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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi dimineața au fost re
luat în ședință plenară lu
crările celei de-a XII-a se
siuni a celei de-a V-a legis
laturi a Marii Adunări 
Naționale. în perioada de la 
ultima ședință plenară, lu
crările s-au desfășurat în 
comisii permanente, care au 
examinat proiectele de legi 
înscrise pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni.

Ora 10. Sosesc în sala de 
feedințe conducătorii partidu- 
aui și statului care sînt în- 
tîmpinați cu puternice aplau
ze de întreaga asistență.

în loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, îon Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoi
ca, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Constan
tin Drăgan, Janos Fazekas, 
Manea Mănescu, Leonte Ra- 
utu, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vîlcu.

în loja din stînga se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii parti
cipă, alături de deputați, nu
meroși invitați: conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, activiști 
le partid și de stat, persona
lități ale vieții economice, 
științifice și culturale.

Sînt prezenți, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră, 
precum și ziariști români și 
corespondenți ai presei stră
ine.

. Lucrările ședinței au fost 
aeschise de președintele Ma
rii Adunări Naționale, Ște
fan Voitec, care în numele 
Biroului M.A.N. a propus 
deputaților completarea or- 
dinei de zi a actualei sesiuni 
cu următoarele proiecte de 
legi, primite după ultima 
ședință plenară.

— Proiectul de Lege pen
tru modificarea unor artico
le din Constituția Republicii 
Socialiste România.

— Proiectul de Lege pri
vind amortizarea fondurilor 
fixe.

— Proiectul de Lege pen
tru ratificarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, semnat la Praga la 
16 august 1968.

Marea Adunare Națională 
a adoptat în unanimitate 
completarea ordinii de zi cu 
proiectele de legi respective.

Ca urmare, în actuala șe
dință plenară deputății voi 
dezbate următoarele proiec
te de legi:

1. Proiectul de Lege pen
tru modificarea unor articole 
din Constituția Republicii 
Socialiste România.

2. Proiectul de Lege de or
ganizare și funcționare a 
consiliilor populare.

3. Proiectul de Lege pen
tru organizarea judecăto
rească.

4. Proiectul de Lege pri
vind comisiile de judecată.

(Continuare în pag. a IlI-a)

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER
la proiectul de lege de organizare 
și funcționare a consiliilor populare

Stimați tovarăși deputați,

în actuala sesiune, Marea 
Adunare Națională urmează să 
dezbată șî să consacre, prin 
votul său, legea de organiza
re și funcționare a consiliilor 
populare, document important 
în dezvoltarea construcției de 
stat, în /desăvîrșirea orinduirii 
socialiste, în dinamizarea în
tregii vieți sociale din țara 
noastră. Circumscrise în vasta 
arie de preocupări novatoare 
ale partidului pentru perfecțio
narea continuă a tuturor com
partimentelor mecanismului e- 
conomic, social și politic, pen
tru punerea sistematică de 
acord a formelor și metodelor 
de organizare și conducere cu 
realitățile în permanentă mo
dificare, prevederile cuprinse 
£n proiectul de lege sînt me
nite să creeze un cadru mai 
prielnic activității multilate
rale desfășurate de organele 
locale ale puterii și adminis
trației de stat, cu largi rezo
nanțe în viața socială. Proiec
tul își deslușește întreaga sem
nificație dacă este privit în 
contextul acestor preocupări, 
ca parte componentă a unui 
efort atotcuprinzător, dacă 
avem în vedere, în același 
timp, în toată bogăția lui, pro
gramul unitar, elaborat de 
Congresul al IX-lea și Confe
rința Națională a Partidului 
Comunist Român în vederea 
desâvîrșirii edificiului orîn- 
duirii noastre.

A devenit un fapt bine cu
noscut tuturor că, în aborda
rea problemelor privind mer
sul înainte al construcției so
cialiste, partidul pornește de 
la concepția că structurile, for
mele organizatorice, ca și me
todele de conducere nu sînt și 
nu pot fi osificate, date o dată 
pentru totdeauna. Materialis
mul dialectic și istoric a de
monstrat de mult, în modul 
cel mai convingător, că tot 
ceea ce există în natură și so
cietate cunoaște o neîntreruptă 
dezvoltare, guvernată de legi 
obiective.

Societatea socialistă, supusă 
și ea acțiunii legilor univer
sale ale dialecticii, reprezintă, 
în mod firesc, un organism 
care se făurește și se împlineș
te într-un îndelungat proces 
evolutiv. Evoluția ei se distin
ge față de aceea a orînduirilor 
anterioare prin faptul că se 
fundamentează pe o teorie ști-

ințifică despre societate, pe 
folosirea conștientă a legilor 
dezvoltării sociale, și se. des
fășoară sub îndrumarea parti
dului comunist — forța politi
că conducătoare în ampla o- 
peră de construcție socialistă. 
Critică și revoluționară în e- 
sența ei, teoria marxist-leni- 
nistă presupune, înainte de 
toate, studiul deosebit de atent 
al realităților în permanenta 
lor devenire și depășire dia
lectică, disocierea structurilor 
viabile de cele anacronice, a 
elementelor pozitive, stimula
toare, de cele perimate, cu in
fluențe negative asuora evo
luției sociale.

Procesele și fenomenele din 
societate se disting, întotdeau
na, prin anumite trăsături cu 
caracter general, ca și prin 
note specifice, particulare, ge
nerate de condițiile concrete 
economice, sociale și politice 
în care aceste procese și feno
mene au loc. Generalul și par
ticularul — categorii funda
mentale ale dialecticii — for
mează o unitate inseparabilă 
în revoluția și construcția so
cialistă, care, avînd în esență 
același obiectiv, îmbracă în 
mod necesar o multitudine de 
forme, diferențiate de la o țară 
la alta. Varietatea acestor par
ticularități s-a accentuat con
siderabil în zilele noastre, sub 
influența unui ansamblu de 
factori, între care un rol de
cisiv îl joacă revoluția științi- 
fico-tehnică ce se propagă cu 
rapiditate, remodelînd, potri
vit circumstanțelor concrete în 
care se desfășoară, toate do
meniile de activitate. Viitorul 
lasă să se întrevadă — cum 
încă Lenin remarca — nu res- 
trîngerea, ci creșterea diversi
tății de situații în care noi și 
noi popoare vor păși la socia
lism.

în asemenea împrejurări ar 
fi, desigur, nerealist a socoti 
că pot exista rețete unice pen
tru organizarea relațiilor so-

ciale și conducerea Societății, 
că ar fi posibilă o uniformitate 
a formelor și metodelor de edi
ficare a socialismului. Partidul 
nostru a arătat în repetate ron
duri, iar experiența a confir
mat, că nesocotirea sau abso-; 
lutizarea, fie a legilor obiec
tive generale, fie a condițiilor, 
specifice, transplantarea fără- 
discernămînt într-o anumitâ 
țară a formelor și metodelor 
proprii altor țări nu pot decit 
să îngreuneze materializarea 
ideilor socialismului științific, 
să producă perturbări în des
fășurarea transformărilor revo
luționare, precum și în mersul 
construcției socialiste. în cele 
din urmă, însăși înfăptuirea 
cerințelor legilor și principiilor 
general-valabile ale construirii 
socialismului depinde de mă
sura în care, la stabilirea pro
gramului de creare și perfec
ționare a noii orînduiri, se ține 
seama de ceea ce e specific 
țării respective, corelat cu an
samblul relațiilor internaționa
le în care se realizează acest 
program. Construirea socialis
mului nu poate fi concepută 
în afara particularităților na
ționale proprii țării în care se 
desfășoară, a cadrului social- 
politic pe care-1 constituie na
țiunea țării respective. Toate 
acestea impun, ca o îndatorire 
de prim ordin, găsirea celor 
mai adecvate modalități de 
organizare și conducere a vie
ții sociale, promovarea măsu
rilor izvorîte din continua ex
plorare a realităților proprii 
și a particularităților istorice 
naționale, din studierea și fo
losirea creatoare a experienței 
altora, a celor mai avansate 
cuceriri ale gîndirii și practicii 
sociale.

Practica de pînă acum, con
struirea socialismului în Ro
mânia demonstrează, cu forța 
expresivă a faptelor, adevărul 
celor spuse mai înainte.

Dacă poporul nostru a re
purtat succese pe toate țări-
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GENERALE A SINDICATELOR
Printr-o hotărîre a Consiliului 

de Miniștri și Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor, s-a stabilit ca, în afara zile
lor de 1 și 2 ianuarie, să nu se 
lucreze nici în zilele de 3 și 4 
ianuarie 1969.

în compensarea timpului nelu
crat în zilele de 3 și 4 ianuarie, 
angajații vor presta muncă în 
ziua de 29 decembrie 1968, pre
cum și în una din duminicile din 
luna ianuarie 1969, stabilită de 
conducerea unității împreună cu 
comitetul sindicatului.

Această hotărîre nu se aplică 
Unităților productive în care se

desfășoară un proces continuu de 
muncă, unităților comerciale, de 
transporturi publice și altor uni
tăți de deservire a populației, pre
cum și tuturor locurilor de mun
că unde angajații, prin natura 
serviciului, nu au ziua de dumi
nică stabilită ca zi de repaus.

Ministerele, celelalte organe 
centrale și comitetele executive 
ale consiliilor populare vor stabili 
programul unităților care vor asi
gura deservirea populației în zi
lele de 3 și 4 ianuarie.

(Agerpres)

l!N W Șl MOBILIZATOR 
PROGRAM DE MlM

Insuflefita chemare la întrecere lansată a'e 
organizațiile de partid ale municipiului Bucu
rești și județului Timiș, de institutele de cercetări 
și proiectări din sectorul 7 al Capitalei a de
terminat, în conferințele organizațiilor județene 
de'partid și în plenarele extraordinare ale a- 
cestora o profundă și multilaterală dezbatere 
și analiză asupra resurselor și posibilităților de 
caro se dispune, înscriind în agenda activității 
viitoare angajamente mobilizatoare în vederea 
realizării și depășirii prevederilor planului de

• CU PLANUL

murile, faptul își are explica
ția în aplicarea creatoare de 
către partid a principiilor mar- @ 
xism-ieninismului, în realis
mul politicii adoptate, în co- 
respondența acestei politici cu w 
imperativele și posibilitățile 
fiecărei etape parcurse pe ca
lea noii orînduiri. Partidul nu 
s-a oprit la scheme rigide, ci a 
căutat de fiecare dată, să sesi
zeze mutațiile petrecute în rea
litate și noile exigențe cărora 
acestea le dau naștere, să apre
cieze lucid și în spirit critic 
una sau alta dintre formele și 
metodele folosite în conduce
rea vieții sociale, să înlăture 
cu curaj ceea ce s-a învechit, 
sâ stabilească cele mai ferici
te modalități de organizare și 
dirijare a societății, să deschi
dă drum larg noului, să nete
zească terenul de înaintare 
spre desăvîrșirea construcției 
socialiste. Tocmai în acest fel, 
resorturile societății noastre, 
potentele sale intrinseci, ten
dința ei spre continua auto- 
perfecționare pot fi pe deplin 
și eficient valorificate.

Cunoașteți că perfecționările 
pe care partidul le-a inițiat în 
ultimii ani în diferitele dome- g* 
nii ale vieții sociale sînt dicta- w 
te de exigențele stadiului ac
tual în care se găsește societa- Q 
tea noastră. Măsurile adoptate 
urmăresc — după cum s-a su
bliniat în repetate rînduri — g 
să pună în mișcare mai energic 
și plenar toate resursele de 
progres ale edificiului nostru W 
social, să-i imprime înaltele 
trăsături, proprii orinduirii so- 
cialiste, care-și propune, fi
nalmente, să-și însușească tot 
ceea ce a creat mai bun și mai “ 
înaintat omenirea, să asigure 
membrilor săi condiții supe- ® 
rioare de trai, de înfăptuire a 
idealurilor umaniste ale li- @ 
bertății și echității sociale.

(Continuare în pag. a Il-a) ®
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stat stabilit pentru cel de-al 4-lea an al eim 
cinalului în toate domeniile de activitate.

Publicăm, în pag. a IIl-a, extrase din răspun
surile la chemarea la întrecere în care se evi
dențiază obiective de mare însemnătate privind 
creșterea producției industriale și agricole, rea
lizarea investițiilor, ridicarea nivelului calitativ 
al eficienței producției materiale și al cercetării 
științifice, la edificarea cărora tineretul este da
tor să participe cu tgț entuziasmul și clanul său.

ANUAL
ÎNDEPLINIT
© In ziua de 26 decembrie 

Ministerul Petrolului a anun
țat realizarea planului pe a- 
cest an.

La îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan au contri
buit în mod deosebit trustu
rile de extracție Ploiești și 
Tg. Jiu, rafinăriile de la Plo
iești, Brazi, Teleajen șl din 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Succesele au fost 
realizate îndeosebi pe seama 
creșterii productivității mun
cii, care a crescut cu peste 4 
la sută față de sarcina plani, 
ficată.

Calculele estimative ale 
specialiștilor ministerului a- 
rată că pînă la sfîrșitul anu
lui unitățile din această ra
mură vor realiza la producția 
globală un spor în valoare de 
136 milioane lei. Vor fi livra
te peste plan 25 000 tone ben
zină, 7 000 tone petrol, 37 000 
tone motorină, 100 000 tone 
păcură, 16 000 tone uleiuri și 
alte importante cantități de 
produse petrolifere.

