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Vineri la amiază s-au 
încheiat lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni, ex
traordinare, a celei 
de-a V-a legislaturi a 
Marii Adunări Națio
nale.

La sosirea în sala, 
conducătorii partidului 
și statului au fost in- 
tîmpinați cu vii și în
delungi aplauze.

La lucrările sesiunii 
au luat parte numeroși 
invitați, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la 
București.

In prima parte a șe
dinței de dimineață, in 
continuarea discuției 
generale, au mai luat 
cuvîntul deputății Lui
za Pop și Titus Popo
vic i.
. După încheierea dez
baterilor, s-a trecut la 
discuția pe articole a 
Proiectului de lege pen
tru modificarea unor 
articole din Constituția 
Republicii Socialiste 
România. Proiectul de 
lege a fost supus apoi 
în întregime votului 
deputaților.

Marea Adunare Na
țională a aprobat prin 
vot secret, cu bile, Le
gea pentru modificarea 
unor articole din Con
stituția Republicii So
cialiste România.

A început apoi dis
cuția. pe articole a pro- 
relfului de lege pri- 

, 'nd organizarea admi- 
Inistrativă a teritoriului 

Republicii Socialiste

România. La acest pro
iect de lege, deputatul 
Victor Mesaros a pro
pus ca orașul Alba lu- 
lia să fie organizat ca 
municipiu, iar deputata 
Luiza Pop a propus ca 
municipiul Odorhei să 
fie denumit Odorheiul 
Secuiesc. De asemenea, 
deputatul Tudor Dră- 
ganu a propus supri
marea din proiectul de 
lege a articolului prin 
care se prevedea in
trarea sa în vigoare la 
18 februarie, pentru ca 
legea să fie aplicată 
potrivit regimului ge
neral.

Supusă în întregime 
votului deputaților, Ma
rea Adunare Națională 
a aprobat prin vot se
cret, cu bile, Legea 
privind organizarea ad
ministrativă a teritoriu
lui Republicii Socialis
te România, cu amen
damentele propuse de 
de put ați.

In continuare, a fost 
luat în discuție pe ar
ticole, Proiectul de le
ge privind asigurarea 
conducerii locale de 
stat în unitățile admi- 
nistrativ-teritoriale, pî
nă la alegerea consi
liilor populare. La a- 
cest proiect de lege, 
deputatul Tudor Dră- 
ganu a propus supri
marea articolului prin 
care se prevedea in
trarea sa în vigoare la 
18 februarie, pentru ca 
legea să fie aplicată

Ciivînital iovarMștilui 
Ștefan Voitec, 

președintele 
Marii Adunări Naționale, 

fia încheierea dezbaterilor
Stimate tovarășe și 
stimați tovarăși deputați,

Cea de-a noua sesiune extraordi
nară. a Marii Adunări Naționale 
care se înscrie ca un însemnat e- 
veniment în viața poporului nos
tru ia sfîrșit. Potrivit înaltelor sale 
atribuții și responsabilități, forul 
suprem al tării a dezbătut pe larg 
și a investit cu putere de lege ac
țiunile inițiate de partid și guvern 
cu privire la îmbunătățirea orga
nizării administrativ-teritoriale a 
României socialiste.

Elaborate in spiritul principiilor 
adoptate de Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român, mă
surile care statornicesc noua înfă
țișare administrativă a țării sînt 
organic legate de programul com
plex privind perfecționarea con
ducerii și planificării economiei 
naționale și a întregii vieți sociale. 
Ele se încadrează într-un tot ar
monios și dezvoltă creator hotărî- 
rile luate in ultimii ani de condu
cerea de partid și de stat pentru 
realizarea obiectivelor stabilite de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
pe drumul înfloririi continue a na
țiunii noastre socialiste. 

potrivit regimului ge
neral.

Treeîndu-se la votul 
secret, cu bile, Marea 
Adunare Națională a 
aprobai Legea privind 
asigurarea conducerii 
locale de stat în uni
tățile administrativ-teri- 
toriale pînă la alege
rea consiliilor popu
lare, cu amendamentul 
propus.

La ultimul punct al 
ordinei de zi, deputa
tul Constantin Stăles- 
cu, secretarul Consi
liului de Stat, a pre
zentat expunerea cu 
privire la proiectele de 
legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul 
de Stat de la ultima 
sesiune a Marii Adu
nări Naționale. Rapor
tul Comisiei juridice 
referitor la aceste pro
iecte de legi a fost ex
pus de deputatul Mir
cea Rebreanu.

Treeîndu-se la votul 
secret, prin buletine, 
Marea Adunare Națio
nală a aprobat decre
tele cu putere de lege 
emise de Consiliul de 
Stat de la ultima se
siune.

Cuvîntul de închide
re al sesiunii a fost 
rostit de tovarășul Ște
fan Voitec, președin
tele Marii Adunări Na
ționale.

(Agerpres)

Așa cum s-a subliniat în expu
nerea prezentată în fața Marii A- 
dunări Naționale de tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, precum și în ra
poartele comisiilor permanente și 
în Cuvîntările tovarășilor deputați, 
noua structură administrativ-terito- 
rială a României se întemeiază pe 
analiza profundă, cuprinzătoare, a 
proceselor vieții sociale, a dinami
cii și condiționării lor reciproce, 
îmbină experiența dobîndită pînă 
acum cu spiritul științific, înnoitor, 
caracteristic politicii partidului și 
statului nostru.

Desfășurată într-o atmosferă spe
cifică de lucru, actuala sesiune a 
dezbătut cu toată răspunderea și 
a adoptat proiecte de legi privind : 
modificarea unor articole din Con
stituție, organizarea administrativă 
a teritoriului țării, asigurarea con
ducerii locale de stat în unitățile 
administrativ-teritoriale pînă la a- 
legerea Consiliilor populare și a 
aprobat Decretele cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat de 
la ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale
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privind organizarea administrativă 
a teritoriului Republicii Socialiste România
Marea Adunare Națională a Re

publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

CAPITOLUL I
Unitățile 

administrativ- 
teritoriale

ART. 1 — Teritoriul Republicii 
Socialiste România este organizat 
în unități administrativ-teritoriale ; 
județul, orașul și comuna.

ART. 2. — Capitala Republicii 
Socialiste România este municipiul 
București.

ART. 3. — Județul esle alcătuit 
din orașe și comune — unități de 
bază ale organizării administrativ- 
teritoriale a țării — în funcție de 
condițiile geografice, economice și 
social-politice, etnice și de legătu
rile culturale și tradiționale ale 
populației.

ART. 4. — Orașul este centrul 
de populație mai dezvoltat din 
punct de vedere economic, social- 
cultural si edililar-gospodăresc.

Orașele care au un număr mai 
mare de locuitori, o însemnătate 
deosebită în viața economică, so- 
cial-politică și cultural-științifica a 
țării sau care au condiții de dez
voltare în aceste direcții pot fi. or
ganizate ca municipii.

Orașele în care își au sediul or
ganele de conducere ale județului 
sînt orașe-reședință.

ART. 5. — Comuna este unita
tea administrativ-teritorială care 
cuprinde populația rurală unită 
prin comunitate de interese si tra
diții, fiind alcătuită din unul sau 
mai multe sate, în funcție de con
dițiile economice, social-culturale, 
geografice și demografice. Prin or
ganizarea comunei se asigură dez
voltarea economică, social-cultu- 
rală și gospodărească a localități
lor rurale.

Satele în care își au sediul or
ganele de conducere ale comunei 
sînt sate-reședință.

ART. 6. — Orașele și comunele 
din imediata apropiere a munici
piului București, a celorlalte muni
cipii și a orașelor mai importante 
pot aparține de acestea ca unități 
administrativ-teritoriale distincte.

Comunele ce aparțin de muni-

LEGE
pentru modificarea unor arti
cole din Constituția Republicii 

Socialiste România

LEGE
privind asigurarea conducerii 
locale de stat în unitățile ad
ministrativ-teritoriale pinâ la 
alegerea consiliilor populare

(In pag. a 2-a)

cipiul București, de celelalte mu
nicipii si orașe sînt comune sub
urbane.

ART. 7. — Orașele și comunele 
care, datorită condițiilor climateri

ce, hidrologice sau așezării lor, 
prezintă importanță pentru ocroti
rea sănătății și asigurarea odihnei 
cetățenilor sînt organizate ca sta
țiuni balneoclimaterice.

CAPITOLUL

sectoareART. 8 — Municipiul București este organizat 
numerotate.

