirea bunurilor, deși aceasta 
necesară, atrag răspunderea gestio
narului în condițiile alineatului 1.

Art. 26. — Gestionarul răspunde in
tegral și în cazul în care atribuțiile 
sale fiind exercitate, potrivit dispo
zițiilor legale, de un delegat sau de 
o comisie, se constată o pagubă fără 
a se putea stabili că aceasta s-a pro
dus în absența gestionarului.

Art. 27 — Cînd paguba în gestiune 
a tost cauzată de gestionar împreună 
cu alt angajat al organizației socia
liste, ei răspund integral, fiecare în 
măsura în care a contribuit la pro
ducerea pagubei

Dacă nu se poate determina mă
sura în- care fiecare a contribuit la 
producerea pagubei, despăgubirea se 
repartizează între cei în cauză pro
porțional cu ciștigul mediu al fiecă
ruia pe ultimele 3 luni ; în cazul pa
gubei constatate într-o gestiune în 
care manipularea bunurilor se face 
în colectiv de, mai mulți angajați sau 
în schimburi succesive, fără predare 
de gestiune între schimburi, despă
gubirea se repartizează și proporțio
nal cu timpul lucrat de fiecare, de 
la ultima inventariere, în gestiunea 
în care s-a produs paguba.

Art 28 — Angajatul cu funcție de 
conducere, precum și orice alt anga
jat vinovat de angajarea, trecerea 
sau menținerea unei persoane in 
funcția de gestionar fără respectarea 
condițiilor de vîrstă, studii și stagiu 
prevăzute in1 articolele 3 și 38, pre
cum și a dispozițiilor articolului 4 re
feritoare la antecedentele penale, 
răspund integral pentru pagubele 
cauzate de gestionar, in solidar cu 
acesta

Aceeași răspundere o are și cel vi
novat de nerespectarea dispozițiilor 
prevăzute în capitolul III, în limita 
garanției neconstituite.

Art. 29 — Răspunde integral anga
jatul care, nesocotind îndatoririle 
sale de serviciu, a adus pagube orga
nizației socialiste prin aceea că :

a) nu a asigurat gestionarului, în 
cazurile prevăzute de lege, asistența 
tehnică de specialitate pentru verifi-

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — In înfăptuirea politicii 
partidului șl statului, miliția are sar
cina de a contribui la apărarea cu
ceririlor revoluționare ale poporu
lui, a muncii sale pașnice de con
strucție socialistă, a avutului obștesc 
și celui personal, a vieții, libertății 
și demnității persoanelor, a ordinii 
de dreut statornicite în România. Ea 
contribuie la educarea persoanelor 
în spiritul respectării legilor, precum 
și a regulilor de conviețuire socială.

Organele de miliție își desfășoară 
întreaga lor activitate pe baza și in 
executarea legii.

Art. 2. — în îndeplinirea sarcini
lor ce-i revin, miliția colaborează cu 
instituțiile, organizațiile economice 
și întreprinderile de stat, precum și 
cu organizațiile cooperatiste și cu 
celelalte organizații obștești și se 
sprijină pe concursul larg al oame
nilor muncii.

CAPITOLUL II

fără 
eon- 
asis- 
pri- 
era

Atribuții
Art. 3. — Miliția are următoarele 

atribuții :
a) asigură menținerea ordinii pu

blice și respectarea regulilor de con
viețuire socială. ;

b) apără proprietatea socialista 
împotriva acțiunilor întreprinse de 
infractori sau alte persoane care le
zează avutul obștesc ; apără proprie
tatea personală, drepturile și liber
tățile persoanelor ; ia măsuri, potri
vit competenței sale, pentru preve
nirea, descoperirea și lichidarea ac
țiunilor de încălcare a prevederilor 
legale :

c) asigură paza în municipii, orașe 
și comune; îndrumă, controlează și 
acordă asistență de specialitate în 
organizarea și funcționarea sisteme
lor civile de pază și a unor acti
vități de stat sau obștești, pentru 
asigurarea bunurilor sau a altor va
lori ; instruiește personalul din sis
temele civile de pază, în vederea asi
gurării ordinii interioare și întăririi 
disciplinei ;

d) ia măsuri pentru cunoașterea 
activității ilicite a persoanelor despre 
care există indicii sau date că se 
pregătesc să săvirșească sau au să- 
vîrșit fapte prevăzute de legea pe
nală ; conlucrează cu organele de 
stat și obștești la organizarea și 
efectuarea de controale și verificări 
pentru prevenirea săvîrșirii de in
fracțiuni ;

e) efectuează urmărirea penală în 
cazurile și în condițiile prevăzute de 
lege; efectuează investigații, con
statări tehnico-științifice și alte acti
vități necesare în vederea strîngerii 
și verificării probelor privind pregă
tirea ori săvîrșirea infracțiunilor, 
identificarea și prinderea infractori
lor ; asigură funcționarea aresturilor 
organizate în cadrul miliției ;

f) îndeplinește, în mediul rural, 
sarcini privind securitatea statului ;

g) asigură respectarea normelor 
legale privitoare la regimul arme
lor, munițiilor și materiilor explo
zive, al produselor și substanțe
lor toxice și st.upefiaritelor, precum 
și al altor obiecte și materii ce pre
zintă pericol public, ori care pot fi 
folosite la săvîrșirea de infracțiuni 5

h) ia măsuri pentru siguranța cir
culației pe drumurile publice, în
drumă, supraveghează și eontro-

lează circulația } ține evidența con
ducătorilor de autovehicule și a 
autovehiculelor, în afara cazurilor 
exceptate prin lege .

1) ține evidența populației, elibe
rează acte de identitate cetățenilor 
români, străinilor care domiciliază 
in țară și, în cazurile determinate 
de lege, străinilor cu reședința in 
Republica Socialistă România ; or
ganizează activitatea care-i revine, 
potrivit legii, cu privire la elibera
rea și controlul actelor de trecere a 
frontierei de stat române ;

j) ajută comitetele executive ale 
consiliilor populare în activitatea 
de stare civilă ; asigură registrele și 
certificatele necesare pentru această 
activitate j

k) ține evidența persoanelor con
damnate și alte evidențe necesare 
activității de urmărire penală ;

l) exercită atribuțiile ce îi revin, 
potrivit legii, în domeniul îndepli
nirii serviciului militar, pregătirii 
tineretului pentru apărarea patriei 
și al gărzilor patriotice j

m) îndeplinește orice alte atribuții 
ce îi sînt date prin lege.

Art. 4. — în exercitarea atribuții
lor de serviciu, ofițerii și subofițerii 
de miliție au următoarele drepturi și 
îndatoriri :

a) acordă sprijin persoanelor cu 
funcții ce implică exercițiul autori
tății de stat, dacă acestea întîmpină 
rezistență în executarea atribuțiilor 
de serviciu ;

b) efectuează controale și razii, 
cînd există indicii temeinice cu pri
vire la săvîrșirea de infracțiuni sau 
la ascunderea unor infractori ori 
persoane suspecte j

c) legitimează și stabilesc identi
tatea persoanelor care încalcă dispo
zițiile legale ori sînt suspecte. Ofițe
rii și subofițerii de miliție care iau 
aceste măsuri sînt obligați, în cazul 
cînd nu sînt în uniformă, să prezinte 
în prealabil legitimația sau insigna 
de serviciu ;

d) invită la sediul miliției per
soanele a căror înfățișare este nece
sară pentru exercitarea atribuțiilor 
ce revin miliției potrivit legii ;

e) conduo la sediul miliției, în ve
derea luării măsurilor legale cores
punzătoare, persoanele care prin ac
țiunile lor periclitează ordinea pu
blică sau persoanele cu privire la 
care există date sau indicii temeinice 
că au săvîrșit infracțiuni ;

f) pot imobiliza sau aduce la se
diul miliției ;

— persoanele care întreprind ac
țiuni prin care pun în pericol inte
gritatea corporală a altor persoane ;

— persoanele care tulbură prin 
acte violente ordinea și liniștea pu
blică ;

— persoanele care degradează o.’î 
distrug bunuri aparținînd organiza
țiilor socialiste sau persoanelor fi
zice ;

— persoanele care întreprind ac
țiuni de ultraj împotriva ofițerilor 
sau subofițerilor de miliție.

In acest scop, pentru împiedicarea 
acțiunilor agresive pot folosi mijloa
cele de imobilizare din dotare;

g) iau măsura reținerii în cazurile 
și în condițiile prevăzute de lege j 
pun in executare mandatele de ares
tare și pe cele de executare a pe
depselor ;

n) pot intra, pentru îndeplinirea 
atribuțiilor legale, în incinta organi
zațiilor socialiste ori la bordul nave
lor sau aeronavelor române. Perche
zițiile sau alte acte de urmărire pe
nală se pot face cu consimțămîntul 
conducerii acestor organizații, al co
mandanților navelor și cu asistenta 
organelor căpităniei de port, al co-

mandanților aeronavelor ori cu auto
rizația procurorului în condițiile 
prevăzute de lege. In caz de infrac
țiuni flagrante, consimțămintul sau 
autorizația nu sînt necesare ;

i) pot intra în locuința persoanelor 
fizice in vederea îndeplinirii atribu
țiilor legale ;

— la solicitarea sau cu consimță
mîntul scris al acestora ;

— fără încuviințare sau autoriza
ție legală, în caz de infracțiuni fla
grante ;

— în celelalte cazuri, numai cu 
autorizația procurorului, în condi
țiile prevăzute de lege]

j) pot folosi orice mijloace de 
transport și telecomunicații ale or
ganizațiilor socialiste • și persoanelor 
fizice, pentru luarea unor măsuri le
gale ce nu suferă amînare. In cazul 
folosirii unor mijloace de transport 
aparținînd persoanelor fizice sau or
ganizațiilor obștești, se vor suporta 
ulterior cheltuielile ocazionate ;

k) folosesc armele de foc, în cazu
rile și în condițiile prevăzute de 
lege ;

l) participă la acțiunile organizate 
pentru prevenirea și înlăturarea ur
mărilor calamităților ;

■ m) iau măsuri de ordine la mitin
guri, demonstrații, manifestări spor
tive, cultural-artistice și în alte îm
prejurări în care se impune asigura
rea ordinii publice ;

n) exercită orice alte drepturi și 
îndeplinesc orice alte îndatoriri pre
văzute de lege.

Art. 5. — Ofițerii și subofițerii de 
miliție care au sarcini de preve
nire și descoperire a infracțiunilor 
au calitatea de organ de cercetare 
penală.

Art. 6. — Ofițerii și subofițerii de 
miliție au dreptul și obligația de a 
constata contravenții și de a aplica 
sancțiuni contravenționale, în cazu
rile și 
lege.

Art. 
miliție au competența 
respunzătoare aceleia 
de miliție din care fac parte.”

In caz de detașare sau misiune or
donată pe raza teritorială a altui or
gan al miliției, ofițerii și subofițerii 
au competența teritorială stabilită 
pentru acel organ, cu excepția celor 
din Inspectoratul general al miliției, 
care au competență teritorială gene
rală.

Art. 8. — Ofițerii și subofițerii de 
miliție sînt obligați să intervină 
chiar în afara orelor de program, a 
atribuțiilor lor de serviciu și a com
petenței teritoriale a organului din 
care fac parte, în caz de infracțiuni 
flagrante, pentru conservarea probe
lor în cazul altor infracțiuni, precum 
și pentru restabilirea ordinii publice.

CAPITOLUL III 
Organizare 

și funcționare
Art. 9. — Miliția are următoarea 

structură organizatorică :
a) Inspectoratul general al mili

ției ;
b) Inspectoratul miliției municipiu

lui București ;
c) inspectorate ale miliției jude

țene 1
d) sectoare ale miliției municipiu

lui București |
e) servicii, secții sau birouri' ale 

milițiilor municipale și orășenești |
f) posturi de miliție comunale ;
g) organe ale miliției, prevăzute 

la art. 15.

Art. 10. — Inspectoratul general 
miliției este organizat și funcțion 
ză în cadrul Ministerului Afaceri 
Interne.
' Inspectoratul general al mili| 

conduce, îndrumă și controler 
activitatea tuturor organelor miliți. 
desfășoară activitatea operativă 
cauze de importanță deosebită, p: 
cum și orice altă activitate dată 
competența sa prin lege.

Art. 11. — La județe funcționea 
inspectorate ale miliției județene, i 
în municipiul București Inspector 
tul miliției municipiului Bucureș 
care conduc, îndrumă și controlea 
activitatea organelor în subordine 
îndeplinesc atribuțiile miliției în c 
prinsul unităților administrativ-ter 
toriale în care funcționează.

în cadrul Inspectoratului miliți 
municipiului București funcționea: 
organe ale miliției de sector, ca> 
conduc, îndrumă și controlează ai 
tivitatea circumscripțiilor de miliți

Art. 12. — Organele miliției muni
cipale și orășenești, precum și postu
rile de miliție îndeplinesc atribuțiile 
miliției în cuprinsul unităților admi
nistrați v-teritoriale în care 
nează.

Art. 13. — Inspectoratele 
județene și Inspectoratul 
municipiului București sînt 
de șefi ai inspectoratelor.

Art. 14. — Inspectoratele

funcțio-
miliției 
miliției 

conduse
miliției

județene și al municipiului București, 
precum și organele miliției sectoare-

în condițiile prevăzute de
7. — Ofițerii și subofițerii de 

teritorială co- 
a organului

precum și organele miliției sectoare
lor municipiului București, munici
pale, orășenești și comunale, sînt 
subordonate atît consiliului popular 
și comitetului lui executiv, cît și or
ganului miliției ierarhic superior.

Organele miliției îndeplinesc sar
cinile ce le revin din hotărîrile con
siliilor populare și deciziile comite
telor executive ale acestora cu pri
vire la apărarea proprietății socia
liste și personale, ocrotirea drepturi
lor persoanelor, asigurarea ordinii 
publice și a pazei pe teritoriul mu
nicipiilor, orașelor și comunelor.

Organele miliției informează perio
dic consiliile populare și comitetele 
lor executive despre starea infrac
țională, măsurile luate pentru preve-țională, masurile luate pentru preve
nirea și descoperirea infracțiunilor, 
menținerea ordinii publice, asigura
rea pazei, precum și despre îndepli
nirea oricăror sarcini c? le revin din 
hotărîrile consiliilor populare și de
ciziile comitetelor executive ale aces
tora.

Organele miliției informează pe 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular despre ordinele 
și instrucțiunile primite de la Minis
terul Afacerilor Interne, precum și 
despre măsurile ce trebuie luate pen
tru aplicarea lor.

Art. 15. — In stații feroviare, por
turi, aerogări, pe marile șantiere de 
construcții și în alte locuri impuse 
de nevoile muncii funcționează or
gane ale miliției cu competență spe
cifică, înființate prin ordinul minis
trului afacerilor interne.

CAPITOLUL IV
Forme de sprijinire 
a activității miliției 
de către cetățeni

Art. 16 — Tn municipii, orașe sau 
comune se pot organiza de către or
ganele miliției grupe de sprijin for-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Lege privind executarea pedepselor

CAPITOLUL I
Executarea pedepsei 

închisorii 
SECȚIUNEA I 

Dispoziții generale
Art. 1. — Pedeapsa închisorii se 

execută în temeiul mandatului de 
executare, emis în baza unei hotărîri 
judecătorești definitive de condam
nare.

Executarea pedepsei închisorii se 
face în locuri de deținere denumite 
penitenciare, înființate prin ordinul 
ministrului în subordinea căruia se 
găsesc, iar în cazurile prevăzute de 
art. 62 Cod penal, în unități militare 
disciplinare.

Art. 2. — Condamnații sînt primiți 
în penitenciare după ce li se stabilește 
identitatea.

La primire, condamnaților li se a- 
duc la cunoștință obligațiile și drep
turile pe care ie au, măsurile discipli
nare ce li se pot aplica și recompen
sele ce li se pot acorda pe timpul exe
cutării pedepsei.