Beneficiile suplimentare 
sînt evaluate la peste 160 mi
lioane lei.
• Șantierul Sistemului hi

droenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier" și-a înde
plinit sarcinile de plan reve
nite pe anul în curs. Potri
vit informațiilor primite de 
la conducerea întreprinde
rii beneficiare, pînă la fine
le anului planul de investiții 
va fi depășit cu 6 Ia sută. 
Printre lucrările deosebite e- 
fectuate anul acesta se nu
mără : terminarea liniei fe
roviare Tr. Severin — To- 
pleț, montarea porților din 
cele două extremități ale e- 
eluzei, precum și a celei de 
la capul intermediar, mon
tarea statoarelor de la pri
mele trei turbine ale centra
lei etc.

Sarcinile de plan pe acest 
an au fost îndeplinite inte
gral și de constructorii de pe 
șantierul hudrocentralei de 
pe Lotru și termocentralelor 
de la Rovinari și Govora.

• Industria județului Hu
nedoara a îndeplinit joi pla
nul anual de producție. De la 
începutul anului s-au dat 
peste prevederi 44 400 tone 
de fontă, 18 780 tone de oțel, 
44 700 tone de cărbune, 
39 700 000 kWh. energie elec
trică, 15 650 mp. placaj finit 
de marmură și însemnate 
cantități de alte produse. 
Sporul de producție s-a ob
ținut îndeosebi datorită de
pășirii cu 2,5 la sută a sar
cinilor de creștere a produc
tivității muncii. A crescut 
totodată eficiența economică 
a întreprinderilor, realizîn- 
du-se aproximativ 44 mili
oane Iei beneficii peste cele 
planificate. Potrivit calcule
lor preliminate, pînă la sfîr
șitul anului, unitățile indus
triale din județul Hunedoara 
vor realiza o producție supli
mentară în valoare de circa 
150 000 000 lei.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAOȘESCU 
A PRIMIT PE AMBASADORUL 

REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE
Joi, 26 decembrie 1963, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con- 

. siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit

pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Democrate Germane la Bucu
rești, Ewald Moldt, la cererea 
acestuia.

Intîlnirea s-a desfășurat în* 
tr-o atmosferă tovărășească.

Aspect de pe șantierul „Porțile de fier*4, șantier ce și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe acest an

VASTE
CONSTRUCȚII 
IN PERIMETRUL
ORAȘULUI

PE BAZA INVESTIȚIILOR ALOCATE DE STAT ÎN 
MUNICIPIUL GALAȚI S-AU CONSTRUIT ÎN ULTIMII 

ANI PESTE 16000 DE APARTAMENTE

Ne-am obișnuit să distingem 
apropierea nopților după dilata
rea continuă a luminii în orbi
tele marilor șantiere, după ritmul 
estompat al mișcării în liniștea 
argintie a străzilor. Aici, lingă 
Dunăre, unde răsar la nesfîrșit 
blocuri splendid ordonate arhi
tectonic, lumina alungă întuneri
cul spre margini și în înălțimi, 
cu o vibrație constantă, răbdă
toare. De sus, de pe dealul Băr
boșilor, panorama Galațiului se 
dăruie privirii feerică și severă 
în același timp. Departe, la da
nele din port, macarale puternice 
își rotesc larg brațele, descriind 
cercuri luminoase caro se între
taie pe fundalul Dunării, orașul 
te întîmpină cu faguri înalți 
de lumină. Sînt blocurile car
tierelor Țiglina I, II și 111. 
Aceste denumiri — atribuite 
din necesități de ordin ur
banistic — nu spun prea mult 
prin ele însele. Priveliștea, însă, 
îste de un farmec nespus. Blocu
rile din aceste cartiere, împreu
nă cu cele din zona Mazepa, de 
la faleza Dunării și din partea 
centrală a orașului, însumează 
peste 16 000 apartamente, con- 
itruite toate în ultimii 7 ani. 
Dincolo de actualul perimetru a) 
Orașului au început, de curînd, 
lucrările unui nou cartier, denu
mit „Dunărea", care în prima eta
pă va totaliza peste 4 400 apar
tamente și o serie de obiective cu 
caracter social-cultural. Astfel,

orașul înaintează cu încă un pas 
spre platforma marelui Combinat 
siderurgic.

Și o dată cu el înaintează oa
menii... I-am văzut, pretutindeni, 
adine preocupați de munca lor, 
cu sentimentul că tot ce fac este 
firesc și util. Biografia acestor 
oameni este încărcată de aspirații, 
fapte și împliniri.

„Pe unde trecem noi, construc
torii, locurile se schimbă, capătă 
alte dimensiuni", ne spune — ca 
o confirmare — tînărul Gheorghe 
Ciuceanu, întors de curînd de la 
școala de maiștri. „Simți o mare 
satisfacție — continuă el — cînd 
privești în urmă, pe drumul pe 
care ai venit, și-ți vezi proiectele 
de ieri aduse la realități concre
te. De fapt, într-o bună măsură, 
reușim să compunem și numai cu 
fantezia conturul acestor reali
tăți, dar luminile, luminile ce se 
desfășoară acum privirii pe verti
cale și unghiuri atît de armo
nios îmbinate, ne tulbură într-un 
fel anume, dîndu-ne sentimentul 
plenitudinii muncii noastre". E- 
coul acestor cuvinte persistă în 
suflet, se materializează în ade
văruri incontestabile. în străluci
rea luminilor acestui oraș vibrea 
ză tinerețea constructorilor. Și 
lumina rămîne veșnic tînără.

„Răsplata muncii noastre vine 
de multe ori în simboluri lumi-

ION T. ION

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Intr-adevăr, socialismul este, 
mai presus de orice, o societa
te ce are ca ultim scop înnobi
larea și deplina realizare a o- 
mului, buna lui stare materia
lă și elevarea spirituală, crea
rea posibilităților pentru inte
grala consacrare a însușirilor 
de muncă, de inteligență și de 
creație ale personalității uma
ne. Partidul nostru consideră 
că tocmai aceasta dă un sens 
înalt și definește noblețea 
orînduirii socialiste, în care pu
terea politică și economică a- 
parține în întregime poporului, 
stăpîn pe destinele sale, făuri
tor conștient al viitorului său. 

într-o asemenea perspectivă 
se conturează valoarea inesti
mabilă a procesului de conti
nuă dezvoltare a democratis
mului vieții noastre sociale, 
proces legic, care ține de esen
ța socialismului și exprimă ne
cesitatea de a se asigura par
ticiparea activă a tuturor 
membrilor societății la rezol
varea problemelor care afec
tează pe fiecare îrl parte și co
lectivitatea în întregul ei. De 
altminteri, construirea socia
lismului, reînnoire socială de 
o amploare și profunzime fără 
precedent, nu se poate împlini 
fără fructificarea energiei, ini
țiativei și capacității creatoare 
a întregii națiuni, fără crearea 
condițiilor pentru exprimarea 
liberă a gîndurilor și opiniilor, 
fără stricta respectare a lega
lității, a drepturilor și libertă
ților cetățenești. Problema nu 
este, cum se susține uneori, 
dacă socialismul ar fi compa
tibil cu democrația, cu liber
tatea. In realitate, democrația 
și libertatea — în adevăratul 
lor înțeles — sînt compatibile 
numai cu orînduirea în care 
oamenii sînt despovărați de o- 
rice asuprire și exploatare. De
sigur, nu se poate face abstrac
ție că, la fel ca orice fenomen 
social, aplicarea și extinderea 
principiilor democratice se re
alizează în mod progresiv, în 
cadrul unui proces din care nu 
sînt excluse apriori imperfec
țiuni și greșeli trecătoare, dar 
ceea ce este inerent socialis
mului, avînd un caracter de 
permanență și ireversibilitate, 
este tocmai promovarea din ce 
în ce mai largă a democrației 
în ansamblul vieții sociale.

Suportul trainic al democra
ției îl constituie, în ultimă in
stanță, stadiul de dezvoltare 
materială și culturală la care 
a ajuns societatea. Istoricește a 
fost demonstrat că, de regulă, 
în limitele aceleiași orînduiri 
sociale, democrația este cu atît 
mai cuprinzătoare și mai au
tentic înfăptuită, iar libertățile 
democratice cu atît mai reale 
și efective, cu cît bogăția ma
terială a unei țâri și gradul de 
cultură al populației sînt mai 
ridicate. .

Este notoriu faptul că în de
cursul unui sfert de secol, de 
cînd poporul român și-a luat 
soarta în propriile sale miini, 
țara noastră a făcut pași în
semnați în direcția dezvoltării 
forțelor de producție, a spori
rii potențialului ei economic, 
în această perioadă, scurtă 
dacă o raportăm la scara di
mensiunilor evoluției istorice, 
România s-a transformat din- 
tr-o țară economicește mult ră
masă în urmă — a cărei situa
ție generală era agravată de un 
acut dezechilibru al structurii 
pe ramuri și al repartizării in
dustriei pe diferitele zone teri
toriale — într-o țară cu o eco
nomie prosperă, care cunoaște 
unul dintre cele mai dinamice 
ritmuri de creștere industria
lă. Această metamorfoză eco
nomică și socială își are sor
gintea în generalizarea relații
lor de producție socialiste, în 
înfăptuirea consecventă a in
dustrializării țării — temelie a 
progresului multilateral, a re- 
vitalizării tuturor ramurilor 
economiei noastre, a creșterii 
standardului de viață al popu
lației, al consolidării indepen
denței și suveranității națio
nale.

Socialismul nu este realiza
bil fără a încorpora tot ce s-a 
produs mai valoros în știință 
și cultură de-a lungul timpu
lui, fără a infuza în toate sfe
rele vieții sociale marile cuce
riri ale cunoașterii contempo
rane, ale revoluției științifice 
și tehnice, fără ridicarea gra
dului de cultură al maselor. 
Această concepție despre so
cialism și-a găsit o deplină re
flectare în politica partidului 
nostru. Pe fondul situației e- 
conomice în continuă ascen
siune s-a grefat — cum știți — 
o puternică mișcare înainte a 
științei și culturii românești, a 
învățămîntului de toate gra
dele, o permanentă creștere a 
nivelului de cultură și civili
zație al maselor.

Triumful relațiilor de pro
ducție socialiste la scara între
gii economii, noua structură de 
clasă, din care au dispărut de
finitiv clasele exploatatoare, 
realizarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor 
țării, indiferent de naționalita
te, unitatea social-politică a po
porului conturează fizionomia 
României de azi, în care s-a a- 
sigurat o ambianță favorabilă 
desfășurării largi a forțelor so
ciale și politice ale națiunii 
cursului tot mai democratic al 
vieții ei. Unitatea de gîndire și 
acțiune a muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, care își a- 
firmă cu putere deplina ade
ziune și încredere în politica 
partidului, și-a găsit o consa
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crare superioară pe plan orga
nizatoric în constituirea Fron
tului Unității Socialiste, a că
rui forță diriguitoare, recunos
cută de toate organizațiile ce îl 
compun, o reprezintă Partidul 
Comunist Român.

Activitatea multilaterală 
desfășurată de partid în anii 
revoluției și construcției socia
liste a consacrat rolul său con
ducător în societatea noastră, a 
demonstrat o dată mai mult 
maselor că partidul comuniști
lor exprimă, în întreaga sa po
litică, cerințele majore ale în
floririi patriei, interesele su
preme ale națiunii. Acest ade
văr l-a sintetizat cu pregnanță 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cînd spunea : „Partidul nostru 
își realizează cu succes rolul 
conducător în societate datori
tă faptului că este legat prin 
mii și mii de fire de masele 
cele mai largi ale poporului, 
că se identifică cu aspirațiile 
și interesele supreme ale na
țiunii, că e trup din trupul 
clasei muncitoare, al țărănimii, 
al intelectualității, că prin 
membrii săi. prin comuniștii 
români și cei aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, el 
păstrează un contact intim cu 
toate clasele și păturile sociale 
muncitoare din România. Pen
tru fiecare om al muncii, parti
dul reprezintă astăzi autorita
tea supremă în viata națiunii 
socialiste, forța politică și so
cială cea mai înaintată pe ca
re se sprijină cu încredere tot 
ceea ce e mai valoros în sinul 
societății noastre, la care gă
sesc receptivitate, încurajare și 
ajutor concret ideile și propu
nerile cele mai prețioase, ex- 
primînd înțelepciunea colecti
vă a poporului, sugestiile cele 
mai îndrăznețe menite să con
tribuie la accelerarea progre
sului material și spiritual al 
României14.

Componența de bază a su
prastructurii noastre socialiste, 
principal instrument al edifi
cării noii orînduiri. statul so
cialist, organele sale centrale și 
locale sînt și ele supuse unor 
perfecționări sistematice, potri
vit modificărilor ce intervin în 
ansamblul vieții sociale. Vă 
este, desigur, cunoscut că în 
lumea contemporană, mă refer 
aici nu numai la sistemul so
cialist. este tot mai mult re
simțită necesitatea ca factorul 
politic, în speță statul, să de
țină un rol din ce înxce mai 
important și mai activ în re
glementarea și dirijarea proce
selor sociale. Condiții hotărî- 
toare ale progresului econo
mic și social, cum sînt: moder
nizarea bazei tehnico-materia- 
le, reproducția -lărgită la scara 
întregii țări, dezvoltarea cer
cetării științifice și folosirea 
rezultatelor ei în practică, în
făptuirea unor programe gran
dioase de transformare a natu
rii și de punere în valoare a 
noi resurse — solicită în mod 
deosebit contribuția statului, 
participarea sa la coordonarea 
și bunul mers al acestor ac
țiuni de anvergură.