ART. 9. — Județele Republicii Socialiste România și oraselt 
lor de reședință sini :

1. Județul
2. Județul
3. Județul
4. Județul
5. Județul
6. Județul
7. Județul
8. Județul
9. Județul

10. Județul
11. Județul
12. Județul
13. Județul
14. Județul
15. Județul
16. Județul
17. Județul
18. Județul
19. Județul
20. Județul
21. Județul
22. Județul
23. Județul
24. Județul
25. Județul
26. Județul
27. Județul
28. Județul
29. Județul
30. Județul
31. Județul
32 Județul
33. Județul

39.

34. Județul Teleorman cu reședința
35. Județul Timiș cu reședința în
36. Județul Tulc&a cu reședința în
37. Județul Vaslui cu reședința în
38. Județul Vilcea cu reședința în

Județul

Alba cu reședința in municipiul Alba iuiia 
Arad cil reședința în municipiul Arad 
Argeș cu reședința în municipiul Pitești 
Bacău cu reședința in municipiul Bacău
Bihor cu reședința in municipiul Oradea 
Bislrlța-Năsăud cu reședința in orașul Bistrița 
Botoșani cu reședința în municipiul Bolosani 
Brașov cu reședin|a in municipiul Brașov 
Brăila cu reședința in municipiul Brăila 
Buzău cu reședința în municipiu! Buzău 
Caraș-Severin cu reședința in municipiul Reșița 
Cluj cu reședința în municipiul Ciuj 
Constanța cu reședința in municipiul Constanța 
Covasna cu reședința în orașul Slintu Gheorghe 
Dîmbovița cu reședința in municipiul Tirgovlște 
Dolj cu reședința în municipiul Craiova 
Galați cu reședința jn municipiul Galați 
Gorj cu reședința ,Q municipiul Tirgu Jiu 
Harghita cu reședința în orașul Miercurea-Ciuc 
Hunedoara cu reședjnța in municipiul Deva 
Ialomița cu reședința în orașul Slobozia 
Iași cu reședința ,n municipiul Iași 
Iliov cu reședința îd municipiul București 
Maramureș cu reședința in municipiul Baia Mare 
Mehedinți cu reședința in municipiul Turnu Severin 
l\lures cu reședința în municipiul Tirgu Mureș 
Neamț cu reședința în municipiul Piatra-Neamț 
Olt cu reședința in orașul Slatina
Prahova cu reședința în municipiul Ploiești 
Satu Mare cu reședința în municipiul Satu Mare 
Sălaj cu reședința în orașul Zalău 
.Sibiu cu reședința în municipiul Sibiu 
Suceava cu reședința in municipiul Suceava 

în orașul Alexandria 
municipiul Timișoara 
municipiu! Tulcea 
orașul Vaslui 
orașul Rimnicu Vilcea

Vrancea cu reședința în municipiul Focșani

39.
40.

UT. 10. — Se organizează ca municipii orașele:
1. Alba Iuiia 24. Odorheiul Secuiesc
2. Arad 25. Oradea
3, Bacău 26. Petroșenl
4. Bata Mare 27. Piatra-Neamț
5. Biriad 28. Pitești
d. Botoșani 29. Ploiești
7. Brașov 30. Reșița
3. Brăila 31. Roman
9, Buzău 32. Satu Mare

10. Călărași 33. Sibiu
11. Ciuj 34. Sigfaetul Marmațiel
12. Constanța 35. Sighișoara
13. Craiova 36. Suceava
14. Dej 37. Tecuci
15. Deva 38. Timișoara

Tirgoviste 
Tirgu Jiu

41. Tirgu
42. Tulcea

16. Focșani
17. Galați
18. Gbeorghe Gheorghiu-Dej
19. Giurgiu
20. Hunedoara

Mureș

21. Iași 43. Turda
22. Lugoj 44. Tutdu Măgurele
23. Mediaș 45. Turnu Severin



2 SîBMStJL ROȘU

E
pentru modificarea

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

ART. I. — Art. 15, 22, 70, 73, 78, 
79, 80, 81 alin. 3, 83, 88, 90, 92 — 
97 inclusiv, 100 alin. 2, 102 alin. 1 
și 106 alin. 1 din Constituția Repu
blicii Socialiste România se modi
fică după cum urmează :

ART. 15. — Teritoriul Republicii 
Socialiste România este organizat 
în unități administrativ-teritoriale: 
județul, orașul și comuna.

Capitala Republicii Socialiste Ro
mânia este municipiul București, 
care este organizat pe sectoare.

Orașele mai importante pot fi 
organizate ca municipii.

ART. 22. — In Republica Socia
listă România, naționalităților con
locuitoare Ii se asigură folosirea li
beră a limbii materne, precum și 
cărți, ziare, reviste, teatre, învăță- 
mîntul de toate gradele, în limba 
proprie. In unitățile administrativ- 
teritoriale locuite și de populație 
de altă naționalitate decît cea ro
mână, toate organele și instituțiile 
folosesc oral și scris și limba națio
nalității respective și fac numiri de 
funcționari din rîndul acesteia sau 
al altor cetățeni care cunosc limba 
și felul de trai al populației locale.

ART. 70. — Consiliul de Miniștri 
este organul suprem al administra
ției de stat.

Consiliul de Miniștri exercită 
conducerea generală a activității 
executive pe întreg teritoriul țării, 
avînd următoarele atribuții princi
pale :

1. Stabilește măsuri generale pen
tru aducerea la îndeplinire a poli
ticii interne și externe ;

2. Hotărăște măsurile necesare 
privind organizarea și asigurarea 
executării legilor ;

6. Conduce, coordonează și con
trolează activitatea ministerelor și 
a celorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat ;

4. Elaborează proiectul planului 
de stat și proiectul bugetului de 
stat, precum și orice alte proiecte 
de legi; elaborează proiecte de de
crete ;

5. Stabilește măsuri pentru reali
zarea planului de stat și a bugetu
lui de stat; întocmește raportul 
general cu privire la îndeplinirea

Republicii
planului de stat și contul general 
de încheiere a exercițiului buge
tar ;

0. Înființează organizații econo
mice, întreprinderi și instituții de 
stat de interes republican ;

?. la măsuri în vederea asigură
rii ordinii publice, apărării intere
selor statului și ocrotirii drepturi
lor cetățenilor ;

8. la măsuri, potrivit hotărîrilor 
Consiliului Apărării, pentru organi
zarea generală a forțelor armate și 
fixarea contingentelor anuale de 
cetățeni care urmează să fie che
mați la îndeplinirea serviciului mi
litar ;

9. Exercită conducerea generală 
în domeniul relațiilor cu alte state 
și ia măsuri pentru încheierea acor
durilor internaționale.

10. Sprijină activitatea organiza
țiilor de masă și obștești ;

11. Exercită, în condițiile prevă
zute de lege, atribuțiile sale de 
conducere și de control asupra ac
tivității comitetelor executive ale 
consiliilor populare.

ART. 73. — Consiliu] de Miniștri 
se compune din : președintele Con
siliului de Miniștri, prim-vlcepreșe- 
dintele și vicepreședinții Consiliu
lui de Miniștri, miniștrii, precum și 
președinții altor organe centrale 
ale administrației de stat, prevă
zut i prin lege.

Din Consiliul de Miniștri fac par
te, ca miniștri, și președintele Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, președintele U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, precum și 
primul secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist.

Președintele, • prim-vicepreședinte- 
le și vicepreședinții Consiliului de 
Miniștri alcătuiesc Biroul perma
nent al Consiliului de Miniștri.

ART. 78. — Miniștrii șl condu
cătorii celorlalte organe centrale 
ale administrației de stal răspund 
de activitatea organelor pe care 
le conduc în fața Consiliului de 
Miniștri.

ART. 79. — Consiliile populare 
sînt organele locale ale puterii de 
stat în unitățile adminislrativ-teri- 
țoriale în care au fost alese.

unor articole din Constituția 
Socialiste România

Consiliile populare conduc acti
vitatea locală, asigurînd dezvolta
rea economică, social-culturală și 
edilitar-gospodărească a unităților 
administrativ-teritoriale în care au 
fost alese, apărarea proprietății 
socialiste, ocrotirea drepturilor ce
tățenilor, legalitatea socialistă și 
menținerea ordinii publice.

Consiliile populare organizează 
participarea cetățenilor la rezolva
rea pe plan local a treburilor de 
stat și obștești.

ART. 80. — Consiliul popular
exercită următoarele atribuții prin
cipale :

1. Adoptă planul economic și bu
getul local, aprobă contul de înche
iere a exercițiului bugetar ;

2. Alege și revocă comitetul său 
executiv •

3. înființează organizații econo
mice, întreprinderi și instituții de 
stat de interes local ;

4. Conduce, îndrumă și contro
lează activitatea comitetului exe
cutiv, a organelor locale de specia
litate ale administrației de stat, a 
organizațiilor economice, întreprin
derilor și instituțiilor subordonate;

5. Controlează hotarîrile consi
liilor populare ierarhic inferioare.

ART. 81 alin. 3, - Durata manda
tului consiliului popular este de 4 
ani, socotiți de la data încetării 
mandatului consiliului popular pre
cedent.

