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LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Ședința Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste

luu.>:.n < .ca Xll-a sesiuni 
a celei de-a \ -a legislaturi a Mai li 
Arlunăn Naționali au conțin lat in 
cursul dimineții de foi.

la intrarea In sala de ședințe, de
putății si inx itafii au inlimpinat cu 
puternice aplauze pe conducătorii 
partidului șl sloiului— tovarășii Ni
colae Ceaușexu, fon Gheorghe Mau
rei f-mil Bodnaraș. Chivu Stoica, 
Paul XnulcM'U-Mizil. X’irgil Tro/in, 
Hie \ erdel, Maxim Bergliianu, FI':- 
nan iXinălache, Constantin Drătjan. 
Janos Faze Laș. Petre Lupu, Manea 
Mdnc , i' 1 conte Răulu. Vasile V.il- 
cu.

Erau orezenli membrii Consiliului 
de Stai.

In tribune se aflau numeroși in- 
xitați, șefi ai misiunilor diplomatice, 
ziariști

Ședința a lost condusă de tova
rășul Ștefan Voilec. președintei’ Ma
rti Adunări Naționale.

In continuarea discuției geneia c 
la proiectele de legi pentru adopta
rea pianului de sloi al economiei

naționale șl pentru adoptarea bjgc 
tutui de stal pe anul i960, au mai 
luat cuvlnlul deputății; Emil Oniga. 
director general al Uzinelor de frac- 
toate din Brașov, Vasile lonescu, 
maistru la Combinatul chimic din 
Craiova, Ștefan Blrlea. prim vice
președinte al Consiliului national 
al cercetării științifice. loan Cotoi, 
secretar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a sindicalelor, 
loan Pop D Popa, prorector al Ins
titutului medlco-iarmaceutic din Tg. 
Mureș, și Nicolae Giosan președin
tele Consiliului superior al agricul
turii.

După încheierea discuției generale 
a urmat dezbaterea pe articole a 
Proiectului de Lege pentru adopta
rea Planului de stat al economic, 
naționale pe anul 1969.

tn cadrul discuției pe articole au 
lost propuse unele amendamente. 
Pentru asigurarea unor condiții mai 
bune de locuit tinerilor absolxenți 
și neiamiliștilor care lucrează in in
dustrie șl pentru a xeni in sprijinul

uitreprinderiloi peiittu «.* / putea 
asigura mai bine torța de muncă 
calificata, tovarășul Maxim Bergliia
nu a propus din partea Consiliului 
de Miniștri un amendament care sd 
fie înscris in lege drept articolul 
12, referitor la alocarea unei sume 
din rezerva de investiții pentru con
struirea de cămine pentru tineret. 
Totodată, vorbitorul a propus unele 
îmbunătățiri la amendamentul for
mulat de tovarășul Ștefan Blrlea, te
ferilor la includerea In lege a teme
lor de cercetare și a numărului de 
cercetări ce xror fi valorificate. S-a 
propus ca acest amendament să fie 
inclus ca articolul 13 al legii. Am
bele amendamente au fost aproba
te.

Marea Adunare Națională a votat 
apoi, cu amendamentele propuse, 
prin vot secret cu bile, legea pen
tru adoptarea planului de stat al e- 
conomiei naționale pe anul 1969.

A fost discutat in continuare, pe

(Continuare In pag. a 2-a)

In ziua de 19 decembrie a. c. a 
avui loc, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescn, ședința Consiliu
lui Național al frontului Unității So
cialiste.

Consiliul Național a ascultat și a 
probat Informarea prezentată de to\. 
Vasile Potop, secretar al Consiliu
lui, cu privire la constituirea consi
liilor județene, municipale, orășenești 
și comunale ale Frontului Unității So
cialiste.

