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Plecarea tovarășului

Ion Gheorghe Maurer 
spre Teheran

Simbfttă la amiază a părăsit Capi
tala, pierind spre Teheran, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele
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salută încetarea bombar
damentelor asupra R. D.

Vietnam

Consiliului de Miniștri ol Republicii 
Socialiste România, care, la Invita
ția primului ministru «I Iranului. A- 
mlr Abbas Hovoido, va face o vizită 
neoficială in această tară.

La plecare, la aeroportul Băneasa, 
erau pre/.cnti tovarășii Hie Verdet, 
Janos Fazekas Gheorghe Rădulescu, 
Iosif Banc. Manca Mănescu. Ghnor- 
ghe Gaston Marin, miniștri șl alto 
persoane oficiale.

A fost de fată Yahya Motamed- 
Vaziri. însărcinatul cu afaceri nd-in- 
lerim al Iranului la București.

(Agerpres)

0 răspundere majoră — 
soluționarea cît mai operativă 

a cerințelor cetățenilor
Pe măsura înaintării societății noastre pe drumul desăvirșirii so

cialismului, oamenii muncii aduc o contribuție sporită la întreaga 
viață politică, economică și culturală a țării.

In vederea dezvoltării și perfecționării continue a formelor de 
participare a maselor la activitatea socială, pe baza principiilor 
stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a P.C.R., 
s-a întocmit proiectul de lege privind comisiile de judecată. Proiec
tul ține seama de experiența și rezultatele pozitive obținute de 
organele obștești in întărirea respectului față de lege și combaterea 
manifestărilor antisociale, de necesitatea concentrării tuturor forme
lor de influențare și jurisdicție exercitate în prezent, în cadrul unui 
singur organ, cu o sferă de atribuții lărgite.

La întocmirea proiectului de lege au fost consultați specialiști 
din întreprinderi și instituții, teoreticieni și practicieni ai dreptului, 
cadre cu munci de răspundere în organele de partid și de stat, din 
orqanizațiile cooperatiste și celelalte organizații obștești.

Examinind proiectul de lege și avind in vedere însemnătatea lui 
deosebită, Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de Miniștri au hotărît ca, înainte de 
a fi prezentat Marii Adunări Naționale să fie publicat în presă și 
supus dezbaterii publice.

In acest scop, publicăm proiectul legii privind comisiile de ju
decată. Ziarul nostru pune coloanele sale !a dispoziția tuturor ce
tățenilor care doresc să-și exprime pe această cale părerea lor, să 
facă propuneri.

Observațiile, propunerile și sugestiile in legătură cu proiectul 
de lege pot fi adresate presei centrale și locale sau Ministerului 
Justiției.

CAPITOLUL. I.
Organizarea comisiilor 

de jndccatâ
Art. 1. Comisiile de judecată, ex

presie a democrației socialiste, a 
creșterii rolului opiniei publice în 
viața socială, sini organe obștești 
de influențare și jurisdicție, alese in 
adunări generale ale oamenilor mun
cit sau in sesiuni ale consiliilor 
populare, prin care se realizează par
ticiparea maselor largi la înfăptuirea 
legalității și la educarea socialistă a 
cetățenilor în spiritul promovării unei 
atitudini corecte fată de munca în
tăririi și dezvoltării avutului obștesc, 
precum și al asigurării unei bune 
comportări in societate.

Pentru indeplinirea sarcinilor ce 
le revin, comisiile de judecată în
cearcă împăcarea părților îd unele 
pricini și judecă abateri de la re
gulile de conviețuire socială, litigii 
de muncă, precum și unele litigii 
patrimoniale.

Art. 2. Comisiile de judecată func
ționează :

a) pe lingă comitetele de direcție 
ale întreprinderilor și organizațiilor 
economice și pe lingă organele de 
conducere ale instituțiilor de stat;

b) pe lingă organele de conducere 
ale organizațiilor cooperatiste și ce
lorlalte organizații obștești;

c) pe lingă comitetele executive 
ale consiliilor populare municipale, 
orășenești ale sectoarelor munici
piului București și ale comunelor.

Art. 3. Comisiile de judecată pre
văzute in art. 2 lit „a" și „b" se con
stituie în organizațiile socialiste ca
re au cel puțin 200 angajați sau 
membri.

In organizațiile socialiste cu un 
număr mare de angajați sau membri, 
organele de conducere pot stabili 
să funcționeze, în caz de necesitate, 
mai multe comisii de judecată.

Pentru organizațiile socialiste cu 
mai puțin de 200 angajați sau mem
bri, cu sediul în aceeași localitate 
cu organul lor superior, se va con
stitui o singură comisie de judecată 
pe lingă acel organ, dacă împreună 
au cel puțin 200 angajați sau mem
bri.

Ari. 4. Pe lingă comitetele execu
tive ale consiliilor populare prevăzu
te în art. 2 lit „c“ se constituie co
misii de judecată, pentru rezolvarea 
pricinilor și litigiilor privind pe ce
tățeni.

Comitetele executive ale consili
ilor populare pot înființa asemenea 
comisii, in caz de necesitate, si în 
sate și cartiere. Competenta terito
rială a comisiilor din sate și cartiere 
se stabilește de comitetele executive 
ale consiliilor populare pe lingă care 
acestea funcționează, o dală cu ho- 
tărirea de înființarea lor.

Comisiile de judecată prevăzute în 

alin. 1 rezolvă și pricinile și litigi
ile privind pe angajatii comitetelor 
executive și pe angajatii și membrii 
organizațiilor socialiste situate în a- 
ceeași localitate, dacă in acele or
ganizații nu se pot înființa comisii 
de judecată din cauza numărului re
dus de angajați sau membri. In ca
zul în care numărul angajaților și 
membrilor din fiecare din aceste or
ganizații este mai mic de 200, dar 
împreună au cel puțin acest număr, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare pot înființa comisii de ju
decată pentru rezolvarea pricinilor 
șj litigiilor privind pe angajatii și 
membrii acestor organizații.

Art. 5. Comisiile de judecată sînt 
alcătuite din 5 membri, care se aleg 
pe timp de 2 ani, după cum urmează i

a) cei ai comisiilor prevăzute în 
art. 2 lit. „a" și „b“, de către anga- 
jalii sau membrii organizațiilor res
pective, care au, potrivit legii, drep
tul de vot;

b) cei ai comisiilor de judecată 
prevăzute in art. 4, de către consi
liile populare.

Membrii comisiilor de judecată se 
aleg dintre persoanele care au o 
pregătire corespunzătoare și reputa
ție neștirbită.

Cei din comisiile prevăzute în alin. 
1 lit. „a” se aleg dintre angajatii, 
membrii cooperatori sau membrii ce
lorlalte organizații obștești. Propune
rile de candidați în vederea alege
rii se fac de oamenii muncii și or
ganizațiile obștești; listele cuprinzind 
propunerile de candidați se vor a- 
fișa cu cel puțin 15 zile înainte de 
data alegerii.

Art. 6. Membrii comisiei de ju
decată desemnează dintre ci un pre
ședinte.

Comisia de judecată își exercită a- 
tribuliile in compunerea a trei mem
bri.

Art. 7. Cind rezolvă litigii de mun
că privind pe angajați, comisia se 
completează din oficiu cu doi mem
bri delegați, unul de către conduce
rea organizației socialiste și celălalt 
de către comitetul sindicatului.

Art. 3. Lucrările cu caracter teh
nic ale comisiei de judecată vor fi 
efectuate de un secretar desemnat, 
după caz, de conducerea organizației 
socialiste 'sau comitetul executiv al 
consiliului popular pe lingă care 
funcționează comisia.

Secretarul comisiei de judecată va 
fi desemnat de preferință dintre per
soanele care au studii juridice, iar, 
in lipsă, dintre cele cu o pregătire 
corespunzătoare pentru îndeplinirea 
acestei sarcini.

Art. 9. Nu pot fi membri ai comi

siilor de judecată cel care fac parte 
din conducerea organizațiilor socia
liste.

Ari. 10. Membrii comisiei de jude
cată care nu justifică încrederea ce

CAPITOLUL II.
Atribuțiile comisiilor 

de judecata 
SECȚIUNEA I.

Atribuțiile comisiilor de judecată 
din întreprinderi, organizații economice 

și instituții de stat
§ 1. JUDECAREA UNOR ABATERI DE LA REGULILE DE CON

VIEȚUIRE SOCIALA.

Ari. 11. Comisiile de judecată din 
întreprinderi, organizații economice 
și instituții de stat judecă pricinile 
privitoare la următoarele • fapte să- 
vîrșite de angajatii acestora, pentru 
prima dată, la locul de muncă și ca
re, prezentînd pericol social redus, 
constituie abateri :

a) lovirea sau alte violente care 
nu au cauzat o vătămare integrității 
corporale sau sănătății, amenințarea, 
precum și insulta,-

b) furtul și abuzul de încredere în
tre membrii aceluiași colectiv, dacă 
valoarea pagubei nu depășește 500 
lei;

c) sustragerile sub orice formă din 
avutul obștesc, cînd săvîrșirea lor 
nu a fost înlesnită prin fals, distru
gerea sau degradarea cu intenție a 
unui bun din avutul obștesc și a- 
buzul în serviciu, dacă valoarea pa
gubei pricinuite nu depășește 500 
lei, cu excepția cazurilor în care 
fapta a pus sau ar fi putut pune in 
pericol mașini, instalații, depozite, 
alte bunuri sau valori importante, 
sau ar fi putut provoca tulburări 
grave în desfășurarea procesului 
muncii;

§ 2. ÎMPĂCIUIREA ÎN UNELE INFRACȚIUNI Șl JUDECAREA 
UNOR FAPTE PREVĂZUTE DE LEGEA PENALĂ.

Ari. 12. Comisiile de judecată din 
întreprinderi, organizații economice 
și instituții de stat încearcă împăca
rea părților in următoarele infrac
țiuni prevăzute de codul penal, să
vîrșite de angajați, la locul de 
muncă :

a) lovire sau alte violente (art. 
180 alin. 2);

b) ’vătămare corporală (ari. 181) 
și vătămare corporală din culpă (art. 
184 alin. 1);

c) calomnie (art. 206);
d) abuzul de încredere (art. 213), 

cînd valoarea pagubei este mai ma
re de 500 lei.

De asemenea încearcă împăcarea 
părților în următoarele infracțiuni

§ 3. JUDECAREA UNOR LITIGII DE MUNCA.

Art. 13. Comisiile de judecată din 
întreprinderi, organizații economice 
și instituții de slat judecă următoa
rele litigii dacă obiectul lor are o 
valoare de cel mult 5 000 lei sau 
este neevaluabil in bani:

a) litigiile de muncă dintre anga
jați și organizațiile socialiste în le
gătură cu încheierea și executarea 
contractului de muncă,

b) litigiile de muncă privind pre
tenții referitoare la drepturi în le
gătură cu desfacerea contractului de 
muncă, in cazul cind nu se contestă

SECȚIUNEA I».
Atribufiile comisiilor de judecată 

din organizațiile cooperatiste 
și celelalte organizații obștești

Art. 15. Comisiile de judecată din 
organizațiile cooperatiste și celelalte 
organizații obștești au următoarele 
atribuții:

a) judecă pricinile privitoare la 
abaterile prevăzute în ari. 11, să- 
virșite de membrii acestor organi
zații ori de angajatii acestora, iu 

ii s-a acordat pol fi revocați de cel 
care i-au ales.

Dacă o comisie se descompletează 
din orice cauză, completarea ei se 
face în condițiile prevăzute în art. 5.

d) neglijenta in serviciu, dacă va
loarea pagubei pricinuite avutului 
obștesc nu depășește 1 000 lei, cu 
excepția cazurilor în care fapta a 
pus sad, ar fi putut pune în pericol 
mașini, instalații- depozite, alte bu
nuri sau valori importante, sau ar 
fi putut provoca tulburări .grave în 
desfășurarea procesului muncii, pre
cum și a celor în care fapta a creat 
o stare de pericol pentru siguranța 
circulației trenurilor sau a avut ca 
urmare o tulburare în activitatea de 
transport pe calea ferată.