ART. 83. — Consiliile populare 
lucrează în sesiuni ; convocarea în 
sesiuni se face de comitetul exe
cutiv al consiliului popular.

Consiliile populare se convoacă 
ori de cîte ori este nevoie în se
siuni extraordinare, din inițiativa 
comitetului executiv sau a cel pu
țin unei treimi din numărul total 
al deputaților.

ART. 88. — Comitetul executiv 
al consiliului popular are următoa
rele atribuții principale :

1. Aduce la îndeplinire legile, 
decretele, precum și hotarîrile Con
siliului de Miniștri și celela te acte 
ale organelor superioare •

2. Execută hotarîrile Consiliului 
popular care l-a ales;

3. Elaborează proiectele de plan 
economic și de buget local ;

4. Execută planul economic și
bugetul local, întocmește raportul

cu privire la îndeplinirea planului 
economic local, precum și contul 
de încheiere a exercițiului buge
tar ;

5. Conduce, îndrumă și contro
lează activitatea organelor locale 
de specialitate ale administrației de 
stat ;

6. Conduce, îndrumă, coordonea
ză și controlează activitatea orga
nizațiilor economice, a întreprinde
rilor și instituțiilor subordonate;

7. Conduce, îndrumă și contro
lează activitatea comitetelor execu
tive ale consiliilor populare ierar
hic inferioare consiliului popular 
care l-a ales.

ART. 90. — Comitetul executiv 
al consiliului popular este alcătuit 
din președinte, vicepreședinți, din
tre care unul poate fi prim-vicepre- 
ședinte, și dintr-un număr de mem
bri stabilit prin lege.

ART. 92. — Comitetul executiv 
își desfășoară activitatea potrivit 
principiului conducerii colective.

Comitetul executiv în întregul 
sau și fiecare din membrii acestuia 
sînt răspunzători în fața consiliului 
popular care i-a ales, precum și în 
fața comitetului executiv al consi
liului popular ierarhic superior și a 
Consiliului de Miniștri.

Fiecare membru al comitetului 
executiv este răspunzător atît pen
tru propria sa activitate, cît și pen
tru întreaga activitate a organului 
din care face parte.

ART. 93. — Consiliile populare 
organizează, potrivit legii, pe lîngă 
comitetele lor executive, organe 
locale de specialitate ale adminis
trației de stat. Organele locale de 
specialitate ale administrației de 
stat sînt subordonate atît consiliu
lui popular și comitetului executiv 
cît și organelor locale și centrale 
ale administrației de stal ierarhic 
superioare.

ART. 94. — In Republica Socialis
tă România justiția se înfăptuiește, 
potrivit legii, prin Tribunalul Su
prem, tribunalele județene, judecă
torii, precum și prin tribunalele 
militare.

ART. 95. — Prin activitatea de 
judecată, tribunalele . și judecăto
riile apără orînduirea socialistă șt 

drepturile persoanelor, educînd ce
tățenii în spiritul respectării legi
lor.

Tribunalele și judecătoriile, apli- 
cînd sancțiuni penale, urmăresc în
dreptarea și reeducarea infractori
lor, precum și prevenirea săvîrșirii 
de noi infracțiuni.

ART. 96. — Tribunalele și jude
cătoriile judecă pricinile civile, pe
nale și orice alte pricini date în 
competenta lor.

In cazurile prevăzute prin lege, 
tribunalele și judecătoriile exercită 
controlul asupra hotărîrilor organe
lor administrative sau obștești cu 
activitate jurisdicțională.

Tribunalele și judecătoriile jude
că cererile celor \ ătămați în drep
turile lor prin acte administrative, 
putînd să se pronunțe, în condițiile 
legii, și asupra legalității acestor 
acte.

ART. 97. - Tribunalul Suprem 
exercită controlul general asupra 
activității de judecată a tuturor tri
bunalelor și judecătoriilor. Modu^ 
c.e exercitare a acestui control se 
stabilește prin lege.

— ART. 100 alin. 2. — Judecarea 
proceselor în primă instanță la ju
decătorii, la tribunalele județene și 
la tribunalele militare se face cu 
participarea asesorilor populari, a- 
fară de cazurile cînd legea dispu
ne altfel.

ART. 102. alin. 1. — In Republici 
Socialistă România procedura ju
diciară se face în limba română, e- 
sigurîndu-se, în unitățile adminis
trativ-teritoriale locuite și de popu
lație de altă naționalitate decît 
cea română, folosirea limbii mater
ne a acelei populații.

ART. 106. alin. 1 — Procuratura 
este condusă de Procurorul Gene
ral. Organele procuraturii sînt : 
procuratura generală, procuraturile 
județene, procuraturile locale și 
procuraturile militare.

ART. II. — La art. 4 alin. 1 și 2, 
25 alin. 1 și 3, 43 pct.. 6 și 18, 63 
pct. 1, 64 pct. 8, 81 alin. 1, 2 și 4, 
82, 84 alin. 1 și 2, 85, 86 alin. 1 și 
2, 87, 89 alin. ] și 2, 91 alin. 1, ter
menii de ,,sfaturi populare" se în
locuiesc prin ,,consilii populare

ART. III — Constituția RepubLcii 
Socialiste România, cu modificările 
aduse prin prezenta lege, se va 
republica.

E
privind asigurarea conducerii locale de stal in unitățile 

administrativ-teritoriale pura la alegerea consiliilor populare
Marea Adunare Națională a Re

publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

ART. 1. — Activitatea sfaturilor 
populare regionale și raionale, pre
cum și activitatea comitetelor lor 
executive încetează pe data intrării 
în vigoare a prezentei legi.

Pînă la alegerea consiliilor popu
lare județene, actualii deputați ai 
sfaturilor populare regionale și 
raionale aleși în circumscripțiile 
electorale cuprinse în limitele fie
cărui județ, vor alcătui consiliile 
populare județene provizorii.

Consiliile populare județene pro
vizorii sînt convocate de drept în 
prima sesiune, începînd cu data in
trării în vigoare a prezentei legi.

ART. 2. — Comitetul executiv al 
consiliului popular județean pro
vizoriu se compune din deputății 
aleși de consiliul popular respec
tiv, precum și din membrii numiți 
pînă la noile alegeri de Consiliul 
de Miniștri dintre cetățeni care nu 
sînt deputați, dar au o activitate 

deosebită pe tărîm obștesc și de 
stal.

Comitetul executiv este format 
din 15—23 membri, dintre care con
siliul popular județean provizoriu 
alege un președinte și vicepreșe
dinți, din care unul poate fi prim- 
vicepreședinte.

ART. 3. — Sfatul popular al ora
șului București și sfaturile populare 
din raioanele de oraș își continuă 
activitatea sub denumirea, după 
caz, de Consiliul popular al muni
cipiului București sau de consiliile 
populare ale sectoarelor municipiu
lui București.

Comitetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului București 
este compus din deputății aleși de 
consiliul popular, precum și din 
membrii numiți pînă la noile ale
geri de Consiliul de Miniștri din
tre cetățeni care nu sînt deputați, 
dar au o activitate deosebită pe 
tărîm obștesc și de stat.

Președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular al munici* 

piului București este primarul ge
neral al municipiului București.

Comitetele executive ale consi
liilor populare ale sectoarelor mu
nicipiului București sînt compuse 
din deputății aleși de consiliile 
populare respective, precum și din 
membrii numiți piua la noile ale
geri de Comitetul executiv al Con
siliului popular al municipiului Bu
curești dintre cetățeni care nu sînt 
deputați, dar au o activitate deose
bită pe tărîm obștesc și de stat.

Președinții comitetelor executive 
ale consiliilor populare ale sectoa
relor de municipiu sînt primarii a- 
cestor sectoare.

ART. 4. — Sfaturile populare o- 
rășenești și comunale își continuă 
activitatea sub denumirea de con
silii populare: după caz, munici
pale,. orășenești sau comunale.

ART. 5. — Din comitetele execu
tive ale consiliilor populare ale 
municipiilor, orașelor și comunelor 
pot face parte și cetățeni care nu 
sînt deputați, dar au o activitate 

deosebită pe tărîm obștesc și de 
stat, numiți pînă la noile alegeri 
de comitetele executive ale consi
liilor populare județene provizorii.

Președinții comitetelor executi
ve ale consiliilor populare munici
pale, orășenești și comunale sînt 
primarii acestor unități administra
tiv-teritoriale.