Atît la primire, cit și în timpul 
executării pedepsei, condamnații sînt 
supuși percheziției, precum și măsu
rilor sanitare și de igienă.

Art. 3. — Condamnații se reparti
zează la locurile ele deținere, ținîn- 
du-se seama de natura infracțiunii, 
durata pedepsei și starea de recidivă, 
de comportarea și receptivitatea aces
tora la acțiunea de reeducare.

Deținerea femeilor se face separat 
de bărbați, iar a minorilor separat de 
majori sau în locuri de deținere spe
ciale.

Art. 4. — Mijloacele materiale și 
financiare necesare deținerii, între
ținerii și reeducării condamnaților. 
precum și asistența medicală, sînt 
asigurate de stat.

SECȚIUNEA A ll-A 

Reeducarea condamnaților
Art. 5. — Reeducarea condamnați

lor se realizează prin muncă. Con
damnații sînt obligați să presteze o 
muncă utilă pentru care sînt apți-

De asemenea, reeducarea condam
naților se realizează prin calificarea 
sau recalificarea într-o meserie, des
fășurarea unor activități cultural-edu
cative, precum și prin stimularea și 
recompensarea celor care sînt stărui
tori în muncă și dau dovezi temeinice 
de îndreptare.

Art. 6. — Minorii condamnați vor 
fi supuși, în timpul executării pe
depsei, unei acțiuni de educare deo- 

■ sebite, spre a putea deveni cetățeni 
utili societății.

Minorii care de la primirea în lo
cul de deținere mai au de executat 
cel puțin 6 luni închisoare vor con
tinua învățămînțul general obligato
riu și li se va asigura posibilitatea 
de' a dobîndi o pregătire profesiona
lă potrivit cu gradul de școlarizare 
și cu aptitudinile lor. Dacă minorii 
nu îndeplinesc condițiile prevăzute 
de lege pentru a urma cursurile pro
fesionale, ei vor fi ajutați să obțină 
o calificare într-o meserie sau să 
și-o completeze. în conformitate cu 
normele de calificare la locul de 
muncă. Cadrele didactice, manualele 
și1 rechizitele vor fi puse la dispozi
ție de către Ministerul Invățămintu- 
lui, iar personalul și utilajul necesar 
pentru calificarea într-o meserie se 
vor asigura d° penitenciare.

Minorilor condamnați la închisoare 
pe o durată pînă la 6 luni inclusiv 
li se asigură posibilitatea de a-și 
completa cunoștințele de cultură ge
nerală, ținîndu -se seama de gradul 
lor de școlarizare.

SECȚIUNEA A III-A 

Munca condamnaților 
și remunerarea ei

Art. 7. — Munca condamnaților se 
organizează potrivit programului de 
lucru stabilit de comandantul peni
tenciarului și se desfășoară cu res
pectarea normelor referitoare la pro
tecția muncii.

Femeile gravide nu vor fi folosite 
Ia muncă în perioada stabilită de 
normele legale cu privire le conce
diul ce se acordă angajatelor înain
te și după naștere și nici la muncă 
în mediul toxic sau vătămător. De 
asemenea, cele care, au născut și au 
copii mai mici de un an la locul de 
deținere, precum șL, minorii, nu pot 
fi folosiți la muncă în mediul toxic 
sau vătămător.

Folosirea la muncă a fiecărui con
damnat se face cu avizul medicului 
penitenciarului.

Art. 8. — Durata zilei de muncă nu 
poate depăși 12 ore și se stabilește 
în raport cu nevoile procesului de 
producție.

Femeilor gravide, celor care au năs
cut și au copii mai mici de un an la 
locul de deținere, minorilor, precum 
și condamnaților care muncesc în 
mediul toxic iau vătămător, nu li 
se poate prelungi durata zilei de 
muncă peste 8, ore

Art. 9. — Folosirea la muncă a 
condamnaților se face în raport cu 
calificarea profesională pe care o au. 
în cazul cînd nevoile de brațe de 
muncă calificate au fost satisfăcute, 
cei care au o calificare profesională 
vor putea fi folosiți și la munci ne
calificate

Art. 10. — Condamnații^ care dau 
dovezi temeinice de îndreptare, fiind 
stăruitori în muncă și disciplinați, 
pot presta muncă fără pază în afara 
penitenciarului sau pot fi folosiți 
pentru supravegherea altor condam
nați la locurile de muncă, după ce 
au executat cel puțin 1/5 din pedeap
să, fracțiune în care se include și 
timpul considerat ca executat, ca 
urmare a muncii prestate.

De prevederile alineatului prece
dent nu beneficiază cei care au fost 
condamnați pentru infracțiunea de 
omor sau pentru infracțiuni contra 
păcii și omenirii, ori pentru infrac
țiuni contra- securității statului, sau 
pentru infracțiuni prin care s-a pro
dus o pagubă importantă economiei 
naționale, și nici cei aflați în stare 
de recidivă.

Art. 11. — Munca prestată de con
damnați este remunerată potrivit nor- 
melo’- și tarifelor de salarizare sta
bilite în ramura de activitate în care 
aceștia sînt folosiți.

Munca condamnaților folosiți pen
tru supravegherea la locul de mun
că a altor . condamnați este remune
rată cu salariul minim tarifar stabi
lit pe economie.

Din remunerația muncii condam
natului, o cotă de 10% revine acestuia, 
iar cealaltă parte revine administra
ției penitenciarului, făcîndu-se ve
nit la stat.

Din sumele încasate drept, recom
pensă pentru invenții, inovații și ra
ționalizări create de condamnați în 
timpul deținerii, 1> se acordă acesțora 
o cotă de 5O”/o, diferența făcîndu-se 
venit la stat.

Art. 12. — Muncile prestate de con
damnați în interesul unităților care 
aparțin Direcției generale a peniten
ciarelor, precum și muncile presta
te în atelierele locurilor de deținere 
finanțate de la beget, se remunerea
ză cu 10% din salariul minim tarifar 
stabilit pe economie pentru lucrările 
ce se execută în regie, ori din salariul 
realizat pe baza tarifelor de salari
zare în vigoare pentru lucrările ce 
se execută in acord. Această remu
nerație revine în întregime condam
natului.

Muncile cu caracter gospodăresc 
necesare penitenciarului nu se remu
nerează.

Cotele prevăzute în alin. 3 și 4 din 
art. 11, precum și remunerația pre
văzută în alin. 1 din prezentul arti
col, cuv.enite condamnatului se con
semnează la Casa de Economii și 
Consemnațiuni: din acestea o trei
me se pune la dispoziția condamna
tului pentru a o folosi pe timpul exe
cutării pedepsei, iar două treimi i se 
înmînează la punerea în libertate.

Contribuția pentru asigurări socia
le se suportă de către unitatea la care 
condamnatul a prestat munca, su
mele respective urmînd a se încasa 
de administrația penitenciarului, care 
le face venit la stat.

Art. 13. — Condamnații răspund 
de pagubele provocate din vina lor 
la locurile de deținere sau de mun
că. Ei nu răspund pentru pagubele 
provocate din uzura normală a bunu
rilor încredințate spre folosință și 
nici pentru acelea provenite din ris
cul normal al muncii.

Cînd condamnații au cauzat pagu
be la locul de deținere sau de mun
că, sumele reprezentînd despăgubiri
le se rețin, atunci cind este posibil, 
in primul rînd din sumele ce le a- 
parțin, consemnate la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, lăsîndu-li-se, 
în acest caz o sumă reprezentînd e- 
chivalentul unui salariu minim ta
rifar stabilit pe economie, care Ii se 
înmînează Ia punerea în libertate.

Sumele reprezentînd despăgubirile, 
care nu au putut fi recuperate pînă 
la liberarea condamnatului, se ur
măresc prin organele financiare ale 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare potrivit normelor legale.

Pagubele se recuperează de la con
damnați pe baza ordinului de im
putare emis de comandantul peniten
ciarului. care constituie titlu execu
tor.

împotriva ordinului de imputare, 
condamnatul poate face contestație 
la organul ierarhic superior în ter
men de 30 zile de la data luării la 
cunoștință sub semnătură,

Art. 14. — Condamnatul c'are și-a 
executat pedeapsa, dup’ă punerea în 
libertate va fi încadrat Tn mutică prin 
grija organelor Ministerului Muncii 
și a direcțiilor județene pentru pro
bleme de muncă si ocrotiri sociale 
de ne lingă comitetele executive a!" 
consiliilor populare județene sau ai 
municipiului București.

Condamnatul care. în timpul exe
cutării pedepsei, a devenit incapabil 
total dc muncă în urma unui acci
dent de muncă sau unei boli profe
sionale, va primi după liberare un 
ajutor lunar după distincțiile și în 
cuantumul prevăzute de dispozițiile 
legale referitoare la beneficiarii de 
pensie de invaliditate în cadrul asi
gurărilor sociale de stat, care nu au 
avut mai înainte calitatea de anga
jat.

De ajutorul lunar în condițiile și 
procentele prevăzute în legislația 
pensiilor beneficiază și urmașii celor 
care au decedat datorită unui acci
dent de muncă ori unei boli profe
sionale survenite în timpul execută
rii pedepsei

De asemenea, poate primi un aju
tor lunar condamnatul care la data 
liberării este invalid gradul I sau II 
din cauza unui accident în afară de 
muncă; dacă a avut o activitate re
munerată în orice mod de cel puțin 
3 ani înainte de începerea executării 
pedepsei. Cuantumul acestui aiutor 
se stabilește între limitele de 50 și 
100% din ajutorul social corespunză
tor, prevăzut de dispozițiile legale re
feritoare la beneficiarii de ajutor so
cial în cadrul asigurărilor sociale de 
stat. Pentru cei domiciliați în mediul 
rural, cuantumul ajutorului lunar nu 
poate depăși pensia ce se acordă 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție.

Ajutorul lunar se acordă numai în 
situația în care cel în cauză nu în
deplinește condițiile pentru a obține 
pensie sau ajutor social în cadrul a- 
sigurărilor sociale de stat ori al altor 
sectoare de activitate cu sisteme pro
prii de asigurări sociale și nu are 
miiloace de existență.

Ajutorul lunar se stabilește de că
tre comitetul executiv al consiliului 
popular al județului în care domici
liază fostul condamnat, pe baza ade
verinței eliberate de către adminis
trația locului de deținere, din care să 
rezulte împrejurările în care s-a pro
dus accidentul sau s-a contrariat 
boala. Gradul de invaliditate se sta
bilește de către comisia de evnerti- 
zare a capacității de muncă din 
dețul în care fostul condamnat își 
are domiciliul, iar faptul că este lip
sit de miiloace de existență se con
stată de către organele de asistență 
socială.

Plata ajutorului lunar se face din 
fondurile alocate în acest scop la 
bugetul comitetului executiv al con
siliului popular județean sau al mu
nicipiului București.

SECȚIUNEA A IV-A

Obligațiile și drepturile 
condamnaților

Art. 15. — în timpul executării pe
depsei, condamnații sint obligați să 
respecte programul zilnic, disciplina 
și ordinea interioară, să execute dis
pozițiile date de personalul peniten
ciarului, să se supună percheziției, 
să poarte costumul penitenciarului, 
să respecte regulile de igienă și pres
cripțiile medicului locului de deține
re.

De asemenea, condamnații sînt o- 
bligați să se comporte cu grijă față 
de bunurile proprietate socialistă a- 
flate în penitenciar sau la organiza
ția socialistă unde muncesc.

Art, 16. — Condamnații au dreptul 
la hrana necesară, ținîndu-se seama 
și de munca ne care o prestează, pre

cum și de starea sănătății lor, potrivit 
normelor legale.

Femeilor gravide sau celor care au 
născut in timpul executării pedepsei, 
cit timp copilul rămîne cu mama, 
copiilor născuți la penitenciar, pină 
la virsta de un an, precum și mino
rilor, li se asigură hrană in mod di
ferențiat, potrivit normelor legale 
stabilite pentru aceste categorii.

Art. 17. — Condamnații au dreptul 
la odihnă, plimbare, asistență me
dicală, dreptul de a petiționa, de a 
primi vizite, pachete cu alimente sau 
îmbrăcăminte ori medicamente, cărți, 
ziare și reviste, țigări, de a primi și 
trimite corespondență și sume de 
bani.

Art. 18. — Drepturile condamnați
lor de a primi vizite, pachete și ți
gări, de a primi și trimite corespon
dență. se acordă in raport cu natura 
infracțiunii, diuata pedepsei, existen
ța stării de recidivă, folosirea la 
muncă, comportarea și receptivita
tea la acțiunea de reeducare.

Sumele de bani aflate asupra con- 
damnaților la primirea în peniten
ciar, precum și cele primite prin 
mandat poștal, se consemnează Ia 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
și pot fi folosite de aceștia in con
dițiile stabilite prin regulament.

Condamnații străini pot fi vizitați 
de către funcționarii consulari ai mi
siunilor diplomatice sau ai oficiilor 
consulare străine, pe baza autoriza
ției ministerului în subordinea că
ruia se află locul de deținere, afară 
de cazul cînd prin convenții inter
naționale se dispune altfel.

Art. 19. — în timpul vizitării con
damnaților, convorbirea se desfășoa
ră in limba română. Dacă condam
natul sau vizitatorul nu cunoaște 
limba română, convorbirea se des
fășoară în limba pe care o cunosc, 
conducerea penitenciarului asigurînd. 
în acest caz, ca discuția să fie în
țeleasă de personalul care execută 
supravegherea vizitei.

Art. 20. — Corespondența, cărțile, 
ziarele și revistele, al căror conținut 
este apreciat de comandantul peni
tenciarului ca necorespunzător pro
cesului de reeducare al condamna
tului, se rețin și se păstrează la lo
cul de deținere, predîndu-i-se aces
tuia la punerea în libertate.

Corespondența cu conținut necores
punzător se înaintează, dacă este 
cazul, organelor competente.

SECȚIUNEA A V-A 

Măsuri disciplinare 
și recompense

Art. 21. — Pentru încălcarea regu
lilor de disciplină se poate lua îm
potriva condamnaților una din urmă
toarele măsuri disciplinare :

a) mustrarea ;
b) retragerea unuia, a mai multora, 

sau a tuturor drepturilor de a primi 
vizite, pachete, de a primi și trimite 
corespondență, pentru perioada la 
care au dreptul ;

c) izolarea simplă, pînă la 15 zile ; 
; d) izolarea severă, pînă la 10 zile,
numai cu avizul medicului peniten
ciarului ;

e) transferare? pe o durată de 3 
pină ta 12 luni pentru executarea pe
depsei la un penitenciar unde se a- 
plică un regim restrictiv.

Măsurile prevăzute la literele a—d 
se iau je către comandantul peni
tenciarului. Izolarea severă poate fi 
prelungită, cu avizul medicului lo
cului de deținere, peste 10 zile, nu
mai cu aprobarea directorului gene
ral a! Direcției generale a penitencia
relor, fără a depăși în total 20 zile. 
Transferarea la un penitenciar cu re
gim restrictiv se dispune de către di
rectorul general al Direcției generale 
a penitenciarelor, la propunerea co
mandantului.

Art 22. — împotriva condamnați
lor minori nu se poate lua măsura 
retragerii dreptului la corespondență, 
izolării severe și a transferării la un 
penitenciar cu regim restrictiv, iar 
măsura izolării simple nu poate fi 
luată pe o durată mai mare de 10 zi
le.

Femeilor gravide nu li se pot apli
ca măsurile pre /ăzute în art. 21 lit. 
c, d și e.

Art. 23. — Condamnaților care dau 
dovezi temeinice de îndreptare, sînt 
disciplinați, muncesc conștiincios, în
deplinesc sau ijepășesc în mod obiș
nuit normele de producție, ori ale 
căror propuneri de invenții, inovații 
și raționalizări sînt însușite de orga
nele competente li se pot acorda de 
comandantul penitenciarului următoa
rele recompense :

a) suplimentarea drepturilor la 
pachete vizite și corespondentă ;

b) ridicarea unei măsuri discipli
nare luate anterior.