Un avantaj real, expresie a 
superiorității orînduirii socia
liste, îl constituie, între altele, 
faptul că ea asigură condițiile 
optime pentru o asemenea acti
vitate a statului. Dacă în capi
talism încercările de interven
ție a statului în economie, de 
pildă, întîmpină greutăți, nu 
rareori insurmontabile, din ca
uza opoziției obiectiv ireconci
liabile și a conflictelor de cla
să dintre exploatatori și ex
ploatați, a ciocnirilor de inte
rese din rîndurile exploatato
rilor înșiși, în socialism, carac
terul puterii, proprietatea ob
ștească asupra mijloacelor de 
producție oferă statului posibi
litatea de a-și exercita cu suc
ces funcțiile sale cu partici
parea nemijlocită a maselor, 
în cadrul unui veritabil demo
cratism.

Organizarea și funcționarea 
statului nostru socialist se ba
zează, cum se știe, pe aplica
rea consecventă a centralismu
lui democratic, principiu care 
îmbină conducerea centrală, 
unitară, a economiei și vieții 
sociale, în general, cu atribui
rea , de drepturi și răspunderi 
largi organelor locale, unități
lor economice și social-cultu- 
rale. Administrarea, gospodă
rirea unei societăți complexe 
și în permanentă modernizare, 
așa cum se prezintă societatea 
românească astăzi și cum se va 
înfățișa cu atît mai mult în 
perspectivă, devin din ce în ce 
mai dificile și de-a dreptul im
posibil de realizat, la nivel 
local, microsocial, pînă la as
pectele de detaliu, fără spori
rea în dublu sens a rolului or
ganelor locale — atît sub ra
portul atribuțiilor în rezolva
rea problemelor locale, cît și 
sub acel al participării lor la 
elaborarea hotărîrilor organe
lor centrale. Aceste necesități 
au prezidat la stabilirea noii 
structuri administrativ-terito- 
riale a țării, ca și a altor per
fecționări ce au fost aduse 
pînă acum aplicării principiu
lui centralismului democratic, 
toate vizînd, o dată cu întări
rea conducerii centrale, adîn- 
cirea continuă a laturii demo

cratice. creșterea autonomiei 
și mobilității organelor locale 
în conducerea unităților terito- 
rial-administrative, a unităților 
de bază. Este vorba, în esență, 
de introducerea unor asemenea 
forme organizatorice și a unui 
asemenea sistem de reiații pe 
verticala și orizontala vieții 
noastre sociale și de stat, încît 
întregul mecanism să devină 
mai suplu, să funcționeze mai 
bine și să poată reacționa 
prompt la noile cerințe ale vie
ții, ale practicii, să poată solu
ționa în modul cel mai eficient 
și operativ problemele ce se 
ivesc pe plan local, ca și pe 
plan central în cadrul orientă
rii de ansamblu a dezvoltării 
economice și sociale a țării.

Onorată adunare,
Principiile și orientările pe 

care le-am evocat înainte au 
călăuzit și activitatea de ela
borare a proiectului de lege 
privind organizarea și funcțio
narea consiliilor populare, su
pus dezbaterii și sancționării 
Marii Adunări Naționale.

Doresc să relev mai întîi că, 
în conformitate cu practica 
promovată de partidul nostru 
și devenită tradițională în ela
borarea tuturor documentelor 
de importanță majoră pentru 
dezvoltarea construcției socia
liste, proiectul de lege a fost 
întocmit în urma unor minu
țioase și îndelungate studii, 
valorificîndu-se în mod critic 
tot ceea ce a reliefat mai bun 
propria noastră experiență, 
precum și experiența altor țări 
socialisto în materie de orga
nizare și funcționare a orga
nelor locale de stat. Timp de 
două luni, proiectul a fost su
pus dezbaterii publice, în pre
să, la radio și televiziune. Ac
tiviști de partid și de stat, oa
meni de diferite specialități, 
cetățeni din toate județele ță
rii au făcut un mare număr 
de propuneri și sugestii care, 
analizate și judecate. își află 
oglindirea sintetică în forma 
actuală a textului, așa cum v-a 
fost prezentat dumneavoastră.

Zilele trecute. Consiliul Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste a analizat și a a- 
probat în unanimitate proiec
tul de lege, apreciind că el co
respunde în totul politicii 
Partidului Comunist Român, 
cerințelor de perfecționare a 
activității consiliilor populare, 
dezvoltării democrației noastre 
sociale, și a hotărît să susțină 
adoptarea lui de către Marea 
Adunare Națională.

Punctul de plecare în ela
borarea proiectului l-a con
stituit concepția partidului 
nostru asupra rolului statului, 
al organelor puterii și admi
nistrației de stat ca instru
mente principale ale colecti
vității în opera de construire 
a socialismului, în realizarea 
finalităților societății pe care 
o edificăm. Așa cum se arată 
în proiect, întreaga activitate 
a consiliilor populare, desfășu
rată sub conducerea politică 
a Partidului Comunist Român, 
are drept scop întărirea orîn
duirii socialiste, buna gospo
dărire a resurselor materiale 
și de muncă, dezvoltarea for
țelor de producție și diversi
ficarea economiei locale, 
creșterea continuă a bunăstă
rii materiale și culturale a 
populației, asigurarea liber
tății și demnității omului. Și 
fiindcă numai în cuprinsul 
patriei oamenii se valorifică 
și se afirmă ca națiune, fiind
că poporul nostru este legat 
prin strînse relații de solida
ritate cu toate celelalte po
poare care construiesc socia
lismul, cu forțele progresiste 
din întreaga lume, textul a- 
daugă : „Consiliile populare 
desfășoară o largă muncă de 
educare a maselor în spiritul 
devotamentului față de patrie 
și cauza socialismului, al in
ternaționalismului socialist 
și al solidarității cu oamenii 
muncii de pretutindeni". Sint 
astfel enunțate lapidar obiec
tivele cărora le este subordo
nată activitatea consiliilor 
populare.

Consecință firească a dru
mului parcurs de România pe 
calea progresului în anii de la 
eliberare, activitățile pe plan 
local s-au extins an de 
an, în toate domeniile, dobîn- 
dind dimensiuni incompara
bile față de cele din trecut. 
Este ilustrativ, bunăoară, 
faptul că organele locale ale 
puterii de stat gospodăresc 
anual un buget de aproxima
tiv 20 miliarde de lei, reali- 
zînd, prin unitățile de indus
trie locală, de construcții-mon- 
taj și gospodărie comunală, 
un plan de producție și pres
tări de servicii către popu
lație care însumează aproxi
mativ 29 miliarde de lei. Pu
tem anticipa că în perspecti
vă proporțiile activităților e

conomice, sociale. edilitar- 
gospodărești și culturale ale 
acestora vor continua să se 
amplifice. In aceste condiții 
este firesc ca organele locale 
să aibă atribuții suficient de 
largi pentru a putea soluțio- 

‘na, cît mai eficient, în cadrul 
orientării de ansamblu stabi
lite central, toate problemele 
care apar pe teritoriul respec
tiv, pentru’a răspunde nevoi
lor de azi și a veni în întîm- 
plnarea exigențelor de mîine.

Trăsătura definitorie a pro
iectului o dă tocmai faptul 
că. înscriindu-se ne linia pre
ocupărilor consecvente pen
tru adîncirea continuă a de
mocratismului nostru socia
list, el consacră multiplele 
atribuții de care se vor bu
cura consiliile populare în 
spiritul unei largi autonomii 
și creează cadrul pentru ca 
aceste atribuții șă sporească 
în perspectivă, pe măsura a- 
cumulării experienței, a apa
riției de noi necesități. Ca
racteristic este totodată fap
tul că el oferă premise pentru 
un dialog viu și permanent, 
pentru o strînsă conlucrare 
între organele locale și cele 
centrale în ambele sensuri — 
organele locale fiind chemate 
să analizeze problemele de 
interes local și republican 
care se ridică în unitățile ad- 
ministrativ-teritoriale și, după 
caz, să le rezolve sau să facă 
propuneri organelor compe
tente, să participe la elabora
rea măsurilor corespunză
toare. iar organele centrale să 
acorde celor locale sprijin ne
mijlocit și asistență tehnică 
necesară în desfășurarea între
gii lor activități.

Parcurgerea textului legii ne 
oferă destule exemple în a- 
ceastă privință : de pildă, fap
tul că toate consiliile populare 
fac propuneri privind ampla
sarea obiectivelor de interes 
republican în vederea folosirii 
resurselor materiale și de mun
că locale și a rezolvării unor 
probleme economice și social- 
culturale ale unităților admi- 
nistrativ-teritoriale, dezvoltă 
cooperarea organizațiilor loca
le cu cele de interes republi
can aflate în cuprinsul locali
tății sau al zonei teritoriale 
respective : rezolvă, împreună 
cu ministerele sau celelalte or
gane centrale de specialitate, 
problemele edilitar-gospodă- 
rești și sociale legate de func
ționarea organizațiilor de in
teres republican.

Acest dialog permanent va 
avea efecte salutare asupra ac
tivității organelor centrale, în 
care se vor reflecta mult mai 
bine cuvîntul, opiniile maselor, 
ale celor care cunosc nemijlo
cit viața județelor, municipii
lor, orașelor și comunelor, ce
rințele și posibilitățile reale de 
satisfacere a lor, cît și asupra 
activității organelor locale, 
care vor beneficia în mult mai 
mare măsură de cunoștințele 
și experiența celor care au 
sarcina de a dirija pe plan cen
tral diferitele ramuri și sec
toare. Pentru ca acest sistem 
să fie operant și fructuos, sînt 
desigur necesare eforturi pen
tru înlăturarea de peste tot a 
unor practici de muncă înve
chite, pentru înrădăcinarea u- 
nei mentalități corespunzătoare 
ideilor cărora proiectul vrea 
să le dea viață, astfel încît or
ganele locale să nu mai aștepte 
în toate împrejurările indicații 
și soluții de la centru, să a- 
bordeze fără timiditate proble
mele și sarcinile ce le revin, 
iar organele centrale, în hotă- 
rîrile pe care le iau, să se de
prindă a consulta organele lo
cale și a ține seama de păre
rile și sugestiile lor.

In aplicarea principiului 
centralismului democratic, ra
porturile consiliilor populare 
între ele și cu Marea Adunare 
Națională, raporturile dintre 
comitetele executive și ale ace
stora cu Consiliul de Miniștri 
și, de asemenea, dintre orga
nele locale de specialitate ale 
administrației de stat și orga
nele centrale sînt în așa fel 
statornicite încît să asigure 
împletirea necesară dintre 
central și local, armonizarea 
inițiativelor pornite din unită
țile administrativ-teritoriale, 
cu exigențele decurgînd din 
programul unitar al dezvoltă
rii țării.

Analizînd textul proiectului, 
constatăm că aproape nu exis
tă domeniu de activitate so
cială în care consiliile popu
lare să nu fie chemate să-și 
spună cuvîntul, să-și facă sim
țită acțiunea. De la înființarea 

organizațiilor economice, a in
stituțiilor de învățămînt, cul
tură, artă și sănătate sau a 
instituțiilor pentru problemele 
de muncă și ocrotire socială, de 
interes local, pînă la adoptarea 
planului economic și a buge
tului local, de la atribuții în a- 
gricultură, în comerț, în proiec
tare și construcții pînă la sis
tematizarea unităților adminis
trativ-teritoriale — toate a- 
cestea și multe altele învede
rează însemnătatea deosebită 
ce se acordă organelor locale 
în conducerea vieții publice.

Bucurîndu-se de o larga auto
nomie, consiliile populare vor 
fi în măsură să aducă o con-' 
tribuție substanțial sporită 
ca proporții și eficiență, la în
făptuirea tuturor sarcinilor 
construcției socialiste, la înflo
rirea economico-socială și edi- 
litar-gospodărească a zonelor 
și localităților țării. Cînd vor
bim însă de autonomia acesto
ra trebuie să accentuăm că ori
ce extindere a ei antrenează o 
creștere corespunzătoare a răs
punderii în exercitarea atri
buțiilor. Tocmai de aceea, a- 
cordarea unui număr sporit de 
atribuții necesită din partea 
tuturor consiliilor populare o 
atitudine foarte exigentă în 
abordarea problemelor, o deo
sebită grijă față de soluțiile ce 
se adoptă. Numai astfel sco
purile urmărite prin lege vor 
putea fi atinse, angrenajul nos
tru social, în întregul său, va 
pulsa mai viguros.

în ansamblul atribuțiilor 
consiliilor populare — fie atri
buții comune, fie atribuții spe
cifice — se înscriu — ca o 
nouă expresie a creșterii răs
punderii acestora — cele pri
vind F.egerea, precum și revo
carea, în anumite condiții, a 
președinților și judecătorilor 
tribunalelor județene, a jude
cătorilor pentru judecătoriile 
din cuprinsul județelor, a pro
curorilor șefi ai procuraturilor 
județene, precum și a condu
cătorilor organelor locale de 
ipiliție ; de asemenea, sînt pre
văzute, în mod expres, sarci
nile privind asigurarea ocroti
rii drepturilor cetățenilor, a le
galității socialiste și a ordinii 
publice.