ART. 6. — Comitetele executive 
ale consiliilor populare județene 
provizorii și Comitetul executiv al 
Consiliului popular ai municipiului 
București fac propuneri Consiliului 
de Miniștri privitoare la stabilirea 
limitelor teritoriale ale municipiilor, 
orașelor și comunelor si iau măsu
rile necesare pentru pregătirea și 
organizarea alegerilor do deputați 
In consiliile populare.

ART. 7. — Consiliul de Miniștri 
este autorizat : sa defalce pe jude
țe planurile economice și bugetele 
regiunilor; să adopte normele pri
vind numirea secretarilor comitete
lor executive ale consiliilor popu

lare ; să stabilească schemele de 
personal ale consiliilor populare; 
sa aprobe delimitarea administrativ- 
teritorială a municipiilor, orașelor 
și comunelor ; să organizeze alege
rea consiliilor populare ; să ia ori
ce măsuri pe care le impune înfăp
tuirea organizării administrative 
a teritoriului.

Planul și bugetul municipiului, 
cu excepția planului și bugetului 
municipiului București, vor fi cu
prinse, ca secțiuni separate, în 
planul și bugetul județului.

ART. 8. — Pînă la stabilirea li
mitelor administrativ-teritoriale ale 
orașelor și comunelor, în alcătui
rea județelor și a municipiului Bu
curești intră municipiile, orașele și 
comunele prevăzute în anexa pre
zentei leqi.

ART. 9. — Consiliul de Miniștri 
va prezenta Marii Adunări Națio
nale pînă la 31 decembrie 1968 pro
iectul de lege de organizare st 
funcționare a consiliilor populare.

I
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Cuvintni tovarășului 
$tdan

(Urmare din pag. I)

Legile adoptate care reglemen
tează noua organizare a teritoriu
lui creează condiții optime pentru 
dezvoltarea economică și social- 
culturala a tarii, potrivit exigen
telor și sarcinilor actualei etape a 
desăvîrșirii construcției socialiste. 

Modul în care au fost elaborate 
și dezbătute măsurile multilaterale 
pentru îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a României, 
constituie o nouă expresie a dez
voltării democrației noastre socia
liste, a perfecționării formelor și 
mijloacelor prin care masele largi 
ale cetățenilor participă la dezba
terea și soluționarea celor mai im
portante probleme ale politicii 
partidului și statului nostru.

Se cuvine subliniat că în legile 
adoptate de Marea Adunare Na
țională se reflectă grija deosebită, 
permanentă pentru aplicarea nea
bătută a prevederilor Constituției 
României socialiste, care consacră 
deplina egalitate în drepturi a tu
turor cetățenilor țarii, asigurînd în- 
tărirei frăției oamenilor muncii fă
ră deosebire de naționalitate.

Tovarășe și tovarăși deputați.

Noua organizare administrativ- 
teritorială ridică în fața noastră, 
ca reprezentanți ai poporului în 
organul suprem al puterii de stat, 
sarcini de mare răspundere. Ne 
revine îndatorirea să punem toată 
priceperea și puterea noastră de 
muncă în mobilizarea capacităților 
creatoare ale colectivelor în mij- 
focul cărora muncim, să aducem o 
Permanentă contribuție la antrena
rea maselor largi Ia traducerea în 
viată a prevederilor legilor adop
tate, să ținem un contact cît mai

ITINERAR 
CULTURAL- 
SPORTIV 

la sfîrșit de 
săptămână

Casa de culturii 
din. Petroșani

Duminică, începînd de la ora 10, 
<?re loc un spectacol dedicat Zilei 
ceferiștilor. Iși dau concursul : for
mația de muzică ușoară a Casei 
de cultură „Cvintetul color", ta
raful clubului din Uricani și for
mația de dansuri a clubului din Lu- 
peni.

La cluburi
Vulcan — Astăzi după-amiază va 

avea loc expunerea : „35 de ani de 
la eroicele lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști".

Petrila — Sîmbătă, începînd cu 
ora 20, seară de dans și jocuri dis
tractive pentru tineret.

Aninoasa — Formația de muzică 
ușoară a clubului aninosean pre
zintă, astăzi la ora 18, Parada melo
diilor.

Pe pîrtii 
și în sălile de sport

0 Sîmbătă și duminică, pe pîr- 
tiile de schi din masivul Paring, 
se desfășoară etapa orășenească a 
campionatului republican de biat- 

seniori și juniori.

0 Campionatul de lupte libere 
al școlilor profesionale și tehnice 
de patru ani, etapa orășenească, 
are loc în ziua de 18 februarie în
cepînd cu ora 9,30, în sala de sport 
din Petrila.

0 Etapa orășenească a campio
natului de gimnastică a liceelor 
arc loc. duminică la ora 9,30, în sala 
de educație fizică a Liceului din 
Petroșani.

Sala de sport din Lupeni va 
găzdui în ziua de 18 februarie, ora 
10 campionatul republican de hal
tere, etapa orășenească la juniori.

voiicc
strîns cu cetățenii din circumscrip
țiile în c-are am fost aleși, să spri
jinim cu toată însuflețirea activi
tatea noilor organe de partid și de 
stat din județe, din municipii, ora
șe și comune.

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

Exprimîndu-vă, în numele Birou
lui Marii Adunări Naționale, urări 
de succes deplin în munca dv. de
clar închisă cea de-a noua sesiune 
— extraordinară — a Marii Adu
nări Naționale.

Pentru a cincea oară steluța purpurie de fruntaș în întrecerea 
socialistă strălucește pe piepturile muncitorilor Budiu Anton, Fenybdi 
Zoltan și Dane Alexandru de la U.R.U.M.P. (în clișeu de la stingă 
la dreapta).

Jurnal pionâeresc

Activități atractive
întocmind programul 

de activități pe cel 
de-al doilea trimestru 
al anului școlar, Con
siliul organizației pio
nierilor de la Școa
la generală nr. 2 
Lonea s-a străduit 
să-și orienteze în așa 
fel activitatea îneît ac
țiunile preconizate să 
întregească munca e- 
ducativă desfășurată în 
școală.

Pentru trimestrul 11 
s-a prevăzut organiza
rea a două concursuri 
și a altor manifestări 
mult apreciate de co
pii. Pionierii din cla
sele V—VII participă 
la concursul „Din isto
ria județului Hunedoa
ra" inițiat de către 
Consiliul orășenesc Pe
troșani al Organizației 
pionierilor, a cărui fa
ză pe centru școlar

Petrila va avea loc la 
sfîrșitul lunii februarie. 
Un alt concurs are te
ma : „Cum ne compor
tăm în societate". El 
se desfășoară pe deta
șamente și a suscitat 
un viu interes în rîn- 
dul pionierilor.

Bineînțeles nu lipsesc 
din programul de acti
vitate nici vizionările 
colective de filme, în
trecerile sportive, ser
bările școlare. Se va 
organiza, de asemenea, 
o excursie cu care pri
lej vor fi vizitate lo
calitățile Hațeg, Hune
doara, Deva și Simeria. 
O atenție deosebită se 
acordă selecționării și 
pregătirii copiilor care 
își vor da concursul la 
serbarea de la sfîrșitul 
trimestrului.

Și programele de ac
tivitate ale unor deta

STAREA VREMII
In cursul zilei de ieri, vremea 

a fost călduroasă, cu cerul varia
bil. Au căzut precipitații slabe sub 
formă de ploaie. Temperaturile ma
xime au fost de plus 10 grade la 
Petroșani și plus 4 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE : Vreme instabilă. Vor cădea 
precipitații sub forma de ploaie. 
Vint slab pînă la potrivit din sec
torul vestic.

FILME
18 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Cînd tu nu ești; Republica : Sora 
cea mare; PETRILA : Fantomas con
tra Scotland Yard; LONEA — Mi
nerul : Profesorul distrat; ANI
NOASA ; Spartacus; VULCAN : O 
fată fericita; LUPENI — Cultural : 
Loana; Muncitoresc: Placido; BÂR- 
BĂTENI : Dragă Brigitte; PARO 
ȘENI ; Sus mîinile, domnilor poli
țiști; URICANI : Diplomatul gol.