Art. 24. — Comisia de propuneri 
pentru liberarea condiționată poate 
propune pentru grațiere pe condam
nații care îndeplinesc condițiile pre
văzute în art. 23. precum și pe c?i 
care se află în una din următoarele 
situații :

a) au salvat ori și-au pus în pe
ricol .viața pentru a salva persoane 
sau bunuri proprietate socialistă de 
In incendii, inundații ori alte cala
mități :

b) au elaborat lucrări științifice, 
recunoscute de organele competente 
și care, prin aplicarea lor în practică, 
contribuie la dezvoltarea economiei 
naționale ori a științei ;

c) au adus o contribuție însemna
tă la activitatea de reeducare a ce
lorlalți condamnați 1

d) au prevenit sau zădărnicit ac
țiuni ostile din partea unor condam
nați, evadări, atacuri asupra perso
nalului de pază sau alte asemenea 
fapte.

SECȚIUNEA A VI-A 

Liberarea condițională
Art. 25. — Condamnații care sint 

stăruitori în muncă, disciplinați și 
dau dovezi temeinice de îndreptare, 
precum și condamnații care nu au 
fost folosiți niciodată la muncă ori 
nu mai sînt folosiți, dar dau dovezi 
temeinice de disciplină și îndreptare, 
ținîndu-se seama și de antecedentele 
lor penale, pot fi liberați condiționat 
înainte de executarea în întregime a 
pedepsei, în condițiile art. 59 și 60 
din Codul penal

Pentru determinarea părții din pe
deapsă care poate fi considerată ca 
executată pe baza muncii prestate se 
ține seama de starea de minoritate și 
de procentele de îndeplinire a nor
melor de muncă.

în vederea acordării liberării condi
ționate se ține seama și de munca 
prestată în timpul arestării preventi
ve.

Art. 26. — Pedeapsa ce poate fi 

considerată ca executată pe baza 
muncii prestate, în vederea acordării 
liberării condiționate, se calculează 
astfel :

a) pentru depășirea normei cu 5 
pînă la 10%. șase zile executate pen
tru cinci zile muncite ; pentru depă
șirea normei cu 10 pînă la 20%, cinci 
zile executate pentru patru zile mun
cite ; pentru depășirea normei cu 
20% sau mai mult, patru zile execu
tate pentru trei zile muncite ;

b) in cazul condamnaților minori, 
pentru îndeplinirea normei sau depă
șirea acesteia pină la 5%, patru zile 
executate pentru trei zile muncite ; 
pentru depășirea normei cu 5 pînă la 
10 %, trei zile executate pentru două 
zile muncite; pentru depășirea nor
mei cu IO».» sau mai mult, două zile 
executate pentru o zi muncită ;

c) pentru muncile productive care 
nu se pot norma, șase zile executate 
pentru cinci zile muncite, iar în ca
zul condamnaților minori, patru zi
le executate pentru trei zile munci
te .

d) pentru muncile gospodărești cu 
caracter permanent, necesare peni
tenciarului. precum și pe'itru supra
vegherea altor condamnați, cinci 
zile executate pentru patru zile mun
cite, iar în cazul condamnaților mi
nori, trei zile executate pentru două 
zile muncite ;

e) pentru condamnații care au e- 
laborat lucrări științifice, sau ale că
ror propuneri de invenții, inovații și 
raționalizări au fost însușite de or
ganele competente, ori care au des
fășurat alte activități deosebite, trei 
zile executate pentru două zile mun
cite, p. timpul afectat acestor acti
vități.

Art. 27. — în vederea liberării con
diționate funcționează la fiecare pe
nitenciar o comisie de propuneri.

Comisia este alcătuită din președin
te și patru membri.

Președintele comisiei este procu
rorul delegat al procuraturii județe
ne în a cărui rază teritorială se află 
penitenciarul.

Comandantul penitenciarului este 
membru de drept în comisie. Ceilalți 
membri se desemnează de către co
mandament, din rîndul personalului 
subordonat care ocupă funcțiile pre
văzute în regulament. Comisia are 
un secretar, care este șeful eviden
ței condamnaților.

Art. 28. — Comisia prevăzută la 
art. 27 examinează situația fiecărui 
condamnat, pentru a constata dacă 
sînt îndeplinite condițiile prevăzute 
în art. 59 și 60 din Codul penal. în
tocmind un proces-verbal în care se 
consemnează modul de comoortare a 
condamnatului în penitenciar și la 
locul de muncă, date cu privire la 
munca prestată și, cînd este cazul, 
proounerea pentru liberare condițio
nală.

Procesul-verbal prin care se con
stată că sînt întrunite condițiile ce
rute pentru liberarea condiționată se 
înaintează judecătoriei în a cărei ra
ză teritorială se află penitenciarul. în 
vederea aplicării disnozRiilor art. 450 
din Codul de procedură penală.

.în. cazul în care comisia constată 
că cel condamnat nu întrunește con
dițiile pentru a fi liberat, fixează un 
termen neutru reexaminarea situa
ției acestuia, termen ere nu noate fi 
mai mare de un an. Totodată, pune 
în vedere condamnatului că se poa
te adresa direct instanței.

Cînd condamnatul se adresează 
d:rect instanței cerînd liberarea con
diționată. o dată cu cererea se trimite 
și nrocesul-verbal al comisiei de pro
puneri.

SECȚIUNEA A VII-A

Paza condamnaților 
și accesul în locurile 

de deținere
Art. 29. — Paza exterioară a peni

tenciarelor, supravegherea și escor
tarea condamnaților se fac cu perso
nal anume instruit, luîndu-se măsuri 
pentru preîntîmpinarea sustragerii 
condamnaților de la executarea pe
depsei închisorii.

Art 30. — în exercitarea atribu
țiilor de supraveghere au acces în 
locurile de deținere și de muncă pre
ședintele tribunalului sau judecăto
rul delegat de acesta și procurorul 
competent, potrivit legii. De aseme
nea, au acces delegații organelor cu 
atribuții de control, precum și per
soanele autorizate de ministerul în 
a cărui subordine se găsesc locurile 
de deținere,

CAPITOLUL II
Executarea pedepsei 

cu moartea
Art. 31. — Comandantul peniten

ciarului primind mandatul de exe
cutare a pedepsei cu moartea, pune 
în vedere de îndată condamnatului, 
în prezența procurorului, că are drep
tul să facă cerere de grațiere în ter
men de 5 zile libere, consemnind a- 
ceasta într-un proces-verbal.

Cererea de grațiere. împreună cu 
copiile de pe hotărîrile pronunțate în 
primă instanță și în recurs, se îna
intează de președintele instanței pre
văzute în art. 424 din Codul de pro
cedură penală, Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, prin 
Ministerul Justiției.

Art. 32. — Pedeapsa cu moartea se 
execută pe baza dispoziției scrise 
date de președintele instanței, prevă
zute în art. 31 alineatul ultim.

Dacă condamnarea la moarte pri
vește o femeie, președintele dă dis
poziție de executare numai după ce 
s-a constatat că persoana condam
nată nu se află în vreuna dintre si- 
fnațiilo prevăzute în art. 55 alin. 1 
din Codul penal.

La locul de executare vor fi nre- 
z°nți președintele tribunalului in a 
cărui rază teritorială se află peni
tenciarul. procurorii! sef al procu
raturii județene sau; dună caz. al pro
curaturii militare, ori delegații aces- 
tera. comandantul penitenciarului și 
un medic legist.

Președintele tribunalului poate în
cuviința prezenta și a altor persoane.

Executarea pedepsei cu moartea se 
face prin împușcare.

CAPITOLUL III
Executarea amenzii

Art 33. — Executarea amenzii pe
nale se face de către :

a) unitatea care face plata sala

riului sau oricărui alt venit din mun
că, cuvenit condamnatului ;

b) organul care dispune efectuarea 
plătii pensiei, cînd condamnatul este 
pensionar.

In cazul in care condamnatul este 
membru sau pensionar al unei coo
perative agricole de producție, ori 
nu se găsește în vreuna dintre si
tuațiile prevăzute în alineatul prece
dent, executarea amenzii penale se 
face de către organul financiar al. 
comitetului executiv al consiliului 
popular al localității în care domici
liază condamnatul.

Art. 34. — Conducerea unității sau 
organul care dispune efectuarea plă
ții pensiei ia măsuri pentru reține
rea amenzii, potrivit dispozițiilor le
gale care reglementează executarea 
creanțelor statului, din venitul din 
muncă sau. după caz, din pensia ce
lui condamnat, comunicînd instanței 
încasarea și depunerea amenzii.

Organul financiar ia măsuri pen
tru încasarea amenzii și comunică 
instanței darea în debit.

Amenda aplicată unui membru sau 
pensionar al unei cooperative agri
cole de producție se poate executa 
prin reținere, potrivit dispozițiilor le
gale care reglementează executarea 
c-ep.nțelor statului, din veniturile în 
bani sau în natură pe care cel con
damnat le are de primit de la coo
perativă iar în cazul cînd această re
țin—e nu este posibilă, ea poat-> fi 
executată asupra altor bunuri aparți- 
nînd condamnatului.

In caz de concurs al amenzii șî al 
cheltuielilor judiciare datorate sta
tului. ce despăgubirile civile. se dă 
preferință despăgubirilor civile.

CAPITOLUL IV

Executarea pedepselor 
complimentare

Art. 35. — Comitetul executiv al 
consiliului popular din unitatea ad- 
ministrativ-teritorială în cuprinsul 
căreia își are domiciliul condamna
tul, primind copia de pe dispozitivul 
hotărîrii prin care s-a aplicat pedeap
sa complimentară a interzicerii u- 
nuia dintre drepturile prevăzute în 
art. 64 lit. a, d și e din Codul penal, 
va aduce aceasta la cunoștința servi
ciilor competente, pentru luarea în 
evidență.

Art. 36. — Orice organ chemat să 
efectueze un act care implică pentru 
persoana interesată exercițiul unuia 
dintre drepturile prevăzute în art. 
64 din Codul penal va cere acelei per
soane să dea o declarație că nu a su
ferit vreo condamnare prin care i 
s-a interzis exercițiul acelui drept.

Organul prevăzut la alineatul pre
cedent, dacă socotește necesar, va cere 
relații de la instituția care ține evi
denta persoanelor condamnate.

Art. 37. — Pedeapsa complimenta
ră a degradării militare se execută 
potrivit dispozițiilor legale speciale.

Art. 38. — Executarea pedepsei 
complimentare a confiscării averii se 
face potrivit prevederilor legale care 
reglementează txecutarea creanțelor 
statului și confiscarea.

CAPITOLUL V
Executarea măsurii 
arestării preventive

Art. 39. — Măsura arestării preven
tive se execută in penitenciare sau 
în locuri anume înființate prin ordi
nul, după caz, al ministrului forțe
lor armate, ministrului afacerilor in
terne, președintelui Consiliului Se
curității Statului sau procurorului 
general.

Ministerul Forțelor Armate asigu
ră locurile de deținere pentru mili
tarii arestați preventiv, cercetați de 
organele prevăzute în art. 208 lit. a 
și b din Codul de procedură penală.

Cei arestați preventiv vor fi ținuți 
separat de condamnați.

Deținerea femeilor se face în con
dițiile art. 3 alin. 2 din prezenta lege.

Deținerea minorilor se face sepa
rat de majori.

La cererea organului de urmărire 
penală, arestații preventiv în aceeași 
cauză sînt ținuți separat unii de alții.

Paza și supravegherea detinutilor 
aflați în locurile de deținere preven
tivă înființate prin ordinul procuro
rului general se fac cu personal spe
cializat:

Art. 40. — Arestații preventiv aflați 
în curs de urmărire penală pot pri
mi vizite, pachete, pot trimite și pri
mi corespondență, cu aprobarea orga
nelor de urmărire penală. Ei au drep
tul să trimită scrisori închise orga
nului care efectuează urmărirea pe
nală, procurorului care supraveghea
ză activitatea de urmărire penală, 
procurorului șef al unității de pro
curatură, procurorului ierarhic supe
rior al acestuia, precum și altor or
gane.

Deținuții aflați în curs de judecată 
pot primi vizite, pachete, bani și pot 
trimite și primi corespondență. Ei 
pot să-și procure cărți, ziare și re
viste. cu aprobarea comandantului lo
cului de deținere, și să participe la 
acțiunile cultural-educative.

Arestații. preventiv pot fi folosiți 
la muncă numai în cazul cînd con
simt la aceasta și cu avizul medicu
lui locului de deținere, cu excepția 
muncilor cu caracter, gospodăresc 
efectuate prin rotație, pentru care 
consimțămîntul nu este necesar. Cei 
care se găsesc în curs de urmărire 
penală pot fi folosiți la muncă, în 
aceleași condiții, numai cu avizul or
ganului oe urmărire.

Deținuții aflați în curs de urmări
re penală sau de judecată vor purta 
îmbrăcăminte. personală., Pentru mo
tive temeinice, ei vor trebui să poar
te costumul locului d» deținere.

Art. 41. — Dispozițiile art. 2--4, 
6—9. 11-23. 26. 29, 30, 42 și 43 se a- 
pl'ică în mod corespunzător.

CAPITOLUL VI
Dispoziții speciale, 
tranzitorii și finale

Art. 42. — In caz de moarte a unui 
condamnat, lucrurile, actele și banii | 
acestuia aflate la penitenciar se pre- ■ 
dau familiei Dacă aceste bunuri nu 
au fost reclamate in termen de un 
an de la încunoștințarea familiei sau, 
în cazul cînd nu se cunoaște nici un 
membru al familiei, după împlinirea- 
unui an de la deces trec în proprie
tatea statului.

Art. 43 — Actele necesare pentru 
stabilirea unui drept, despre care se 
afirmă că a luat naștere în legătură i 
cu executarea pedepsei închisorii, se ■ 
eliberează de către locul de deținere i 
numai organelor competente să sta- ® 

bilească existența sau inexistența a- 
cestui drept.

Art. 44. — Modul de executare a
pedepsei închisorii, a pedepsei cu 
moartea și a măsurii arestării pre
ventive se stabilește prin regulament 
aprobat de Consiliul de Miniștri.

Art. 45. — Ministrul, forțelor ar
mate va emite instrucțiuni eu privi
re la executarea pedepsei închisorii 
în unitățile militare disciplinare, po
trivit dispozițiilor art. 62 din Codul 
penal și dispozițiilor prezentei legi, 
aplicate în mod corespunzător speci
ficului acestor unități, precum și cu 
privire la modul de executare a a- 
restării preventive de către militarii 
cercetați de organele de cercetare pe
nală prevăzute în art. 208 lit. a și b din 
Codul de procedură penală.

Art. 46. — Pentru timpul de la 1 
ianuarie 1969 pină la intrarea în vi
goare a prezentei legi, condamnații 
care execută pedepse pînă la 5 ani 
închisoare vor primi o cotă de 5% 
din remunerația muncii prestate, iar 
cei care execută pedepse mai mari 
de 5 ani vor primi o cotă de 3%.

Art. 47. — Pentru perioada anteri
oară intrării in vigoare a prezentei

Lege privind organizarea 
și funcționarea miliției

(Urmare din pag. a IlI-a)

mate din cetățeni care se bucură de 
stimă și respect în rîndurile locuito
rilor, care în mod voluntar se oferă 
să sprijine miliția pentru menținerea 
ordinii publice, precum și pentru 
prevenirea și descoperirea infracțiu
nilor și contravențiilor.