Constituie de asemenea abateri șl 
se judecă de aceleași comisii:

a) faptele conslînd în stricăciuni 
provocate locuințelor, precum și in
stalațiilor comune din imobilele pro
prietate socialistă de stat, aflate în 
administrarea organizațiilor socialiste 
cu care angajatii se află în raporturi 
de muncă, săvîrșite de aceștia cu 
intenție, prin care s-a adus o pagu
bă avutului obștesc ce nu depășește 
500 lei;

b) instigarea, complicitatea, tăinui
rea și favorizarea la una din fap
tele prevăzute in acest articol.

săvîrșite la locul do muncă, dacă nu 
sini comise pentru prima dată:

a) lovire sau alte violente (art. 
180 alin. 1);

b) amenințare (art. 193);
c) insultă (art. 205);
d) abuzul de încredere (ari. 213), 

cind valoarea pagubei este de cel 
mult 500 lei

In cazul icînd, pentru faptele de 
lovire sau ’alte violente (art. 180 
alin. 1), vătămare corporală din cul
pă (art. 184 alin 1) și insultă (art. 
205), impăcarea părților nu a reușit 
și dacă la ultima ședință în care s-a 
încercat împăcarea persoana vătă
mată a cerut ca plingerca să fie so
luționată de comisie, aceasta va pro
ceda la judecarea pricinii.

temeinicia și legalitatea acestei mă
suri.

Art. 14. Nu intră' în atribuția de 
judecată a comisiilor prevăzute în 
art. 13:

a) contestațiile împotriva desface
rii contractului de muncă, precum și 
orice alte litigii în legătură cil des
facerea contractului sau reintegra
rea in muncă, altele decît cele pre
văzute în. art. 13 lit. b;

b) orice alte litigii care, printr-o 
dispoziție expresă a legii, sînt date 
in atribuțiile altor organe.

condițiile stabilite în acel articol;
b) încearcă impăcarea părților în 

infracțiunile prevăzute in ari. 12 alin. 
1 și 2. și judecă faptele prevăzute 
In art. 12 alin. 3, săvîrșite de mem
brii acestor organizații, la locul de

(Continuare In pag. a 3-a)

Proiectul legii de organizare și funcționare 
a consiliilor populare în dezbatere

Proiectul legii privind organizarea 
șl funcționarea consiliilor populare 
constituie un act normativ de o în
semnătate deosebită pentru activita
tea viitoare a consiliilor populare. 
Noua lege, care a fost supusă dez
baterii publice, face parte integran
tă din ansamblul de măsuri trasate 
de Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român pentru perfec
ționarea continuă a conducerii între
gii vieți sociale. Noua lege preci
zează multiplele sarcini ale consili
ilor populare, formele de lucru ale 
acestora, ale deputalilor, comisiilor 
permanente și ale organelor de spe
cialitate, toate desfășurîndu-și activi
tatea pe baza principiului centralis
mului democratic — principiu fun
damental al întregii activități de 
stat în tara noastră.

Noul document subliniază cu pri
sosință obligațiile ce revin organe
lor locale privind rezolvarea cereri
lor, reclamatiilor, sesizărilor și pro
punerilor cetățenilor și organizarea 
audiențelor pentru a asculta dolean
țele acestora. Astfel de măsuri s-au 
luat și în cadrul Consiliului popu
lar al municipiului Petroșani, unde 
toate cererile și doleanțele cetățe
nilor sînt ascultate și analizate cu 
deosebită răspundere.

0 nouă circumscripție sanitară 
în cartierul Aeroport

Incepind cu data de 1 noiembrie a.c., i-a înființat o 
nouă circumscripție sanitară, nr. 5 de adulți, în cartierul 
Aeroport, care funcționează în același local (strada Viito
rului nr. 2) cu circumscripția sanitară nr. 4.

Noua circumscripție deservește populația din următoa
rele străzi : Independenței, de la blocul 25, și respectiv, 
de la blocul 18, Viitorului, Unirii, precum șl 1 Iunie, Să- 
lătruc, Coastă, Livezeni, pînâ la bifurcația șoselei Tg. 
Jiu - Iscroni.

CIRCUMSCRIPȚIA Nr. 5 funcționează în zilele de luni, 
miercuri și vineri cu program de consultații intre orele
7.30- 12 și teren 12-14,30 ; în zilele de marți, joi și sîm- 
bătă cu consultații între orele 14,30—19,00 și teren 12— 
14,30.

CIRCUMSCRIPȚIA SANITARĂ Nr. 4 deservește popu
lația din următoarele străzi : Independenței, pînâ la 
blocul 23 inclusiv, și respectiv, blocul 16, străzile Oituz și 
Păcii, Republicii, pînâ la noile blocuri turn, Lunca, de la 
canton la podul Sălâtruc, P. Maior, Vilelor și Barăci han
gare.

Circumscripția nr. ! funcționează in zilele de luni, mier
curi și vineri, cu program de consultații între orele r
14.30- 19 și teren 12-14,30 ; in zilele de marți, joi, sîmbă- 
tă, cu consultații între orele 7,30—12 și teren 12—14,30.

Populația din Iscroni va fi deservită de către dispen
sarul din Aninoasa.

Dar ceea ce e mai important, nu 
ne rezumăm numai la cererile pri
mite, ci ori de cîte ori un cetățean 
solicită un sprijin din partea Comi
tetului executiv, îl primește in cel 
mai scurt timp. La fel se procedea
ză și la celelalte consilii populare 
din raza municipiului Petroșani. S-au 
luat măsuri ca la toate consiliile 
populare să fie afișate la loc vizibil 
programele de audiente, care se lin 
de 3 ori pe săptămînă, atît diminea
ța cît și după-amiază. pentru a da 
posibilitate tuturor cetățenilor ca
re doresc să vină la audiențe să 
poată participa. De asemenea, în ca
drul Consiliului popular municipal, 
s-au format colective pentru rezol
varea cererilor și reclamațiilor pre
cum și propunerilor cetățenilor, a- 
ceasta pentru a fi rezolvate cît mal 
operativ și bineînțeles în lumina le
gislației în vigoare. Ceea ce nemul
țumește e faptul că se întîmpină 
unele greutăți din partea unor în
treprinderi care nu înțeleg să sr 
încadreze in termenul prevăzut da 
lege — privind rezolvarea sesizări
lor și reclamatiilor cetățenilor, pvln 
aceasta îngreunînd activitatea noas
tră de zl cu zi. Considerăm însă că 
in urma măsurilor luate de acum

Aspect de mun
că de la exploa
tarea forestieră

Valea Mlerlesei, 
sectorul Lupeni.

In clișeu: mun
citorul Lețcan Iile, 
din brigada Iul 
Zgîrdea Nicolae, 
secționînd bușteni 
cu ajutorul ferăs- 
trăului mecanic. 

înainte vor căuta ca să rezolve a- 
ceste pe li Iii cît mai operativ.

In articolul nr. 45 al proiectului 
legii de organizare și funcționare 
a consiliilor populare se preci
zează că una din atribuțiile cele 
mai importante ale consiliilor popu
lare o constituie rezolvarea cereri
lor, reclamațiilor, sesizărilor și pro
punerilor cetățenilor și organizarea 
primirii in audientă a cetățenilor. 
Conștienți de însemnătatea acestei 
atribuții, ne angajăm să muncim cu 
toată răspunderea pentru ca cere
rile cetățenilor să fie rezolvate în 
termenul cel mai scurt, în lumina 
legislației în vigoare.

Cornel PALEA 
responsabilul biroului de reclamatli 

și sesizări
al Consiliului popular municipal

e

©

iinfqrmAtiAi
festivitate

Sala Palatului cultural din
Lupeni a devenit vineri neîn
căpătoare. Peste 600 de tineri 
din oraș au venit la festivita
tea prilejuită de sărbătorirea 
semicentenarului unirii Transil
vaniei cu România.

La începui, într-o explozie 
de entuziasm tineresc, partici- 
panții au intonat in cor 
Tricolorul. In fața drapelului 
patriei, tov. Birlea Aurel, se
cretar al comitetului orășenesa 
U.T.G. a înmînat unui număr 
de 30 de tineri carnetul roșu 
de utecist. Tinerilor Bucur 
Simonel și Ocroglici loan, dis
tinși la concursul pe țară al 
artiștilor amatori, rezervat e- 
levilor, li s-au înmînat diplome 
din partea Ministerului învă- 
țămîntului și Uniunii Tinere
tului Comunist.

Spectacol 
pentru elevi

Luni, 4 noiembrie, un colec
tiv de actori de la Teatrul de 
Stal din Petroșani va prezen
ta, pe scena sălii de spectacole 
a Casei de cultură din Hațeg, 
piesa „Fîntina Blanduziei". de 
Vasile Alecsandri. Spectacolul 
este rezervat pentru elevii din 
orașul Hațeg.

Excursie 
Ia București

Comitetul județean Hunedoa
ra al U.T.C. organizează, prin 
comisia de turism, in zilele de 
5—6 noiembrie a. c., o excursie 
cu autocarele la București.

Va fi vizionat meciul amical 
de fotbal dintre reprezentati
vele României și Angliei. Pro
gramul cuprinde de asemenea 
vizitarea Muzeului de istorie 
a Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și democra
tice din România, Columua lui 
Traian, alte obiective soclal-cu’- 
turale șl economice din Cap 
tală.

VREMEA
Ieri, termometrul a înregistrat la Petroșani o 

temperatura maxima de plus 18 grade, iar la Pa
ring de plus 12 grade. Minimele au fost de mi
nus un grad la Petroșani și de plus 5 grade la 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vre
mea se menține frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. Vini slab din sud.



STEAGUL ROȘU
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Ce vecini ȘTIINJA • TEHNIC A EPIGRAME
dom'le! Controlul extracției de cărbune

..Zgomotul nu dovedește to
tuși nimic; citeodată găina fa
ce un biet de ou $1 cotcodă- 
reșle ca și cura ar fi ouat o 
planetă întreagă' — spunea 
Mark Twain cu aproape un se- 
i ol In urmă.

Dar dacă Pestrița (găina mea 
și a soției mele) cotcodăceșle 
în fiecare zi pe balcon, pe mi
ne nu mă bucură atil oul, cit 
plăcerea ei de a se mîndri cu 
isprava pe care o face I Veci
nii mai sînt însă egoiști 
dom'le. Zilnic invocă motivul 
bana) că-1 supără zgomotul, în-

cu ajutorul calculatorului electronic
fie construit 
.Argus" un

MICROFOILETON
să lucrurile nu stau așa pen
tru că eu sînt în felul meu 
un om destul de instruit șl știu 
cum să potrivesc lucrurile ca 
să fie bine. Atunci cînd Pes
trița își manifestă bucuria, dau 
aparatul de radio la maximum 
pentru a îndepărta ura vecini
lor fală de umila făptură îna
ripată. Dar și așa străduința 
mea e zadarnică. N-au simt 
muzical nici măcar cît Mi reia, 
fetita mea de 2 ani care ori 
de cîte ori aude această com
binație muzicală se trezește 
din somn și cu plînsul ei stri
dent o determină pe nevastă- 
mea să strige la mine din bu
cătărie ca să fiu mai simțitor 
fală de micuță. Avînd și eu 
mindria mea de om nu pot să-i 
suport dojenile că doar, vor
ba aceea. în casa omului nu 
cîntă găina ci cocoșul 1 Are 
omul răbdare, dar pînă cînd ? 
Asa a făcut și acum două seri 
cînd am venit cu loncscu și 
Popescu la mine acasă să bem 
un păhărel ca între prieteni. 
E adevărat că în cele din ur
mă am băut mai mult și am 
început să ne veselim, dar de 
cînd nu are omul voie să cin- 
te și să danseze in casa lui ? 
Cu ce drept îmi spune ea, ne
vasta ba că deranjez vecinii, 
ba că trezesc fetita, 
așa și pe dincolo ? 
vecinii ăștia... Cum 
se coalizează toti
mea de parcă eu aș trage cu 
urechea la ceea ce fac ei și 
nu ei la mine 1 lertati-mă 
țoale astea mă revoltă,
înăbușe ! Și cum să nu fie așa 
cînd văd că nimeni nu mani
festă nici cea mai mică înțe
legere 
mului ? 
dom’le.
mine 1

In Anglia urmează să 
pe baza calculatorului 
complex de calcul centralizat pen
tru controlul extracției de cărbune 
la patru mine do cărbuni care tre
buie să alimenteze o centrală ter
moelectrică cu capacitatea proiec
tată de 2.4 milioane kW. Construcția 
tuturor liniilor subterane ale siste
mului respectiv urmează să fie ter
minală în iunie 1969 pentru ca fur
nizarea cărbunilor termocentralei să 
înceapă în anul 1969—1970. Se con
sideră că folosirea calculatorului
.Argus" va permite alimentarea ne
întreruptă a acestei termocentrale 
care va consuma peste 2 milioane 
tone de cărbune pe an. Cărbunele 
va fi furnizat în dimensiuni șl do 
calitate corespunzătoare. Costul com
plexului de calcul, inclusiv calcula
torul electronic și sistemul teleme
trie cu funcționare rapidă, va re
prezenta aproximativ 250 000 lire 
sterline.