Numeroase dispoziții ale 
proiectului de lege vizează mo
dul de funcționare a organelor 
locale ale puterii și ale admi
nistrației de stat. Valorificîn- 
du-se tot ceea ce experiența a 
certificat că reprezintă forme 
de organizare și modalități de 
activitate cu caracter profund 
democratic. în proiectul de le
ge sînt incluse și subliniate 
prevederi care sporesc acest 
caracter al organelor locale 
din țara noastră. Se sublinia
ză astfel ca o cerință impe
rioasă aplicarea principiului 
muncii și conducerii colective 
în toate domeniile. Consiliile 
populare își desfășoară activi
tatea în mod colectiv, în se
siuni ; în intervalul dintre se
siuni, comitetele executive au 
dreptul ca. privitor la anumite 
atribuții ale consiliilor popu
lare, să ia decizii, cu condiția 
însă ca acestea să fie supuse 
apoi spre ratificare primei se
siuni a consiliului popular res
pectiv. în afara comisiilor per
manente. consiliile populare 
vor avea posibilitatea de a in
stitui comisii temporare, »-m- 
puse din deputațî. pentru a e- 
xamina unele probleme de în
semnătate deosebită.

Se înțelege că in condițiile 
în care rolul și sarcinile unui 
anumit organism social cresc, 
în mod corespunzitor se măresc 
și obligațiile celor ce îl com
pun. Intr-o asemenea viziune, 
proiectul de lege accentuează 
asupra necesității ca deputății 
consiliilor populare să-și înde
plinească cu autoritate și răs
pundere sporită mandatul în
credințat de cetățenii care i-au 
ales. El înscrie în acest sens, 
printre altele, dreptul depuia- 
țilcr de a interpela comitetele 
executive și pe membrii aces
tora. conducătorii organelor 
locale de specialitate ale admi
nistrației de stat, precum și ai 
organizațiilor și instituțiilor 
subordonate consiliilor popu
lare în legătură cu activitatea 
lor. îndeplinirea cît mai efica
ce a îndatoririlor deputaților 
este asigurată și prin faptul 
că, juridic, ei vor avea același 
statut ca și persoanele care de
țin funcții ce implică exercițiul 
autorității de stat. Este o obli
gație a consiliilor populare să 
creeze deputaților condițiile u- 
nei activități rodnice. încît a- 
ceștia să-și poată realiza cu a- 
devărat rolul de exponent viu, 
real, al voinței și intereselor a- 
legătorilor.

Ținînd seama de contribuția 

extrem de prețioasă în idei, 
sugestii și activitate practică 
pe care cetățenii o pot da la 
rezolvarea treburilor de stat și 
obștești, proiectul stabilește o- 
bligația Comitetelor Executive 
ale consiliilor populare de a 
organiza comitete de cetățeni, 
a căror activitate să fie coor
donată de deputați. Constituite 
pe multiple planuri — fie pe 
circumscripții electorale, fie pe 
lîngă instituții social-culturale, 
fie pentru efectuarea unor lu
crări de interes obștesc — a- 
ceste comitete trebuie să for
meze în jurul consiliilor popu
lare o adevărată rețea de le
gături foarte active și ramifi
cate cu masele de cetățeni, ca
re să informeze și să transmită 
punctele de vedere organelor 
locale, să le ajute în cunoaște
rea cît mai bună a probleme
lor și în luarea unor decizii cît 
mai corespunzătoare, în parti
ciparea documentată la dialo
gul cu organele centrale. Toate 
acestea vor avea darul să îm
bogățească substanțial activi
tatea consiliilor populare, vor 
duce la tot mai numeroase în
făptuiri pe tărîmul dezvoltării 
unităților administrativ-terito
riale și, prin aceasta, a țării în 
ansamblu.

întregul mod de alcătuire 
și de lucru al diferitelor or
gane locale de stat, raportu
rile cu cetățenii, răspunderile 
față de mase și posibilitățile 
multiple ce li se creează aces
tora de a participa mai activ 
la acțiunile întreprinse ex
primă cu pregnanță democra
tismul orînduirii noastre, con
stanta preocupare a partidu
lui și statului nostru pentru a 
făuri un climat în care drep
turile și libertățile constituțio
nale să poată fi cît mai larg 
exercitate.

In proiectul de lege își gă
sește, reflectarea una dintre 
cele mai pregnante realități 
ale vieții noastre social-poli- 
tice — resimțită cu satisfacție 
de toți cetățenii țării — re
zolvarea, pe baza politicii 
marxist-leniniste a partidului 
nostru, a problemei naționa
le. Consiliilor populare, pre
cizează proiectul, le revine 
sarcina de a înfăptui pe plan 
local politica națională a 
partidului și statului, asigu- 
rmd tuturor cetățenilor, in
diferent de naționalitate, de
plina egalitate în drepturi în 
toate domeniile vieții econo
mice, politice, juridice, socia
le și culturale. In același spi
rit sînt concepute și prevede
rile, potrivit cărora, în unită
țile administrativ-teritonaie 
locuite și de populație de altă 
naționalitate decit cea româ
nă, din organele locale ale 
puterii și administrației de 
stat fac parte și oameni ai 
muncii din rîndul acestor na
ționalități ; organele locale 
folosesc oral și în scris și lim
ba naționalității respective, 
numesc funcționari din ria
dul lor sau ai altor cetățeni 
care cunosc limba și felul de 
trai al populației locale. Sint 
tot atîtea mijloace de a asi
gura participarea dt mai acti
vă a tuturor oamenilor mun
cii, fără nici un fel de deose
biri, la dezbaterea și rezolva
rea pe plan local a treburilor 
de stat și obștești, la înfăptu
irea politicii partidului, de a 
suda și mai puternic unitatea 
întregului popor, întemeiată 
pe identitatea intereselor fun- 
camer.tale, pe atașamentul 
fa;â de patria comună — Ro
mânia socialistă.

Stimați tovarăși deputați,

Partidul a accentuat în re
petate rinduri că procesul de 
permanentă înnoire a vieții 
economice, politice și sociale 
a țării, soluțiile ce se adoptă, 
de orice natură ar fi, nu pot 
duce, prin ele însele la scopul 
urmărit. Pretutindeni și în
totdeauna ele își dezvăluie 
adevărata lor valoare, deter
mină totalitatea consecințe
lor așteptate atunci cînd sînt 
bine înțelese de cei chemați 
să Ie aplice și, fapt implicat, 
cînd se asigură folosirea din 
plin și cu pricepere a condi
țiilor nou create.

Proiectul de lege aflat în 
atenția dumneavoastră are 
calitatea de a oferi organelor 
locale ale puterii și adminis
trației de stat nu numai posi
bilități imediate pentru des
fășurarea unei activități cu 
rezultate superioare, ci și 
perspectiva ca aceste posibi
lități să sporească sistematic, 
materializîndu-se în contribu
ții din ce în ce mai substan
țiale la desăvîrșirea construc
ției socialiste. Sîntem siguri 
că prin însușirea temeinică a 
spiritului legii, a sensurilor 
majore cărora îi’ este subor
donată. prin aplicarea rigu
roasă a dispozițiilor ei, roa
dele nu vor întîrzia să apară, 
rolul și însemnătatea statului 
nostru socialist, ale organe
lor sale locale se vor ridica 
tot mai mult la înălțimea ma
rilor imperative ale vremu
rilor luminoase pe care le tră
iește poporul român.

EXPUNEREA LA PROIECTUL 
DL LEGE PENTRU MODIFI
CAREA UNOR ARTICOLE DIN
CONSTITUȚIA REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA 
prezentată de deputatul 

Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat

Din împuternicirea Consi
liului de Stat, supun dezba
terii Marii Adunări Naționale 
proiectul de lege pentru modi
ficarea unor articole din Con
stituția Republicii Socialiste 
România.

în înfăptuirea directivelor 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român privind 
perfecționarea activității orga
nelor statului și îmbunătăți
rea organizării administrativ- 
teritoriale a țării, se impune 
modificarea unor texte din 
Constituția Republicii Socia
liste România, referitoare la 
organizarea și funcționarea 
consiliilor populare, a justiției 
și procuraturii.

Astfel, pentru realizarea dis
poziției prevăzute de art. 101 
din Constituție, care stabilește 
principiul eligibilității judecă
torilor și asesorilor populari, 
este necesar să se determine 
organul puterii căruia îi 
revine atribuția de alegere a 
judecătorilor și asesorilor 
populari de la judecătorii, tri
bunale județene și Tribunalul 
municipiului București.

Potrivit proiectului, această 
atribuție revine consiliului 
popular al județului sau al 
municipiului București, ca or
gan local al puterii de stat, 
urmind ca, în acest sens, sâ 
se completeze art. 80 din 
Constituție.

Pentru asigurarea continui
tății și a rezolvării operative 
a atribuțiilor și sarcinilor ce 
revin organelor locale ale pu
terii de stat, apare necesitatea 
ca. in intervalul dintre sesiu
nile consiliilor populare, atri
buțiile acestora, cu unele ex
cepții, sâ fie îndeplinite de 
comitetele executive, sub con
diția ratificării ulterioare a 
deciziilor de către consiliile 
ropulare. în acest scop s-a 
prevăzut completarea art. 88 
din Constituție.

Tot astfel, în vederea creș
terii eficienței activității pro

RAPORTUL COMISIEI
JURIDICE Șl AL COMISIEI

ADMINISTRATIVE 
prezentat de deputatul 

Traian lonașcu
Comisia juridică și Comisia 

administrativă ale Marii Adu
nări Naționale au examinat 
și discutat proiectul de lege 
pentru modificarea unor ar
ticole din Constituția Repu
blicii Socialiste România.

Expresie a adîncirii demo
cratismului nostru socialist, 
prin care se face aplicarea 
deplină a principiului eligibi
lității judecătorilor și aseso
rilor populari, înscris în art. 
101 din Constituție, noul ali
neat adăugat la art, 80 din 
Constituție determină orga
nele locale ale puterii de stat 
competente să aleagă și sâ 
revoce pe președinții tribuna
lelor județene și ai Tribuna
lului municipiului București, 
pe judecătorii acestor tribuna
le și pe cei de la judecătorii, 
pe asesorii populari. Aceste 
organe sînt competente, de 
asemenea, să aleagă și să re
voce pe procurorii șefi ai ju
dețelor și pe cel al municipiu
lui București.

Alineatul al doilea, adăugat 
la art. 88 din Constituție, răs
punde, de asemenea, nevoii 
de a se asigura, în intervalul 
dintre sesiunile consiliului 
popular, exercitarea de către 
comitetul său executiv a unor 
importante atribuții ale con
siliului popular care l-a ales, 
altele decît cele care trebuie 
să țină exclusiv de competen
ța organului local al puterii 
de stat. 

curaturii privitoare la asigura
rea legalității socialiste, s-a 
propus modificarea art. 105 
din Constituție, în sensul de
terminării mai precise a atri
buțiilor procurorului și a mij
loacelor folosite pentru reali
zarea acestor atribuții.

De asemenea, ținînd seama 
de importanța contribuției or
ganelor locale ale procuraturii 
la îndeplinirea sarcinilor — 
care revin și consiliilor 
populare, potrivit art. 79 din 
Constituție — privind apăra
rea proprietății socialiste, ocro^ * 
ti rea drepturilor cetățenii oiV 
legalitatea socialistă și menți
nerea ordinii publice, s-a pro
pus ca procurorii șefi ai jude
țelor și procurorul șef al muni
cipiului București să fie aleși 
de consiliile populare respec
tive. în acest sens, proiectul 
prevede modificarea art. 107 
alin. 2 și complectarea art. 80 
din Constituție.

în sfîrșit, avîndu-se în ve
dere că art. 84 alin. 2 din 
Constituție conține o dispoziție 
cu caracter organizatoric, al 
cărui loc firesc este într-o lege 
ordinară, nefiind necesară cu
prinderea ei în legea funda
mentală a statului, s-a propus, 
prin proiect, abrogarea aces
tui text, o reglementare adec
vată urmînd a fi dată prin 
legea consiliilor populare.

Așa cum rezultă din cele 
arătate, modificările propuse 
prin alăturatul proiect de 
lege urmăresc să asigure adap
tarea unor texte ale Constitu
ției la necesitățile procesului 
de continuă perfecționare a 
activității organelor de stat . 
din țara noastră, la cerințele^ 
impuse de dezvoltarea demo-W 
cratismului socialist în acti
vitatea acestor organe.

întemeiat pe această trăsă
tură esențială a proiectului de 
lege pe care îl prezint, îmi 
exprim convingerea că el va 
întruni adeziunea Marii Adu
nări Naționale.

In lumina acestor conside
rații, precum și a celor ară
tate în expunerea de motive 
și în prezentarea făcută de 
tovarășul secretar al Consi
liului de Stat, cu privire la 
textul propus la art. 105 și la 
alin. 2 al art. 107 din Consti
tuție, comisiile juridică și ad
ministrativă ale Marii Adu
nări Naționale, avizează, 
favorabil, în unanimitate, 
proiectul de lege pentru mo
dificarea unor articole ale 
Constituției Republicii So
cialiste România, rugîndu-va 
să-l adoptați în redacțiunea 
care vă este prezentată, avîn
du-se astfel baza constituțio
nală unor dispoziții din im
portantele proiecte de legi 
oare urmează să vă fie supuse 
succesiv în actuala sesiurie: 
este vorba de proiectul de 
lege de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare, 
de proiectul de lege pentru 
organizarea judecătorească, 
precum și de proiectul de lege 
pentru organizarea și func
ționarea Procuraturii Repu
blicii Socialiste România, 
legi prin care organele locale 
ale puterii de stat, instanțele 
judecătorești și Procuratura 
vor căpăta organizarea adec
vată actualei etape a cons
trucției de stat în scumpa 
noastră patrie.
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5. Proiectul de Lege pri
vind organizarea și funcțio
narea Procuraturii Republi
cii Socialiste România.

6. Proiectul de Lege pri
vind impunerea veniturilor 
realizate din activități agri
cole.

7. 
vind 
fixe.