Art. 17. — Membrii grupelor de 
sprijin au îndatorirea să atragă a- 
tenția persoanelor care încalcă nor
mele de conviețuire socială, să se
sizeze organele miliției atunci cînd 
iau cunoștință despre pregătirea unei 
infracțiuni ori săvîrșirea unei fapte 
prevăzute de legea penală sau a 
unei contravenții și să participe, a- 
tunci cînd sînt solicitați, la măsurile 
de pază a locurilor unde s-au săvîr- 
șit infracțiuni și la acțiunile pentru 
apărarea ordinii publice.

CAPITOLUL V
Personalul miliției

Art. 18. — Personalul miliției se 
compune din militari și angajați ci
vili care fac parte din personalul Mi
nisterului Afacerilor Interne.

Prevederile statutelor corpului o- 
fițerilor, corpului maiștrilor militari 
și corpului subofițerilor forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste 
România se aplică tuturor ofițerilor, 
maiștrilor militari și subofițerilor 
de miliție. Drepturile și îndatoririle 
specifice de serviciu ale personalului 
militar din miliție se stabilesc prin 
regulament aprobat de ministrul a- 
facerilor -interne. -

Angajații civili sînt supuși dispozi
țiilor codului muncii și prevederilor 
legilor speciale.

Art. 19. — Ofițerii, maiștrii militari 
și subofițerii provin din rîndul ab
solvenților școlilor militare.

Pentru satisfacerea nevoilor d? 
specialiști ce nu pot fi pregătiți ir 
școlile militare, se pot angaja în 
miliție șj absolvenți ai instituțiilor 
civile de învățămînt

OCHIUL ATENT
Șl EXIGENT AL OBȘTEI
(Urmare din pag. I)

Deși însemnătatea sarcinilor care 
revin comisiilor de revizie este în
deobște Cunoscută, sînt însă cazuri 
cînd funcția foarte importantă a aces
tora nu. este limpede înțeleasă. Tre
buie să fie clar că membrii corniști
lor de revizie exercită mandatul a- 
dunârilor generale ale cooperatori
lor, că ei trebuie să reprezinte 
.ochiul atent și exigent al obștei". în 
nici un caz nu pot fi. considerate nor
male situațiile din unele cooperative 
agricole în care s-a ajuns la degra
darea rolului comisiei de revizie. în 
acest an, multe comisii de revizie 
n-au prezentat nici un raport în fața 
adunărilor generale privind situația 
bunurilor materiale, modul cum 
s-au cheltuit fondurile, cum s-au 
executat diferite lucrări și calitatea 
acestora.

Cu toate că în statutul cooperati
velor agricole se prevede obligativi
tatea ca trimestrial, anual sau ori de 
cîife ori este nevoie comisia de re
vizie să. prezinte adună: ii generale 
rapoarte asupra constatărilor făcute, 
în unele locuri această importantă 
sarcină nu este dusă la îndeplinire. 
Dar cum să se facă aceste rapoarte 
din moment ce comisiile de revizie 
nu desfășoară nici o activitate ? Co
misia de revizie dc la cooperativa 
agricolă Maxenu nu a prezentat, în 
cursul acestui'an, nici un raport tiu 
activitate în'fața adunării generale, 
ceea ce face ca membrii cooperativei 
să fie lipsiți de posibilitatea de a cu
noaște ce se întimplă cu averea ior 
obștească. De faot. nici rm prea aven 
ce raporta, fiindcă nu a iacul deeît 
două verificări

In alte locuri, comisiile de revîzm 
desfășoară o activitate formală, mul- 
țumindu-se să facă cîntârirea pro
duselor și să consemneze existența 
unor plusuri sau minusuri. Este ade
vărat că și aceste anomalii trebuie 
sesizate și aduse la cunoștința adu
nării generale. Trebuie să se pă
trundă însă mai adine în problemele 
activității economico-financiare a 
unităților respective, sesizîndu-se 
unele abateri de Ia disciplină ale 
membrilor consiliilor de conducere, 
ale cooperatorilor. Și trebuie spus că 
în județul Buzău, dacă multe neajun
suri erau identificate „în fașă", pu
teau fi evitate pagubele produse în 
averea obștească a cooperativelor a. 
gricole. La cooperativa agricolă Poșta 
Cîlnău, organele de control au consta
tat fraude în valoare de 40 000 lei. 
Prin sondaje și verificări periodice, 
comisia de revizie putea să prevină 
pagubele, dar în decursul acestui an 
nu a desfășurat nici o activitate în a- 
ceastă direcție. La fel s-au petrecut 
lucrurile și la cooperativa agricolă 
Smîrdăna unde s-au constatat pagube 

legi, calcularea părții din pedeapsă 
care poate fi considerată ca execu
tată pe baza muncii prestate. în ve
derea aplicării art 59 și 60 din Codul 
penal, se face potrivit dispozițiilor 
Decretului nr. 720/1956.

Art. 48. — Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 1970. 
Pe aceeași dată Decretul nr. 104/1951 
pentru stabilirea modului de execu
tare în unitățile disciplinare de către 
militarii în termen a unor pedepse 
privative de libertate, Decretul nr. 
720/1956 pentru reglementarea pu
nerii în libertate înainte de termen, 
pe baza muncii prestate și bunei com
portări, publicat in Buletinul Oficial 
nr. 2 din 16 ianuarie 1967, Decretul nr. 
126/1958 privind regimul unor con
damnați la pedepse privative de li
bertate, Decretul nr. 500/1958 pen
tru aprobarea Regulamentului pri
vind executarea hotăririlor jude
cătorești prin care s-a pronun
țat pedeapsa cu moartea, precum și 
Decretul nr. 292/1961 privind stabilirea 
și recuperarea pagubelor materiale 
produse Ministerului Afacerilor In
terne de către deținuții din locurile 
de deținere, se abrogă.

Art. 20. — Pregătirea personalului 
militar al miliției se tace în :

a) școli militare de ofițeri;
b) școli militare de maiștri militari 

și subofițeri ;
c) centre și cursuri de perfecțio

nare.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale
Art. 21. — Organele miliției coope

rează cu :
a) celelalte unități șî organe ale 

Ministerului Afacerilor Interne ;
b) unitățile și organele Consiliului 

Securității Statului, pentru îndepli
nirea unor atribuții privind securi
tatea statului ;

c) marile unități, unitățile și insti
tuțiile Ministerului Forțelor Armate, 
în exercitarea unor atribuții privind 
paza frontierei de stat, apărarea lo
cală antiaeriană, efectuarea aplica
țiilor militare, circulația pe drumu
rile publice, precum și a altor atri
buții prevăzute de lege.

Art. 22. — Pentru prevenirea in
fracțiunilor și contravențiilor șî 
pentru crearea opiniei de masă îm
potriva ceior care încalcă legile, or
ganele miliției colaborează cu orga
nele și organizațiile de stat care ac
tivează în domeniul presei, radiodifu
ziunii, televiziunii, cinematografiei, 
precum și cu organizațiile obștești.

Art. 23. — Organizațiile socialiste, 
care în baza dispozițiilor legale fo- 

, loșeisc,..gf<;^tiAvp , de „miliție pentru pa
za unor obiective ori valori, vor su- 

, porta cheltuielile aferente, potrivit 
? normelor stabilite prin hotărîre a 

Consiliului de Miniștri.
Art 24. — Miliția română coope

rează cu organtie similare din alte 
state și cu organisme internaționale 
de poliție. în baza înțelegerilor in
ternaționale la care Republica Socia
listă România este parte

Art. 25. — Dispozițiile contrare 
prevederilor prezentei legi se abrogă.

în averea obștească în valoare do
170 000 lei, iar-ia cea din Corbu s-au 
găsit pagube de 10 500 lei. Slab au lu
crat și comisiile de revizie din Mihăi- 
le.ști și Limpezișu, unde organele de 
control au constatat pagube din avu
tul obștesc în valoare de 215 000 iei 
și, respectiv, 78 000 lei.

Sînt pagube deoseoit de mari car» 
în mare parte sau în totalitate pu
teau fi prevenite dacă comisiile de 
revizie ar fi acționat cu exigentă, 
prevenind de la bun început tendin
țele de sustragere din avutul obștesc. 
Dar membrii comisiilor de revizie 
din cooperativele amintite nu și-au 
făcut timp îndelungat datoria, n-au 
îndeplinit sarcinile încredințate de 
adunările generale. Era necesar ca 
verificările și sondajele să fie ex
tinse. în toate sectoarele de activi
tate : în evidența contabilă, zooteh
nie. în munca consiliului de condu
cere, pentru a preveni la vreme e- 
ventualele neajunsuri De aseme
nea, aducînd la cunoștința adunării 
generale cele constatate, comisiile de 
revizie ar fi mobilizat pe coopera
tori să descopere cazuri de înstrăi
nare a avutului obștesc, de negli
jență In unele locuri nu se ține 
seama dc aceste cerințe și multe 
lipsuri se perpetuează vreme înde 
lungată. De aci și concluzia că în 
comisiile de revizie trebuie aleși oa
meni cu simțul datoriei și al drep
tății.

Faptul că în județul Buzău acti
vitatea multor comisii de revizie este 
nesatisfăcătoare se datorește și 
Uniunii județene a cooperative
lor agricole de producție. Uniu
nea județeană a neglijat una din 
principalele ei atribuții, aceea de a 
exercita îndrumarea și controlul fi
nanciar. și contabil ai evidenței și 
cheltuirii fondurilor, pentru a pre
veni și combate orice risioă din ave
rea obștească a cooperativelor agri
cole. Instructajele efectuate de către 
Uniunea județeană despre care 
s-a vorbit la începutul acestui arti
col s-au dovedit insuficientei Trebuia 
să se urmărească p° teren cum anu
me activează comisiile de revizie, să 
se supună discuției adunărilor gene
rale. acele cazuri în care membrii a- 
cestora nu-și duc la îndeplinire sar
cinile încredințate.

Se apropie sfîrșitul anului, cînd 
consiliile de conducere din coopera
tivele agricole vor trebui să rapor
teze în fața cooperatorilor asuură 
activității desfășurate și rezulta
telor economice obținute. Comisiile 
de revizie vor avea și ele un cuvînt 
de spus. Și nu ușor De aceea, ele 
trebuie să realizeze verificarea între
gii activități economico-financiare 
pentru a putea prezenta adunărilor 
generale rapoarte temeinice. în cu
noștință de cauză.
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Doi, cu
cinstea

ne
trei

întreprinderea de gospodărie 
locativă (I.G.L.) Pitești a for
mat o comisie care să mane
vreze fondul de rulment de
pus la C.E.C. de cetățeni, pen
tru administrarea imobilelor în 
care locuiesc. Zis și făcut. Au 
fost numiți membri ai comisiei 
Radu Stăncuț, șeful serviciului 
abonați, și Cornel Chiroiu, con
tabilul principal al întreprin
derii. Comisie din doi 7 Nu 
prea s-a mai văzut, dar treacă- 
meargă, fie și doi, dacă așa 
vrea conducerea întreprinderii... 
Numai să facă o treabă ca lu
mea. Dar respectivii n-au făcut. 
Luînd în comisie și Necinstea, 
ej au transferat 50 000 de lei, 
de pe libretul C.E.C. al între
prinderii, pe libretul lor perso
nal. Acum vor fi chemați la 
ghișeu. Peste rînd.

Între a mic
mare

PAGINA 5

Plecarea delegației române la Conferința 
teoretică internațională cu tema: „Leninismul 

și contemporaneitatea" de la Praga
Marți la amiază au plecat la Pra

ga tovarășii dr. Ilie Rădulescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R, prof. ing. 
Valter Roman, membru al C.C. al 
P.C.R., și prof. T. Postolache, decan 
la Academia de științe social-poli- 
tice „Ștefan Gheorghiu", pentru a 
lua parte la Conferința teoretică 
internațională cu tema „Leninismul 
și contemporaneitatea", organizată 
de redacția revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului".

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Dumitru Ivanovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R., redactor 
șef al revistei „Lupta de clasă", 
Constantin Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Anton Kamenicky, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace la București.

între 18-27 noiembrie

Decada cărții 
științifice și tehnice1

RECEPȚIE OFERITĂ
DE AMBASADORUL

Ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București, Jozsef 
Vince, a oferit marți seara o re
cepție cu prilejul plecării sale de
finitive din țara noastră.

Au participat tovarășii Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat, miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere 
și .instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic. (Agerpres)

o

cinema

y;

DOI-

DOI-

CUM? întrebare privind recuperarea 
restanțelor pe șantiere ale Ministerului 
Industriei Materialelor de Construcții 

4

(Urmare din pag. I)

si A9

Nu știm cum se face, dar la 
Craiova a fost aplicat un nou 
sistem de clasificare a blocu
rilor de locuințe. Gospodarii 
municipiului le-au numerotat in 
paralel cu litere mici și litere 
mari : Blocul a (mic) 3 și 
blocul A (mare) 3. Și așa mai 
departe. Cite necazuri decurg 
din aceasta, vă imaginați, lată 
unul, recent. Lui Ion Brăila 
(Calea București) i s-a expe
diat, telegrafic, de către un 
prieten, suma de 4 900 lei. Dar 
cum expeditorul nu știa că este 
vorba de blocul a 3, a specifi
cat A 3 și s-a trezit cu man
datul înapoi: „Adresantul ne
cunoscut". Pe scurt, la Cra
iova scrisorile, mandatele poș
tale, ziarele etc. circulă de la 
(a) mic la (A) mare, de la (e) 
mic la... (E) mare — și toate 
astea pentru simplul motiv că 
nu se cunoaște încă a mijlo
ciu, b mijlociu... adică literele 
de mijloc ale alfabetului. Și 
mai trebuie să mai fie un a ex
tremă dreaptă, un a extremă 
stingă, un a de sus. de jos, din 
răspintie. din cotitură...

La Librăria „Mihail Eminescu" din 
Capitală a avut loc marți festivita
tea de deschidere a Decadei cărții 
științifice și tehnice, organizată, în
tre 18 și 27 noiembrie, de Centrul de 
librării București.

La festivitate au luat parte condu
cători ai editurilor de specialitate și 
ai unor întreprinderi și instituții din 
București, cadre didactice din învă- 
tămîntul superior, ingineri, cercetători, 
un numeros public.

Prof. dr. Radu Voinea, membru co
respondent al Academiei, secretar ge
neral al Academiei, a rostit o alocu
țiune în care a subliniat că această 
manifestare are menirea să contribuie

la o mai bună cunoaștere din partea 
cititorului și specialistului bucureștean 
a realizărilor editurilor în domeniul 
literaturii de specialitate.

Cu acest prilej, în incinta libră
riei a fost deschisă o expoziție, care 
cuprinde numeroase volume din do
meniul științelor tehnice, social-poli- 
tice, medicale etc. în această perioa- 

, dă, în numeroase librării și întreprin
deri din Capitală vor fi organizate 
expoziții de carte științifică și teh
nică. De asemenea, vor fi organiza
te întîlniri ale redactorilor editurilor 
cu ingineri și tehnicieni din întreprin
derile bucureștene.

(Agerpres)

Cronica zilei
Marți, o delegație a Ministeru

lui Industriei Materialelor de Con
strucții, condusă de ing. Valeriu 
Cristescu, adjunct al ministrului, 
a plecat la Sofia în vederea în
cheierii celui de-al doilea proto
col de colaborare directă între Mi
nisterul Industriei Materialelor de 
Construcții din România și Minis
terul Construcțiilor și Arhitectu
rii al Bulgariei.