Calculatorul 
controla funcționarea benzilor rulan- 
to subterane cu lungimea totală de 
circa 5,5 mile, In 
sigura încărcarea 
conduce procesul 
transporturilor de 
nul dc cenușă c 
supravegherea permanentă n sectoa
relor de încărcare și descărcare a 
cărbunelui; va comanda conectarea 
sl deconectarea consecutivă a anu
mitor linii ale transportului princi
pal pe bandă ; va regla funcționa
rea pompeloi de apă șl o instalații
lor de acraj j va controla în perma
nentă parametrii de lucru ai diferi
telor elemente ale sistemului) va e- 
mlte semnale de avertizare în caz 
de avarii etc. Legătura calculatoru
lui electronic cu cele 33 de puncte 
marginale ale complexului se va 
face cu ajutorul unui sistem tele
metrie .40 000" cu acțiune rapidă, 
executat din mlcroclrcuite.

electronic .Argus" va

r scopul de a se a- 
i lor maximă,- va 
I de amestecare n 
? cărbune cu conll- 
diferlt, va efectua

alte cuvinte, s-or putea spune că se 
creează două tuneluri, unul pcMe 
oltul. In ficrhre tunel so vo circula 
fnlr-o singura direcție. Ventilația 
nelului va fi-asigurată partial de 
feclul aspirator 
hicululul. |

Se piesupune 
nelului. Inclusiv 
claie pentru racordarea tunelului )o 
sistemul do autoșosele existent va 
cosla cea 50 milioane do mărci 
(5'200 000 7).

Tunelul va li dai în funcțiune In 
vara anului 1970.

tind urmărirea sateliților pînă la 
dtstante de 2.000 km.

croat do fluxul

lu- 
c- 

ve-

tu-că construirea 
așezarea căilor spe-

pentru urmărirea
sateliților

Nou tip
de automobil

cu baterii

Blocurile A6, A7, A8. Gl, G2 din str, Parîngului Lu
pani nu »int încălzite, deși centrala termică e în bună 
store de funcționare.

In Lupeni, să fiu discret, 
E cam „răcoroasă" viața 
Rog : vorbiți cit mai încet 
Co să nu se spargă... gheața.

Cartierele „Carpați" și „Livezeni" din Petroșani sint 
tulburate noaptea de încălerărilo zgomotoase ale clinilor 
vagabonzi.

Tunel de trafic cu două etaje

Compania japoneză .Hilatl’ a o 
nuntat realizarea unul prototip expc 
rlmental de sistem de urmărire a sa
teliților artificiali nl Pămîntulul cu 
folosirea laserului.

Compania !, respectivă precizează 
că noul sistem de urmărire este de 
10 ori mal precis decîl dispozitivele 
obișnuite de urmărire prin radio a 
sateliților artificiali al Pămîntulul.

La baza noului sistem se află un 
laser cu rubin. El emile un intens 
fascicul de raze luminoase, permi-

Ingineril Jim Lacy șl John Bjrnc 
de la Universitatea din Dublin au 
pus la punct un automobil func|lo- 
nînd cu baterii care acoperă o dis
tantă de 6-1 km la un cost de numai 
6 pence.

Automobilul este pornit prin co
mutare, prin apăsare pe accelerator. 
Energia produsă de căldură la frî- 
nare osie ranalizală tnapnl în bate
rii.

Automobilul cu bâtei ii are o greu 
late de 711 kg., bateriile clntărlnd 
264 kg. Autovehiculul circulă emi- 
lînd un bîzîit slab și nu emană ga
ze de evacuare. In prezent, o șarjă 
de baterii este suficientă pentru 64 
km, dar Jim Lacy a declarat că în 
Statele Unite se pun ia punct bate
rii noi care vor permite mărirea 
razei de circulație la 140 km cu o 
viteză de 96 km/h.

Bateriile de care dispune vehicu
lul în prezent pot fl îucărcatc în 
flecaie seară la rotea. Datorită unui 
amplificator special, bateriile pot fl 
încărcate într-o oră.

La 
core a 
treoga

Deh (ce să le faci 1?...) săracii, 
Râmați așa, fără stâpini 
(Sînt ciini ți... ciini) 
Le vin și lor - aș zice — dracii.

Lupeni utilajele moderne (mașini de încărcat) cu 
fost dototâ mina nu sînt folosite rațional, la In- 
lor capacitate de producție.

D© pe culmi, privind in vale, 
Rezemat în băț, ciobanul 
Plînge, remoreînd cu jale : 
..E „in aer" subteranul"!

losif MIC
student I.M.P.

OAMENI

ba că eu 
Și-apoi si 
aud ceva 
împotriva

dar
mă

fată de slăbiciunile o-
S-a dus respectul 

Asta-i 1 Ascultati-mă pe

N. LINIȘTITE’

pentru conformitate 
GHEORGHE BORDEI 

elev la Școala de maiștri 
Petroșani

La Wuppertal (R.F.G.) se constru
iește tunelul Kicsberg, lung de I 
km si înalt de 13 cu secțiune

Iransvcrsală aproape rotundă, 
la Jumătatea înălțimii sale s-a 
văzut un planșeu intermediar.

Jf
Culcat pe masa de operație, un 

uriaș dc 38 de ani suride medicului 
anestezist. Francis Falejczyk, de pro
fesie scufundător submarin s-a ofe
rit voluntar pentru o operație dem
nă de doctorul Faust. Este vorba de 
a se ști dacă omul va putea 
clndva în apă ca peștii.

Cu toate că i s-a administrat 
vocaină, Francis nu și-a pierdut 
noșlinta și privește cu calm la
kingul" tăcut care se apropie. Este 
vorba de medicul olandez Johannes 
Klystra. El introduce caieterul în

AMFIBIE11

trăi

no- 
cu- 
,,vi-

La o oră după această experiență, 
Francis arată că nu a fost afectat 
cu nimic. El se declară de acord cu 
continuarea experienței, adăugind că 
el se poate considera de pe acum 
un om amfibie...

Doctorul Klystra a efectuat prima 
experiență de acest gen în Olanda, 
în anul 1961. El a scufundat mai

Un dinozaur uriaș

In urmă cu cca 150 milioane de 
ani, începind cu jurasicul inferior șl 
pînă la sfîrșitul cretaceului, adică 
timp de peste 100 milioane de ani, 
au trăit dinozauri uriași, avînd o 
lungime de 18 m. Desigur că nu toii 
aveau această mărime, existau specii 
care nu depășeau 2—10 m. Numai 
sauropozii, specie de care aparținea 
și dinozaurul diplodocus, atingeau 
lungimi de 20—30 m, inclusiv coa
da care, este drept, era destul 
lungă.

Unul din aceste animale a i 
dezgropat în Kirghizia la 5 km 
părtare de orașul Taș-Kumir.

In cursul verii 1967, un grup 
specialiști condus de un biolog 
Institutului 
Moscova, 
procedat la 
pind pe un

LiCHVTJOCURI
Anatomică

(Monoverb : 9—12)

Artisticăde

I. IVANESCU
S. CETEAN

fost 
de- puteți găsi o gumă pierdută 

într-un parc?

de paleontologie 
A. K. Pojdestvenski,

de 
al 

din 
a

degajarea scheletului să- 
teren de argilă cu mar-

nă un $anl lung de 30 m și lat 
4 m.

Diferitele elemente ale scheletului, 
într-o stare de conservare destul de 
bună, au permis să se stabilească 
lungimea totală a animalului: cel 
puțin 20 m, ceea ce îl clasează prin
tre cele mai mari cunoscute pînă 
astăzi. Acest patruped uriaș trăia în 
apa lacurilor sau a lagunelor și se 
hrănea cu plante sau animale acva
tice.

In întreaga lume numărul schele
telor complete de sauropozi nu de
pășește cifra 20. Și aceasta este pri
ma descoperire făcută în U.R.S.S. 
Scheletul va fi reconstituit la Mu
zeul de paleontologie și va avea o 
deosebită valoare pentru cercetările 
sa van Iilor sovietici care nu dispu
neau pînă în prezent decît de mula
jul unui sauropod descoperit în A- 
m erica.

G U M A
«•

P A R C

S. TONI

Copertă literară
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de mare încît n-au mai știut 
facă și au ieșit la suprafață.

babil că panica colectivă a jos! 
tît 
să

Donatori
Un număr de șapte locuitori al o- 

rașului brazilian Belo Horizonte au 
tatuate pe talpa piciorului sting ini
țialele .Z.B.", care arată că după 
moartea lor unele organe pol fi fo
losite Ja transplantări.

Inițialele au următoarea semnifi
cație ; B — de la numele cunoscutului 
chirurg sud-african Christian Bar
nard, iar Z este inițiala numelui Iui 
Eurycides de Jesus Zerbini, care a 
efectuat prima transplantare de ini
mă din Brazilia.

Statistică
mai 
vă- 

în A-

A mai losî 
vszitafă Luna ?

S ȚĂRMUL

< FERICIT
UJ

CD

Cînd balenele 
se sinucid

auzit de cazul acelor 
de supărare si de 

lor.
cu 
ur-

Cine nu a 
ciini care mor 
foame pe mormîntul stăpînului 
In fond, acest act este sinonim 
o sinucidere. Cu cîteva luni în 
mă. s-a petrecut o asemenea sinu
cidere în statul Florida, o sinucide
re colectivă a aproape o sută de 
balene. Acestea au început să se a- 
nmce o dată cu valurile asupra 
stîncilor din apropierea de Grassey 
Key. Anunțate imediat, serviciile o- 
ceanografice au trimis imediat zeci 
d<- vedete, rare au încercat în za
dar să împingă balenele către 
adine. Dar tentativa nu a dat nici 
un rezultat. De îndată ce o balenă 
era respinsă de una sau mai multe 
vedete spre adîncul mării, aceasta 
se «cufunda și se repezea din nou la 
mal. Și astfel, tina după alta, rele o 
sută de cetacee au murit pe rind 
la malul mării.

Nimeni n-a putut să explice cauza 
aceste» răvășiri a balenelor, cu ex
cepția unui bălrin pescar care a pre
supus existenta unui monstru marin 
ce alunga balenele. Dacă aceasta ar 
fi fost cauza, ar fi existat soluția 
scufundării lor în adincuri, dar pro-

Persoanele căsătorite trăiesc 
mult decît cele necăsătorite, 
duve sau divorțate, se arată 
nuarul statistic al O.N.U.

Potrivit anuarului, femeile din Is
landa, se bucură de cea mai mare 
longevitate — 76 de ani, iar vîrsta 
cea mai înaintată la bărbați se în- 
tîlnește în Suedia — 71,5 ani.

In schimb, femeile din Volta Su
perioară trăiesc numai pînă lo 31 
de ani, iar un bărbat din Gabon nu
mai 25 de ani.

In genera] s-a constatat că femei
le trăiesc mai mult decît 
Numai în șase țări, printre core In
dia, Iordania, 
gia. bărbații trăiesc mei mult decît 
femeile.

bărbații

Ceylon și Cambod-

din bilioane
o 

unui
In orașul britanic Blackbum, 

mașină particulară apajtinind 
domn pe nume Holden, condusă de 
șoferul său - 
nit de o altă 
se numea de 
momentul în

tot Holden, s-a rioc- 
masină al cărei șofer 
asemenea Holden. In 
care a sosit polițistul 

pentru a întocmi procesul verbal, 
s-a descoperit că numele proprieto- 
rului mașinii era și el Holden. Stu
pefiat, polițistul a examinat cu qrijă 
actele după care a semnat raportul: 
Holden, acesta era numele său.

Comentind această serie dc coin
cidențe ciudate, revista .1 'qht" s-a 
interesat dacă vreun matematician 
răbdător ar putea să ralculeze cîte 
bilioane de șanse contra una ar e- 
xisla pentru a se putea stabili ud 
asemenea lanț de coincidente.

In momentul in care oamenii se 
pregătesc să atingă solul lunar, ar 
H poate momentul să se facă o tre
cere în revistă a faptelor ciudate 
legate de satelitul nostru natural, 
fapte care au determinat pe multi 
să se întrebe dacă Luna nu a fost 
deja folosită de alte ființe de pe 
alte planete.