8. 
tru 
de prietenie, colaborare și 
asiftență mutuală dintre 
Republica Socialistă România 
ți Republica Socialistă Ceho
slovacă, semnat la Praga la 
16 august 1968.

Intrîndu-se în ordinea de 
7i, deputatul Constantin 
Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, a prezentat 
expunerea la Proiectul de 
Lege pentru modificarea 
unor articole din Constituția 
Republicii Socialiste Româ
nia, modificări necesare în ur
ma înfăptuirii directivelor 
Conferinței Naționale a Par
tidului Comunist Român pri
vind perfecționarea activității 
organelor statului și îmbună
tățirea organizării administra-

Proiectul de Lege pri- 
amortizarea fondurilor

Proiectul de 
ratificarea

Lege pen- 
Tratatului

tiv-teritoriale a țării. Deputa
tul Traian Ionașcu, președin
tele Comisiei juridice, a pre
zentat raportul acestei comi
sii și a Comisiei administra
tive la acest Proiect de Lege.

După dezbaterea pe arti
cole, Proiectul de Lege a fost 
supus în întregime votului 
deputaților.

Marea Adunare Națională 
a adoptat prin vot secret, cu 
bile, Legea pentru modifica
rea unor articole din Consti
tuția Republicii Socialiste 
România.

Primit cu vii aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, care 
a prezentat expunerea la Pro
iectul de Lege de organizare 
și funcționare a consiliilor 

Deputatul Emil 
președintele Comisi

ei administrative, a prezentat 
raportul acestei comisii și a 
celei juridico la Proiectul de 
Lege.

A început apoi discuția ge
nerală la acest proiect de 
Lege.

Au luat cuvîntul deputății: 
Vasile Marin, prim-secretar al 
Comitetului județean Ialomi
ța al P.C.R., președintele Con-

prezentat de deputatul Emil Bobu
Comisia administrativă și 

Comisia juridică ale Marii Ă- 
dunări Naționale au examinat 
și discutat 
organizare 
consiliilor

Comisiile 
prevederile 
ge, elaborate pe baza directi
velor Congresului al IX-lea și 
a hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului referitoa
re la îmbunătățirea activității 
organelor statului, a Legii nr. 
3 din februarie 1968 corespund 
pe deplin cerințelor etapei de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste în care ne aflăm, pre
cum și noii organizări admi
nistrative a teritoriului țării 
noastre.

La întocmirea proiectului 
s-au valorificat în mod creator 

și ideile înaintate ale 
și juridice din

proiectul legii 
și funcționare 

populare.
au constatat 

proiectului de

de 
a

că 
le-

frățiile și idei] 
giwirii politice 
țara noastră, experiența poziti
vă acumulată de organele lo
cale ale puterii și ale admi
nistrației de stat, precum și ex
periența altor țări în materie 
de conducere și administrare a 
treburilor locale.

Aplicînd principiul funda
mental înscris în Constituție, 
potrivit căruia în Republica 
Socialistă România forța poli
tică diriguitoare a întregii so
cietăți este Partidul Comunist 
Român, proiectul de lege pre
vede, în mod expres, că întrea
ga activitate a consiliilor popu
lare se desfășoară sub condu
cerea politică a Partidului Co
munist Român.

De asemenea, precizează că 
întreaga activitate a consiliilor 
populare are drept scop întă
rirea orînduirii socialiste, buna 
gospodărire a resurselor mate
riale și de muncă, dezvoltarea 
forțelor de producție și diver
sificarea economiei locale, 
creșterea continuă a bunăstării 
materiale și culturale a po
porului. asigurarea libertății și 
demnității omului, afirmarea 
multilaterală a personalității 
sale.

în proiect, potrivit dispozi
țiilor constituționale, se înscrie 
la loc de frunte prevederea po
trivit căreia consiliile populare 
înfăptuiesc pe plan local po
litica națională marxist-leni- 
nistă a partidului și statului, 
asiguri nd tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalitate, de
plina egalitate în drepturi, în 
toate domeniile vieții economi
ce, politice, juridice, sociale și 
culturale.

Proiectul de lege cuprinde, 
de asemenea, dispoziții care a- 
sigură desfășurarea întregii ac-

tivități a consiliilor populare 
pe baza democrației socialiste, 
a principiului centralismului 
democratic, cerințelor muncii 
și conducerii colective.

In cadrul analizei și al dis
cuțiilor care au avut loc, Co
misia administrativă și Comi
sia juridică au propus unele 
îmbunătățiri privind mai bu
na sistematizare a legii pe ar
ticole, reformularea unor texte, 
propuneri care au fost accep
tate și incluse în proiectul de 
lege în forma prezentată Marii 
Adunări Naționale.

Astfel, la art. 5 al. 2 s-a pro
pus să se modifice partea fina
lă a textului „asigură respecta
rea legilor și hotărîrilor orga
nelor centrale de stat", dîn- 
du-i-se următoarea redactare : 
„...asigură respectarea legilor 
și a celorlalte acte normative 
ale organelor superioare". Re
dactarea propusă cuprinde pe 
lingă hotărîrile Consiliului de 
Miniștri și actele normative e- 
mise de către ministere, cele
lalte organe centrale de stat, 
precum și de consilii populare 
ierarhie superioare, a căror 
respectare trebuie să fie asigu
rată de către consiliile popu
lare.

Tntrucît art. 16. lit e preve
dea ca alegerea președinților și 
judecătorilor tribunalelor ju
dețene. a judecătorilor pentru 
judecătorii, precum și a procu
rorilor șefi ai procuraturilor 
județene să se facă pe termen 
de 4 ani, comisiile administra
tivă și juridică au considerat 
necesară modificarea textului 
în sensul ca alegerea să se fa
că De durata mandatului consi
liului popular. Noua redacta
re răsDunde și cazurilor în 
care alegerea se face în func
țiile ce ar deveni vacante.

La art. 40, care reglementea
ză atribuțiile comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
comunale, s-a propus comple
tarea textului de la lit j cu o- 
bligația acestor organe de a 
organiza și conduce și activita
tea de nrevenire și stingere a 
incendiilor.

Considerînd că proiectul le
gii de organizare și funcționa
re a consiliilor populare răs
punde necesității de a crea 
cadrul juridic corespunzător 
pentru desfășurarea în cît mai 
bune condiții a activității or
ganelor locale ale puterii si ale 
administrației de stat. Comi
sia administrativă si Comisia 
juridică propun Marii Adunări 
Naționale adoptarea proiectu
lui în forma prezentată.

siliului popular județean, Pe- a 
tre Nicolae, prim-secretar al ™ 
Comitetului municipal Con
stanța al P.C.R., președintele Mb 
Consiliului popular municipal, “ 
Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului, Maria Ciocan, se- A 
cretară a Consiliului național 
al femeilor, redactor-șef al re
vistei „Săteanca", Ștefan Pe- A 
terfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, președintele 
Consiliului oamenilor muncii 0 
de naționalitate maghiară, 
Barbu Popescu, prim-vicepre- 
șeainte al Consiliului Superior @ 
al Agriculturii, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consi- 
fiului popular municipal Bucu- @ 
rești, Ludovic Fazekaș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R., pre- 
ședințele Consiliului popular W 
județean, Constantin Dăscă- 
lescu, prim-secretar al Comi- a 
tetului județean Galați al " 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, Aurel 
Moga, ministrul sănătății, E- " 
duard Eisenburger, președin
tele Consiliului oamenilor £ 
muncii de naționalitate ger- 
mană, redactor-șef al revistei 
„Karpaten Rundschau", Du- 0 
mitru Tîrcolea, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Buzescu, 0 
județul Teleorman, Aurel Rău, 
scriitor, redactor-șef al revistei 
„Steaua“ din Cluj, și Adalbert 0 
Crișan, prim-secretar al Co
mitetului județean Bistrița- _ 
Năsăud al P.C.R., președinte- 
le Consiliului popular jude
țean.

Proiectul de lege a fost dis- V 
cutat apoi pe articole și su
pus în întregime votului de- 
putaților.

Cu amendamentele propuse 
de deputați, Marea Adunare 
Națională a adoptat prin vot 
secret, cu bile, Legea de or
ganizare și funcționare a con
siliilor populare.

în continuarea ordinii de 
zi, ministrul justiției, Adrian 
Dimitriu, a prezentat expu
nerea la Proiectul de lege 
pentru organizarea iudecăto- 
rească, iar deputatul C. Pa- 
rascluvescu-Bălăceanu, vice
președinte al Comisiei juri- 
dice, a prezentat raportul a- 
cestei comisii la proiectul de 
lege.

După discutarea pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu 
bile, Legea pentru organiza
rea judecătorească.

Ministrul justiției a prezen
tat, de asemenea, expunerea 
la Proiectul de lege privind
comisiile de judecată. Rapor- 0 
tul Comisiei juridice și al 
Comisiei administrative la a- 
cest proiect de lege a fost ți- 
nut de deputatul Traian Io
nașcu, președintele Comisiei 
juridice.

La dezbaterea generală a- 
supra acestui proiect de lege 
au luat cuvîntul deputății Tu
dor Drăganu, profesor la U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj, Gheorghe Vasilichi, 
președintele Uniunii centrale 
a cooperativelor meșteșugă
rești, și Teodora Serșun, pre
ședinta Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinde
rile industriei ușoare și ali
mentare.

Proiectul de lege a fost 
discutat apoi pe articole și
supus votului deputaților. ® 
Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu 
bile, Legea privind comisiile 0 
de judecată.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, 0 
deputatul Alexa Augustin, 
procurorul general al Repu- 
blicii Socialiste România, a 0 
prezentat expunerea la Pro
iectul de lege pentru organi- 
zarea și funcționarea Procu- " 
raturii Republicii Socialiste 
România. Raportul Comisiei 
juridice Ia acest proiect de 
lege a fost expus de deputa
tul Tudor Drăganu, vicepre- 0 
ședințe al acestei comisii. • Peste 12 000 de spectatori

După ce Proiectul de lege au urmărit în orașul La Valle-
a fost discutat pe articole și meciul internațional de
supus votului deputaților, Ma- ec*li?a ,OC?2ă
rea Adunare Națională a a- rlana 51 L0™3»13
doptat, prin vot secret, cu 
bile, Legea pentru organizarea 
și funcționarea Procuraturii 
Republicii Socialiste România.

Lucrările “

Plecarea unei delegații române în Cuba
La plecarea de pe aeropor

tul Băneasa erau prezenți to
varășii : Petre lAipu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Probleme de Organizare și Sa
larizare, Vasjle Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Petru 
Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

A fost, de asemenea, prezent 
Jesus Barreiro Gonzalez, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Cuba 
la București, și membri ai am
basadei.

Joi dimineața a plecat spre 
Havana o delegație a Republi
cii Socialiste România, care va 
participa la festivitățile prile
juite de cea de-a X-a aniver
sare a „Zilei Eliberării*', săr
bătoarea națională a Republi
cii Cuba.

Delegația este condusă de 
tovarășul Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul căilor ferate. Din delega
ție fac parte Vasile Mușat, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Havana, Ion 
Botar, secretar al Institutului 
Român de Relații Culturale cu 
Străinătatea.

Stația din Periam, situată 
răscrucea drumurilor de fier din 
Cîmpia Banatului, și-a sărbăto
rit joi după-amiază 80 de ani de 
existență. La adunarea festivă, 
semnificația aniversării a fost 
subliniată de ing. Adrian Sol- 
tuz, șeful serviciului tehnic al 
Direcției regionale C.FR. Timi
șoara. El a relevat rolul impor
tant pe care-1 îndeplinește aceas
tă unitate feroviară în rețeaua 
căilor ferate din Banat, prin care 
trec zilnic 30 pînă la 40 de tre
nuri.

In cinstea muncitorilor stației 
C.F.R. Periam, formații artistice 
de amatori au prezentat un fru
mos spectacol.

la

Delegația Uniunii Tineretu
lui Iugoslav condusă de Ma- 
dor Mirko, membru al prezi
diului U. T. I., președinte al 
Uniunii Tineretului din Repu
blica Croația, a fost primită 
ieri de tovarășul Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

In cadrul 
au avut loc 
s-a procedat 
reciprocă cu 
vitatea celor 
s-a efectuat un schimb de pă-

discuțiilor, care 
cu acest prilej, 
la o informare 
privire la acti- 
două organizații,

reri asupra principalelor eve
nimente ale mișcării interna
ționale de tineret și au fost 
analizate posibilitățile de dez
voltare continuă a relațiilor 
de cooperare între Uniunea Ti
neretului Comunist și Uniunea 
Tineretului Iugoslav.

Întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

A pârtiei pat Nicolae Crista- 
che, adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C.

In sala „Luchian“ a Muzeului 
de Artă din Cluj a avut loc joi 
un recital de lieduri dat de Ma
riana Niculescu și Gheorghe Roșu 
acompaniați la pian de Eva Sava 
Manifestarea a fost închinată cen
tenarului marelui pictor român.