★
între 14 și 18 noiembrie a fă

cut.. o vizită în țara noastră o 
delegație economică din Pakistan, 
condusă de dl. Mian Nasir Shaikh. 
Delegația a avut convorbiri la Mi
nisterul Comerțului Exterior, Ca
mera de Comerț, precum și la u- 
nele întreprinderi de comerț ex
terior. (Agerpres)

contemporan
II cheamă, de fapt, Valentin 

Suciu și, pînă de curînd, era 
gestionar la depozitul de vi
nuri din Alba Iulia. Din august 
1967 și pînă acum a „reușit" 
să bea vin în valoare de 
122 809 lei ! Chefuia seară de 
seară, neuitînd să-și invite la 
un „pahar" (cam de mărimea 
vedrei) și prietenii. Vestea des
pre acest Setilă contemporan 
a ajuns, în cele din urmă, și 
Ia organele financiare (de ce 
totuși așa tîrziu ?). In urma 
verificării gestiunii, i-au găsit 
lipsă cantitatea a cărei valoare 
am menționat-o mai sus. Drept 
pentru care, gestionarul a in
trat... la apă. După atîta vin, 
o cură de izvor e sănătate cu
rată 1

Te ia cu
friguri

Deși toamna și-a anunțat 
prezența de mult, nu peste tot 
s-au luat măsuri pentru _ sezo
nul friguros. “ 
Școala generală 
Poiana Blenchii 
brumă a căzut, 
tinuă să dirdîie 
rămase reci, 
lemne — <

Bunăoară. la 
din comuna 
(Sălaj). Prima 

dar elevii con- 
pe lingă sobele 

rămase reci. Nu că n-ar_ avea 
lemne — curtea e plină ! — 
dar... nu are cine să le taie. E 
drept, în apropierea comunei se 
află o secție aparținînd I.M.A. 
Dej, dotată cu un ferăstrău 
circular. Dar, cu toate rugămin
țile, șeful secției nu catadicsește 
să trimită, pentru cîteva zile, 
ferăstrăul și Ia școală (o face, 
in schimb cu muliă rîvnă pentru 
cetățenii particulari). O iarnă 
friguroasă îi așteaptă și pe e- 
levii liceului industrial energe
tic din Capitală. Centrala ter
mică, destinată încălzirii liceu
lui, n-a intrat nici pînă acum în 
funcțiune. Este clar deci că, 
nu peste tot, problema încălzirii 
școlilor e tratată cu... căldura 
cuvenită. De unde atîta nepă
sare ? Te ia cu friguri — nu 
alta !

Fe cai,
cavaleri!

Pentru că. numai cu ajuto
rul vostru vor începe să ma
cine și cele opt mori conice ■ 
de la Combinatul de celuloză 
și hîrtie din Suceava. Că stau 
săracele (și încă ce sărace, că 
au costat cinci milioane lei !) 
și se hodorogesc de cinci ani 
— pasămite, s-a schimbat so
luția tehnică cie fabricație și 
morile au devenit inutile. S-ati 
„luptat" în acest timp cu ele 
nenumărați „cavaleri" (și de la 
Banca de Investiții, și de Ja 
controlul financiar din minis
ter), dar nimeni nu le-a venit 
de hac. Promisiuni s-au făcut, 
e drept, dar zadarnic. Și ce 
n-ar da combinatul, numai să 
scape de aceste mori aducă
toare de necazuri și., amortis
mente. Pe cai. cavaleri ! Dați 
năvală !

Rubrică redactată de i
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
■?<

cu . 
„Scînteii'

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALĂ DIN 18 
NOIEMBRIE 1969

FAZA I : 
EXTRAGEREA I:

11 87 18 82 59 75 46 63 80 16 42 32
EXTRAGEREA a Il-a :

61 83 19 46 45 84 89 1 6 54 25 58
EXTRAGEREA a IlI-a :

28 75 21 30 84 8 24 69 9 60 82 53
FAZA a Il-a 

EXTRAGEREA a IV-a :
6 33 30 81 31 44 42 61 26 76 9 78 

EXTRAGEREA a V-a :
77 71 37 79 83 40 61 7 3 80 24 64

Fond de premii : 1.317.730 lei

vremea
Ieri în țară : vremea a fost umedă 

în jumătatea de sud-vest, unde cerul 
s-a menținut acoperit și au căzut ploi 
temporare șl burniță. în rest, s-au 
semnalat precipitații izolate. La mun
te, pe alocuri, ploile s-au transformat 
în lapoviță și ninsoare. Vîntul a su
flat în general slab, cu intensificări în 
sudul Banatului și în Moldova, din 
sectorul sudic. Temperatura a înre
gistrat o ușoară scădere în sudul și 
estul țării, La ora 14 oscila între zero 
grade la Toplița și Joseni șl 17 grade

la Giurgiu. In București : vremea a 
fost în general închisă, cu cerul mai 
mult acoperit. Temporar a plouat slab. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensifi
cări trecătoare. Temperatura maximă 
a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 noiembrie. In țară : vremea 
va fi în general umedă și va continua 
să se răcească. Cerul va fi mal mult,, 
noros. Vor cădea ploi, mai frecvente 
în Jumătatea de nord a țării. Vînt po
trivit, Temperaturile minime vor f! 
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade. 
1ar maximele între 4 șl 12 grade. In 
București : vreme în general umedă. 
Cerul va fi variabil, mal mult noros. 
Ploaie la începutul intervalului. Vînt 
potrivit Temperatura în scădere 
ușoară.

• Femeia îndărătnică : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 21,30, FES
TIVAL — 9 ; 11,45 ; 15.30 ; 18,15 ; 
20,45.
• Căldura : VICTORIA 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30.
• Păpușa (ambele • serii) : REPU
BLICA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30.
• In împărăția leului de argint : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30
• Blow-up CAPITOL — 9,15 ; 
12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, CINEMATE
CA (în sala cinematografului 
UNION) — 9,30 ; 11,45 ; 14.
• Galileo Galilei : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Viridiana : CENTRAL — 9.30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• La nord prin nord-vest : GRI- 
VIȚA — 9,15 ; 12 ; 15,15, BUCEGI
— 9,30 ; 12,15 ; 16,30 ; 19,30.
• Baltagul : GRIVIȚA — 
2Q,30, FLOREASCA — 9 ;
15 ; 18 ; 20,30.
© O sută unu dalmâțîeni : 
NA — 9—16 în continuare.
• Ultima lună de toamnă : 
NA — 18,15 ; 20,30.
O Zboară ciocîrlia ; Toamna din 
Carpații Moldovei ; Chemarea pă
durii ; Miniaturi : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
O Beru și comisarul San Anto
nio : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45, 
MODERN — 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Mai periculoase clecît bărbații ; 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Omul momentului : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20.
e Război și pace (seriile I și II) : 
UNIREA — 15 ; 19,30.
• Război și pace (seriile III și 
IV) : BUZEȘTI — 15,30 ; 19.
O Omul, orgoliul, vendetta : DA
CIA — 8,30—21 în continuare.
• Corabia nebunilor : MIORIȚA
— 9,30 ; 12,30 ; 16,15 ; 19,30, TO
MIS — 8—14 în continuare ; 17; 20.
• Angelica și sultanul : LIRA — 
15,30; 18, COTROCENI -15.30; 
20,30.
• Viața lui Mateus î LIRA — 
20,15.
e Cele trei nopți ale unei iubiri : 
COTROCENI — 18.
O Paria : LUMINA — 8,45—16,15 
în continuare ; 18,30 ; 20,45,
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
MOȘILOR — 15,30 ; 18.
O Oameni împietriți : MOȘILOR
— 20,30
9 Tigrul : FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,15, CRINGAȘI — 15.30 ; 18 ; 
20,15.
• Lupii albi : CIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, VOLGA — 9,30—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,30.
• Un glonte pentru genera! : PA
CEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Testamentul doctorului Mabu
se : GLORIA — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA - 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
© Omul care valora 
POPULAR — 15.30 ; 18.
15.30 ; 18.
• Noaptea ; POPULAR 

Crăciun cu Elisabeta : 
20,30. 
Stelele 
; 20. 
Adio

din Eger : MUNCAO
16
O
15,30 : îs :

20,30.
VITAN

Gringo ; FLACĂRA
20.30.

13,30 ;
9,15 ; 

20,30.
miliarde : 
VITAN —

□

IA SEMICENTENARUL 
conservatorului DIN CLUJ

(Urmare din pag. 1)
rit. Și tot prin strădaniile acelui re
marcabil corp profesoral, din 1922, 
devenită Academie de muzică, aceas
tă instituție s-a lărgit considerabil, 
incluzind deja clase de compo
ziție. Iar printre primii distinși ab
solvenți ai acestora s-au numărat Sa
bin Drăgoi și Eugen Cuteanu, de 
exemplu. Tot aici, in calitate de das
căl și-a desfășurat o rodnică activi
tate Martian Negrea, la clasa căruia 
s-au format in acei ani personalități 
ca Sigismund Todufă și Max Eisico- 
vitz, devenițt ei înșiși, la rîndu-le 
mai tirziu. profesori ai conservato
rului.

Intr-o foarte importantă măsură, 
conservatorului clujean ii revine me
ritul de a fi creat aici un climat spi
ritual propice desfășurării unei vieți 
muzicale de un remarcabil nivel ar
tistic. Mă refer la activitatea ope
rei. la activitatea orchestrei simfo
nice, treptat completate cu noi forte, 
cintăreti și instrumentiști formați pe 
băncile acestei instituții de învăță- 
mint artistic. Remarcabil este, de 
asemenea, și faptul că din chiar 
primii ani de activitate, cadrele di
dactice ale conservatorului au știut 
să îmbine. intr-o susținută muncă 
artistică. activitatea pedagogică — 
științifică la catedră, cu cea practi
că. pe podiumul sălii de concert sau 
la Operă. Un public numeros a avut, 
astfel, ocazia să asiste aici la fru
moase seri de muzică de cameră, re
citaluri memorabile sau spectacole 
de operă susținute de Ionel Crișan, 
eminent profesor care l-a format pe 
Traian Grozăvescu, contralta Lia 
Pop Popovici, pianista Ana Voileanu.

Dimitrie Popovici-Bayreuth, un timp 
și director al Operei, întreagă aceas
tă activitate artistică și pedagogică 
fiind patronată de personalitatea lui 
Gheorghe Dima, al cărui nume este 
astăzi inserts cu litere de aur in cro
nica acestei instituții.

Ultimii douăzeci și cinci de ani de 
viață nouă a patriei au adus un im
portant reviriment și in activitatea 
conservatorului clujean, care a cu
noscut o amploare deosebită. Un eve
niment de o importanță remarcabilă 
in viața instituției l-a reprezentat 
unificarea prin reforma învățămân
tului a celor două secții de limbă ro
mână și maghiară intr-un efort co
mun. rodnic și eficient, cuprinzind 
laolaltă pe oamenii de cultură, pe
dagogi și artiști români și maghiari 
— ca. de pildă, compozitorii Marcos 
Adalbert și Jodal Gabor — intr-un 
spirit de deplină armonie și colabo
rare.

Aci, în acest elevat climat de mun
că, au crescut și s-au format noi ge
nerații de muzicieni, tinerii compo
zitori Cornel Țăranu, Vasile Herman. 
Dan Voiculescu, instrumentiști, diri
jori, muzicologi de prestigiu ca Ște
fan Ruha. Emil Simon. Romeo Ghir- 
coiașu.

Pot afirma astăzi că anii din urmă 
au adus o adevărată împlinire idea
lurilor artistice legate de menirea 
acestei instituții.. Ca unul care a fă
cut parte din prima serie de absol
venți ai conservatorului. îi urez as
tăzi, la împlinirea unei jumătăți de 
veac de susținută muncă, o activi
tate rodnică, pentru formarea gene
rațiilor viitoare de artiști, pentru 
propășirea culturii muzicale din pa
tria noastră.

Sa-
13.45

producție a studiourilor japo-

folcloric 
dansuri 
al

uz 
ca-

Prezintâ Tiberiu

film, produc
ție a studioului „Al. 
hia".

de 
de 

„Ro- 
Palatului

Arte frumoase. înfrumusețarea rațională a obiectelor de 
casnic, a locului de producție și a agregatelor, crearea unui 

și producției.

F. ..
18,00 — Deschiderea emisiunii. 

Copiii cîntă și dansează. 
Program interpretat 
ansamblul 
cîntece și 
mânașul» 
Pionierilor.

18.30 - Dropiile -

%

dru ambiant optim pentru desfășurarea vieții
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Totul cîntă. Instrumente muzicale populare.

Alexandru.
20,00 — Tele-cinemateca. „Barbă Roșie»

neze.
21.30 — Reflector — telefoileton cotidian.
21,40 — Microavanpremiera.
21,45 — Teleglob — Orele Parisului. Film de Manase Radnev.
22,10 — Salonul literar al TV. Dialog cu epoca. Amfitrion : Șerban Cio- 

culescu.
22,50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (în Sala Mică a Palatu
lui) : Concert de muzică precla
sică susținut de formația de mu
zică de cameră „Concertino" îm
preună cu soprana Emilia Petres
cu — 20. In program r Ph. Em. 
Bach, Telemann, Frescobaldi. 
Haendel și Couperin.
• Opera Română : Povestirile lui 
Hoffmann — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
gfale" (sala Studio) : Părinții te
ribili — 19.30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra- (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Meteorul — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Transplanta
rea inimii necunoscute — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : La ciorba de potroa
ce — 19,30.
O Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul Giulești : Cursa de 
șoareci — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : um
bra doctorului Nagvan — 18,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 17 ; (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 17.
o Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19.30.
O Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : București va
riety - 19,30.
0 Teatrul de estradă „Fantasio" 
din Constanța (în sala Teatrului 
de comedie) : Săracii* Gică — 20.
• Circul de stat : Ritmurile are
nei - 19.30.

apare el acum, este diminuat într-o 
oarecare măsură de neconcordanțele 
care există între volumele de inves
tiții prevăzute în plan să se execute 
la unele obiective și termenele lor 
de punere în funcțiune aprobate. Mai 
exact, este vorba de amînarea terme
nului de punere în funcțiune a unor 
obiective fără să se decaleze în mod 
corespunzător și volumul planificat 
al fondurilor de investiții aferente a- 
ceștor obiective In plus, nu s-a 
operat nici diminuarea planului de 
investiții cu cele 45 de milioane lei, 
cît măsoară valoarea economiilor 
realizate în acest an la devizele de lu
crări Sînt în curs de aprobare o se
rie de reglementări, după aplicarea 
cărora procentele de realizări pe an
samblul ministerului vor apărea sub
stanțial îmbunătățite.

— Chiar dacă aceste corelări 
vor aduce o ameliorare... mate
matică a procentului de îndepli
nire a planului de investiții, în 
nici un caz ele nu vor fi de na
tură să ne facă să credem, că 
execuția planului, in ansamblul 
său evoluează satisfăcător. Este 
un fapt pe care l-ați constatat. 
Rămînem totuși la intenția de a 
afla ce acțiuni concrete între
prinde ministerul pentru impul
sionarea ritmului de execuție în 
vederea realizării integrale a 
planului ?

— S-a statornicit obiceiul ca de 
obiectivele a căror execuție ridică 
probleme, sau care au termen de dare 
în exploatare anul acesta, să se o- 
cupe, personal, un membru din con
ducerea ministerului. în această pe
rioadă, eforturile noastre vizează ac
celerarea ritmului de lucru în vede
rea creării unui front de montaj cît 
mai larg posibil, care să absoarbă 
volumul mare de utilaje ce s-a adu
nat, în ultima vreme, pe șantiere. In
sistăm prin toate mijloacele care ne 
stau la îndemînă, pentru a asigura 
livrarea, mai devreme decît sfîrșitul 
trimestrului IV, a unor utilaje din 
țară și din imnort. în situațiile în 
care livrarea tuturor utilajelor nu 
este posibilă în termen util, am luat 
măsuri pentru punerea în funcțiune 
a obiectivelor în condiții de echipare 
tehnologică minimă, respectînd ter
menul de punere în funcțiune plani
ficat.

Prin asemenea acțiuni conjugate 
am reușit ca, din cele 17 capacități 
planificate să intre în funcțiune pînă 
acum. 4 să le dăm în exploatare cu 
un avans de 16 pînă la 175 de zile ; 
o singură capacitate — a doua linie 
tehnologică de ciment de Ia Fabrica 
de ciment din Medgidia — a fost dată 
în producție cu 43 de zile mai tîrziu, 
iar restul la termenele prevăzute.