Astronomii au început să se inte
reseze foarte serios de Lună încă 
din anul 1869. Cu doi ani înainte, 
craterul Linn’e, cu un diametru de 
12 km, care se afla în marea Sere- 
nite, a dispărut complet.

Apoi, fiind semnalate lumini ciu
date în marea Crizelor, societatea 
astronomică regală a Marii Britanii 
a consacrat trei ani succesiv stu
dierii acestei părți a Lunii. Peste 
2 000 de observații au consemnat 
prezenta luminilor variind în inten
sitate și dispuse în figuri geometrice 
(cruce, cercuri, triunghiuri) și, brusc, 
din nou totul a dispărut.

In 1915, mai multe observatoare 
ou semnalat ziduri drepte și cuTbe 
„răsărind" în mai multe circuri lu
nare. Apoi, iar nu s-a mai semna
lat nimic.

Asemenea activități au fost înre
gistrate șl cu 15 ani în ui mă. Aceas
ta a început în anul 
astronom britanic a 
nou lumimscente pe 
martie 1950, doctorul 
zut si a descris un
care, după cit se părea, zbura dea
supra solului lunar in regiunea cir
cului Aristarc, un obiect oval și lu
minos. Șapte sSptămîni 
un astronom american, 
mes Bartlett, a descris
biecl, semnalindu-1 în același Joc ca 
și doctorul Wilkins,

Aflati prin anagramare numele 
unui scriitor român contemporan șl 
titlul uneia din piesele salo de tea
tru.

N. CERCHEZ

1950, rînd un 
observat

Lună. La
Wilkins a 
obiect luminos

din
30 

vă-

mai tîrziu, 
doctorul Ja- 

același o-

Cu pufln timp in urmă la 
magazinul alimentar cu auto
servire din lupeni s-nu petre
cut succesiv cîteva lucruri / 
care au pus în alertă oe bău
torii de calea l 
Evenimentele care 
șal semnalul de 
alarmă, au avut 
Ioc la raionul dul
ciuri, raion care, 
printre altele, es
te dotat cu o ma
șină elect ilcâ de 
măcinat calea, un 
sac cu calea boa
be, un cintar, o 
vinzătoare, mă
runțiș ele. ’

La un ihoment 
insă că s-a, delectpt 
de măcinat calea., 
mergea .rlșnila" 
gala. Au Ibsl chemai I la la fa 
locului, printre alții, ioi ama
tori In specialitatea mașini e- 
leclrice universale, trei spe
cialiști și un tehnician cu înal
tă calilicare. Biciul aparat, în
conjurat de allla asistentă 
tehnică, in spatele căreia nu
meroși colegii așteptau cu ba
nii in mină șl sufletul la guid,

la domiciliu, 
i au dec lan

de la Duke 
Center din Durham f'>ro- 

rămîn ne-

gura pacientului. Sonda dublă îna
intează în gît. Apoi, fiecare ramifi
cație intră în cele două bronhii și 
se adîhcește separat în fundul plă- 
mînilor.

In sala de operație 
Medica]
lina de nord) asistenții 
mișcati. încet, plămînul drept este 
umplut cu o soluție izotonică (apă 
distilată cu un continui de sare e- 
gal cu acela din plasma sîngelui). 
Plămînul drepl continuă să respire 
normal prin sondă.

multi șoareci în soluție izotonică cu 
oxigen sub presiune. Totul s-n ter
minat cu bine, animalele trăino sub 
apă timp de cîteva ore. După -um 
spune dr. Klystra, aerul conține 30 
la sută oxigen la un litru, în timp 
ce apa conține de 30 de ori mai 
puțin oxigen. Dar marele obstacol 
constă în eliminarea gazului carbo
nic. Pentru aceasta șoarecii trebuie 
să cheltuiască de 36 de ori mai mul
tă energie musculară decît în timpul 
respirației normale.

Mascota 
marinei

N. PEȚANCA

Dezlegările
jocurilor

APĂRUTE ÎN ZIARUL NR. 5911 
(27 oct. 1968)

Pătrat (săritura calului): Șt. O Io
sif, CIntec de primăvară, Cîntă cio- 
cîrliile (Imn de veselie), Fluturii cu 
miile (Joacă pe cîmpie). Cu pește 
(rebo): Marinată. Proverbiala (crip
tografie) : A-șl cînta singur cîntecul. 
Medicament (monoverb): Pepsină.

POȘTA RUBRICII
NELU OPRIȘ — Lonea: Din ultimele două plicuri reți

nem CARTE DE VIZITA (7; 9), TR1VERBUL RECRUTULUI 
(2,- 6; 8;i și TR1 VERBUL (5; 4; 4;). Restul sînt slabe, sim
pliste, combinate greșit sau netemalice. Careul TRAGERI 
este... tras de păr. Are cuvinte inexistente : RIR, NES, FOUR, 
ARAG, LEAN etc. care-1 fac ncpublicabil.

N. CERCHEZ — Petroșani: Reținem ambele PATRATE. 
Mai trimiteți. Avem nevoie și de triunghiuri de 10/10 (sau 
mai mari).

n-a avut încotro șl, după ci- 
teva zile a pornit.

A urmat apoi o avalanșă 
de cumpărători din cadrul 
larg al publicului co.;" :alor 
de cafea, reprezentanții cofe
tăriilor, ai restaurantelor ele.

așa: „curent are, calea este, 
trebuie să meargă". Dar n-a 
mers N-a mers-pentru că a 
doua zi raionul respectiv a In
trat In inventar astfel că prea 
putini au 
un stoc de

A Ierta cu caimac

dat fald 
aparatul 

Nu mai 
naibii și

Așa sllnd lucrurile, In cit ova 
zile n-al mai găsit un bob de 
calea nici să-l li căulal cu lu
minarea in amiaza mare. Va- 
săz.'că, la începui ero '•alea 
dar nu mergea a pur mul de 
măcinat. De data aceasta 
mergea aparatul, dar nu era 
calea. Se luaseră cafegiii cu 
mlinile de cap.

In această situai ie. conduce
rea magazinului a tăcui pe 
dracu-n patru șl a adus calea. 
Dacă Hoția Șerbdnesr u ar II 
fost de iată, ar li spus cum

apucat să-și tacă 
calea măcinată la 
domiciliu.

Toate acestea 
s-au petrecut cam 
prin luna trecută. 
Zilele acestea pă
țania s-a iepe lat. 
în momentul di 
tafă tanful slă
biciunilor a în
ceput cu lipsa de 

calea. Deci aparatul mer
ge, dar nu este cafea. Presu
pun că se va aduce cafea dar 
pe urmă sc va detecta apara
tul de măcinat Apoi va mer
ge și aparatul, va ii și cafea 
dar va începe Inventarul. Con
ducerea magazinului amintit 
ne-a cam obișnuit cu această 
practică și poale nici de data 
aceasta nu se ' a de/in- II. 
Dacă așa vor sta lucrurile mal 
bine s-o lase baltă, oină nu 

sare s(mallul).

Nicn POPA

Pe o tablă neagră dintr-un mia 
amfiteatru sînt desenate schemele 
alveolelor pulmonare și al*1 bronhii
lor.

Dr. Klystra dă explicații. El < on- 
sideră că este vorba mai curînd de 
diferente geometrice decît de dife
rente biologice între om și pește. 
Acest lucru este valabil cel puțin în 
cazul mecanismului respirator. Peș
tele nu poate trăi decît în apă EI 
nu s-a ridicat pe scara evoluției în
cît să poată pătăsi acest mediu li
chid, care este considerat izvorul 
vieții. In schimb omul se poate re
întoarce în apă... In sprijinul aces
tei afirmații, Klystra arată fotogra
fia cîinelui ..Cerberus", mascota ma
rinei olandeze. După perfecționările 
aduse metodei, animalul a putut 
.respira" în apă, timp de 24 de mi
nute.

Accelerări 
uriașe

Încă de pe acum doctorul Klystra 
utilizează o aplicație terapeutică a 
cercetărilor sale. Este vorba de cu
rățirea plămînilor bolnavi cu ajuto
rul unei soluții saline. Este posibil, 
spune el ca într-o zi omul să poată 
plonja și trăi efectiv în apă.

Clopotul scufundătorilor nu este 
încă condamnat la dispariție. Spe
cialiștii de la NASA consideră că 
un cosmonaut care va avea plămî- 
nii umpluți cu lichid special, va pu
tea suporta accelerări cu mult mat 
mari în cursul lansării în spațiu.

Realizarea visului omenirii do a 
trăi sub apă este destul de îndepăr
tată. Klystra este de părere că așa 
cum fătul se formează într-o pungă 
cu apă. tot așa si omul va ajunge 
să însoțească peștii in fundul mări
lor. Rămîne de văzut dacă cercetă
rile dr. Klystra vor apropia de rea
litate dorința omului de a deveni 
amfibie.

A. NICOLESCi:

Maxime
și cugetări
• Două lucruri nu trebuie să le 

pierzi cu nici un preț: nădejdea în 
viitor șl respectul fată de tine însuti.

ZDENEK PLUHAR
• Pe degeaba nu se capătă ni

mic in lume; însăși moartea o clă
tită cu viata.

F. STORCH
• Poticnlndu-te poți totuși să 

mergi înainte, numai că n-ai voie 
să cazi și să rămîi la pămînt.

GOETHE
• Cel ce speră are sufletul mal 

senin.
• Lectura e un leac bun ca să 

nu înnebunești din pricina singură
tății.

TE1TELBO1M
<ț? Pfliăsirllo sint dureroase, a- 

pronpe indenendent do sentimentul 
dragoste’

CBU \ SER li

Extrase de prof. Emilia 
Rudescu, Liceul Pelrila
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l E G E
p r ivind consiliile <1 e j u <1 e <' a i ă

(Utmtire din pag. 1)

muncă, in condițiile stabilite in b- 
rest din urmă text:

c) judecă litigiile de munca pre- 
shzule în nit 13 dintre aceste or
ganizații si annajalii lor.

li alia S iii a ®a 
aplica în mod corespunzător. în ca
zul stricăciunilor provocate locuințe
lor sau instalațiilor comune din imo
bilele proprietatea organizațiilor co- 
cperatiste si celorlalte organizații 
obștești

Ari. 16. Comisiile de judecată din 
cooperativele agricole de producție 
au. pe lîngă atribuțiile prevăzute în 
art 15, și pe aceea de a judeca li
tigiile privind contestațiile membri
lor cooperativelor agricole de pro
ducție împotriva hotărîrilor consiliu
lui de conducere al cooperativei, 
prin care au fost obligați la despă
gubiri pentru pagube aduse coope
rativei, precum și împotriva hotărî- 
rilor prin care consiliul de condu
cere le-a rezolvat cererile referitoa
re la retribuția muncii, dacă obiec

SECȚIUNEA III.
Atribuțiile comisiilor de judecată 
de pe lîngă comitetele executive 

ale consiliilor populare
§ 1. JUDECAREA UNOR ABATERI DE LA REGULILE DE CON

VIEȚUIRE SOCIALA.

Art. 19. Comisiile de judecată de 
pe lîngă comitetele executive ale 
consiliilor populare ale municipiilor, 
orașelor, sectoarelor municipiului Bu
curești sau comunelor în care do
miciliază făptuitorul judecă pricinile 
privitoare la următoarele fapte sa
x’ irșite de cetățeni:

a) lovirea sau alte violențe care 
au cauzat o vătămare Integrită

ții corporale sau sănătății amenin
țarea precum si insulta săvîrșite 
pentru prima dată:

§ 2. ÎMPĂCIUIREA iN UNELE INFRACȚIUNI Șl JUDECAREA 
UNOR FAPTE PREVĂZUTE DE LEGEA PENALA.

Art. 20. Comisiile de judecată de 
pe lingă comitetele executive ale 
consiliilor populare ale municipiilor, 
orașelor, sectoarelor municipiului Bu
curești sau comunelor în care domi
ciliază persoana vătămată. încearcă 
împăcarea părților în următoarele 
infracțiuni prevăzute de codul penal, 
săvîrșite de cetățeni :

a) lovire sau alte violente (art. 
1&> alin. 2);

b) vătămare corporală (art. 131). și 
vătămare corporală din culpă (art. 
134 alin. 1):

c) calomnie (art. 206);
d) furtul săvîrșit între soli ori in

tre rude apropiate, sau de către un 
minor în paguba tutorelui său ori 
de către cel care locuiește împreună 
cu persoana vătămată sau este găz
duit de aceasta (art. 210);

e) abuzul de încredere (art. 213), 
cind valoarea pagubei este mai ma
re de 500 lei:

§ 3. ÎMPĂCIUIREA IN UNELE LITIGII PATRIMONIALE Șl JUDE
CAREA ACESTOR LITIGII.