REZULTATE,
Colectivul F.F.A. Viscoza Lu

peni a încheiat cu rezultate 
frumoase fiecare decadă din 
acest an. Astfel, pe primele 4 
decade din acest an, planul 
producției globale valorice a 
fost depășit cu 170 000 lei. De 
asemenea, de la începutul a- 
nului și pînă în ziua de 13 fe
bruarie s-au produs peste sar
cinile de plan la zi: 1,5 tone 
mătase, 30,1 tone sulfura de 
carbon, iar indicele la măta
sea de calitate „A" a urcat la 
70 la sută. I.a aceste succese 

șamente sînt interesan
te și variate. Așa de 
pildă, detașamentul de 
pionieri al clasei a 
IV-a A (comandant înv. 
N. Constantinescu) și-a 
propus două călătorii 
imaginare — pe Valea 
Prahovei și Valea Jiu
lui —, iar detașamen
tul clasei a VII-a A 
(comandant prof. J. Io- 
nescu) să discute des
pre „Drumul cărții". 
Cu acest prilej, pio
nierii vor afla toate e- 
tapele prin care trece 
o carte pînă ajunge în 
librărie.

De menționat faptul 
că planul unității cît 
și cele ale detașamen
telor au fost întocmite 
ținîndu-se seama de 
preferințele și propune
rile pionierilor.

M. CHIOREANU

Sîmbătă 17 februarie
12,45—15,30 Jocurile Olimpice 

de iarnă. Slalom special 
bărbați (manșa a ll-a).

17.30 Curs de limba spaniola 
(lecția a 3-a).

17,58 Sumarul zilei.
18,00 Pentru copii și tinerelul 

școlar. „Caietul cu por
tative". Emisiune reali
zată cu concursul elevi
lor liceelor de muzică 
nr. 1 și 2 din București.

18.30 Jocurile Olimpice de iar
nă. Hochei: Suedia — 
Cehoslovacia In pauze: 
Telejurnalul de seară, in- 
tilnire cu... Viorica Cor- 
tez-Guguianu.

20,45 Tele-enciclopedia.
21,15 Film serial: Evadatul.
22,05 Jocurile Olimpice de iar

nă. Hochei: U.R.S.S. — 
Canada. In Dauze : Di
vertisment de muzică u- 
șoară.

0,15 Telejurnalul de noapte.

SATISFACȚII
,și-au adus aportul colectivele 
tuturor secțiilor fabricii.

O mare parte din realizato
rii succeselor amintite au fost 
răsplătiți zilele acestea cu di
plome și insigne pentru rezul
tatele bune pe care le-au ob
ținut în anul trecut, în între
cerea socialistă. Pe pieptul a 
211 muncitori, maiștri și teh
nicieni sclipesc steluțe pur
purii.

PREPARAȚIA CĂRBUNELUI
LUPENI

a n g a j e a z ă :
® Sudori
® Lăcătuși
O Muncitori necalificati
Informații suplimentare la biroul perso

nal al preparafiei Lupeni.

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ 
PETROȘANI

cil sediul în strada 6 Martie nr. 36, telefon 1820

vinde din stocuri supranormative
materiale cu specific forestier.

— piese de schimb pentru tractor KD 35,

— piese pentru funicular și obiecte de inventar.

Doritorii se vor adresa serviciului aprovizionării din în
treprindere unde vor putea consulta listele de materiale și 
lansa comenzi. Livrările se vor face prompt, pe hază de co-

DEPOZITUL COMPETROL PETROȘANI 
face cunoscut populației 

următoarele:

Pentru respectarea normelor P.C.I. și 
pentru a se putea asigura onorarea 
comenzilor solicitate la domiciliu în- 
tr-un timp cît mai scurt, distribuirea 
buteliilor aragaz nu se va mai face 

din depozit.
Schimbarea buteliilor de aragaz 
se va face numai la domiciliul 

solicitanților,,

PROGRAM DE RADSO
18 februarie

PROGRAMUL 1 : 6,00—8,00 Mu
zică și actualități; 8,00 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Radio- 
magazinul ascultătoarelor; 9,30 Ma
tineu muzical folcloric; 10,30 Radio- 
publicitate; 10,40 Varietăți muzi
cale; 11,00 Buletin de știri; 11,07 
Olimpiada melodiilor; 12,00 De toa
te pentru toți; 13,00 Radiojurnal; 
13,10 Estrada duminicală; 14,15 Cîn- 
tece de dragoste de Gelu Solomo- 
nescu; 14,30 Muzică populară; 15,00 
Ilinca Cerbacev și Don Backy; 
3 5,45 Recital de operă Dan lordă- 
chescu; 16,00 Din tezaurul nostru 
folcloric; 16,30 Concert simfonic 
popular; 17,15 Cîntă Angela Mol
dovan; 17,30 Pagini muzicale de 
mare popularitate; 18,00 Tineri in
terpret de muzică populară; 18,15 
Canțonete de Ernesto de Curtis și 
Tagliaferri; 18,30 Orchestra de es
tradă a Radioteleviziunii; 19,00 In- 
tîlnire cu melodia populară și in

I Mașină de frezat 
I modernă

In seclia mecanică grea de

Ila U.R.U.M. Petroșani se mon
tează o modernă mașină de

& frezat din import. In urli ni a punerii ei în func-
a țiune se vor putea freza 
ffi piese cu un diametru de 3 200 
Îmm. Aceasta înseamnă că, de 

acum încolo, executarea co- 
imenzilor care cer frezarea 

unor piese de dimensiuni mari 
• | nu mai este o problemă difi-S cilă.

terpretul preferat; 19,30 Mozaic 
muzical; 20,00 Radiojurnal. Sport; 
20,10 Melodii românești; 20,25 
Teatru scurt „Pescărușul pe recep
ție" de Doina Todoran; 21,00 Ilus
trate muzicale; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Zece minute cu orchestra Woody 
Herman; 22,30 Moment poetic; 
22,40 Cîntă Luminița Dobrescu și 
Alain Barriere; 23,00 Invitație la 
dans; 24,00 Buletin de știri; 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă.

LOTO
La tragerea loto din 16 februa

rie au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

88 33 45 7 66 31 26 13 70 21
48 23.

Fond de premii: 1 115988 lei.
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Cuvinte 
de mulțumire

M-am internat în spitalul din 
Vulcan la data de li ianuarie a.c., 
suferind de hepatită, Personalul me- 
dico-sanitar de aici m-a înconjurat 
cu căldură, mi-a dat șl continua 
să-mi dea îngrijirile necesare și la 
timp. Și nu numai mie, ci tuturor 
bolnavilor. Tratamentul, alimenta
ția, comportamentul celor care ve-’ 
ghează la sănătatea noastră, loate 
sînt demne de o asemenea institu
ție. De aceea țin să aduc mulțu
miri personalului secției interne a 
spitalului Vulcan pentru modul 
conștiincios cum își face datoria, 
pentru cuvintele calde cu care îm
bărbătează bolnavii, redîndu-le în- 
tederea in via’ă.

Margareta DAVID

u Cînd va cînfa 
cucul ?...

D<ispre slaba aprovizionare cu 
produse lactate a magazinului ali
mentar nr. 65 din cartierul Șteian, 
lupeni s-a mai scris. Dar situația 
nu s-a reglementat. întrebat de ges
tionara magazinului, Radu Catalina,

c 
u 
L 
T 
U 
K
A
L 
E

Album de artă
Zn cadrul maniiestărilor consacrate aniversării a 100 de 

cini de la nașterea lui Șt. Luchian ieri, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, a avut loc o acțiune care a sus
citat interes. Prof. Kalman Fodor a vorbit în iafa unui pu
blic numeros despre „Ștefan Luchian, poet al culorii".

★
La clubul Vulcan s-a deschis, tot ieri, ia ora 17, o ex

poziție de pictură cu reproduceri din lucrările pictorului Șt. 
Luchian.

SEARA
DE P O E Z ! E

La clubul muncitoresc din Lupeni 
au loc, în fiecare săptămînă, ac
țiuni care urmăresc să facă cunos
cute în păturile largi ale oameni
lor muncii operele unor poeți și 
prozatori. Ieri, spre exemplu, un 

cînd vor aduce produse lactate și 
in cartierul Șteian, șoierul Stoica 
a răspuns ironic: „Cind va cînta 
cucul". Gestionara nu spune același 
lucru cumpărătorilor, dar se în
treabă,"ca și cetățenii : Revitea loan, 
Mândrea Vasile, Haidu luliu, Palo-

SCRISORI 
DE LA 
CITITORI

șek Mihai, Jura Ioan, Chertes Vasi
le, Muntean Petre, Maxim Iullana 
și mulți alții, dacă este just să nu 
li se ducă lapte copiilor minerilor 
din acest cartier ? Conducerea Fa
bricii de lapte, șoferii motivează că 
este inaccesibil drumul spre cartie
rul Ștefan. Nu drumul spre cartier 
este inaccesibil, cl drumul spre în
țelegerea cerințelor oamenilor din 
cauza comodității și lipsei de răs
pundere a altor oameni... Cred că 
a sosit timpul ca acestor oameni 
să le cînte cucii de... ducă din pos
turile lor unde nu-și fac datoria.