— Deplasîndu-ne, In ultima 
vreme, pe mai multe șantiere 
ale Ministerului Industriei- Ma
terialelor de Construcții^ am con- 
.statat că -cel puțin 3 din-cele 11 
obiective ce urmează să intre în 
funcțiune pînă la sfîrșitul anu
lui continuă să se afle într-o 
situație nesatisfăcătoare. Este 
vorba de Fabrica de produ
se ceramice de la Urziceni, 
secția de tuburi de presiune 
din beton armat precompri- 
mat de la ■ Roman și Fabrica 
de produse din beton celu
lar autoclavizat — Craiova. Cc 
ați întreprins în fiecare caz în 
parte, pentru respectarea terme
nului de intrare în funcțiune 
preconizat prin planul de stat ?

— Ultimul grafic de execuție în
tocmit cu peste o lună în urmă la 
Fabrica de produse ceramice din 
Urziceni asigură intrarea în func
țiune a acesteia ta termenul planifi
cat. Constructorii și montorii au 
reușit pînă acum să-1 respecte. 
Ieri (n.n. — 14 XI. a.c.) am
constatat însă o rămînere în urmă cu 
o zi. față de prevederile graficului, la 
operația de temperare a cuptoarelor. 
Am intervenit operativ și există cer
titudinea intrării lucrărilor din nou 
în grafic.

în ce privește Fabrica de produse 
din beton celular autoclavizat din 
Craiova, ea este în atenția permanen
tă a conducerii ministerului și cen
tralei industriale de prefabricate. 
Uzind deocamdată de un provizorat, 
asigurăm punerea în funcțiune. Con
struirea liniei de tuburi din beton 
precomprimat, cu diametrul de 800 
mm, de la întreprinderea de prefa
bricate din Roman, practic, este în
cheiată. Acum se desfășoară din plin 
probele tehnologice. Desfacerea pro
ducției se află încă în suspensie. 
Nu voi insista asupra cauzelor 
întrucît, în ultima vreme, pro
blema desfacerii tuburilor „Pre- 
mo" a făcut obiectul mai multor 
dezbateri publice și continuă să fie 
analizată de organele economice cen
trale. Repet : din punct de vedere 
funcțional, noua linie de tuburi „Pre- 
mo“ de la Roman este aptă, de pe

acum, pentru punerea în funcțiune, 
în concluzie, pot spune că există toate 
premisele ca planul de punere în 
funcțiune din acest an să fie integral 
îndeplinit.

— Aproape un sfert din tota
lul volumului de investiții al mi
nisterului pe anul în curs îl de
țin obiectivele și capacitățile 
noi a căror punere în funcțiune 
va avea loc în anii următori. La 
această categorie de lucrări se 
constată și in prezent o serioasă 
rămînere în urmă față de plan. 
Mai mult chiar, la 5 dintre ele 
lucrările nici nu au început, deși 
termenele prevăzute au expirat 
cu multe luni în urmă.

— într-adevăr, o seamă de o- 
biective noi începute anul acesta 
sînt rămase în urmă. De regulă, cau
za principală o constituie începerea 
loi* cu întîrziere, ca urmare a întoc
mirii și avizării tardive — bineînțeles 
tot din vina noastră — a documenta
ției tehnico-economice. întrucît pon
derea mare a lucrărilor în această 
fază o constituie amenajarea șantie
relor și turnările de betoane, există 
condiții să se lucreze . zi și noapte, 
ceea ce ne dă posibilitatea recupe
rării unor restanțe.

Este adevărat că din cele 33 de lu
crări noi planificate să înceapă _ anul 
acesta. 5 nu au fost încă puse în lu
cru : 3 dintre ele au însă create la 
ora actuală condiții de „start". Cele
lalte două — de valori foarte mici — 
comportă încă analize.

— între cele trei, obiective c« 
condiții certe de începere a lu
crărilor, dar întîrziate, se nu
mără și dezvoltarea capacității 
d-e măcinare a pastei și a cimen
tului de la Fabrica de ciment din 
Turda. Sintem informați că stu
diul tehnico-economic avizat 
este depus încă din 27 octombrie 
la Banca de Investiții pentru 
deschiderea finanțării. De ce în- 
tîrzie perfectarea contractului de 
antrepriză 7

—• Lipsa de hotărîre a beneficia
rului în ce privește alegerea soluției 
tehnologice și neasigurarea unor uti
laje țin în loc începerea lucrării. 
Acest obiectiv, ca toate celelalte care 
nu au fost începute, au valori de 
plan foarte mici. Restantele apărute în 
aceste cazuri — si la alte lucrări, care 
nu vor putea fi recuperate — vom 
căuta să le compensăm valoric prin 
depășiri de plan la alte obiective —• 
îndeosebi la cele aflate în continuare, 
care au asigurat Un front larg de exe
cuție.

— Judecată prin prisma me
diei, care este perspectiva reali
zării planului pe ansamblul mi
nisterului, la total investiții și la 
construcții-montaj ?

— Presupunînd că reglementările 
propuse de ministerul nostru vor fi 
aprobate, și în baza lor vor fi operate 
ăcele terefărî'de’care' aminteam la 
încdbut, după calcule de ultima" oră 
"preliminăm. realizarea' integrală: a 
planului valoric de' investiții. Chia* 
și în condițiile invocate, apare însă îi 
prezent incertă ipoteza realizării pla 
nului la construcții-montaj.

— Nu este o contradicție clrl L 
susțineți că planul valoric la to
tal investiții va fi realizat in 
condițiile în care cel de con
strucții-montaj, ca parte compo
nentă a primului, s-ar putea să 
nu fie îndeplinit. ?

— La prima veder.e, da. Am spus 
însă mai înainte că mizăm pe rea
lizarea de depășiri ale planului la o- 
biectivele care au condiții bune de 
lucru și termene de punere în func
țiune în perioadele apropiate, pentru a 
compensa tocmai acele nerealizări 
care se întrezăresc la volumul plani
ficat de construcții-mohtaj.

★
Din această convorbire s-a desprins 

preocuparea conducerii Ministerului 
Industriei Materialelor de Construc
ții pentru îndeplinirea integrală a 
planului de punere în funcțiune pe 
acest an. Dar mult invocata me
die aritmetică ascunde însemnate 
rămîneri ■ în urmă pe unele șantiere 
de investiții ale acestui minister. De 
aceea, este imperios necesar să fie 
examinată neîntîrziat situația de pe 
fiecare șantier în parte, 1« fiecare o- 
biectiv, indiferent de termenul de pu
nere în funcțiune, astfel ca media rea
lizărilor pe minister să nu ma> camu
fleze restanțele la anumite lucrări. 
Timpul favorabil permite să se inten
sifice ritmul lucrărilor la toate aceste 
obiective restante, pe durata tuturor 
celor 24 de ore ale zilei, soluție care 
încă nu s-a generalizat, după cum 
am avut prilejul să ne convingem 
chiar pe unele din aceste șantiere.

Intensificarea execuției la obiecti
vele noi este necesară nu numai pen
tru că de aceasta depinde realizarea 
planului de investiții pe acest an, ci 
mai ales pentru eă. cu cît se realizea
ză un volum mai mare de lucrări, cu 
atît se asigură un demaraj mai bun 
în anul care vine.

(Urmare din pag. I)
dar, Balșul se va alătura 
eforturilor ce au drept țin
tă modernizarea transpor
turilor pe magistralele de 
oțel ale țării.^„Suflul" ro
ților cu bandaj se pare că 
va sucomba (în timp, se 
înțelege) la viteza de 140 
kilometri pe oră. De aici 
încolo, la viteze sporite, 
ștafeta o vor prelua roțile- 
monolit ce se vor fabrica 
la Balș. Infuzia de tehnică 
nouă va determina „reacții 
în lanț" în dezvoltarea, in
dustriei de vagoane româ
nești. Totodată, roțile de 
cale ferată de acest tip sînt 
mult căutate pe piața ex
ternă.

Pentru ca să poată înce
pe în curînd fabricația noi
lor, așteptatelor produse, a 
fost mai întîi nevoie de în
corporarea în mediul am
biant — constituit din hale 
și „uzinele din subsol" — 
a trei mii tone de oțel be
ton și 2 200 tone de confec
ții metalice.

Poposind pe diferite șan
tiere. adesea l-am auzit pe 
constructori piîngîndu-se de 
„teren" Unii mi-au vorbit 
despre structura macropo- 
rică - nămînt instabil, 
slab. înșelător. Alții au a- 
cuznt apa dec!arînd-o ina
micii public numărul 
unu. La Balș e anate
mizată marna. Nu-i vor

bă de marna ce se ex
ploatează la Fieni sau la 
Comarnic, și care intră în 
compoziția celui mai nobil 
ciment — cel de marca 
Portland. Despre marna 
cenușie de Balș e vor
ba : se dilată la o pi
cătură de umezeală și 
se întărește ca piatra. Lâ 
construcția chesonului des
tinat presei de 6 500 tone/ 
forță — unde echimi dul
gherului Ștelan Constantin 
a susținut un adevărat e- 
xamen de virtuozitate și a 
realizat o toleranță de nu
mai cinci centimetri la co- 
fraje (cu mult sub procen
tul admis, socotind dimen
siunile unei asemenea lu
crări) — deodată s-a ivit 
APA ! Pompele funcționau 
— am văzut pompe eva- 
cuînd și acum — dar mar
na nu s-a lăsat pînă nu 
și-a dat în petic. „Cheso- 
nul, mastodontul acesta de 
beton, a rămas suspendat. 
Pereții laterali strîngeau 
ca o menghine. A trebuit 
să intervenim rapid, ca la 
sonde. Aici, inginerul sta
giar Silviu Sînjan și-a fă
cut cu adevărat „botezul" 
în profesie. Construcția 
chesonului. cu dificultățile 
ei, l-a maturizat în inginerie 
într-atît îneît am curajul 
să-1 socotesc la ora actua
lă drept un autentic șef d" 
lot" (ing. George Sollonsy. 
șei de șantier).

E limpede că învin
gerea acestor piedici a 
presupui eforturi stator
nice, nervi cheltuiți, cău
tarea acelor soluții care 
să asigure depășirea cu 
succes a impasurilor. Din 
păcate, însă, la Fabrica de 
osii și boghiuri de la Balș, 
toate aceste greutăți nu pot 
justifica rămînerile în 
urmă care se înregistrează 
la ora actuală — criticate

deschideri — sugerează pro
funzimea, vastitatea unei 
construcții unde ecourile 
se amestecă și se pierd. 
La temelii, sub cota zero, 
subsoluri adînci. Catacom
be betonate pentru conduc
tele de apă (consum total 
36 000 litri pe oră), pentru 
cablurile și conexiunile e- 
lectrice, pentru abur ; ca
nale pentru evacuarea apei 
..obosite", stoarsă de vlagă

Este forma primară a vii
toarei roți de vagon. Dar 
pînă la această transfigu
rare mai e drum de stră
bătut '

Un popas în purgatoriul 
de peste 1 200 grade Cel
sius al cuptorului rotativ, 
unde albul strălucitor se 
va converti în inoandescen. 
ță. Alt popas la presa mare 
și. mai departe, la cele mai 
mici — pentru cizelare.

BALȘ
recent într-o anchetă a zia
rului nostru. Termenele de 
punere în funcțiune sînt 
foarte aproape. Este de aș
teptat o mobilizare susți
nută a tuturor energiilor 
pentru a garanta respec
tarea cuvîntului dat de 
constructori, care, în acest 
caz, înseamnă punerea în 
funcțiune a unui important, 
obiectiv industrial al țării

...Vizităm fabrica, imagi- 
nîndu-ne ziua ei de mîine. 
Halele de orelucrare la 
cald și la reca — cu mari

la prese sau în diversele 
instalații de răcire.

Străbatem fabrica pe fi
rul viitorului proces teh
nologic. Trunchiul de oțel, 
rotund, ușor conic — for
mă dată de lingotieră — 
poposește aici, în capul ha
lei, la strungul de crestat. 
Două șanțuri transversale 
în carnea albă, lucitoare — 
semne convenționale pen
tru presa de rupt. Lingoul 
monolit se divide în trei 
calupuri de aprox’^nativ o 
jumătate de tonă fiecare.

Roata e aptă acum pentru 
răcire. Nu însă înainte de 
a mai fi controlată încă 
o dată, pentru că nu sînt 
admise toleranțe de forja
re peste șase milimetri. De 
aici îneolo se trece la hala 
de prelucrări Ia rece, unde 
strungurile cu comandă 
program și șablon desăvîr- 
șeso munca începută Apoi, 
un ultim moment : cel al 
expediției la Uzina de va
goane din Arad, la Bucu
rești, oriunde ateliere spe
cializata ale căilor ferate

vor avea nevoie de osiile 
fabricate la Balș.

Cum va arăta aici pro
filul profesiilor 7 Deși o 
bună parte din fabrică este 
de fapt o imensă forjă, 
profesiile de maximă soli
citare vor fi cele de elec
tricieni, electroniști și — 
bineînțeles — forjori. Dar 
forjori de un fel deosebit. 
Fără, clești și ciocane. Ei 
vor fi prezenți în fața pu- 

.pitrelor, a tablourilor de 
comandă, supraveghind e- 
voluția cilindrului de me
tal pînă la roată sau osie. 
Mîna nu va atinge viitorul 
produs decît prin interme
diul butoanelor. O simplă 
apăsare și gheara unei in
stalații înșfacă cilindrul 
conic de oțel, îl depune în 
cuptor, îl scoate din cup
tor, îl așează între fălcile 
preselor Fiecare întoarce
re, răsucire, apăsare, tri
mitere sau returnare — un 
buton învîrtit la dreapta, 
la stînga, oprit sau conec
tat. Tehnica modernă a i- 
maginat, în locui grelei for
jări de altădată a roților 
și osiilor de vagoane, în
lesnirile automatizării, ale 
proceselor de fabricație 
conduse din cabinele de 
sticlă, de la pupitre. In 
aceste puncte se concen
trează „inteligența" meca
nică creată de om, ascul
tătoare, exactă, rapidă.

Oamenii care vor mînuj 
această tehnică au fost pre
zenți de la turnarea pos
tamentelor pentru fiecare 
mașină. Fiecare șurub a 
trecut prin mîna lor. Cu 
ei s-au făcut cursuri de 
tehnologia funcționării. O 
bună parte s-au specializat 
în alte uzine cu profil ase
mănător : la F.M.U.A.B., 
Uzina de vagoane Arad, 
„Progresul "-Brăila, Turnu 
Severin. Aici se cuvine o 
precizare : deși se află în 
pragul debutului indus
trial, fabrica continuă să 
ducă o lipsă acută de elec- 
trojaiști de înaltă calificare, 
ca să nu mai vorbim de 
ingineri. Postnrî-cheie cum 
ar fi: mecanic șef, șeful 
organizării producției, scu
ler șef etc. așteaptă spe
cialiștii. Conducerea fabri
cii își exprimă speranța că 
măsurile luate pentru o 
judicioasă, repartizare a ca
drelor cu pregătire supe
rioară vor fi în măsură să 
umple și acest gol.

Dacă ar fi să consemnăm 
în spațiul acestor rînduri 
mutațiile firești. în proce
sul industrializării, datora
te noii unități, ne reține 
atenția următorul fapt: 
Balșul, care „exporta" 
forță de muncă în centrele 
mai industrializate din jur 
(Craiova, Slatina), își re

grupează forțele, le recali
fică potrivit propriilor sale 
cerințe, absoarbe din co
munele învecinate exce
dentul de brațe de muncă. 
Aproximativ 200 de „șan- 
tieriști" se vor statornici 
ca muncitori în fabrica la 
construcția căreia au par
ticipat. Industrializarea so
cialistă infuzează în exis
tența fiecărei așezări, și cu 
atît mai mult a unor oră
șele ca Balșul, vigoarea 
necesară afirmării ‘de 
structură, pe toate planu
rile, duce la creșterea popu
lației muncitorești, a gra
dului de civilizație și ur
banizare. Să apelăm la un 
fapt : pînă nu de mult se 
construiseră aici circa 120 
apartamente. în următorii 
ani, fondul edilitar al ora
șului se va îmbogăți cu 
alte 2 000 apartamente. Sal
tul este într-adevăr sub
stanțial știind că orășelul 
despărțit în două de Olteț 
numără nu mult peste zece 
mii de locuitori.