Art. 21. Comisiile de judecată de 
pe lîngă comitetele executive ale 
consiliilor populare ale municipiilor, 
orașelor, sectoarelor municipiului Bu
curești șl ale comunelor în care do
miciliază reclamantul încearcă împă
carea părților în litigiile dintre per
soane fizice, avînd ca obiect plata 
unei sume de bani sau predarea u- 
mii bun mobil, cînd valoarea liti
giului nu denăsnefe 10 000 lei.

§ 4. ÎMPĂCIUIREA Șl 
PRIVIND PE ANGAJAȚI

Art. 23. Comisiile de judecată de 
pe lingă comiletele executive ale 
consiliilor populare ale municipiilor, 
orașelor, sectoarelor municipiului 
București și ale comunelor au, în 
reea re privește pe angajatii comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare și pe angajatii și membrii 
organizațiilor socialiste în care nu 
se pol înființa comisii de judecată 
din cauza numărului reduc de an-

SE CȚ I U 
Dispoziții

Ari. 24. Deosebit de atribuțiile 
prevăzute în secțiunile I, TI și III, 
comisiile de judecată rezolvă prici
nile trimise de organele judiciare în 
vederea luării unor măsuri de in
fluențare obștească, ca o consecință 
a înlocuirii răspunderii penale.

Art. 25. Cind o faptă din cele pre 
văzute in ari. 11 sau. din cele la 
care se referă art. 24 a fost săvîrși- 
la la locul de muncă, de un anga 
jat sau de un membru al unei or
ganizații socialiste împreună ru o 
persoană dinafară acestei oiganiz.a-

CAPITOLUL III.
Masările dc influențare
obștească ce se pot lua 

de comisiile de judecată
Art. 27. Comisiile de judecată pol 

lua prin hotărire, în cazurile in 
care judecă abateri de la regulile 
de conviețuire socială și unele fapte

tul lor are o valoare do cel mult 
5 000 lei

Ari. 17. Comisiile do judecată din 
cooperativele meșteșugărești au, pe 
lingă atribuțiile prevăzute în ari. 15, 
și pe aceea de a judeca litigiile din
tre cooperativele meșteșugărești șl 
membrii acestora, în legătură cu pa
gube aduse cooperativei, precum șl 
orice pretenții dintre cooperativele 
meșteșugărești si membrii cooperatori 
în legătură cu raporturile de mun
că, dacă obiectul lor are o valoare 
de cel mult 5 000 lei.

Art. 18. Nu Intră în atribuția do 
rezolvare a comisiilor de judecată 
din organizațiile cooperatiste și ce
lelalte organizații obștești:

a) contestațiile și celelalte litigii 
prevăzute în art. 14;

b) cererile de restituire a bunuri
lor aduse ca aport social în natură 
de membrii cooperativelor meșteșu
gărești sau. după caz, a contravalo
rii acestor bunuri, precum și cere
rile privind restituirea părților so
cialo.

b) abuzul de încredere săvîrșit în
tre particulari, pentru prima dală, 
dacă valoarea pagubei nu depășește 
500 lei.-

c) stricăciuni provocate locuințelor, 
precum și Instalațiilor comune, săvîr
șite cu intenție, prin care s-a adus 
o pagubă avutului obștesc ce nu de
pășește 500 lei;

d) instigarea, complicitatea, tăinui
rea și favorizarea la una din faptele 
prevăzute la lit. a-c.

f) tulburarea de posesie (art. 220).
De asemenea, încearcă împăcarea 

părților în următoarele Infracțiuni 
prevăzute de codul penal, săvîrșite 
de cetățeni, dacă nu sînl comise pen
tru prima dată :

a) lovire sau alte violente (art. 
180 alin. 1);

b) amenințare (art. 193);
c) insultă (ari. 205);
d) abuzul de încredere (art. 213), 

cînd valoarea pagubei este de cel 
mult 500 lei.

In cazul cind, pentru faptele de 
lovire sau alte violente (ari. 180 alin. 
1). vătămarea corporală din culpă 
(ari. 184 alin. 1) și Insultă (art. 205), 
împăcarea părților nu a reușit și da
că la ultima ședință în care s-a în
cercat împăcarea persoana vătămată 
a cerul ca plîngerea să fie soluțio
nată de comisie, aceasta va proceda 
la judecarea pricinii.

Dispozițiile alin. 1 nu sînt aplica
bile în litigiile privind succesiuni. îm
părțeli de bunuri si obligații de în
treținere.

Ari. 22. Comisiile judecă litigiile 
prevăzute in art. 21, în cazul în ca
re împăcarea părților nu a reușit ți 
dacă la ultima ședință la care s-a 
încercat împăcarea, părțile au con
venit ca litigiul să fie soluționat de 
comisia de judecată.

JUDECAREA PRICINILOR Șl LITIGIILOR

gajati sau membri, aceleași atribu
ții ca și comisiile de judecată pre
văzute în secțiunile I și II.

Comisiile de judecată prevăzute 
în alin. 1 judecă, de asemenea, li
tigiile de muncă privind pe angaja
tii persoanelor fizice, dacă obiectul 
acestor litigii are o valoare de cel 
mult 5 000 lei, cu excepția contes
tațiilor împotriva desfacerii contrac
tului de muncă.

NEA IV. 
comune

ții, judecarea cauzei se face de că
tre comisia de judecată din organi
zația socialistă unde s-a săvîrșit 
fapta. Aceeași comisie judecă si a- 
baterile prevăzute in art. II alin. 2 
Iii. b, chiar dacă cei care le-au să
vîrșit sînt dinafara organizației so
cialiste.

Ari. 26. Comisia de judecată este 
competentă să judece litigiul și în 
cazul in care angajatul sau membrul 
cooperator nu mai lucrează în orga
nizația respectiva, insă litigiul s-a 
ivit in timpul cîl a făcut parte din 
acea organizație.

prevăzute de legea penală, potrivit 
dispozițiilor ari. 11, 12 alin. 3, 15 
alin. I. Iii. a și b, 19, 20 alin. 3 șl 
23 alin. 1, una din următoarele mă

suri do Influențare obștească i
o) mustrarea cu avcTtismenl. caro 

constă în dojenirea celui care a să
vîrșit fibalorea, punîndu-i-se totoda
tă, In vedere că dacă nu se va în
drepta în viitor, se va lua față de 
el o măsură mai severă j

b) amenda dc la 50 la 1 000 lei. 
Această măsură nu poate fi luată 
împotriva minorului care nu reali
zează cîștiguri din muncă.

Măsurile de influențare obștească 
se vor aplica minorilor între 14 — 
16 ani numai dacă se va stabili că 
au săvîrșit fapta cu discernămînt.

Cînd comisia de judecată, care a

CAPITOLUL IV.
Procedura In fafa 

comisiilor dc judecată 
SECȚIUNEA I. 

Sesizarea comisiei și procedura 
de rezolvare

'Art.. 29. Comisia de judecată poa
te fi sesizată :

a) . în cazurile abaterilor de la re
gulile de conviețuire socială săvîr
șite, la locul de muncă, de anga
jați, membri cooperatori sau mem
bri ai celorlalte organizații obștești, 
de către:

— conducerea organizației socia
liste ;

— comitetul executiv al consiliu
lui popular

— persoana vătămată ;
b) în cazul litigiilor de muncă 

dintre organizațiile socialiste și an
gajați sau membrii acestora, precum 
șl în cazul litigiilor dintre persoane
le fizice și angajatii lor, de către 
partea interesată;

c) în cazul pricinilor în care se 
efectuează procedura împăciuirii 
precum și în cel al abaterilor de la 
regulile de conviețuire socială să
vîrșite de cetățeni în afara locului 
de muncă, după caz, de persoana 
vătămată sau partea interesată.

Art. 30. Termenul de sesizare a 
comisiei de judecată, pentru abate
rile de la regulile de conviețuire so
cială. este de o lună de cînd cel în 
drept să facă sesizarea a știut cine 
este făptuitorul, dar nu mai mult de 
un an de la ‘ săvîrșirea faptei.

Termenul de sesizare în infracțiu
nile pentru care se efectuează pro
cedura de împăciuire este de 2 luni 
din ziua în care persoana vătămată 
a știut cine este făptuitorul.

Termenele de sesizare în litigiile 
de muncă sînt cele prevăzute în co
dul muncii sau în alte acte normative, 
Iar în litigiile patrimoniale, cele 
prevăzute in dreptul comun.

Sesizarea făcută în termen legal, 
dar adresată unui organ de urmă
rire penală sau unei Instanțe de ju
decată, ori unei alte comisii decîl 
cea îndreptățită, este considerată 
valabilă, iar pricina va fi trimisă 
comisiei îndrentălitp să o examine
ze.

Ari. 31. Președintele comisiei 
fixează termenul ședinței și dispu
ne chemarea părților, iar atunci 
cînd este cazul, dispune și chema
rea martorilor.

Comisia do judecată încearcă îm- 
păcarea în termen de cel mult 30 
zile de la sesizare, în razul în caro 
legea prevede această procedură.

Judecarea pricinilor se face în 
termen de 30 zile de la sesizare sau, 
după caz, de la data cind încerca
rea de împăcare nu a reușit.

Ari. 32. S°d«ntele comisiei de ju
decată «înt publice.

în situații deosebite, data ședințe
lor de judecată se va aduce la cu
noștință. după caz, și comitetului 
executiv al consiliului popular, co
mitetului sindical de secție, comi
tetului sindicatului, sau organului 
de conducere al cooperativei ori al 
altei organizații obștești

La cererea comisiei, organizațiile 
socialiste sînt obligate să pună la 
'dispoziție arfele in legătură cu pri
cina și să dea informațiile necesare.

Art. 33. Cînd comisia de judeca
tă are temeiuri să creadă că făptui
torul a mai săvîrșit o faptă de ace
lași fol cu aceea pentru care este 
reclamat însă contestă aceasta, va 
putea administra orice mijloace de 
probă oontru stabilirea situației rea
le, cerînd, la nevoie, organelor de

SECȚIUNEA II. 
Hofărîrile și căile de atac

Art. 40. Hotăririle comisiei de ju
decată se iau cu majoritatea votu
rilor membrilor comisiei, după ram 
se pronunță în ședință publică.

Hotărîrea cuprinde denumirea or
ganizației socialiste, numele mem
brilor comisiei si al secretarului, 
numele <i. după raz. domiciliul sau 
sediul pârtilor, susținerile arestora, 
descrierea în esență a faptei sau a 
litigiului, probele administrate, tex
tele de Iepe aplicate, soluția și da
ta pronunțării, Indicarea răii do fi
lar și mențiunea dacă pronunțarea 
s-a făcut in prezenta sau în lipsa 
pârtilor. Hotărîrea se semnează de 
toti membrii comisiei și de secretar 
șl se comunică părților care au lip
sii la pronunțare.

Ari. i!. împotriva hotărîrilor date 
de comisiile de judecată, partea ne

luat o măsură de Influențare pen
tru abateri săvîrșite la locul de 
muncă, consideră că acestea au șl 
aspect disciplinar, sesizează organe
le do conducere ale organizațiilor 
socialiste, pentru a aprecia dacă nu 
este cazul să aplice șl o sancțiune 
disciplinară.

Art. 28. Aplicarea unei măsuri dc 
Influențare pentru abateri săvîrșite 
la locul do muncă nu exclude posi
bilitatea aplicării dc sancțiuni dis
ciplinare.

Dacă prin fapta săvîrșilă s-o cau
zat o pagubă, comisia pronunță o- 
bligorea celui care a produs-o la re
pararea acesteia.

miliție, copie de pe fișa dc antece
dente penale.
Art. 34. în pricinile în care se efec
tuează procedura de împăciuire, co
misia șțăruie ca păfțile să se îm
pace dacă s-au împăcat, comisia 
constată aceasta printr-un proces- 
verbal. Cînd vreuna din părți și-a 
luat obligații în legătură cu repara
rea pagubei sau plata unei sume de 
bani, acestea vor fi cuprinse de 
asemenea în procesul-verbal, care 
va fi semnat și de părți.