Am urmărit, cum a 
făcut toată lumea, 
fantastica odisee a 
cosmonauților ame
ricani către Lună și 
mărturisesc că do
resc din toată inima 
ca în cursul zilei de 
astăzi să aud că au 
ajuns cu bine la baza 
lor. Zborul spațial nu 
a fost lipsit de mari 
riscuri, de unele in
certitudini care ți
neau de prezenta ne
prevăzutului, și el 
factor al tuturor reu
șitelor. Gîndiți-vă la 
numărul extraordi
nar de piese care al
cătuiau această navă 
fără precedent, gin- 
diți-vă la factorii 
surpriză care puteau 
apărea din neantul 
albastru înfruntat cu 
viteze de ordinul 
fanteziei. A învins 
încă o dată îndrăz
neala omenească și 
improbabilitățile nu 
puteau fi decît ace
lea pe care la vre
mea lor, Columb sau 
Magellan aveau să 
le întîlnească. Im
portant mi se pare 
că geniul omenesc a 
reușit să învingă 
inertia unui astru pe 
care locuiește de ci
ne știe cînd, că ari
pa lui novatoare a 
bătut pînă sub stele, 
îndrăzneala celor trei 
este superbă și nu
mele lor se înscriu 
alături de alți eroi, 
și de alte naționali
tăți, navigatori în 
mările incertitudinii. 
Cred că omenirea în
treagă a urmărit cu 
o vie curiozitate sal-

tul extraordinar că
tre necunoscut și un 
sentiment unanim de 
recunoștință s-a ivit 
față de acești oa
meni.
jurul Lunii râmîne 
însă
triumf al creierului 
omenesc, calculator, 
al geniului celor ce 
au construit straniul 
obuz ce ne-a uimit 
pe toți.

Am privit cu aju
torul camerei de te
leviziune solul trist,

Călătoria în
mai întîi un

LUNA
EUGEN BARBU

arid, prăfos, plin de 
cratere al satelitului 
nostru natural. Des
crierea obiectivului 
tuturor poeților din 
lume nu ne îneîntă. 
Ceea ce în vers era 
sideral, angelic, teri
toriu al gîndurilor 
celor mai diafane s-a 
dovedit în realitate 
un teritoriu inospi
talier, bun poate 
pentru explorări 
geologice. M-am în
trebat de multe ori 
ce căutăm noi aco
lo ? Mi s-a răspuns 
în multe feluri și 
cel mai mult m-a în
grijorat ideea că o- 
menirea este stăpî-

nită de presentiment 
tul distrugerii Terț 
rei, actul nebunesc 
al călcării pe solul 
lunar nefiind decît 
un gest de conserva
re. Mărturisesc că o 
tristețe covîrșitoare 
mă însoțește adese
ori gîndindu-mă la 
capacitatea de dis
trugere în arme, a- 
cumulată de om. 
Poate garanta cineva 
că un imprudent san 
un dement nu o să 
încerce să își orga
nizeze un spectacol 
neronian ? Cred în 
rațiune, în capacita
tea de selecție a fap
telor umane, dar o 
îndoială nefastă roa
de din cînd în cînd 
sufletul meu. Am ză
rit de la acea dis
tanță fenomenală 
imaginea pămîntului 
nostru. Arăta ca un 
creer, palpitînd de 
viață, rîurile și pă
durile închipuiau 
circumvoluțiuni bi
zare, stranii, părea 
că viata însăși a luat 
un chip într.o alcă
tuire albă. Era mag
nific, îmi venea sa 
strig de entuziasm. 
Am avut senzația că 
Omul încălca legea 
mută a Divinității. 
Ne așezasem într-un 
tron de văzduh și 
contemplam de aco
lo o Operă extraor
dinară plutind în 
eter. Gîndirea însăși 
trebuie că arată ast
fel Ia o scară infinit 
tă. Am văzut idei, 
cum spune poetul...

BECKET
rulează la Patria (orele 10; 
13.30; 17; 20.30).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER și MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ;
21) ; Excelsior (orele 9) ; (am
bele serii) ; Gloria (orele 9) ;

PROFESIONIȘTII
rulează la Festival (orele
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16.15 ;
18,45; 21,15? ; Melodia (o-
rele 9,45 ; 12,15 ; 15,15 ;
17,45; 20,15), Feroviar (orele
8.15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 ; 21) ; Excelsior (orele 
12; 14,30; 17; 19,45).

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45) 
In completare Mai tare ca 
piatra. București (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21 în com
pletare A 3-a Constanță).

URLETUL LUPILOR
rulează la Capitol (orele 8,30;
10.45 ; 15.30 ; 18 ; 20,30). Gloria 

(orele 13,30 ; 16 : 18.15 ; 20.30) ;
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ;

14,15 ; 16,30; 18,45 ; 21. în
completare Mistere în piatră).

VERA CRUZ
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,45; 15,45; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 9; 11,15;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Bu-

Foto: VIOREL BABA

Cea mai populară competiție internă, campionatul de casă al șa
hiștilor atrage in fiecare după-amiază, la clubul uzinei, numeroși 

amatori

W VAST SI MOBILIZATOR
PROGRAM 0E MUNC.A

PENTRU TINERETUL PATRIEI
INSTITUTUL

DE CERCETARE
SI PROIECTARE MAȘINI» »

UNELTE Șl AGREGATE
BUCUREȘTI

SPORT
în turneu peste hotare

PETROLUL A CTȘTIGAT

• Echipa de fotbal Petrolul 
Ploiești și-a început turneul în 
Algeria, jucînd la Alger cu for
mația locală „Sonatrach**. Fot
baliștii români au obținut vic-0 toria cu scorul de 3-0 (1-0).

PROGRESUL A PIERDUT

sesiunii continuă.
★
zilei au avut loc

A greșul București. Fotbaliștii lo- 
u " calnici au repurtat victoria cu 

scorul de 2-0 (1-0) prin puncte
le marcate de Grech (2).

• In continuarea turne 
internațional de tenis de

ului 
la

iarîn fata lui Dron (România),
Marcu (România, a abandonat, 
fiind suferind după ce a pier
dut primul set (1-6) în partida 
cu Lall (India).

• De cînd a semnat contrac
tele ca jucător profesionist 
(1957), fotbalistul brazilian Pele 
a marcat 938 de goluri. în echi
pa Braziliei. Pele a înscris 61 
de puncte. în meciurile oficiale 
ale echipei sale, F.C. Santos, 
celebru] Pele a marcat 407 
puncte.
• Redacția sportivă a agen

ției ..France Pre*se“ a desem
nat ca cei mai buni sportivi 
din lume ai anului 1968 pe atle
tul american Bob Beamon și oe 
francezul Jean Claude Killy, 
în clasamentul mondial femi
nin pe primul loc a fost trecută 
Debbie Meyer (S.U.A.).

In cursul
ședințe ale comisiilor econo
mico-financiară, juridica și de 
politică externă ale Marii A- 
dunări Naționale.

• Calcutta, jucătorul român Pe
tre Mârmureanu l-a învins în 
5 seturi : 6-8, 1-6. 7-5. 9-7. 6-4 
pe polonezul Nowicki. Tot în 0 sferturile de finală, campionul 
României Ilie Năstase a dispus 
cu 6-4, 6-2. 6-3 de indianul
Vinay Dhawan. Mirsa (India) 

(Agerpres) w a cîștigat cu 7—9, 8—6, 6—3, 6—3.

• în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Canada, repre
zentativa de hochei pe gheată 
a Cehoslovaciei a jucat la Win
nipeg cu o selecționată a tării 
gazde. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 6-2 (1-0. 3-1. 
2-1).

19,30 — In completare Alba 
Iulia).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Doina (orele 11,30; 
16: 19,30); PROGRAM PEN
TRU COPII (orele 9; 10).

VALEA ALBINELOR
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30, sîmbăta orele 13 —

NEÎNȚELESUL
rulează la Buzești (orele 18: 
20,30; FETE ÎN UNIFORMA 
orele 15,30 — în completare 
Orizont științific nr. 10/1968), 
Unirea (orele 15.30; 18; 20,15). 

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
FIUL LUI TARZAN

rulează la Dacia (orele 8,15—
20 în continuare).

CINEMATOGRAFE
cegi (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

COLUMNA
rulează la Lumina (orele 9— 
16,45 în continuare; 19,45 — 
în completare Mistere în pia
tră), Grivița (orele 10; 13; 16; 
19,30), Arta (orele 9,30—16 în 
continuare; 19,15 — în com
pletare O zi în Transilvania), 
Flamura (orele 9; 12,30; 16;

DESENE ANIMATE; în fie
care dimineață matineu cu 
filmul PIRAMIDA ZEULUI 
SOARE la orele 10).

MONDO CANE
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TREI COPII MINUNE
rulează la înfrățirea (orele 
15; 17,30; 20 — In completare 
Soarele negru).

SAMURAIUL
rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,15 — în completare
Valul).

PRINȚESA
rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17.45; 20).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30 — în comple
tare Atletism).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Cotroceni (orele 
18; 20,30). SUPER AUTOMA
TUL (orele 15,30 — în comple
tare Țara de sub aripile pes
cărușului).

HOMBRE
rulează la Volga (orele 9.30— 
16 în continuare; 18,15; 20,30), 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

AVENTURIERII
rulează la Munca (orele 16; 
18: 20) PENTRU CÎȚIVA DO
LARI ÎN PLUS; UN DOLAR 
GĂURIT (matineu orele 10).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30. De la 26 de
cembrie MARIANNA, AGEN
TUL 0555 orele 15,30; 18; 20,30 
— In completare Centenar 
minier).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15. De la 26 decembrie 
HEIDI orele 16; 18; 20 — în 
completare Naufragiul).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII
rulează la Miorița (orele 9,15 ; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

Convinși că rezultatele activi
tății noastre vor contribui la 
progresul economiei naționale, 
ne angajăm la îndeplinirea ur
mătoarelor obiective principale :

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

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

2. — Prin proiectarea la 
ICPMUA si a asigurării asis
tenței tehnice pentru executarea 
în țară a 8 mașini-unelte desti
nate Uzinei de mașini grele 
București, vom contribui la re
ducerea importului, obținîndu-se 
economii valutare echivalente 
sumei de 23 300 000 lei.

4. — în colaborare cu 
F.M.U.A., pentru finalizarea lu
crărilor de cercetare privind 
realizarea ghidajelor placate cu 
mase plastice indigene, ne pro
punem aplicarea experimentală 
a acestora la 2 mașini-unelte, 
astfel ca în urma rezultatelor 
obținute să se reducă importul 
acestor materiale prîn extinde
rea lor și la alte mașini. In a- 
celași scop, pentru finalizarea 
lucrării de cercetare privind 
elementele tipizate de ungere, 
vom aplica experimental aceste 
elemente la o mașină.unealtă.

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

6. — în scopul reducerii pre
țului de cost și a termenului de 
asimilare a mașinilor agregat, 
se va extinde gama de elemente 
tipizate prin proiectarea cape
telor de găurit cu indexare și a 
săniilor cu avans electro-meca- 
nic.

7. — în vederea menținerii 
actualelor produse Ia nivelul 
tehnicii mondiale și al diversi
ficării gamei de mașini-unelte, 
se va începe acțiunea de proiec
tare a unei familii noi de ma
șini orizontale de alezat și fre-

zat, a unei familii de mașini de 
frezat longitudinal, a unui strung 
paralel cu comandă program 
numerică și a unei familii de 
mașini de rectificat plan.

INSTITUTUL
DE CERCETĂRI
Șl PROIECTĂRI

NAVALE - GALATI

VASTE CONSTRUCȚII IN
PERIMETRUL ORAȘULUI
(Urmare din pag. I)

noase", ne spune șeful de echipă 
George Grigore. Tineri ca Pa
vel Chiculiță. Nicolae Tudorea- 
nu și mulți alții sînt purtători a 
cîte 5 steluțe de fruotași în mun
că și se pare că în curind se a- 
propie a șasea. Adevărate conste
lații în formare pe piepturile ti
nerilor constructori ai cartierului 
Țiglina IT1.

Și asemenea maxime „profesio
nale" poți auzi la tot pasul prin
tre tinerii constructori. „Lumina 
vine, de fapt, din ardere și fră- 
mîntare — ne spunea meșterul 
mozaicar Dumitru Proca. Tinerii

Vasile Bolea, Neculai Cărare, din 
echipa mea, și încă alți 300 ti
neri de diferite meserii, după ce 
lasă din mînă uneltele de lucru, 
prind hîrtia și condeiul și învață 
pentru a deveni muncitori des
toinici, capabili să dea viață ce
lor mai îndrăznețe proiecte". In
tr-adevăr, realitatea înconjură
toare probează pe deplin pasiunea 
cu care muncesc și se pregătesc 
necontenit harnicii constructori 
de pe șantierele orașului. Alizee 
de lumină bat tot mai prielnic 
spre țărmul adevăratelor legen
de pe care le făuresc — din be
ton și oțel — constructorii Com
binatului Siderurgic de la Galați.

Conștienți de aportul pe care 
trebuie să-l aducem la dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului, precum și de fap
tul că institutul nostru dispune 
de un important potențial uman 
și material, ne angajăm :

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

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

— Vom realiza cu o lună 
înainte de termenul planificat 
studiile și proiectarea modele
lor experimentale în vederea 
asimilării în țară a următoare, 
lor utilaje : caldarine cu gaze 
de evacuație, mecanisme pro
pulsate cu braț rabatabil, răci- 
toare pentru instalațiile afe
rente motoarelor de propulsie.

— Asimilarea în 
lajelor enumerate 
aduce o economie 
circa 150 000 lei.

— în vederea 
materialului lemnos 
vom acționa, în colaborare cu 
organele de specialitate ale Mi
nisterului Economiei Forestiere, 
pentru aplicarea în producție 
a cercetărilor efectuate cu pri
vire la introducerea la nave a 
plăcilor aglomerate din lemn 
melaminate.

.— Prin îmbunătățirea orga
nizatorică a activității de pro
iectare și extinderea utilizării 
mașinilor de calcul vom realiza 
o reducere a prețului proiecte
lor prevăzute în 1969 cu 200 000 
lei față de cel planificat.