Trăind ritmurile susți
nute ale întregii țări, Bal- 
șul — care își datora odi
nioară reputația exclusiv 
plitelor de bucătărie și 
tranzitului vestitei cera
mici de Oboga — își adau
gă astăzi însemnele unui 
prestigiu industrial de 
prim rang.
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În Comitetul politic 
au început dezbaterile 
în problema dezarmării

a
Generale

a Sindicatelor

George Macovescu 
la Paris

Azi, $mM@ssii

NEW YORK 18. —.Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : în Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.N.U. au început dez
baterile în problema dezarmării. Pe 
ordinea de zi figurează, printre al
tele, problema dezarmării generale și 
totale, problema interzicerii armelor 
chimice și bacteriologice, necesitatea 
urgentă a suspendării tuturor expe
riențelor cu arme termonucleare, 
transpunerea în practică a rezultate
lor conferinței statelor neposesoare 
de arme nucleare etc.

Comitetul politic va dezbate de a- 
semenea, raportul Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, din care 
face parte și România.

înaintea începerii dezbaterilor, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a dat publicității o declarație în care 
apreciază tratativele din Helsinki 
drept „cel mai important pas între
prins de cele două țări în domeniul 
dezarmării". La rîndul său. președin
tele Comitetului Politic, Agha Shahi, 
(Pakistan) a relevat importanța aces
tor tratative.

Luînd cuvîntul în cadru! dezbate
rilor, ambasadorul U.R.S.S. la O.N.U., 
A. A. Roscin, a declarat că existența 
armelor chimice și bacteriologice 
constituie o mare amenințare pentru 
omenire și a subliniat importanța 
proiectului de tratat, supus dezbate
rilor O.N.U. de către țările socialis
te, privind încheierea unei convenții 
pentru interzicerea fabricării, per
fecționării și stocării armelor chi
mice și .bacteriologice. Repre
zentantul sovietic a relevat do
rința Uniunii Sovietice de a negocia 
noi măsuri în vederea micșorării 

. stocurilor de arme nucleare, pentru 
reducerea pericolului ce planează a- 
supra omenirii.

în continuare A. A. Roscin a vorbit, 
despre importanța proiectului de tra
tat privitor la interzicerea amplasă- 

armelor de distrugere în masă pe 
dul mărilor și oceanelor, 
eprezentantul sovietic a decla- 

că U.R.S.S. se pronunță pentru 
rzicerea totală a experiențelor 
leare, deci și a celor subterane 
jprinse în tratatul din 1963. Tot- 
*.ă el a subliniat că U.R.S.S. este 

să facă un schimb de informații 
ice privind problemele detectării 
oziilor nucleare.
rbitorul a arătat că un rezultat 
rabil al convorbirilor de la Hel- 

ar contribui la menținerea și 
ilidarea păcii..în lume, la în- 
ea cursei înarmărilor, 
jrezentantul. american., CȚiarles 

a subliniat în cuvîntarea să că 
le Unite
i
3 și mai importante negocieri

întreprinse de Statele Unite pînă în 
prezent în domeniile controlului ar
mamentelor și dezarmării. El a re
levat însemnătatea proiectului de 
tratat sovieto-american privind in
terzicerea extinderii cursei înarmă
rilor nucleare pe teritoriile subma
rine, calificîndu-1 drept cea mai în
semnată realizare din acest an a 
lucrărilor conferinței Comitetului 
de dezarmare de la Geneva. Totoda
tă, Yost a salutat inițiativa Uniunii 
Sovietice de a se face un schimb de 
informații între țări privitoare la 
problemele detectării exploziilor nu
cleare.

din România
De-

consideră Tratativele
Helsinki drept cele mai se-

★
In Comitetul politic al Adunării 

Gen'erale a O.N.U. au luat sfirșit 
dezbaterile asupra punctului privind 
așa-zisa „problemă coreeană". Nu
meroși delegați au calificat înscrie
rea pe agenda actualei sesiuni a 
„problemei coreene" drept un abuz, 
un act incompatibil cu spiritul și. 
principiile Cartei Națiunilor Unite, un 
amestec in treburile interne ale po
porului coreean. Ca și în sesiunile 
precedente, s-a încercat reeditarea 
atitudinilor discriminatorii față de 

'R.P.D. Coreeană, impunîndu-i-se a- 
cestei țări condiții cu totul inaccep
tabile ca preț al invitării sale la 
dezbateri. Numeroși vorbitori au ca
lificat aceste condiții drept discrimi
natorii, întrucît prin natura lor îm
piedică de fapt participarea R.P.D. 
Coreene la dezbateri.

Ținînd seama de realități, un grup 
de 22 de state, printre care și Româ
nia, au prezentat un proiect de re
zoluție prin care se cerea invitarea 
fără nici un fel de condiții la dez
bateri a R.P.D. Coreene și a Coreei 
de sud. România a fost, de asemenea, 
coautoare la un alt proiect de rezo
luție semnat de 22 de state, prin 
care se cerea retragerea în termen 
de 6 luni a tuturor forțelor militare 
americane și ale altor țări, aflate 
în Coreea de sud, sub titulatura de 
„forțe ale O.N.U.".

Un alt proiect de rezoluție cerea 
dizolvarea în termen de două luni 
a așa-zisei Comisii a O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei, orga
nism ce servește interesele țărilor 
trupelor de ocupație și nu cele ale 
poporului coreean. Ultimul proiect 
cerea să . se pună capăt imediat dis
cuțiilor de la O.N.U. în problema 
unificării Coreei, această chestiune 
fiind în exclusivitate o problemă in
ternă a poporului coreean;, . . . ,

Toate aceste probleme*’cuprinse in 
proiectele de rezoluție.,,î prezentate, 
nu și-au găsit nici îri acest an o so
luționare echitabilă, neîntrunind nu
mărul de voturi necesar adoptării ior 
în Comitetul Politic.

BELGRAD 18 (Agerpres). — 
legația Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Florian Dănălache, care se 
află intr-o vizită în Iugoslavia, a 
fost primită de Mitia Ribicici, pre
ședintele Vecei Executive Federale, 
și de Edvard Kardeli, membru 
al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., membru al Consiliu
lui Federației. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire cordială.

Au fost prezenți Dușan Petrovici- 
Șane, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor din Iugo
slavia, și ambasadorul României la 
Belgrad, Vasile Șandru.

Marți delegația U.G.S.R. a vi
zitat Combinatul agro-industrial 
..Beograd". Oaspeții au făcut cunoș
tință cu dezvoltarea acestui
combinat iugoslav și cu procesul 
producție al acestei unități.

PARIS 18. — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : Marți 
s-au încheiat la Quai d’Orsay convor- 

■ birile dintre George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor exter
ne al României, și Herve Alphand, se
cretar general al M.A.E. al Franței.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială 
s-a procedat la o trecere în revistă a 
stadiului actual și a perspectivelor de 
dezvoltare a relațiilor bilaterale, pre
cum și la un schimb de opinii asupra 
unor probleme internaționale de interes 
comun.

Marți seara, George Macovescu a 
fost primit de Maurice Schumann, mi
nistrul afacerilor externe al Franței. în 
cursul întrevederii au fost evocate as
pecte ale relațiilor bilaterale și ale si
tuației internaționale actuale.

La întrevedere au participat Con
stantin Flitan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Paris, și Herve 
Alphand, secretar general al M.A.E. 
francez.

GENEVA

are din pag. I)
mericane, G. Smith, dînd ci- 
unui mesaj al președintelui 
., arăta : „sîntem gata să dis- 
. despre limitarea tuturor sis- 
5r, ofensive și defensive, și să 
em acorduri în care ambele 
să poată avea încredere". Sem- 
dve sînt și declarațiile făcute de 
rul afacerilor externe al Fin- 
, Ahti Karjalainen, în calitate 
îrezențant al țării gazdă : „în 
ce recunoaștem complexitatea 
li, credem că începerea dis- 
r între cele două mari puteri 
.re este un indiciu încuraja- 
dorinței lor de a progresa în 

iul dezarmării și de a merge 
astiei în continuare pe calea con
trolului armamentelor... Fără în
doială că rezultatul acestor tratative 
va determina în mare parte nu 
numai perspectiva progreselor vii
toare în domeniul dezarmării și 
controlului armamentelor, dar și 
tendințele viitoare ale relațiilor 
internaționale în ansamblu] lor“.

în numeroase comentarii de presă 
consacrate acestui eveniment se cau
tă să se desprindă o perspectivă a dis
cuțiilor ce au început la Helsinki, 
majoritatea comentatorilor fiind de 
acord că întîlnirea preliminară este 
binevenită și că oferă șansa contra
carării unei noi escaladări a înarmă
rilor.

Problemele în dezbatere sînt 
complexe și complicate, ele nu pot 
fi, desigur, rezolvate dintr-oclată, dar 
importanța deosebită a acestora jus
tifică orice efort consacrat găsirii 
căilor care să ducă la soluționarea 
lor. Dialogul internațional, con
tactele, schimburile de păreri sînt 
modalități firești, normale, care per
mit o mai bună cunoaștere reciprocă 
a pozițiilor, a punctelor de vedere. 
Viața arată că singura cale 
rațională a rezolvării problemelor in
ternaționale este cea a contactelor și 
a discuțiilor — că acestea favori
zează crearea unei atmosfere de în
credere, de destindere în relațiile in
ternaționale.

în realizarea unor progrese pe ca
lea dezarmării sînt interesate toate 
popoarele lumii, întreaga omenire. A- 
ceasta se exprimă și in faptul că 
pretutindeni se desfășoară puternice 
acțiuni ale forțelor iubitoare de pace, 
că in sprijinul ideii de dezarmare se 
pronunță forțele progresiste din în
treaga lume, oamenii înaintați de 
diverse tendințe politice, inclusiv po
liticieni lucizi din țările capitaliste.

Partizană hotărîtă a dialogului in
ternațional. a dezvoltării contacte
lor, convorbirilor, România socialistă 
vede în întîlnirea de la Helsinki o 
posibilitate de a se continua efortu
rile pe această linie, de a se face noi 
pași în direcția soluționării proble
mei vitale a dezarmării. Est.e știut 
că,, tn cadrul politicii sale de pace, 
țara noastră s-a pronunțat consec
vent atît pentru înfăptuirea pro
gramului dezarmării generale, cit 
și pentru măsuri parțiale menite să 
netezească drumul spre atingerea a- 
cestuî obiectiv. „Un Ioc important în 
politica externă a țării noastre, ea de 
altfel în preocupările întregii ome
niri — arăta tovarășul NIcolae

Ceaușescu la cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Român — 
ocupă problema dezarmării generale, 
îndeosebi realizarea dezarmării nu
cleare. In lume s-au acumulat și 
continuă să se acumuleze stocuri tot 
mai mari, atît de armament clasic cit 
și nuclear — și aceasta constituie în 
sine un mare pericol pentru pacee și 
civilizația umană. Considerăm nece
sar, de aceea, să se intensifice lupta 
pentru dezarmare, să se iacă pași 
liotăiîți in direcția interzicerii arme
lor nucleare și lichidării stocurilor 
existente".

în spiritul acestei poziții. repre
zentanții țării noastre au militat și 
militează neabătut în cadrul diver
selor organizații și organisme inter
naționale, precum și cu alte prilejuri, 
în sprijinul unor măsuri concrete 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru realizarea de progrese pe 
calea înfăptuirii aspirației funda
mentale a întregii omeniri — elibe
rarea definitivă a lumii de spectrul 
unui război pustiitor. Reducerea 
cursei înarmărilor ar întări încre- 

state și destinderea 
creînd în același timp

derea între 
internațională,

Comisiei Pieței

mare
de

LUCRĂRILE SESIUNII
ADUNĂRII
POPULARE

A R. P. BULGARIA
SOFIA 18. — Corespondentul A- 

gerpres, Gh. leva, transmite : La So
fia au început lucrările sesiunii Adu
nării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria.

In ședința de marți, Adunarea 
Populară a votat unele modificări și 
completări la constituția Republicii 
Populare Bulgaria.

Tano Țolov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și președinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
a prezentat o expunere pe marginea 
planului unic de dezvoltare social- 
economică a Bulgariei pe anul 1970, 
iiif DiiTiităr Bajdarov, 'prim adjunct 
al ministrului finanțelor, a prezentat 
proiectul de buget al țării pe anul

I 1970.

posibilitatea ca o parte din fondurile 
eliberate să fie folosite pentru pro
gresul economic și social al țârilor în 
curs de dezvoltare. Realizarea mă
surilor de dezarmare nu poate decît 
să contribuie la normalizarea situa
ției internaționale. la dezvoltarea 
colaborării între state, la întărirea 
independenței popoarelor, la înflo
rirea civilizației și culturii, la preve
nirea unui nou război mondial și 
instaurarea păcii în întreaga lume.

*

HELSINKI 18 (Agerpres). — Marți, 
la Helsinki a avut loc cea de-a doua 
întîlnire a reprezentanților U.R.S.S. și 
S.U.A. la convorbirile preliminare 
cu privire la limitarea cursei înar
mărilor strategice. Întîlnirea s-a 
desfășurat cu ușile închise la ambasada 
americană din capitala finlandeză. 
Următoarea întrevedere a reprezentan
ților celor două țări va avea loc la 
ambasada Uniunii Sovietice. Tot marți, 
cele două delegații participante la con
vorbiri au fost primite de președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen.

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

GENEVA 18 (Agerpres). — Ion 
Datcu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar, și-a prezentat marți 
scrisorile de acreditare ca reprezen
tant permanent al României pe lin
gă Oficiul Națiunilor Unite și insti
tuțiile specializate ale O.N.U. din Ge
neva. în cursul convorbirii pe care a 
avut-o cu Vittorio Winspeare Guic- 
ciardi, directorul general al oficiului, 
au fost abordate probleme privind 
participarea României la activitățile 
O.N.U. întrevederea, la care a parti
cipat și Constantin Georgescu, consi
lier al Misiunii permanente a Ro
mâniei la Geneva, s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Lucrările
Congresului 

U. C. D,
K. KIESINGER 

REALES PREȘEDINTE 
AL PARTIDULUI

BONN 18 (Agerpres). — In orașul 
vesț-german Mainz au luat sfirșit 
marți lucrările congresului Uniunii 
creștin-democrate. Participanții la lu
crările acestei prime mari întruniri 
a U.C.D. după trecerea în opoziție 
l-au reales in funcția de președinte 
al partidului pe fostul cancelar, Kur! 
Georg Kiesinger, care a obținut 386 
din cele 471 de voturi exprimate. Res
tul echipei conducătoare cuprinde 
nume noi : patru din cele cinci pos
turi de vice-președinți ai partidului 
au fost atribuite unor oameni poli
tici care pătrund pentru prima oară 
in conducerea ,U.C.D. Din vechea e- 
chipă conducătoare a rămas doar 
Gerhard Schroder, fost ministru al 
apărării.