A. LECA

număr mare de tineri au participat 
la seara de poezie închinată poe
tului Nicolae Labiș. Cu acest prilej 
recitatorii artistici ai clubului au 
recitat cîteva din cele mai reușite 
creații ale regretatului poet.

fis Noul meu 
apartament

Familia Zamfir Iuliana și Vasile 
a locuit cîțiva ani pe strada Aleea 
Castanilor din Lupeni, blocul 10, a- 
partamentul 18. In vara anului tre
cut a primit locuință nouă. S-a mu
tat și a lăsat apartamentul 18 într-o 
stare de haos : geamuri sparte, pri
ze lipsă, instalația sanitară defectă, 
broaștele de la uși stricate. Așa 
am preluat eu noul apartament de 
la familia Zamfir. Ei s-au mulat în- 
tr-un apartament nou-nouț, în care 
totu-i pus la punct, iar eu trebuie 
să cheltuiesc destui bani pentru a-1 
face... apartament. Dacă oamenii nu 
îngrijesc apartamentele, care nu-s 
numai ale lor, de ce la plecarea din 
ele nu vine I.L.L.-ul să facă inven
tarul șl să-i oblige la plată pe cei 
care an degradat niște bunuri co
mune ? De ce unii trebuie să pro
fite, iar alții să păgubească ? Ad
ministratorul I.L.L. pentru aceste 
blocuri, I Drăghici, nu și-a făcut 
nici de astă dată datoria pentru 
care este plătit.

M. ALEXANDRU

O secvență din noua pro
ducție a studioului cinemato- 
grafic București „Cerul începe . ■ 
la etajul III".

Lipsă de „căldură44 în distribuirea 
alocafiei de cărbune la Aninoasa

(Urmare din pag. 1)

Mînzățeanu Alexandru, maistru 
miner :

„La sfîrșitul lunii ianuarie s-au 
împlinit 6 luni de cînd n-am pri
mit nici un gram de cărbune. A- 
cuni, șoferii invocă greutatea trans
portării cărbunilor din cauza in
temperiilor iernii. Dar din luna au
gust 1967 și pînă a venit zăpada 
de ce n-au adus cărbune ?"

Nemulțumiți de felul cum se dis
tribuie alocația de cărbuni sînt și 
Pagnejer Gheorghe, Codrea Petru, 
Bornemisza loan și multi alți lu
crători în subteran.

Se mai naște și o alta întrebare.

PE ECRAN LA PETROȘANI

„Cerul începe la etajul 111“
2—6 FEBRUARIE A. C„ LA CINE
MATOGRAFUL „7 NOIEMBRIE"

Ultimul film al lui Francisc Mun- 
teanu este un nastologic popas în
tr-o Mecă a ninintirilor și obse
siilor : teme, personaje, idei ce-și 
răspund peste ani.

Tema de predilecție a autorului, 
nedezmințită nici în acest film — 
războiul trecut, cu tot ce a însem
nat el pentru epoca noastră. Eroul

Cum dirijează conducerea prepa- 
rației din Coroești distribuirea alo
cației de cărbuni în Aninoasa ?

Din relatările tovarășilor Butca 
Victor, membru în comitetul sin
dicatului și Cosma loan, gospoda
rul minei Aninoasa, a reieșit că 
nici sesizările repetate, nici tele
foanele și nici chiar deplasările 
dînșilor la prcparație n-au reușit 
să îndrepte situația. Conducerea 
preparației invocă ba lipsa de căr
buni, ba lipsa mașinilor. Dar și a- 
tunci cînd există atit mașini cît și 
cărbuni, distribuirea alocației mi
nerilor caro locuiesc la Aninoasa 
se desfășoară tot defectuos din 
cauza repartizării nejudicioase a 
mașinilor. Dovadă în acest sens 

Ulmului, un scriitor revenit în oră
șelul in care a luptat cîndva, sim
te nevoia unei confruntări solitare 
cu trecutul. înțelege că a ajuns la 
un impas în raporturile cu cei
lalți și ar dori, poate, să-și de
termine punctul în care a ratat le
găturile cu oamenii.

Interpretează: lrina Gărdescu,
Silviu Stănculescu, Matei Alexan
dru, Șteian Ciubotărașu, Ionescu 
Gion, Dan Spătarii.

este faptul că numeroase bonuri 
din vara anului trecut n-au fc^st 
nici pînă în prezent onorate. U

Greutăți și nemulțumiri în distri
buirea cărbunilor provoacă și șo
ferul Cîmpean Gheorghe (unul din
tre cei doi șoferi care transportă 
cărbuni la Aninoasa). Dacă „miști 
din urechi", mai pe șleau spus da
că dai ciubuc, primești cărbuni, iar 
de nu, stai și aștepți mult și bine.

Nu numai toanele unui șofer și 
defectuoasa dirijare a mașinilor de 
către preparația din Coroești au 
creat aceste nemulțumiri minerilor 
aninoseni. Se impun măsuri de dis
tribuire operativă a cărbunilor îti 
Aninoasa. Acum, și nu la vară !

1’ A T K A T E MONOVERB (6 11)s
GEOGRAFICA

(Monoverb : 5—7)

Ir z y i 5 3 !O n
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ORIZONTAL Șl VERTICAL
1) Anulată — Casă la mun

te; 2) Aprins la față — O- 
crotit; 3) îmbujorată — Vop
sită fără gust; 4) Posedă — 
Roasă — Cerneală specială;
5) Păstrez — Mîhnil Ceas;
6) Sfoară — Animale cu a- 
ripi — Așezare; 7) Partea de

început — Expus — Baston 
special; 8) Lichid incolor — 
Nemiloasă — ...Lugojana; 9) 
Lovesc — Intărîtat — Ramu
ră; 10) Frumos — Ogor; 11) 
Lumea înconjurătoare — 
Fruct dulce; 12) Legat — Îm
brăcăminte pentru piele.

Cei 4 dezlegători 
și cele 7 coifuri

Se cunoaște jocul celor 
2-f-3 coifuri. Noi vă propu
nem însă altul : jocul celor 
34-4 coifuri. E un joc poate 
ceva mai dificil, dar tot atît 
de frumos.

Din trei coifuri roșii și pa
tru albe (total șapte) se iau 
patru (la întîmplgre) și se a- 
șează pe capetele a patru 
dezlegători, așezați unul in 
spatele celuilalt, astfel îneît 
ultimul (nr. 4) vede coifurile 
primilor trei; penultimul (nr. 
3) vede coifurile primilor 
doi; nr. 2 vede coiful primu
lui, iar primul (nr. 1) nu vede 
nimic.

La întrebarea „știți ce cu
loare au coifurile voastre ?" 
dezlegătorii au răspuns ast
fel : nr. 4 — nu știu; nr. 3 

nu știu ; nr. 2 — nu știu ; 
nr. 1 — (care nu a văzut ni
mic) a spus „știu". Ce culoa
re a avut coiful primului dez
legător și cum a raționat a- 
cesta ?

ȘCOI ARĂ
(Criptografie : 8,2,2,4)

TRIUNGHI

ORIZONTAL Șl VERTICAL : 
1) Ce! 2) Calciu 3) Animal 
4) Hîrtie 5) Umblă 6) Pește 7) 
Zid 8) Os.

Rubrică realizată de 
ing. A. SAIMAC

POȘTA RUBRICII
DUȚA JEAN — Lupeni:
„Aritmograiul geografic" con

ține un cuvint articulat (tai
gaua) și unul construit de dv. 
de la iemininul „lagună" (fa
gurii) „Figura geometrică" e... 
nesimetrică. Anagrama numelui 
Doinei Badea e prea simplă, 
iar „Copertele literare" nereu
șite (ce-nseamnă „basee“ ?)■ 
Ceva mai bun e „Triunghiul".

NĂLUCĂ PETRE — Petro- 
șani:

„Pompierul atomic" poale ti 
luat drept rebus criptogralic 
sau biverb, in nici un caz mo
noverb, cum îl definiți impro
priu. Mai trimiteți.

CETEAN SIMION — Lupeni :
Ma/oritatea monoverbclot 

bune trimise sînt foarte cunos
cute (ninsoare, Petrila, întune
care, Încărcat). Restul jocuri
lor (Peneș Curcanul, l ampă de 
miner. Clădesc case înaltei 
conțin litere suspendate, iărâ 
ligamentalie intre ele. Cu pu
tină bunăvoință ar merge „Bi- 
verbul plastic". Consultați mai 
îndelung colec/ia revistei „Re
bus".