Ari. 35. Dacă încercarea de împă
care nu a reușit, sau dacă la două 
termene consecutive se prezintă nu
mai persoana vătămată sau, după 
caz, reclamantul, iar .cealaltă pai te 
lipsește nemotivat, comisia încheie 
un proces-verbal, caro servește 
drept dovadă necesară pentru sesi
zarea judecătoriei. Lipsa nejuslifi- 
cată a persoanei vătămate sau, du
pă caz, a reclamantului la două ter
mene consecutive este socotită drept 
retragere a plîngerii ori cererii.

în cauzele în care se efectuează 
procedura de împăciuire, dacă îm
păcarea nu s-a făcut în termen dc 
30 zile, partea interesată se poate 
adresa instanței de judecată.

Art. 36. Examinarea pricinii se 
desfășoară dubă cum urmează:

— președintele eXpune conținutul 
sesizării;

— se ascultă părțile și martorii; 
declarațiile martorilor se consem
nează in scris și vor fi semnate de 
ei, precum și de președinte;

— se administrează orice alte do
vezi necesare pentru justa rezolvare 
a pricinii.

Părțile pot pune întrebări persoa
nelor chemate în fața comisiei.

în caz. de amînare o judecării se 
întocmește un proces-verbal, arătîn- 
du-so motivele care au determinat 
amînaroa.

După administrarea! piobelor. pre
ședintele dă cuvîntul părților. Iar 
cînd consideră necesar, poale da 
cuvîntul si altor persoane care asis
tă la dezbateri.

Art. 37. Cînd constată că fapta a 
fost săvîrșită șl că făptuitorul este 
vinovat, comisia, ținînd seama de 
gravitatea faptei $1 de persoana 
făptuitorului, ia una dintre măsurile 
prevăzute în prezenta lege. în ca
zurile în care fapta nu a fost să- 
vîrsită de persoana prevăzută în 
sesizare, precum și atunci cînd sesi
zarea s-a făcut peste termen, comi
sia dispune închiderea dosarului.

în litigiile de muncă și în cele 
patrimoniale, comisia, în raport de 
probele făcute, admite. în întregi
me sau în parte, cererea sau con- 
tcslafia reclamantului ori o respin
ge

Art. 38. în pricinile primite de la 
instanțele judecătorești în vederea 
luării unor măsuri de influențare, 
constatarea instanțelor cu privire la 
existența fantei și vinovăția făptui
torului osie obligatorie pentru co
misia de judecată.

\rt. 39. Cind făptuitorul este mi
nor. comisia de judecată, fie că a 
luai sau nu cu privire Ia aceasta 
vreo măsură de influențare, dacă a- 
preciază din dalele dosarului că 
minorul este expus să devină in
fractor sau că dezvoltarea sa fizică, 
morală ori intelectuală oslo primej
duită, sesizează autoritatea tutela
ră. 9 

mulțumită poale face plîngere la 
judecătoria în a cărei rază terito
rială funcționează comisia, în ter
men de 15 zile de la pronunțarea 
hotărîrii sau de la comunicare, dacă 
a lipsit la pronunțare:

a). în cazurile privind abateri de 
la regulile de conviețuim socială și 
fante prevăzute de logea penală, 
precum și în colo trimise de orga
nele judiciare în vederea luării li
nei măsuri de influențare;

I>). în cazurile privind litigii de 
munci, al răror obiect are o valoare 
mai mare do 1000 lei sau osie ne
evaluabil în bani ;

c).  în cazurile privind litigiile pa
trimoniale dintre persoanele fizi
ce.

Plîngerea se depune la comisia de 
judecată care o înaintează de înda

tă judecătoriei, împreună cu dosa
rul. Judecătoria fixează termenul de 
judecată cu citarea părților, tar du
pă cercetarea cauzei șl, atunci cînd 
este cazul, după administrarea de 
noi probe, pronunță o hotărîre de
finitivă caro se execută în condi
țiile legii.

Hotăririle comisiilor de judecată, 
Împotriva cărora nu s-a făcui olin- 
gere in termen, sînt definitive și 
executorii.

Art. 42. Hotăririle definitive 
prin care s-au aplicat măsuri de In
fluențare obștească angajaților. mem
brilor cooperatori sau membrilor ce
lorlalte organizații obștești se vor 
comunica conducerii organizațiilor 
respective, pentru a fl aduse la cu
noștința colectivelor de muncă.

Art. 43. Hotăririle dale do comisia 
de judecată în rezolvarea litigiilor 
dc muncă sînt executorii. Ele sînt și 
definitive dacă au fost dale în liti
gii al căror obiect are o valoare ce 
nu depășește I 000 lei.

Hotăririle date în litigii al căror 
obiect are o valoare ce nu depășește 
1 000 lei pol fi reexaminate do co
misie, după caz, la sesizarea comi
tetului sindicalului sau a comisiei de 
revizie din organizația socialistă, fă
cută în termen de 30 de zile de la 
pronunțarea hotărîrii.

Procurorul poate sesiza judecăto
ria în termen de 60 zile do la pro
nunțare, din oficiu sau la cererea 
părții interesate, dacă apreciază că 
hotărîrea comisiei de judecată dată 
în urma reexaminării este netemei
nică sau nelegală. Hotărîrea dată de 
judecătorie în această situație este 
definitivă.

Art. 44. In cazul în care, după pro

CAPITOLUL V.
Dispoziții speciale

Art. 48. Dispozițiile prezentei legi 
nu se aplică militarilor din cadrul 
Ministerului Forțelor Armate, Minis
terului Afacerilor Interne și Consi
liului Securității Stalului.

Prevederile capitolului I Secțiunea 
I și cele ale art. 24 se aplică, în 
mod corespunzător, in unitățile șl 
formațiunile organelor arătate în alin. 
1, în ce privește pe angajatii civili, 
cu excepția celor care se referă la 
litigiile in legătură cu răspunderea 
materială, cere este reglementată prin 
lege specială.

Unitățile sau formațiunile pe lîn
gă care vor funcționa comisiile de 
judecată se vor stabili de către con
ducerea organelor arătate în alin. 1.

Art. 49. Pentru personalul opera
tiv din justiție, procuratură și nota
riatul de stat cercetarea și sancțio
narea abaterilor prevăzute în ari. 11 
se fac de organele competente po
trivit legilor speciale.

CAPITOLUL VI.
Dispoziții finale 

șl tranzitorii
Art. 51. Dispozițiile legii de fată 

se aplică în ceea ce privește pe mi
nori numai dacă aceștia, la data să- 
vîrșirii faptei. împliniseră vîrsta de 
14 ani.

Art. 52. Dispozițiile procedurale de 
drept comun se aplică în activitatea 
comisiilor de judecată în măsura în 
care nu contravin prevederilor legii 
de față.

Art. 53. Conducerile organizațiilor 

IMPORTANT !
O. €. L. ALIMENTARA 

PETROȘANI
Anunță publicul consumator că de la 

data de 29 octombrie a.c. prețul de vîn- 
zare al bananelor s-a redus de la 13 lei 
la 10 lei kg.

Consumați deliciosul produs exotic, care arc 

un conținut bogat de vitamine.

Se recomandă o cură de banane atit pentru 

copii cît șl pentru adulți.

Bananele pot ii folosite șl la prepararea dife

ritelor creme șl a altor mîncărurl prevăzute în 

rețelele de bucătărie.

NU PIERDEȚI OCAZIA DE A FACE O CURA 

DE BANANE CARE SE GĂSESC FOARTE RAR 
În magazinele noastre

nunțarea hotărirll de către comisia 
de judecată, pentru aceeași faptă s-a 
Început urmărirea penală, executarea 
hotărîrii pronunțată de comisie se 
suspendă pînă la soluționarea pro
cesului penal, Iar dacă o Intervenit 
o condamnare, se anulează de drept.

Ari. 45. Hotăririle comisiei dc ju
decată rămase definitive, precum și 
proccselo-verbale încheiate în caz 
de împăcare atunci cînd cel recla
mat s-a obligat să repare paguba 
ori să plătească o sumă de bani, 
sînt executorii. Ele se pun în exe
cutare fără a mal fi necesară înde
plinirea vreunei formalități. In ace
lași mod se pun în executare $1 ho
tăririle comisiei de judecată care 
sînl executorii potrivit prevederilor 
art. 43 alin. 1.

Amenzile se fac venit la bugetul 
stalului.

Art. 46. Hotăririle executorii ale 
comisiei de judecată prin, care s-au 
recunoscut ori acordat drepturi de 
orice fel organizațiilor socialiste și 
cele prin care s-a luat măsura pre
văzută la ari. 27 lit. b se vor comu
nica organelor in drept în vederea 
executării lor.

Hotăririle comisiei de judecată 
prin care s-a luat o măsură de in
fluențare obștească nu mal pol fi e- 
xecutate dacă a trecut un an de la 
data cînd au rămas definitive.

Art. 47. Dacă în termen de un an 
dc la data rămlncrii definitive a 
hotărîrii prin care s-a aplicat o mă
sură de influențare obștească făptui
torul nu a mai săvîrșit nici o faptă 
dintre cele prevăzute de legea de față 
sau de legea penală, măsura de in
fluențare se consideră că nu a fost 
aplicată.

Art. 50. Faptele prevăzute în le
gea de față, săvîrșite de elevi sau 
studenți la locul de învățătură se 
cercetează și se sancționează de co
misii de judecată a căror organiza
re și funcționare se stabilește prin 
hotărîre a Consiliului de Miniștri, 
dată la propunerea Ministerului In- 
vătămîntului.

Măsurile și sancțiunile ce se vor 
aplica sînt cele prevăzute în dispo
zițiile legale referitoare la organiza
rea și funcționarea instituțiilor de 
învățămînt.

Abaterile prevăzute în art. 11 șl 
faptele la care se referă ari. 24, să
vîrșite de elevi sau studenți în tim
pul practicii în producție, se judecă 
de către comisia de judecată din 
organizația socialistă unde s-a săvîr
șit fapta, care aplică una dintre mă
surile prevăzute în art. 27 alin. 1.

socialiste sînt obligate să creeze co
misiilor de judecată condițiile nece
sare pentru buna desfășurare a ac
tivității lor.

Ari. 54. Cererile adresate comisi
ilor de judecată și celelalte acte în 
legătură cu activitatea acestor co
misii sînt scutite de orice taxă de 
timbru. Plîngerile introduse împotri
va hotărîrilor pronunțate în litigi
ile patrimoniale prevăzute în art. 21 

stnt supuse unei taxe de timbru e- 
gală cu 50 la sulă din taxo aferentă 
unei acțiuni de aceeași valoare in
trodusă la judecătorie.

Art. 55. Pricinile pendinte la con
siliile de judecată din Întreprinderi 
și Instituții și ia comisiile de îm
păciuire, la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, trec Sn competen
ța comisiilor de judecată.

Litigiile patrimoniale prevăzute la 
ari. 21, aflate în curs de judecată la 
judecătorii, se trimit spre soluționa
re comisiei de judecată numai dacă 
părțile, de comun acord, cer aceasta.

Ari. 56. Litigiile de muncă aflate 
la dala intrării in vigoare a legii, 
la comisiile pentru soluționarea ’iti- 
giilor de muncă, la comisiile de ju
decata din cooperativele agricole de 
producție, la comisiile de contesta
ții din cooperativele meșteșugărești 
și la judecătorii în primă instanță, 
vor fi rezolvate de organele care, 
potrivit dispozițiilor prezentei legi, 
au atribuția de a le soluționa.

Litigiile aflate la comitetele sindi
catelor sau la comisiile de revizie 
din cooperative, la data Intrării în 
vigoare a legii de față, vor fl rezol
vate în continuare de aceste organe 
potrivit legii anterioare.

In litigiile în care, înainte de in
trarea în vigoare a legii de față a 
intervenit o hotărîre care nu era 
definitivă la acea dată, părțile pot 
exercita căile de atac la organele 
șl în condițiile prevăzute de legea 
anterioară.

Art. 57. Litigiile de muncă, prevă
zute in art. 14 lit. a, 18 și 23 alin. 1, 
precum și litigiile prevăzute in art. 
13. 15 alin. 1 lit. c, 16, 17 șl 23 alin. 
2, dacă obiectul lor are o valoare 
mai mare de 5 000 lei sînl de compe
tența judecătoriei. Litigiile privind 
desfacerea contractului și reintegra
rea în muncă a angajaților cu func
ții de răspundere se soluționează po
trivit prevederilor codului muncii, iar 
cele privind pe alți angajați prevăzut! 
în legi speciale se soluționează potri
vit dispozițiilor din acele legi.