Luînd cuvîntul înainte de alegerea 
noilor organe conducătoare ale parti
dului, președintele grupului parla
mentar al U.C.D.,,Rainer Barzel, a 
definit noua politică pe care va tre
bui să o urmeze în viitor U.C.D., in- 
sistînd îndeosebi asupra fidelității 
față de N.A.T.O. și în general asu
pra continuării vechii politici pe plan 
extern.

dm m pe Lmâ
Întîlnire

W. Ulbricht —

Experîii 
comune s-au întîlnit luni și 
marți Ia Bruxelles. Potrivit «- 
genției Associated Press, ei au discutat 
proiectul unui plan de cinci ani, vizînd 
reducerea subsidiilor destinate prote
jării agriculturii comunitare, precum 
și frînarea creării de surplusuri agri
cole. Agenția citată relevă însă că, în- 
trucît această măsură va antrena o re
ducere generală a prețurilor agricole 
comunitare, este de așteptat ca Repu
blica Federală a Germaniei și Belgia, 
ale căror interese vor fi afectate, să 
se opună adoptării planului.

Cea de-a 17-a sesiune a 
Consiliului de administrație 
al Organizației Internaționa
le a Muncii (O.I.M.) Și-a început 
lucrările la 18 noiembrie la Geneva. 
Membrii consiliului vor examina o se
rie de rapoarte ale comitetelor, prin
tre care se află și cel care se referă 
la situația oamenilor muncii și a sin
dicatelor djn Spania. Dezbaterile din 
cadrul actualei sesiuni urmează să ia 
sfîrșit la 21 noiembrie.

HOUSTON ÎS (Ager
pres). 
8,53. 
are 
navei 
12". In drum spre Lună 
nava s-a înscris marți 

. — in cea de-a' 5-a zi 
a zborului spre Lună 
— pe o orbită lunară 
eliptică, avînd 100 kilo
metri la periseleniu și- 
122 kilometri la apose- 
leniu. După plasarea cu 
succes pe prima orbită 
lunară de „parcare", cei 
trei astronauți au pri
mit aprobarea să treacă 
la circularizarea aces
teia. La ora 10,10. ora 
Bucureștiului, Charles 
Conrad, comandantul 
navei, a aprins pentru 
17 secunde propulsorul 
principal al cabinei de 
comandă și a înscris 
complexul spațial for
mat din „Yankee Clip
per" și „Intrepid" pe o 
orbită aproape circu
lară. Operația - a creat

— Miercuri la ora 
ora Bucureștiului, 
loc aselenizarea 
spațiale „Apollo-

grele de aș-"—.... in_ 
rea- 
„A-

in
Lu-

momente <_ 
teptare la Houston, 
trucit ea 
lizatâ in timp ce 
pollo-12" se afla 
partea invizibilă a 
nil, iar comunicațiile e- 
rau întrerupte. De pe 
această orbită modulul 
lunaY urmează să se 
desprindă — miercuri 
la ora 6.46, ora Bucu
reștiului — de cabina 
mamă și să aselenizeze 
după circa două ore 
intr-un punct fix din 
Oceanul Furtunilor.

Programul zilei a mai 
cuprins o emisiune 
televiziune in culori 
30 de minute 
prezentat 
Lunii și 
precum și 
rificare a 
lui și aparatajului mo
dulului lunar, tn urma 
acestei verificări, Cen
trul spațial de la Hous
ton a permis astronau- 
ților să ia masa, iar la

a fost

de 
de 

a 
ale

care 
imagini

Pămintului, 
o ultimă ve- 
echipamentu-

14,52, ora Bucureștiului, 
să se odihnească. După 
opt ore și jumătate as- 
tronauții au fost treziți 
pentru a 
din cele mai 
zile in
Miercuri, ei vor efectua 
diferitele operații lega
te de manevrele pentru 
aselenizarea modulului 
lunar și începerea acti
vității pe Lună. lnlr-o 
conferință de presă ți
nută la Houston. Pete 
Frank, șeful echipei de 
control al zborului, a de
clarat : „Nava funcțio
nează aproape perfect, 
iar noi urmăm planul 
de zbor sută la sută". 
Singura preocupare este 
creată de plîngerea lui 
Conrad, care simte o a- 
numită iritare a pielii 
din pricina contactului 
cu aparatajul medical 
amplasat pe corpul său 
pentru a transmite la 
sol date biomedicale.

începe una 
dificile 

spațiul cosmic.

K. Bachmann
BERLIN 18 (Agerpres). — O de

legație a C.C. al P.S.U.G., condusă 
de Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., și o delegație a 
conducerii Partidului Comunist Ger
man, condusă de Kurt Bachmann, 
președintele partidului, s-au întîlnit 
luni la Berlin pentru un schimb de 
păreri cu privire la probleme poli
tice importante și la dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, informează agenția 
ADN.

în comunicatul dat publicității se 
arată că reprezentanții celor două 
partide au subliniat dorința comună 
a clasei muncitoare și a tuturor oa
menilor muncii din R.D.G. și R.F.G. 
de a veghea ca de pe pămîntul ger
man să nu mai izbucnească nicioda
tă un război. Reprezentanții P.S.U.G. 
și P.C. German s-au pronunțat pen
tru ținerea conferinței de securitate 
europeană, care constituie un pas im
portant pentru pacea tuturor po
poarelor europene și au subliniat ne
cesitatea stringentă a stabilirii unor 
relații normale, pe baza dreptului in
ternațional, între R.D.G. și R.F.G.

Eating

Eating.

Second work period 
oniunarsurface

Another checkout 
of module

Preparation for llft-off

Eating

Sleep

□work rznREsr

Preparation for work 
onsurfacaofmoon

Post-fandîngpMÎoJ 
to checkfunctioning 
ofiunar modul»

First work period 
on lunaraurfac»

Check-out of 
modul», ro-estabtîshtng 
life-support systemPreparation for 

second trip 
outside lunar module.

0 0 DECLARAȚIE A LUI 
WALDECK ROCHET

După cum s-a 
astăzi la ora 8,53 
programul celor 
și Alan Bean, le 
citi in sensul mișcării acelor unui ceasornic) :
— Aselenizare
— Perioada de verificare a funcționării modulului
— Masă
— Pregătiri în vederea activității pe suprafața Luni)
— Pfifria perioadă de activitate pe suprafața lunară
— Verificarea modulului și a costumelor de scafandru
— Odihnă
— Masă
— Pregătiri in vederea celei de-a doua excursii lunare
— A doua perioadă de activitate pe suprafața Lunii
— O nouă verificare a modulului
— Masă
— Pregătiri pentru desprinderea de pe suprafața Lunii.

Spațiile albe reprezintă perioadele de activitate, iar spațiile hașu
rate. perioadele de odihnă. (după ..International Herald Tribune")

anunțat, nava „Intrepid" urmează să aselenizeze 
(ora Bucureștiului). Diagrama de mai sus reprezintă 
31’/>ore pe care cei doi astronauți, Charles Conrad 
vor petrece pe Lună. (Traducerea indicațiilor se va

elveția FEMEILE CÎȘTIGÂ DREPTUL LA VOT
(De la corespondentul nostru, 

H. Liman). După succesul ob
ținut de campania pentru su
fragiul feminin în cantonul Fri
bourg — unde dreptul de vot 
și de eligibilitate a fost acordat 
femeilor cu 19 029 voturi con
tra 7 771 — numărul cantoa
nelor elvețiene în care s-au re
cunoscut femeilor drepturi ci
vice egale cu ale bărbaților se 
ridică la șapte. Din 1959 pînă 
acum femeile elvețiene au cîș- 
tigat dreptul de vot pe plan 
cantonai și comunal în cantoa- 
nele Vaud, Neuchâtel, Geneva. 
Basel-Oraș. Ticino și. acum, in 
Fribourg. în cantonul Basel- 
Cîmpie femeile nu pot vota de- 
cît pe plan cantonai. Dimpo
trivă. în alte patru cantoane — 
Berna, Grisons. Obwald și, re
cent. Zurich — drepturile civice

au fost recunoscute femeilor 
numai pe plan comunal. La 
rîndul lor, comunele au liber
tatea de a respecta sau de a 
respinge aceste drepturi. In 
cantonul Berna, 230 comune din 
495 au adoptat sufragiul femi
nin, în timp ce în cantonul Zu
rich numai zece comune din- 
tr-un total de 171 au recunos
cut femeilor dreptul de vot pe 
plan comunal.

Este de remarcat că partidele 
politice s-au pronunțat pentru 
întiia oară în favoarea sufra
giului feminin. Mai mulți oa
meni politici și-au exprimat 
speranța că votul afirmativ din 
cantonul Fribourg va stimula 
desăvîrșirea acțiunii de demo
cratizare a vieții civice și în 
celelalte cantoane ale Elveției.

PARIS 18 — Corespondentul A- 
gerpres. Georges Dascal, transmite : 
In cursul unei mari adunări regio
nale pentru pace și securitate în 
Europa, organizată duminică la 
Strasbourg, s-a dat citire unei de
clarații a secretarului general al 
Partidului Comunist Francez, Wal
deck Rochet, în care sint definite 
pozițiile partidului in unele proble
me actuale ale continentului euro
pean.

„P.C.F. se pronunță în primul rînd 
pentru retragerea Franței din Pac
tul Atlanticului, arată Waldeck Ro
chet,' deoarece este în interesul po
porului francez să se afle in afara 
blocurilor. Franța iși va găsi astfel 
deplina libertate pentru a juca un 
rol activ in folosul securității co
lective și al cooperării cu toate ță
rile, fără discriminare". Totodată, se
cretarul general al P.C.F. a subli
niat că „nu există decît o singură 
Europă, aceea care cuprinde toate 
statele, atit la Est, cit și la Vest de 
Elba". în acest sens, Waldeck Ro
chet a arătat . „Noi nu vrem o 
Europă a blocurilor, noi vrem o Eu
ropă a cooperării celei mai largi. 
Noi nu vrem o Europă a pregătiri
lor de război, noi vrem o Europă a 
securității. Pentru aceste motive noi 
ne pronunțăm pentru dizolvarea si
multană a blocurilor militare anta
goniste și pentru înlocuirea lor prin- 
tr-un sistem de securitate colectivă, 
înfăptuirea securității colective va 
permite, in sfîrșit. Europei să cu
noască o destindere adevărată și să 
pășească in mod clar pe calea coo
perării".

Evocînd apoi propunerea cu pri
vire la convocarea unei conferințe a 
tuturor statelor continentului pentru 
a examina problema securității în 
Europa, secretarul general a adău
gat : „Franța are un mare rol de 
jucat in problema aceasta. Este in
dispensabil și urgent ca puterile oc
cidentale să părăsească reticențele 
manifestate în legătură cu acest su
biect. Trebuie organizată, in condi
țiile cele mai bune, o conferință a 
tuturor statelor europene suverane și 
egale în drepturi. Această conferin
ță trebuie să-și fixeze drept obiectiv 
deschiderea căii spre stabilirea unui 
sistem de securitate colectivă, care 
să înlocuiască blocurile militare și 
să prevadă măsuri de dezarmare și 
de cooperare".

agențiile de presă transmit
întrevederi ale lui Nou- 

reddin El Atassi, la Varșo
via. Noureddin El Atassi, șeful sta
tului sirian, primul ministru și secre
tarul general al partidului Baas din 
Siria, precum și membrii delegației 
siriene care se află la Varșovia au 
făcut luni o vizită președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Polone, Ma
rian Spychalski, informează agenția 
P.A.P. In aceeași zi, Noureddin El 
Atassi a făcut vizite lui Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și lui Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone. Referindu-se la convor
birile polono-siriene, agenția P.A.P. 
precizează că acestea sînt consacrate 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
state.

Lucrările celei de-a 3-a 
sesiuni a Comisiei intergu- 
vernamentale ungaro-mon- 
gOle de colaborare economică și teh- 
nico-științifică s-au încheiat la Buda
pesta. A fost încheiat un .protocol în 
care se specifică, între altele, că Un
garia va acorda sprijin pentru accele
rarea dării în exploatare a obiective
lor construite în R. P. Mongolă cu asis
tență ungară.

In Adunarea Națională 
Franceză continuă discuta
rea bugetului pe anul 1970, 
dezbatere care urmează să se încheie 
în principiu la 28 noiembrie. Referin
du-se, în cadrul dezbaterilor la politica 
militară a Franței, Michel Debre, mi
nistru de stat însărcinat cu apărarea 
națională, a definit liniile mari ale 
politicii în acest domeniu.

la Președinția Consiliului Guvernului 
Revoluționar Provizoriu. In aceeași zi 
delegația a mai fost primită de Oldrich 
Cernik, președintele guvernului fede
ral al R. S. Cehoslovace.

Delegația Comitetului pentru energie nucleară din 
Republica Socialistă România, condusă de academicianul nona 
Hulubei, care se află în R.S. Cehoslovacă, la invitația comisiei cehoslovace pen
tru energia atomică, a vizitat institutul de cercetări nucleare, uzina pentru 
centrale nucleare „Skoda“ din Plzen, precum și prima centrală nucleară ceho
slovacă din Jaslovske Bohunice. în încheierea vizitei s-a semnat un acord de 
colaborare între corhisia cehoslovacă pentru energia atomică și Comitetul pentru 
energie nucleară din Republica Socialistă România.

Ludvik Svoboda, președin
tele R. S. Cehoslovace, a primit marți 
la Fraga delegația Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud 
și a Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud, 
condusă de Tran Buu Kiem, membru 
al Prezidiului C.C. al F.N.E., ministru

La invitația Consiliului 
General al Sindicatelor din 
Japonia (SOIIYO) și a sindicatelor 
independente din această țară, la 
Yokohama a sosit într-o vizită dele
gația Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S., condusă de Piotr 
Pimenov, secretar al Consiliului Cen
tral, pentru a participa la tradiționala 
întîlnire dintre reprezentanții sindica
telor sovietice și japoneze pentru pace 
și prietenie între popoarele celor două 
țări, care se desfășoară între 17—19 
noiembrie la Yokohama.

„Săptămînile poloneze 
1969" se desfășoară între 24 noiem
brie și 8 decembrie în Berlinul occi
dental.

Joseph Kennedy, tatăl 
fraților Kennedy, a încetat 
din Viață mart' la locuința sa din 
Hyannis Port (statul Massachusetts) în 
urma atacului de cord suferit săptă- 
mîna trecută, în vîrstă de 81 de ani.
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Din patru vest-germani, 
trei sînt partizanii începerii 
de negocieri politice între gu
vernele R.D.G. și R.F. a Ger
maniei. Potrivit unui sondaj 
al opiniei publice, efectuat de 
Institutul de științe aplicate 
din Bad Godesberg, 74 la sută 
din persoanele interogate s-au 
pronunțat în acest sens, în 
timp ce 11 la sută au respins 
ideea unui dialog interger- 
man la nivel guvernamental. 
15 la sută nu au nici o opi
nie.

Alegătorii social-democrați 
și liberali se pronunță într-o 
puternică majoritate pentru 
începerea de negocieri cu 
R. D. Germană. Este intere
sant de constatat că dintre 
alegătorii V.C.D./U.C.S. 68 la 
sută s-au pronunțat în ace
lași sens. 31 la sută dintre a- 
ceștia cred în succesul unei 
noi politici răsăritene.
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ț
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Declarația Comitetu
lui Executiv al C.C. 
al P. C. din Spania cu 
privire la remanierea 

cabinetului spaniol
PARIS 18 (Agerpres). — Comite

tul Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Spania a 
dat publicității o declarație în care 
apreciază schimbarea componenței gu
vernului spaniol ca o manifestare a 
contradicțiilor interne ale regimului 
franchist și — în același timp — ca 
o consecință a puternicei opoziții care 
se manifestă în țară față de politica 
regimului. Consemnînd obținerea ma
jorității portofoliilor ministeriale de 
către exponenți a> organizației „Opus 
Dei“, declarația relevă legătura 
strînsă a acesteia cu capitalul mo
nopolist de stat.

Declarația subliniază necesitatea in
tensificării luptei muncitorilor, țăra
nilor, tineretului și studenților pentru 
eliberarea tuturor deținuților politici, 
a conducătorilor și activiștilor comi
siilor muncitorești, pentru lichidarea 
tribunalelor speciale, pentru încetarea 
represiunilor, pentru proclamarea re
publicii.
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