V. T.

Dezlegările jocurilor din nr. 5678
PROVERBIALĂ

(criptografie : 4,7,9,2,5,4)

ÎTITIIAAB!
ASTRONOMICA

(Monoverb : 5—8)

VINE CIRCUL! : Orizontal — 
1) Tonitza — Sabia 2) Arene
— Velescu 3) Ra — Dus — 
Rar — Ar 4) Croi — Or - 
Viori 5) U — Laș — Uciși — 
O 6) Ci — Comici — Cl 7) 
K — Moar — Ai — Fa 8) 
Lip — Risc — Circ 9) Unici
— Nătărău 10) Ducu — Ton
— Re — P 11) SM — L.R. —

Picasso 12) Kalman — Cercel 
13) Indemînare — Ia. ARITMO- 
GR1F LITERAR : A — B Tudor 
Arghezi. Pe orizontală : Cîn- 

tare, Heruvic, Candori, Logod
nă, Dormi, Testament, Cirip, 
Plugule, Stihuri, Streche, O zi. 
Doina. CRIPTOGRAFIE : Din 
Călan Sorin vine cu trenul.

AA A’
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lopteic tiio licftioniHi flc sud
® Rezultatele ofensivei patriofilor

HANOI 16 (Agerpres). — Marea 
ofensivă și acțiunile coordonate ale 
forțelor revoluționare din Vietna
mul de sud declanșate la 30 ia
nuarie au modificat situația mili
tară și politică din Vietnam într-o 
direcție întru-totul favorabilă po
porului vietnamez .și deosebit de 
dezavantajoasă pentru inamic, se 
arata într-un articol publicat la 16 
februarie de ziarul „Nhan Dan".

In primele 6 zile ale ofensivei, 
subliniază ziarul, au fost scoși din 
lupta zeci de mii de soldați ai ar
matei marionetă de la Saigon. Or
ganele administrației marionetă din 
cătune, sate, raioane și provincii 
au fost nimicite parțial sau total, 
iar organelor administrației centrale 
de la Saigon li s-au dat lovituri 
puternice.

Forțele armate și poporul din 
Vietnamul de sud, se arată în ar
ticol, nu numai că au pus capăt 
dominației inamicului în localită
țile rurale, dar au și slăbit contro
lul acestuia asupra orașelor mari i 
și mici. Ele au extins regiunile ru
rale eliberate și au creat organe 
ale puterii revoluționare într-o se
rie de orașe. Agresorii americani 
si acoliții lor nu au reușit să „pa-

Viefime sn rtnduî 
populației civile

SAIGON 16 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvânt al armatei ame
ricane a recunoscut că bombarda
mentele efectuate marți de avioa
ne de tip „B-52" în apropierea 
Saigonului au făcut victime în rîn- 
dul populației civile: 42 de per
soane au fost ucise și 59 rănite. 
Agențiile de presă menționează a- 
desea asemenea „erori" ale bom
bardierelor americane.

OLIMPIADA
ALBÂ

GRENOBLE 16 (A-
gerpres). — Jocurile 
Olimpice de iarnă, 
competiție care ele 11 
zile a monopolizai a- 
tenfia amatorilor de 
sport din lumea în
treagă, se apropie de 
sfîrșit.

Vineri, ia Autrans 
s-a disputat proba ie
rni nină de ștafetă 3X5 
km, care a lost urmă
rită cu deosebit inte
res. in pofida timpului 
nefavorabil (ninsoare 
și ceafă), echipa Nor
vegiei a avut o com
portare remarcabilă, 
reușind să intre In po
sesia medaliei de aur.

lată clasamentul pro
bei : 1. Norvegia 57'30"; 
Suedia — 57’51"; 3.
U.R.S.S. — 58'13"6/10.

La patinaj viteză, 
proba de 1 500 m (mas
culin), titlul de cam
pion olimpic a revenit 
lui Cor nel is Verkerk 
(Olanda) cu 2’03" 4110.

Clasamentul probei: 

1. Cornells Verkerk 
(Olanda) — 2‘03"4/10; 
2—3. Ard Schenk (O- 
landa) — 2'05" și Ivar 
Eriksen (Norvegia) — 
2'05" (ambii au primit 
medalia de argint); 4. 
Mag ne T h o m a s s e n 
(Norvegia) 2'05" 1/10.

Din cauza timpului 
nefavorabil, nu s-au 
putut desfășura preli
minariile probei de 
slalom special (mascu
lin). Proba va avea loc 
astăzi cînd întrecerile 
se vor desfășura di
rect în finală.

Așa după cum am 
anunțat, la Al pe d'Huez 
au începui întrecerile 
competiției de bob, 
pentru echipajele de 4 
persoane. La slartut 
probei sînt prezente 19 
echipa je. După prima 
manșă, în clasament 
conduce echipajul Ita
liei cu 1'09"84/l00. Ur
mează în ordine echi
pajele Austriei — 1'10" 
08/100, Italiei II —

cifice" regiuni rurale. Mai mult 
decît atît, ei au pierdut controlul 
asupra a numeroase orașe.

„Statele Unite, subliniază „Nhan 
Dan", au pierdut nu numai zeci de 
mii de soldați, printre care bata
lioane motorizate și mobile, dar și 
o cantitate fără precedent de teh
nică militară : peste 1 500 avioane, 
4 000 de mașini militare, milioane 
de tone de bombe și proiectile, 
carburanți și echipament militar. 
Ziarul arată că agresorii americani 
folosesc trupele, tancurile și tunu
rile pentru exterminarea în masa 
a populației urbane. Ei lansează 
bombe și folosesc substanțe toxice 
împotriva locuitorilor care s-au 
răsculat in orașe și în încercarea 
de a preîntîmpina eșecul lor total

In legătură cu incidentele
iordcmo-izraeliene

NEW YORK 16 (Agerpres). 
Reprezentantul Iordaniei la O.N.U., 
Muhammad El Farra, a prezentat 
joi seara o scrisoare președintelui 
Consiliului de Securitate în legătu
ră cu incidentele iordano-izraeliene 
care au avut loc la 15 februarie.

In scrisoare se arată ca partea 
izraeliană a bombardat teritoriul ior
danian cu ajutorul tancurilor și al 
avioanelor în regiunea liniei de 
încetare a focului. Bombardamen
tele au durat 7 ore și au fost în
dreptate în special împotriva tabe
relor de refugiați, se spune în scri
soare. Pierderile umane și materia
le nu sînt încă cunoscute Repre
zentantul Iordaniei nu a cerut în
trunirea Consiliului de Securitate.

1'10'24/100; Angliei — 
1'10"45/100, R. F. a 
Germaniei — 1'10"
49/100, României — 
l'10"59/l00, Elveției — 
l'10"65/100 etc. Manșa 
a doua și ultima va a- 
vea loc astăzi dimi
neață.

★

In programul de as
tăzi al Olimpiadei Al
be figurează următoa
rele probe: bob (ulti
ma manșă), 50 km fond 
schi, patinaj viteză 
10 000 m, slalom spe
cia] masculin și hochei 
pe gheață : S.U.A. — 
Finlanda, R.D. Germană 
— R.F. a Germaniei, 
Franța — Japonia, Sue
dia — Cehoslovacia, 
Norvegia — Iugoslavia 
și U.R.S.S. — Canada. 
Duminică în ultima zi 
a Olimpiadei este pro
gramată la Saint Nizier 
proba de sărituri spe
ciale de la trambulina 
mare. 

se pregătesc să trimită în Vietna
mul de sud noi contingente.

Succesele obținute de forțele ar
mate vietnameze și de popor, scrie 
în încheiere „Nhan Dan", creează 
condiții favorabile pentru o victo
rie deplină împotriva agresorului 
american.

★

HANOI 16 (Agerpres). — Sub 
auspiciile reprezentanței permanente 
în R. D. Vietnam a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, Ministerului Apărării Națio
nale și Comitetului Orășenesc din 
Hanoi al Frontului Patriei din Viet
nam, la Hanoi a avut loc un mi
ting consacrat celei de-a 7-a ani
versări a unificării forțelor armate 
populare de eliberare din Vietna
mul de sud.

Reprezentantul Izraelului la 
O.N.U., Joseph Tekoah, a adresat 
joi două comunicări președintelui 
Consiliului de Securitate în care in
formează despre bombardarea de 
către artileria iordaniană a unor 
sate și a unor unități militare iz- 
raeliene.

Forțele izraeliene au ripostat, fo
losind și aviația pentru a reduce 
la tăcere bateriile de artilerie ior- 
daniene, se spune în comunicări
le Izraelului. Potrivit informărilor 
primite de delegația izraeliană, 
schimbul de focuri a durat aproape 
o zi.