Art. 58. In cuprinsul codului mun
cii șl a oricărui alt act normativ, 
denumirea de consiliu de judecată, 
comisie pentru soluționarea litigiilor 
de muncă, de comisie de împăciuire 
și comisie de contestații se înlocu
iește cu aceaa de comisie de jude
cată.

Art. 59. In vederea coordonării 
activității comisiilor de judecată se 
instituie pe lîngă Consiliul de Mi
niștri o comisie alcătuită din dele
gați ai Ministerului Justiției, Minis
terului Muncii, Comitetului pentru 
Problemele Administrației Locale, 
Consiliului Central al Uniuni' Ge
nerale a Sindicatelor, Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugă
rești și Consiliului Central al Aso
ciației Juriștilor.

La propunerea acestei comisii, prin 
hotărîre a Consiliului de Miniștri se 
vor stabili norme metodologice pri
vind organizarea și funcționarea co
misiilor de judecată.

Art. 60. Decretul nr. 132/1957 pen
tru instituirea unor comisii de îm
păciuire șt decretul nr. 320/1958 pri
vitor la consiliile de judecată din 
întreprinderi și instituții se abrogă. 
De asemenea, se abrogă dispozițiile 
contrarii legii de față cuprinse în 
codul muncii și în alte acte norma
tive.
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Vizifa delegației P. C. K., După incidentele recente

condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, 

în Austria

din Orientul Apropiat

întrunirea

VIENA 2 — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stănccscu, transmite: 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Gheor- 
goe Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, care se 
află în Austria Ia invitația CC. al 
P.C. din Austria, a vizitat in cursul 
zilei de vineri orașul Salzburg si 
fostul lagăr nazist de concentrare de 
la Mauthausen.

Delegația a depus coroane de 
flori la monumentul din centrul 
fostului lagăr ridicat în amintirea 
victimelor fascismului și la placa co
memorativă în memoria antifasciș
tilor din România, căzuți în acest 
lagăr în lupta împotriva fascismului, 
pentru pace, libertate șl progres.

Membrii delegației an fost însoțiți

de Heinrich Fritz și Rudolf Richter, 
membri ai C.C al P.G. din Austria, 
precum și dc ambasadorul României 
la Vicna, Ghoorghe Pole.

★
VIENA 2 Corespondentul A- 

gerpres, P. Stănccscu, transmite i 
Simbătă dimineața, la sediul Co
mitetului Contrai al Partidului Co
munist din Austria, delegația Parti
dului Comunist Român condusă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C, al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a avut convorbiri cu de
legația P.C. din Austria, în frunte 
cu tovarășul Franz Muhri, președin
tele partidului.

Părțile au căzut de acord să dea 
publicității un comunicat asupia 
vizitei. Convorbirile au avut loc în- 
tr-o atmosferă sinceră, tovărășeas
că.

Declarația 
guvernului 

R.D. Vietnam

ITALIA

Ministrul afacerilor externe 
al României vizitează Argentina

BUENOS AIRES ’ - Trimisul 
special Agerpres, I. lonescu, trans
mite : Ministrul relațiilor externe al 
Argentinei, Nicanor Costa Mendez, 
a oferit un dineu în cinstea minis
trului afacerilor externe al Româ
niei Corneliu Mănescu care face 
o vizită oficială în Argentina.
In toastul rostit cu acest prilej 
N. C. Mendez a subliniat că ceea cc 
apropie popoarele latino-americane 
și român sînt nu numai afinitățile 
bazate pe origina lor laliDă comu
nă, ci și interesul de a dezvolta le
găturile comerciale, culturale, cola- 
borind la solutionarea pașnică a 
problemelor internaționale. Pacea 
lumii — a subliniat ministrul — 
este indivizibilă, pentru că ea de
pinde de cooperarea tuturor națiu
nilor. fie ele mari sau mici. Pentru 
a asigura trebuie pus accentul nu 

cea re desparte poooarele, cl 
î un-e>c. mult 
• creează con- 

întărirea si 
între popoa- 

) păcii, 
ideologi 

nu treb

de cordială ce a fost făcută dele
gației române, atît în Argentina cît 
șl în celelalte țări vizitate 
prezent, confirmă întrutotul 
exprimată de ministrul de 
argentinian că elementele
propie poporul român de popoarele 
latino-americane sînt cu mult mal 
importante decît ceea ce desparte 
aceste popoare.

pînă in 
părerea 
externe 

care a-

HANOI 2 (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de informații a dat pu
blicității o declarație a Guvernului 
R. D. Vietnam în legătură cu înceta
rea necondiționată a bombardamen
telor americane asupra întregului te
ritoriu al Republicii Democrate Viet
nam.

Declarația subliniază că încetarea 
necondiționată a bombardamentelor 
asupra întregului teritoriu al R. D. 
Vietnam constituie o victorie impor
tantă — dar numai o victorie iniția
lă — în lupta întregului nostru po
por împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională.

In continuare, declarația sublinia
ză sarcinile care rezultă din situația 
creată, necesitatea de a fl mobili
zate forțele poporului vietnamez pen
tru a elibera partea de sud a țării, 
a apăra nordul și a reunifica în mod 
pașnic țara.

Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam își exprimă profunda recu
noștință față de țările socialiste fră
țești, față do guvernele și popoarele 
iubitoare de pace și dreptate, față de 
poporul progresist al Statelor Unite 
și organizațiile democratice din lu
mea întreagă, care nu au încetat să 
sprijine poporul vietnamez șl să-l a- 
jute în lupta împotriva agresiunii a- 
mericane, pentru salvarea națională.

ROMA 2.'. — Partidul Comunist 
Italian a dat publicității în întreaga 
țaTă un manifest in . are se subli
niază că inreldr- i bombardamente
lor SALA, asupra R.D. Vietnam cons
tituie o victorie a libertății și a pă
cii. .Cea mai puternică și mai fero
ce mașină de război din lume nu 
a reușit să' sufoce glasul de liber
tate și independentă al unui popor 
mic, eroic și cu idealuri înalte, aju
torul țărilor socialiste și solidarita
tea celor care s-au alăturat Viet
namului, împotriva agresiunii. Dar 
încetarea bombardamentelor nu în
seamnă sfirșitul agresiunii america
ne. Nimeni nu trebuie să se simtă 
sigur, nimeni nu trebuie să renunțe 
la luptă pînă cînd pacea nu va ga
ranta independenta și libertatea 
Vietnamului.1 Lupta continuă in 
Vietnam si în întreaga lume, pentru 
pace și împotriva imperialismului*, 
se spune în încheierea manifestului.

ANGLIA
LONDR \ J Intr-o

cuvîntare rostită la Liverpool, mi
nistrul de externe ar Marii Britanii, 
Michael Stewart, a declarat că gu
vernul britanic salută fără rezerve 
oprirea bomlMrdamenlelor america
ne asupra Vi|tnamuliii de nord. Re- 
ferindu-se la Zconvorblrile de la Pa
ris, ministrul. britanic a subliniat: 
.Noi sîntem igata s| ajutăm cînd 
vom fi solicitai! si cînd acțiunea va 
fi fructuoasă, 'fie în calitate de co
președinte al {Conferinței de la Ge
neva, fie sub| orice altă formă*.

de Securitate
NEW YORK 2 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate s-a întrunit in 
noaptea de vineri spre simbătă, la 
cererea R.A.U. și Israelului, pentru 
a lua in dezbatere recentele inciden
te dintre cele două părți.

In cadrul. dezbaterilor, reprezen
tanții celor două țări și-au prezen
tat punctele de vedere față de aceste 
incidente. Au mai luat cuvîntul re
prezentanții U.R.S.S., S.U.A. și Alge
riei.

Următoarea ședință a Consiliului 
de Securitate a fost programată pen
tru luni la ora 17,00 G.M.T.

R. P. UNGARA: Vedere panoramică a orașului Eger. in 
nordul Ungariei.

PE SCURT • PE
• SAIGON. — Guvernul sud-vietnamez a dat publicită

ții un comunicat in care se arată că „nu poate să se asocieze 
la hotărirea unilaterală americană de a înceta bombardamen
tele asupra Vietnamului de nord".

Președintele sud-vietnamez, Nguyen Van Thieu, a decla
rat in Senat că „orice hotărîre luată fără aprobarea Vietna
mului de sud rămîne fără valoare". El a menționat că Viet
namul de sud nu va participa la viitoarea ședință de Ia Paris 
— 6 noiembrie — în cadrul convorbirilor dintre reprezentan
ții R. D. Vietnam și S.U.A.

SCURT

pe
pe elementele C3'e ie 
m -i numeroase si care 
citii obiective pentru 
(dezvoltarea colaborării 
re, pentru consolidarea 
deosebiri de vederi 
declarat vorbitorul, 
constituie un obstacol în calea a- 
propierii dintre ele, ci dimpotrivă, 
prin respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și croi singu 
corespunzător specificului 
selnr sale naționale, se 
jun-r la instaurarea unei 
de stimă si înțelegere

rorneliu Mănescu a mulțumit oen- 
Lru cuvintele calde la adresa Româ
niei. arătînd că primirea deosebit

-

0 BELGRAD. — La Belgrad 
s-a deschis Tirgul internațio
nal al cârtii, la care participă 
și tara noastră. Activitatea e- 
ditorială din România esle re
prezentată de 1090 de volu
me cu diverse tematici — 
șliirilâ, tehnică, literatură ro
mână clasică și contempora
nă, traduceri din literatura u- 
niversală. cârti pentru copii, 
albume de artă, ghlduri turis 
lice, partituri muzicale, dis
curi.

• PARIS. — La sediul C.C. al 
Partidului Comunist Francez a avut 
loc o intilnire a ministrului Xuan 
Thuy, delegatul guvernului R. D. 
Vietnam la convorbirile oficiale de 
la Paris, însoțit de mai multi cola
boratori, cu Waldeck Rochet și alți 
membri ai Biroului Politic și ai C.C. 
al P.â.F. Waldeck Rochet a felici
tat pe reprezentanții R. D. Vietnam 
cu prilejul încetării bombardamen
telor. care constituie prima marc vic
torie ce încununează lupta eroică ă 
poporului vietnamez.

• NEW YORK. — Luind cuvîntul 
la o adunare a studenților de la U- 
nlversitatea din Oregon, senatorul 
Eugene McCarthy a declarat că Sta
tele Unite trebuie să-și retragă tru
pele din Vietnamul de sud, chiar 
dacă „președintele" Thieu va refuza 
să fie de acord cu o reglementare 
pașnică a războiului.

McCarthy a arătat în continuare 
că nu este surprins de refuzul lui 
Thieu și că convorbirile de pace de 
la Paris trebuie să continue, chiar 
dacă acesta nu va participa la ele.

I
I
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Profesf împotriva 
execufiifor din Indonezia

atmosfere 
reciprocă.

R.S.F. IUGOSLAVIA : 
rutier modern in apropiere de 
Sibenik.
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F
seară; <19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră ,- 20,00 Buletin de ști
ri ; 20,05 Rampa,- 20,20 Cintă Dan 
Moisescu și Dumitru Fărcaș,- 20,40
Melodii de Gherase Dendrino 20,55 
Noapte bună, copii; 21,00 Muzică; 
21,05 Teatru scurt. Premiera: ,In- 

radiofonic de

PROGRAMUL 1

5,00 Bulelin de știri,- 5,05 — 6,00 
Program muzica] de dimineață,- 5,30 
Buletin de știri; 6,00 — 8,25 Muzică 
și actualități; 6,00 Buletin de știrij
6.30 Buletin de știri,- 7,00 Radiojur
nal Buletin mr4eo-mtier; 8,00 Su
marul presei; 8,25 Moment poetic,-
8.30 La microfon melodia preferată; 

'9,00 Buletin de știri,- 9,05 La micro
fon, melodia preferată j 9,30 Revista 
literară radio; 10,00 Cadran cultu
ral 10.25 Din folclorul muzical al 
popoarelor,- 11,00 Buletin de știri,- 
11,05 Cintece populare cu Marioara 
Tănase; 11,15 Sub steagul partidului 
— cintece și versuri,- 11,45 Sfatul 
medicului; 12,00 Valsuri celebre ; 
12,20 Avanpremieră cotidiană,- 12,30 
Intilnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică ușoa
ră 14,00 Balade populare,- 14,15 File 
de legendă14,50 Muzică ușoară; 
15,00 Buletin de știri. Buletin 
teo-rutier; 15,15 Radioracheta 
hierilor, 16,00 Radiojurnal. î 
Buletin meteorologic; 16,20 Orches
tra de muzică populară a ansamblu
lui de cintece și dansuri .Perinița';
16.30 Opinii, dezbateri,- 17,15 Antena
tineretului; 17,45 Muzică ușoară ,- 
18,00 Buletin de știri,- 18,02 Ori
zont științific ,■ 18,20 Nestemate ale 
folclorului nostru , 18,40 Arii celebre 
din opere; 19,00 Radiogazeta de

lerludiu*. Scenariu
Andi Andrieș.- 21,55 Muzică,- 22,00 
Radiojurnal. Buletin
Sport; 22,20 Orchestra Paul Mauriat; 
22,30 Moment poetic;
nire cu jazzul; 24,00
știri,- 0,05—5,00 Estrada
Buletine de știri și meteo-rutiere 
orele 1,00 și 2,00. Sumarul presei 
Buletin de știri la ora 4,00.

meteorologic.