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

tară a uti- 
mai sus va 

de valută de

economisirii 
deficitar

TEATRE
Opera Română : OTHEL

LO, ora 19,30 ; Teatrul de O- 
peretă : VOIEVODUL ȚIGA
NILOR (premieră), ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (sala Comedia) : 
BECKET, ora 19,30; (sala 
Studio): PĂRINȚII TERI
BILI, ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie : UCIGAȘ FĂRĂ 
SIMBRIE, ora 10,30 ; Teatrul 
Mic : OFIȚERUL RECRU- 
TOR, ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : VICTIMELE
DATORIEI, ora 20 ; (Sala 
Studio) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINUL, orele 15 și 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" : 
FRUMOASĂ DUMINICĂ DE 
SEPTEMBRIE, ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : CÎND LUNA 
E ALBASTRĂ, ora 20 ; Tea
trul Giulești : MEȘTERUL 
MANOLE, ora 19,30 ;

TELEVIZI UNE
11,00 — Limba rusă. Lecția

38-a (relu^-e).
11.30 — Limba spaniolă. Lec

ția 39-a.
12,00 — închiderea emisiu

nii de dimineață.
17.30 — Telex TV.
17,35 — Actualitatea în a- 

gricultură. Tur de 
orizont științific.

17,50 — Actualitatea indus
trială.

18,05 — Limba spaniolă. 
Lecția 39-a (reluare).

18.30 — La porțile cunoaș
terii".

19,00 — Telejurnalul de sea
ră. — Buletinul me
teorologic.

19,45 — Ghid utilitar.
19.50 — Opinia dumneavoas

tră ,,pași spre ideal"
20,00 — Teleglob — emisiu

ne de călătorii geo
grafice. De la Luxor 
la Karnak.

20,20 — Desene animate.
20,30 — Studioul muzical 

Povestea instrumen
telor muzicale.

21,00 — Film artistic : „Mi
rajul" cu Gregory 
Peck și Diana Bra
ke.

22.50 — Telejurnalul de
noapte.

C.FR


PRESA TUNISIANĂ DESPRE PRIMIREA CĂLDUROASĂ 

CU CARE AU FOST ÎNTÎMPINAȚI OASPEȚII ROMĂNI

TUNIS 26. — Trimisul special 
al Agerpres, C. Benga, transmite : 
Presa tunisiană de joi și posturile 
de radio și televiziune au publi
cat și transmis ample reportaje 
cu privire la vizita oficială a mi
nistrului de externe al României, 
Comeliu Mănescu, care împreună 
cu Habib Bourghiba jr., secretai 
de stat pentru afacerile externe 
al Tunisiei, au fost oaspeții ora
șelor Kairouan și Gafsa.

„L’ACTION", „LA PRESSE", 
„AL AMAL“ și „AL SABAH" 
au consacrat în primele lor 

evenimente-
apre- 
vizi-Îiagini rezervate

or importante spații 
ciabile relatărilor despre 
tă. „Kairouan — unul dintre cele 
mai vechi leagăne ale civilizației 
arabe, vestit prin moscheele sale, 
adevărate comori arhitectonice, 
prin neîntrecutele soukuri (baza
re) unde se află o deosebită va
rietate de obiecte de artizanat — 
a făcut ministrului de externe al 
României o primire din cele mai 
entuziaste, așa cum se face prie
tenilor apropiați, scrie ,,L’AC
TION". De o parte și de alta a 
principalelor artere ale orașului 
populația flutura stegulețe româ
nești și tunisiene, iar formații 
de muzică populară în tradițio
nalele costume naționale executau 
muzică chaabi și andaluză. Dea
supra principalelor clădiri ale 
orașului se aflau arborate drape
lele de stat ale României și Tu
nisiei, iar oficialitățile locale, în 
frunte cu Mongi Fekih, guverna
torul provinciei, a făcut oaspeți
lor o primire din cele mai căl
duroase. In încheierea reportaju
lui se subliniază că gazdele au 
folosit prezența oaspeților români 
Ia Kairouan pentru a se interesa 
despre succesele obținute de po
porul român în construirea noii 
societăți socialiste.

La sosirea în orașul Gafsa, scrie

la rîndul său ziarul „AL AMAL“ 
Comeliu Măuescu, Habib Bour- 
guiba jr. și persoanele care i-au 
însoțit au fost salutați de guver
natorul regiunii Abdesalem Ghe- 
dira și de oficialitățile locale. Ca 
și la Kairouan oaspetele român $i 
suita sa s-au bucurat de aceeași 
primire entuziastă.

In regiunea Gafsa oaspeții ro
mâni au vizitat plantații de pal
mieri, instalații de irigare, minele 
de la Metaaoui, oazele Tezeur 
și Nefta, obiective turistice și au 
avut numeroase convorbiri cu 
conducătorii locali.

La încheierea vizitei prin ora
șele tunisiene, Habib Bourguica 
jr. a oferit în saloanele hotelului 
„Jugurtha* un dineu în cinstea 
ministrului de externe al Româ
niei. Au participat Nicolae Sipoș, 
ambasadorul României ia Tunis, 
Ștefan Cleja. ambasador, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Mahmoud Maamouri, ambasado
rul Tunisiei la București, și alte 
persoane oficiale. Dineul s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

VIETNAMUL DE SUD. —
Pa+r’oți în așteptarea d^- 

ci anșă ri i atacv Fui

DELEGAȚIA
A.R.L.U.S. IN VIZITĂ

Astăzi „Apollo-8" 
revine pe Terra

NU „PLANULUI
MANSHOLT"!

Revendicările unor

organizații țărănești
din Italia, Franja

fi Belgia
La Milano a avut loc o întîl- 

nire a reprezentanților unor or
ganizații țărănești denumite Miș
cările de apărare a gospodăriilor 
familiale din Italia, Franța ți 
Belgia.

Moțiunea adoptată la sfîrșitul 
Intîlnirii, consacrată repercusiu
nilor planului Mansholt, care vi
zează reducerea pînă în 1980 cu 
SO la sută a numărului agricul
torilor, atrage atenția că aplicarea 
acestui plan va duce la elimina
rea gospodăriilor agricole mici ți 
mijlocii ți la întărirea marilor ex
ploatări agricole capitaliste. Mo
țiunea preconizează apărarea ur
mătoarelor revendicări: reduce
rea prețurilor la produsele in
dustriale necesare agriculturii, 
punerea în aplicare, în cadrul 
Pieței comune, a unei politici a- 
gricole de cooperare care să re
zolve adevăratele probleme soci
ale ale țăranilor din țările mem
bre.

GREVA
DOCHERILOR
AMERICANI

Negooierile dintre reprezen
tanții docherilor greviști din por
turile de pe coasta atlantică a 
S.U.A. și cei ai patronatului vor 
fi reluate vineri, anunță agenția 
U.P.I. Greva docherilor declara
tă în urmă cu o săptămînă, după 
expirarea celor 80 de zile de in
terdicție a grevei ordonată de 
președintele Johnson în baza legii 
„Taft-Hartley", este efectivă în 
toate porturile americane de pe 
coasta Atlanticului. La New York, 
48 de nave sînt complet imobili
zate, nici o altă navă nu a pu
tut părăsi portul. Potrivit autori
tăților portuare, greva docherilor 
provoacă pierderi patronatului a- 
preciate la 15 milioane dolari 
zilnic.

Greviștii cer respectarea preve
derilor noului contract de muncă 
de către toate administrațiile por
tuare și garantarea unor ajutoare 
pentru docherii care rămîn fără 
lucru.

al
F. N. F. la Paris

țările 
socialiste
Succese ale învățămintului din Cuba
In cinstea celei de-a zecea 

aniversări a revoluției — 1 
ianuarie — poporul cubin 
trece în revistă realizările 
obținute în toate domeniile 
de activitate. în acest dece
niu au fost făcuți pași im
portanți și în domeniul în
vățămintului. Dacă în trecut 
Cuba era printre cele mai 
înapoiate state, în prezent 
ea ocupă primul loc printre 
țările latino-americane in 
ce privește învățămîntul. 
Pînă la revoluție aproxi
mativ 30 la sută din popu
lația țării era analfabetă, 
în anul 1961, an în care s-a 
înfăptuit campania pentru 
lichidarea analfabetismului, 
în întreaga țară mai rămă
seseră doar 3,9 la sută ne
știutori de carte. In prezent, 
se apreciază că în Cuba 
analfabetismul a fost com
plet lichidat.

După instalarea regimu
lui revoluționar în Cuba a 
fost introdus sistemul unic 
de învățămînt în școlile ele
mentare și medii, s-a înfăp-

tuit reforma universitară și 
au fost desființate taxele 
pentru Invățămint. S-a in
stituit invățămintal de șase 
ani obligatoria. Un loc im
portant in sistemul invățâ- 
miutului popular îl ocupi 
internatele care oferă leenri 
pentru învățătură la peste 
IM Mi de copii. Aproxima
tiv ZSdttt de elevi și ata- 
denți primesc ajutoare din 
partea statului. In tară au 
fost construite coi școli me
dii si institute de invită mint 
superior ce pregătesc cadre
le pentru toate domeniile 
economiei naționale. Func
ționează 14 institute tehnice. 
In institutele zootehnice 
se pregătesc 35 Mt de tineri. 
A fost creată o adevărată 
rețea de institute agricole 
care, in anal 1971. va da 
12 M9 de tineri specialiști. 
Se prevede ca în anul 1ST! 
în școlile medii și institu
tele de invățămint superior 
să se poată pregăti peste • 
jumătate de milion de tineri.

teritoriului nord-vietnamez. 
Delegatul american l-a infor
mat pe reprezentantul guver
nului R. D. Vietnam de dorința 
S.U.A. de a se organiza o con
ferință în patru, „chiar înce- 
pînd de mîine“. Totodată, re
prezentantul S.U.A. a cerut cu 
insistență ca, în limita posibi
lităților, un reprezentant al 
F.NJL — care se găsește în
tr-o țară vecină/cu Franța — 
să sosească imediat la Paris, 
în calitate d£ reprezentant al 
Frontului, pentru ca proiectata 
conferință în patru să înceapă 
la 2 noiembrie. După aceea, 
președintele Johnson a făcut 
propunerea ca această confe
rință să înceapă la 6 noiem
brie. După ce amintește că 
reprezentantul F.N.E. a sosit 
fa Paris la 4 noiembrie, „ceea 
ce demonstrează atitudinea se
rioasă și de bunăvoință a 
F.N.E. în căutarea unei soluții 
pașnice", ziarul arată că repre
zentantul administrației saigo- 
neze a sosit la Paris abia după 
o lună, iar de atunci continuă 
sâ torpileze tratativele.

IN UNIUNEA 
SOVIETICĂ

MOSCOVA 26 Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : La 26 decembrie, M. A. 
Suslov, membru al Biroului Poli
tic, secrete»- al C.C. al P^.U.S., 
a primit delegația Consiliului Ge
neral al Asociației Române pentru 
legăturile de prietenie cu Uniu
nea Sovietică, condusă de Mihail 
Roșianu, membru al C. C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S., care se află 
la Moscova la invitația Uniunii 
asociațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu țările străi
ne ți a Asociației de prietenie so- 
vieto-română.

La convorbiri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au luat parte Teodor 
Marinescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, și N. V. Popova, pre
ședintele Prezidiului Uniunii aso
ciațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu țările străine.

MOSCOVA 26 — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolo
veanu, transmite: Delegația 
ARLUS, condusă de tov. Mihaii 
Roșianu, membru al C.G. al 
P.G.R., președintele Consiliu
lui general ARLUS, care se 
află în vizită în Uniunea So
vietică, s-a înapoiat miercuri 
dimineața la Moscova din că
lătoria făcută la Tallin și 
Leningrad. Cu acest prilej, 
oaspeții români au luat cunoș
tință de succesele oamenilor 
muncii din cele două orașe, 
s-au întîlnit cu reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat și ai filialelor Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, au vizitat monumente 
de artă și cultură, locuri isto
rice.

In cursul zilei de miercuri, 
delegația, însoțită de V. I. Ko- 
notop, membru al C.G. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conduce
rii centrale a A.P.S.R., și de 
Ion Georgescu, prim-secretar 
al ambasadei române, a vizitat 
unități economice și științifice 
din orașul și regiunea Mos
cova.

e Nava se află într-un „coridor"" imaginar ce duce in zona 
de amerizare • Recuperarea va avea loc pe Întuneric

„Sîntem fericiți că Pămîntul se vede din ce în ce mai 
mare“ — a transmis joi seara prin radio comandantul navei 
cosmice „Apollo-8“, Frank Borman, cînd a fost întrebat des
pre starea de spirit a cosmonauților ce se întorc din zborul 
circumlunar.

In jurul orei 21,00 (ora Bucu- 
reș țiului) ei au trecut de punctul 
imaginar care marchează jumăta
tea distanței dintre Lună și Pă- 
mînt. In acel moment, nava se 
afla deja într-un „coridor", de a- 
semenea imaginar, care duce spre 
zona de amerizare din Pacific, la 
sud-vest de Insulele Hawal, un
de urmează să sosească vineri la 
17,51 (ora Bucureștiului).

Punctul principal al programu
lui de zbor d® joi — o corectare 
a traiectoriei — a fost anulată în- 
trucît s-a constatat că „Apollo-8“ 
evoluează cu precizie în direcția 
dorită. Aceasta trebuia să fie'a 
doua manevră de corectare a tra

cosmonaut!! nu au trebuit să e- 
fectueze toate cele trei manevre 
de corectare a traiectoriei prevă
zute în plan, fiind necesară doar 
una.