Delegatul izraelian nu a cerut 
întrunirea Consiliului de Securitate.

Biafrezii se mențin 
pe poziții secesioniste

SICILIA : Bilanț

I

Un metis a suferit trei operații 
de transplantare de rinichi

s- Declarațiile 
lui William Fulbright

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Președintele Comisiei senatoriale 
pentru probleme externe, William 
Fulbright, a declarat că se opune 
categoric distrugerii de către S.U.A 
a „barierei psihologice față de fo
losirea armei nucleare care exista 
în lume de la bombardarea orașe
lor Hiroșima și Nagasaki". Statele 
Unite, a adăugat el, „fiind singura 
națiune care a folosit arma nuclea
ră are o răspundere specială de a 
nu folosi din nou aceste arme pen
tru a nu face primul pas în direc
ția unui conflict nuclear general, 
din care ar putea rezulta distru
geri incalculabile".

Senatorul a făcut această decla
rație comentînd publicarea de că-

încheierea 
dezbaterilor Plenarei 
U. N. C. T. A. D.

DELHI 16 — Trimisul special A- 
gerpres, I. Puținelu, transmite: Cu 
ședința de vineri dimineața în care 
au luat cuvîntul reprezentanții Pe
rului, Kamerunului, Singapore, Bar
bados și Algeriei s-au încheiat 
practic dezbaterile generale din 
Plenara conferinței Națiunilor Uni
te pentru comerț și dezvoltare. In 
urma incidentului de joi seara, cînd 
ședința s-a suspendat în momen
tul în care reprezentantul Republi
cii Sud-Africane urma să ia cuvîn
tul, s-a convenit ca o ședință su
plimentară să fie convocată pentru 
luni după-amiază, incluzînd pe lis
ta vorbitorilor și pe reprezentanții 
Nigerului și Argentinei.

mită Biafrei să trăiască in pace, 
nu în cadrul Nigeriei, dar cu Ni
geria".

Noua declarație a liderului bia- 
frezilor confirmă faptul că aceștia 
se mențin în continuare pe poziții 
secesioniste, îndepărtînd speranțele 
de a se stabili un dialog direct cu 
autoritatea federală de la Lagos.

tragic
gherita Belice — distrusă în pro
porție de 60 la suta, Santa Ninfa 
— 50 la sută, Salemi — 30 la sută. 
Partanna — 30 la sută. Vita — 20 
la sută ș.a.m.d.

Pierderile în vieți omenești se 
ridică la 235 de morți și peste 850 
de răniți. Totodată, 7 512 case au 
fost complet distruse, 8 968 grav 
avariate și 15 728 mai puțin ava
riate. Aproximativ 34 000 de per
soane au fost nevoite să-și pără
sească locuințele. Aproape 18 000 
de oameni au părăsit insula, ple- 
cînd în alte localități de pe conti
nent sau în străinătate.

fată lui Washkanschi. Deoa
rece s-a constatat că rinichiul 
nu funcționa satisfăcător, Wyk 
a lost supus unei noi operații 
de transplantare, donator iiind 
un alt metis de 12 ani, răni* 1, 
mortal într-un accident de au
tomobil. Nici cea de-a doua 
operație nu a dat însă, rezul
tate satisfăcătoare.

LAGOS 16 (Agerpres). — Postul 
de radțo „Vocea Biafrei" a trans
mis o declarație a lt. col. Ojukwu, 
liderul secesioniștilor biafrezi, în 
care se arată că „sarcina principală 
care revine persoanelor responsa- 
bile pentru elaborarea unei regle
mentări a conflictului intern este 
căutarea unei formule care sa per-

ROMA 16. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : A 
trecut o luna de la cutremurul din 
Sicilia. De atunci și pină acum au 
continuat să se producă mișcări
seismice, înregistrîndu-se pînă joi 
116 cutremure. Cu toate că inten
sitatea acestora a fost de gradul 3 
pînă la 6—7, pagubele pe care 
le-au provocat sînt destul de im
portante. Cel mai recent bilanț al 
pagubelor indică : trei localități 
complet distruse — Gibellina, Mon- 
tevago și Salaparuta; numeroase 
altele distruse în proporții variind 
între 20 și 60 la sută : Santa Mar-

CAPETOWN 16 (Agerpres). 
Metisul Jonathan Van Wyk, 
în vîrslă de 10 ani. care a su
ferit două operații de trans
plantare de rinichi, a fost su
pus joi, la spitalul Karl Bre
mer din Capetown, unei noi 
intervenții chirurgicale, în 
cursul căreia cel de-al doilea 
rinichi grefat i-a foșt extras 
și înlocuit cu unul artificial.

La 3 decembrie 1967, cînd a 
suferit prima operație, lui 
Wyk i s-a transplantat un ri
nichi al De nisei Darwall, ti
nă r a a cărei inimă a fost gre

Un purtător de cuvînt ai spi
talului Karl Bremer a declarat 
că, în prezent, după cea de-a 
treia intervenție chirurgicală, 
starea sănătății lui Wyk este 
destul de bună. 

tre Departamentul de Stat a cores
pondenței sale cu Dean Rusk In 
legătură cu eventuala folosire a 
armelor nucleare în Vietnam. Fo
losirea armei nucleare și nu lă
muririle cerute de mine pot consti
tui un prejudiciu pentru Statele 
Unite, a precizat Fulbright, răspun» 
zînd secretarului de stat care i-â 
reproșat comentarea în public a e- 
ventualitații folosirii armei nuclea
re tactice în Vietnam. Fulbright a 
menționat că generalul Earle Whe
eler, președintele Comitetului mixt 
al șefilor de stat major din S.U.A., 
a lăsat impresia că armele atomice 
ar putea fi folosite la nevoie pen
tru apărarea pozițiilor americane 
de la Khe Sanh (Vietnamul de sud).

Agenția United Press Internatio
nal transmite că, în cadrul schim
bului de scrisori, secretarul de stat 
Rusk „a refuzat să excludă în mod 
categoric posibilitatea folosirii ar
melor nucleare", mulțumindu-se să 
citeze o declarație a purtătorului 
de cuvînt al Casei Albe, potrivi* . 
căreia președintele Johnson „nu a 
luat în considerare o hotărîre de 
această natură".

SCURTE ȘTIRI
® WASHINGTON. — MinlstnJ 

apărării al S.U.A.. Robert McNa
mara, a confirmat vineri că își va 
părăsi postul la sfîrșitul acestei 
luni. McNamara, urmează să preia 
funcția de președinte al Băncii In
ternaționale de Reconstrucții si 
Dezvoltare.

@ NEW YORK. — Un aparat de 
înregistrare a emisiunilor de tele
viziune în culori, care permite 
spectatorului să revadă după do
rință programul preferat, a fost 
prezentat la New York de către o 
firmă americană.

Acest dispozitiv înregistrează e- 
misiunile în același mod in care un 
magnetofon înregistrează muzica. 
Aparatul, împreună cu un televizor 
în culori, va fi pus în vînzare anul 
viilor și va costa apro, umativ 
1 500 de dolari.

LONDRA. — Ministrul brita
nic al apărării a anunțat că echi
pajul submarinului atomic „Resolu
tion" a lansat joi cu succes o ra
chetă „Polaris". Se precizează că 
este pentru prima oară cînd Anglia 
lansează o rachetă „Polaris".

& KINSHASA. — Tribunalul mi
litar din Kinshasa a pronunțat sen
tințele în procesul intentat unui 
grup de 28 foști jandarmi katan- 
qhezi care au participat Ia rebeliu
nea ce a avui loc în iulie 1966 ia 
Kisangani, sub conducerea colone
lului Ferdinand Tshimpola. 23 din
tre acuzați au fost condamnați la 
închisoare pe termene cuprinse în
tre 1 și 12 ani, iar cinci au fost a- 
chitați.

® STOCKHOLM. — Un nou de
zertor american a sosit în Suedia 
venind direct de la Washington, in
formează agenția France Presse. Nu
mele său nu va fi dezvăluit pină 
cînd militarul american nu va ob
ține azil politic din partea autorită
ților suedeze. Numărul militarilor 
americani care au cerut azil Ui 
Suedia se ridică in prezent la 21.

TOKIO. — In portul Yokosu
ka, situat in apropiere de Tokio, a 
ancorat la 15 februarie submarinul 
atomic american „Keenfish".

„Keenfish", submarin de tipul 
T^'psher este înzestrai cu rache
te care pot transporta încărcături 
nucleare.

Potrivit prevederilor tratatului de 
securitate japono-american, Japonia 
nu are dreptul să efectueze inspec
ții pentru a stabili prezența arme
lor nucleare pe bordul navelor si 
avioanelor americane care sosesc 
în Japonia.
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