23,03 Intil- 
Buletin de 

nocturnă ; 
la 
Și
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7,00 Emisiune de folclor,- 7,10 
înainte (emisiune pentru pionieri);
7.30 Buletin de știri. Buletin meteo-
rutic-r, 8,00 Muzică populară; 8,30 
Buletin dc știri; 9,00 Caleidoscop
muzical10,00 Buletin de știri ,-
10.30 Muzică din operete,- 10,50 Jo
curi populare; 11,00 Portrete muzi-

Tot

Demisia ministrului cipriot 
«le interne și al apSrărn

NICOSIA. — Vineri seara s-a a- 
nunțat la Nicosia că președintele 
Makarios a acceptat demisia minis
trului cipriot de interne și al apă
rării, Polycarpos Georghadjis. Acesta 
și-a prezentat demisia în urma acu
zațiilor anchetatorilor din Atena, po
trivit cărora el ar fi fost implicat in 
încercarea de atentat asupra primu
lui ministru grec Papadopoulos. 
Georghadjis făcea parte din guvern 
de la obținerea independenței Cipm-

® RIO DE JANEIRO Uri a- 
vion militar brazilian de tipul B-25 
s-a prăbușit vineri în Atlantic, in 
apropiere de Rio de Janeiro. Cei 17 
militari afla/i la bord au pierii.

lui in 1959. Se apreciază că președin
tele Makarios își va asuma provi
zoriu funcțiile deținute pină in pre
zent de Georghadjis.

Agenția U.P.I. informează că vineri 
seara cileva mii de ciprioți greci au 
demonstrat pe străzile centrale ale 
Nicosiei in sprijinul lui Georghadjis.

PARIS. — Asociația Internațională 
a Juriștilor Democrați a dat publici
tății un comunicat in care protes
tează împotriva execuțiilor din in
donezia. „Știrea executării lui Sndis- 
man, Njono și Virgo Martino se 
spune in comunicai răscolește 
conștiința universală. Asociația Inter
națională a Juriștilor Democrați își 
exprimă indignarea fața de crimele 
săvîrșile împotriva acestor luptători 
pentru independența țării lor. care 
au fost predați arbitrarului tribuna
lelor militare excepționale și con
damnați printr-o parodie .judiciară, 
fără să le fie asigurată vreo garan
ție de apărare".

Semnarea 
unui protocol 

sovieto-finlane^ez

cale,- 11,15 îmi place un cînlec ve
sel; 11,35 Muzică populară;
Buletin de știri. Buletin

12,05 Avanpremieră 
Varietăți muzicale; 
pentru toți; 13,55
Radiojurnal. Buletin 
14,08 Concert de prînz; 15,00 
orchestre, melodii ■, 15,45 Cîn-

12,00 
meteorolo- 
cotidiană; 

13,00 De 
Muzică ; 

meteo-ni-

gic ,- 
12,15 
toate 
14,00 
tier ,- 
Voci,
tecele străzii; 16,15 Două melodii cu 
Maria Toldy,- 16,20 Sfatul medicu
lui ,- 16,25 Muzică ușoară , 17,00 Ra_- 
diojurnal. Buletin meteorologic; 
18,00 Jucării muzicale,- 18,30 Amfi
teatru literar; 18,50 Muzică; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Album folclo
ric ,- 19,30 Curs de limba engleză ; 
19,50 Săptămîna muzicii sovietice; 
20,10 Muzică ușoară; 20,30 Ora spe
cialistului .- 20,50 Formația 
zică ușoară „Coral*,- 21,00 
de știri; 21,05 Din albumul
ușoare,- 21,40 Permanențe și înnoiri 
în muzica românească; 22,30 Muzi
că ușoară ; 23,00 Radiojurnal,- 23,07 
Simfonia J de Franz Schubert , 0,10 
Jazz,- 0,55 — 1,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier.

de mu- 
Bulelin 
muzicii

Tv. pentru specialiștii din 
agricultură.
De strajă patriei. 
Telex Tv.
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Fotbal: Progresul Bucu-

Bonsucceso Bra-
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8,30 Ora exactă. Cum 
vremea ? Gimnastica de 
înviorare.

8,40 Teatru pentru 
școlari.

10,00 Ora satului.

Telemagazin duminical. 
Telejurnalul de seară. 
Telesport.
Cintece și dansuri romă-

Cronica duminicală. 
Vers... șl revers — emi
siune de tele-varietăți. 
Teatru în studio „Mama". 
Telejurnalul do noapte, 
închiderea emisiunii.
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LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALE A 0. N. U.

® Intervenții ale reprezentanților României
N£\\ YORK 2 (Agerpres).— Trimisul special Agerpres, Ni- 

colae lonescu transmite: Adunarea Generală a O.N.U. a holărit, 
vineri după-amiază, să înscrie un nou punct — al 97-lea - pe 
ordinea sa de zi 
tru recomandarea 
aniversarea a 25 de ani de 
Unite.

al 97-lea
și anume crearea unui Comitet reslrins pen- 
măsurilor ce urmează a li luate in legătură cu 

la întemeierea Organizației Națiunilor

In
la lucrările ședinlei plenare a Adu
nării Generale au ales cinci noi 
membri nepermanenți ai Consiliului 
de Securitate pentru locurile care 
vor rămine vacante la sfirșitul aces
tui an. Au întrunit majoritatea ne
cesară două treimi : Nepalul, Finlan
da, Columbia, Zambia și Spania, fa- 
rilc al căror mandat va expira la 31 
decembrie a.c. sini Brazilia, Canada, 
Danemarca, Etiopia și India.

în continuare, Adunarea Generală 
a adoptat o serie de documente e- 
laborate de comitetele ei principa
le, printre care raportul Comitetu
lui politic special cu privire la ac
tivitatea Comicei științifice a O.N.U. 
pentru cercet<|ea e)tctelor radia
țiilor atomice, precum și unele rezo
luții cu caraojXT acteinistrativ fi
nanciar.

Luind cuvîntul in Comitetul pen
tru problemele», economice și finan
ciare al Adun aii Generale a O.N.U., 
în cadrul dezbaterilor consacrate 
activității Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltarea industrială 
(O.N.U.D.I.), reprezentantul României, 
Gheorghe Popi a subliniat sarcinile 
care revin acestui J organism al 
O.N.U. in promovarea industrializă
rii țărilor in ®irs def dezvoltare, in

aceeași ședință, parlicipanții vederea reducerii decalajului econo
mic care le separă de țările indus
trializate. .In condițiile in care ni
velul producției manufacturiere, ra
portat la numărul de locuitori, este 
in țările în curs de dezvoltare de 30 
de ori mai mic decît cel realizat în 
cele industrializate, a arătat vorbi
torul, O.N.U.D.I. îi revine, alături 
de alto organizații ale familiei 
O.N.U., importantul rol de a promo
va o largă cooperare internațională 
menită să contribuie la 
rea procesului dezvoltării, Ia o mai 
bună utilizare și punere 
re a resurselor naturale 
de caic dispun țările în curs do 
dezvoltare.

în cadrul dezbaterilor din. Comi
tetul pentru problemele administra
tive și bugetare, consacrate în pre
zent proiectului de buget al O.N.U. 
pe anul 1969, reprezentantul Româ
niei, Dragoș Șerbănescu, a formulat 
o serie do observații în legătură 
cu tendințele de expansiune ale bu
getului O.N.U. șl curba ascendentă 
a cheltuielilor administrative, sub
liniind necesitatea intensificării o- 
forturilor' în cadrul O.N.U. pentru 
„a se obține un maximum do efi
cacitate cu minimum de cheltuieli*.

accelera-

în valoa- 
și umane

NEW YORK. — Un cana
dian, tost pilot in timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial. a salvat avionul în care 
se afla, după ce pilotul aces
tuia a decedat in urma uniri 
atac de inimă.

Cecil Dicli, se afla intr-un 
avion bimolor de tipul „Be- 
echcral Barin" împreună cu 
Robert Place și cu soția aces
tuia. La un moment dat. a\ io
nul și-a pierdut direct ia. iar 
cei doi pasageri au înțeles cd 
pilotului i se intimplase ce\ a 
Ei au observat că în realitate 
Robert Place murise, iar Dick 
a fost obligat să reia pilotajul 
avionului.

Aterizarea
ordine, iar Dick a 
după aceea că avea o licență 
de pilot amator, dar acest lip 
de avion îi era necunoscut. 
Mai mult, indicatoarele ară'au 
că rezervorul principal de 
combustibil era aproape gol. 
iar el nu putea găsi manela 
rezervorului secundar. Totuși, 
rezervorul a puiul fi deschis, 
iar avionul și-a continuat dru
mul pină la aeroport .

HELSINKI. — Protocolul sovieto- 
finlandcz cu privire la schimburile 
de mărfuri pe anul 1969, încheiat 
la Helsinki, relatează agenția TASS, 
prevede o creștere a comerțului din
tre cele două țări. U.R.S.S. va livra 
Finlandei utilaj industrial, automo
bile, tractoare, combustibil solid și 
lichid, metale feroase și neleroase, 
îngrășăminte și produse Chimice, ma
terial lemnos, alimente etc. Finlanda 
va exporta in U.R.S.S. diferite nave, 
utilaje pentru industria celulozei și a 
hirtiei, utilaj radiotehnic și aparate 
electronice, cabluri, produse agrico
le. confecții și tricotaje. încălțămin
te și alte mărfuri.

s-a efectuat in 
declarat

C

• ROMA. — Un obuz rămas din 
cel de-a| doilea război mondial, ce 
orna un monument funerar in cimi
tirul din apropiere de localitatea ita
liană Ceccano, a explodat, omorînd 
patru persoane și rănind alte 16.

Explozia obuzului despre care se 
credea că este inofensiv ar fi fost 
provocată de căldura luminărilor.

rundă 
in Nigeria ?
ce ofensiva lan-

O nouă 
de negocieri

LAGOS. — După
sată de trupele biafreze împotriva 
unităților federale s-a dovedit a fi 
un fenomen de durată, liderii fostei 
provincii estice au început din nou 
să evoce posibilitatea unei reglemen
tări pașnice a conflictului, transmite 
corespondentul agenției France Presse.

,.O reglementare negociată a di
ferendului rămîne în continuare po
sibilă', a declarat Odumegwu Ojukwu 
în cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc vineri seara la Umu- 
ahia.

Liderul bialrez, adaugă agenția 
Franco Presse, a subliniat că „Biafra 
se pronunță pentru pace ", exprimin- 
du-și totodată „speranța că sfirșitul 
războiului va avea loc in jurul unei 
mese de conferință".

• LONDR/Y. — Vineri a fost publicată la Londra ..Car
tea albă" a guvernului laburist in legătură cu reforma Came
rei Lorzilor. Această reformă, care va fi prezentată Parlamen
tului pină la sfirșitul acestui an, sub forma unui proiect de 
lege, prevede eliminarea caracterului ereditar al Camerei Su
perioare a Parlamentului britanic. Cit privește numărul lor
zilor. cu drept de vot, el va fl limitat la aproximativ 230. 
față de peste 1 000, cit este in momentul do ia|ă. „Cartea albă" 
prevede, de asemenea, că partidul ailat la putere va benefi
cia in viitoarea Cameră a Lorzilor de majoritate în raport cu 
partidele de opoziție. C mera Lorzilor, se arată in „Cartea 
albă". își va păstra și in viilor caracterul său de Tribunal 
suprem.
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