Intre timp, sub influența din 
ce în ce mai mare a atracției te
restre, viteza navei este în creș
tere. Joi, în jurul orei prînzului, ea 
se deplasa cu 5925 kilometri pe 
oră, iar seara a atins 6 679 kilo
metri pe oră.

Activitatea echipajului este re
dusă Ia minimum — cei trei cos- 
monauți se odihnesc cît mai mult 
posibil, pregătindu-se pentru di
ficilele manevre legate de ameri-
zare.

Pâmîntul văzut de la sute de mii de kilometri prin hublourile 
navei „Apollo-811

iectoriei de zbor în drumul spre 
Pămînt. Prima a avut loo 
miercuri după-amiază și s-a limi
tat la o modificare ușoară a vi
tezei vehiculului. Ultima mane
vră va avea loc vineri, cu două 
ore înainte de intrarea în atmo
sfera terestră. De altfel, nici în 
cursul ascensiunii lor spre Lună,

Tulburări

la Ibadan

R. D. GERMANA. — Construcții noi Io Leipzig

Dezvoltarea comerțului exterior
al R. P

Bulgaria întreține relații 
comerciale cu 102 state, un 
număr aproape dublu fată 
de cel cu care făcea comerț 
în urmă cu un 
relatează agenția 
In 1968 schimburile 
ciale ale Bulgariei 
cut cu 9.6 la sută 
anul 1967. valoarea 
rilor exportate sporind cu 
150 milioane leva (cu apro
ximativ 10 la sută). In cursul 
anului au fost semnate a- 
corduri și protocolari comer
ciale cu Algeria. Austria, 
Benelux, Chile, R-P. Chine
ză, Canada, Danemarca, 
Finlanda, Franța. Guineea, 
R.D. Germană. Yemenul de 
sud. Marea Britanie. Mon
golia, Norvegia. Tunisia, 
Turcia, Uruguay. R.D. Viet
nam și cu alte țări.

Structura comerțului ex
terior a suferit o modifica
re importantă în sensul spo- . 
ririi ponderii produselor 
industriale. Astfel, anul a- 
cesta produsele industriei 
constructoare de mașini re
prezintă 26,8 la sută din to-

deceniu — 
B.T.A. 

comer- 
au cres- 
față de 

mărfu-

Țărilor socialiste Ie revin 
75 la sută din totalul schim
burilor de mărfuri ale Bul
gariei din care peste jumă
tate — Uniunii Sovietice, 
principalul partener comer
cial al Bulgariei.

Aproximativ 25 la sută din 
comerțul exterior al Bulga
riei revine țărilor nesocia- 
liste. Schimburile de măr
furi cu acestea au crescut 
cu peste 15 Ia sută față de 
perioada dinainte de războL 
Tările în cun de dezvoltare 
ocupă 5,7 la sută din tota
lul schimburilor de mărfuri. 
In ultimii ani, comerțul eu 
acestea a crescut în medie 
cu 29.4 la sută pe an.

HANOI 28 (Agerpres) Ziarul 
.Xrar. Dar.- a publicat o 
corespondez țâ din Paris des
criind împrejurările în care 
au fost stabilite condițiile 
prealabile realizării înțelegerii 
pentru începerea conferinței 
In patra ce la Paris : Repre
zentantul Statelor Unite, scrie 
r.arri. a anunțat în ultima zi 
a lunii octombrie că S.U.A. 
au oprit în mod necondiționat, 
fncepfnd de la 1 noiembrie, 
bombardamentele aeriene și 
orice atac asupra ansamblului

SECRETARUL de ztat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia. Marko Nikezici, a ce
rut să fie eliberat din această 
funcție în legătură cu alegerea 
sa ca președinte al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Serbia, transmite agenția 
Taniug. Skupștina Federală a 
R.S.F. Iugoslavia a aprobat a_ 
ceastă cerere fi a hotărit ca 
Mișo Pavieevici, fort adjunct al 
Secretarului de stat pentru afa
cerile externe, să îndeplinească 
funcția de secretar de stat pen
tru afacerile externe pină la nu
mirea unei alte persoane in a- 
cest post.

Agenția France Presse re
latează că la Ibadan, capi
tala Nigeriei occidentale, 
precum fi in alte localități 
din această provincie nige
riana, au continuat cioc
nirile intre grupuri de ma- 
nifestanți și poliție. Agenția 
citată precizează că la Is- 
hara, localitate situată la 
aproximativ 5o de km sud 
de Ibadan, patru persoane 
civile și un soldat aparți- 
nind forțelor locale de or
dine au fost uciși in cursul 
unei asemenea ciocniri.

Totodată, s-a anunțat ed 
autoritățile de la Ibadan 
au arestat fn orașele în 
care au fost instituite res
tricții de circulație peste 
100 de persoane. Aceste 
tulburări au fast declanșate 
In urma hotărtrii autorită
ților de a majora impozi
tele. determinate de creș
terea cheltuielilor războiu
lui civil din Nigeria.

UN convoi de vehimle apxr- 
ținiad trupelor portugheze. a 
eirut recent intr-o ambuscadă 
organizată de forțele patriotice 
angoleze în provincia Cabinda, 
anunță agenția portugheză de 
presă Lusitania. Incidentul s-a 
soldat eu moartea sau rănirea 
mai multor soldați portughezi.

Moscova: Adunare consacrată 
proclamării republicii 

in România
MOSCOVA 26. — Cores

pondentul Agerpres, N. Cris
toloveanu, transmite: Asocia
ția de prietenie sovieto-ro- 
mână (A.P.S.R.) a organizat 
joi la Moscova o adunare fes
tivă consacrată celei de-a 
21-a aniversări a proclamării 
republicii in România. Adu
narea festivă a fost deschisă 
de V. I. Konotop, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secre
tar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., preșe
dintele A.P.S.R. Au luat cu- 
vintul A. K. Melnicenko, 
membru al Conducerii cen
trale a A.P.S.R., și Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Consi
liului general A.R.L.U.S. Vor
bitorii au subliniat însemnă
tatea istorică pe care a avut-o

proclamarea republicii în via
ța poporului român, succesele 
remarcabile obținute de oa
menii muncii din Republica 
Socialistă România, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, în anii construcției 
socialiste.

La adunare au participat 
reprezentanți ai M.A.E. al 
U.R.S.S., activiști de partid, 
membri ai conducerilor U- 
niunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale 
cu țările străine și A.P.S.R., 
oameni ai muncii.

Au fost prezenți Teodor 
Marinescu, ambasadorul Ro
mâniei la Moscova, membri ai 
ambasadei, precum și mem
brii delegației A.R.L.U.S., a- 
flată în vizită la Moscova.

Previziunile meteorologice pen
tru regiunea amerizării rămîn fa
vorabile. Vizibilitatea este de 
16—18 kilometri, valurile depă
șesc cu puțin un metru, iar ris
cul unei furtuni locale nu este 
mai mare de cinci la sută. Admi
nistrația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic a anunțat că îna
inte de a fi transportați pe calea 
aerului la centrul spațial din 
Flouston, cei trei cosmonauți vor 
rămîne 20 de ore la bordul port
avionului „Yorktown", însărcinat 
cu conducerea operațiunilor de 
recuperare care se vor desfășura, 
pentru prima oară în istoria zbo
rurilor cosmice americane, rij 
întuneric,

• Trei vase ale marinei mili
tare americane se află în regiu
nea prevăzută pentru ameriza
rea navei cosmice „Apollo-8", 
pentru a lua la bord pe cei trei 
cosmonauți americani. Vasul 
portavion „Yorktown" patrulea
ză în imediata apropiere a 
punctului fixat pentru ameriza
re la 1 600 km. sud-vest de Ha- 
wai. Al doilea vas, crucișătorul 
„Cochrane“, alături de nava 
specială de telecomunicații „Ar
lington", cea mai modernă navă 
a marinei militare americane de 
acest gen, supraveghează zonele 
învecinate. Vasele de comunica
ții n-au fost folosite pînă în pre
zent la recuperarea echipajelor 
cabinelor spațiale. Participarea 
navei „Arlington* se explică 
prin importanta misiunii echi
pajului capsulei „Apollo-8“, cît 
și prin posibilitatea de a ameriza 
la o distanță mai mare de punc
tul prestabilit, existentă în con
dițiile intrării în atmosfera te
restră de pe o traiectorie atît de 
dificilă. O greșeală infimă la 
stabilirea direcției de deplasare 
a capsulei spațiale poate să aibă 
drept rezultat amerizarea la o 
distanță apreciabilă de zona 
stabilită inițial.

seu

LA BAGDAD a fort dat pu
blicității un decret semnat de 
șeful statului si guvernului ira
kian, generalul Ahmed Hassam 
Al Bakr, cu privire la crearea 
unui „tribunal revoluționar 
însărcinat cu anchetarea si ju
decarea persoanelor implicate 
în acțiuni de spionaj și în com
ploturi". Decretul îl numește 
pe colonelul Aii Hadi drept 
președinte al acestui tribunal.

Agenția France Presse amin
tește că 86 de persoane se află 
arestate în prezent în Irak, sub 
învinuirea de a fi complotat 
pentru răsturnarea guvernului 
si de a fi organizat o rețea de 
spionaj în favoarea unei țări 
străine. Printre acuzați se nu
mără fostul prim-ministru ira
kian Abdel Rahman Al Bazzaz 
și fostul ministru al apărării, 
generalul Abdel Azlz al OkeillL

ULAN BATOR: SESIUNEA
MARELUI HURAL

LA ULAN Bator s-au 
cheiat joi lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole. La 
sesiune au fost adoptate legile 
cu privire la planul de dezvolta
re a economiei naționale si cul
turii pe perioada 1969—1970. pre
cum si legea cu privire la buge
tul de stat pe 1969.

La ședința de închidere a lu
crărilor sesiunii, deputății au a- 
doptat o declarație de solidari
tate cu lupta poporului vietna
mez împotriva agresiunii ameri
cane și și-au exprimat sprijinul 
deplin față de cererea justă a 
poporului vietnamez de a se 
pune capăt intervenției armatfi a 
S.U.A. în Vietnam.

în-

CONDUCEREA Partidului So
cial Democrat din R. F. a Ger
maniei a hotărit încetarea edi
tării ziarului „Volkszeitung" din 
Kiel. Acesta este unul din cele 
mai vechi ziare social-democra- 
te din Germania occidentală. 
Presa apreciază că hotărîrea 
conducerii social-democrate ar 
fi fost dictată de poziția criti
că pe care ziarul din Kiel a a- 
doptat-o fată de orientarea ge
nerală a P.S.D.G. și, în special, 
față de participarea acestui 
partid la „Marea coaliție". Ho- 
târirea de a înceta editarea zia
rului amintit a fost întîmpinată 
cu împotrivire din partea unor 
largi cercuri social-democrate și 
progresiste din Kiel.

COMPANIA franceză „ENSA“, 
filială 3 grupului Schneider, a 
Încheiat un contract cu repre
zentanții firmelor de comerț ex
terior din Republica Democrată 
Germană, în baza căruia firma 
franceză va construi în R.D.G. 
o fabrică de produse chimice. 
Valoarea contractului se ridică 
la suma de 245 milioane franci. 
Acesta este al treilea contract 
încheiat între „ENSA" și firme 
din R.D.G.

ZĂPADA abundentă căzută 
în ultimele 24 de ore în regiu
nea Alpilor Elvețieni a provo
cat întreruperea traficului fe
roviar și rutier în numeroase 
puncte. Pe Grand Saint Ber
nard zăpada a atins o înălțime 
de patru metri, iar avalanșele 
au izolat un număr însemnat 
de localităfi. Ploaia alternînd 
cu zăpada, situația amenință 
sâ se agraveze.

12 ORE ARMISTIȚIU...
ARMISTIȚIUL acceptat de 

părțile aflate în conflict în Ni
geria pentru data de 25 decem
brie nu a durat decît 12 ore. în 
ciuda apelurilor adresate de 
Papa Paul al VI-lea, împăratul 
Haile Selassie și șefii unor state 
africane, aviația federală a re
luat în aceeași zi bombardamen. 
tele asupra Umuahiei și împo
triva pozițiilor deținute de for
țele biafreze. Atitudinea guver
nului federal nigerian a deter
minat Departamentul de Stat, a- 
preciază agenția France Presse, 
să adopte hotărîrea de a împru
muta un număr de patru avioane

de transport organizațiilor inter
naționale care furnizează aju
toare în hrană și medicamente 
populației civile biafreze.

LA 26 decembrie, în Uniunea 
sovietică a fost lansat satexitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-262". La bordul Iui sînt in
stalate aparate științifice desti
nate continuării explorării spa
țiului cosmic, potrivit progra
mului anunțat. în afara apa
ratelor științifice, satelitul este 
înzestrat cu sisteme radio tele- 
metrice pentru măsurarea pre
cisă a elementelor orbitei și cu 
sisteme radio pentru transmi
terea pe Pămînt a datelor știin
țifice obținute.

ÎN anul 1968, s-au produs în 
Franța 114 filme artistice de 
lung metraj. Dintre acestea, 
47 au fost finanțate cu capital 
francez și 67 au fost coproduc
ții. Potrivit aprecierii agenției 
France Presse, actorul de cine
ma cel mai popular a fost 
Louis de Funes, care și acum 
mai atrage 78 200 spectatori pe 
săptămînă cu a treia serie a 
filmului său despre jandarmul 
din Saint Tropez. Actrița anu
lui a fost Catherine Deneuve, 
care nu a părăsit nici măcar o 
zi afișul. Singurul film ameri
can care a avut succes în Fran
ța anul acesta a fost „Bonnie 
and Clyde".
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