Consiliul a dezbătui proiectul de 
lege privind organizarea și funcțio
narea consiliilor populare. Acest pro
iect a fost supus, ca urmare a hotă- 
rirll Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. șl Consiliului dp Miniștri unei 
largi dezbateri publice, în cadrul că
reia s-au făcut numeroase observa
ții șl propuneri de îmbunătățire. Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste apreciază că proiectul d<' 
lege examinat corespunde directive

lor șl spiritului documentelor Con
gresului al iX-lea al P.C.R., cerințe
lor perfecționării activității consili
ilor populare — organe locale ale 
puterii de stat — dezvoltării demo
crației noastre socialiste. Consiliul a 
hotărlt in unanimitate să aprobe pro
iectul de lege privind organizarea 
șl funcționarea consiliilor populare și 
să susțină legiferarea lui de către 
Marea Adunare Națională a Republl- 
II Socialiste România.

In continuare, Consiliul a adoptat 
o hotărfre conform căreia ziarul „Ro
mânia liberă" devine organul de pre
să al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

De asemenea, Consiliul a hotărlt 
să aleagă pe tov. Dumitru Petrescu 
in funcția de vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste. /

Dupâ cum e știut, în ședința de constituire a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, care a avut loc în ziua de 
19 noiembrie 1968, s-a hotârit ca înființarea Frontului Unității Socialiste să se consființgască prin adoptarea unui Act Constitutiv sem
nat de reprezentanții tuturor organizațiilor care, in frunte cu Partidul Comunist Român, alcătuiesc Frontul Unității Socialiste.

Publicăm mai jos Actul Constitutiv al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România.

ACT CONSTITUTIV
L E G E A

al economiei naționale pe anul
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA adoptă prezenta lege.

ART. 
stat al 
i960

Se adoptă planul de 
anul

1.
economiei naționale pe

ART. 2. — Producția globală a în
treprinderilor industriale socialiste 
\a fi in anul 1969 de 264,4 miliarde 
lei, in prețuri comparabile 1963.

ART. 3. — Producția principalelor 
produse industriale va atinge în 
nul 1969 următoarele nivele:

a-

de locuințe 
comunală
— Se alocă 100

1 940
555

3 710
I 415 

milioane

energie electrică mid. kWh 31,0
Cărbune extras mil. tone 19,6

' °Tițo1*^mas *’ mii. tâiîe 13,2
Gaz metan extras mid. m.c. 18,05
Otel — total mii tone 5 494

din care :
oteluri aliate mii lone 401

Aluminiu primar și aliaje de
aluminiu mii tone 88,25

Tractoare mii bucă|i 25
Autocamioane și autotractoaremii bucăți 30,5
Autoturisme de oraș mii bucăți 12
locomotive Diesel și electrice

magistrale bucăți 228
Mașini-unelte pentru așchierea

metalelor mii bucăți 13.07
Motoare electrice de 0,25 IkW

și peste MW’ 2 330
îngrășăminte minerale 100 la

sută substanță activă mii tone 859,4
Cauciuc sintetic mii tone 54,0
Materiale plastice și rășini

sintetice (100 la sută) mii tone 169,3
Fibre și fire chimice mii tone 60,2
Anvelope (auto, tractor, avion) mii bucăți 2 020
Hirtie mii tone 425,5
Ciment mii tone 7 765
Plăci din parti cole aglomerale

și fibrolemnoase mii tone 391
Mobilă mii. lei 4 945
Aparate radio mii bucăți 425
Televizoare mii bucăți 220
RScitoare electrice mii bucăți 159
Țesături mii. m.p. 565,6
Tricotaje mii. bucăți 111,1
încălțăminte mii. perechi 64,3
Carne mii tone 483,4
Ulei comestibil mii tone 290
Zahăr mii tone 495

4. — Producția globala agri- treprinderilor agricole de

Invățămint, cultură ocroti
rea sănătății

Știință
Construcții 
Gospodăria

ART. 12.
lei din rezerva de investiții pentru 
construirea în anul 1969 a 10 000 
de locuri în cămtnc pentru tineretul 
care lucrează în industrie. Repartiza
rea pe ministere și judele se va face 
de către Consiliul de Miniștri.

ART. 13. — In anul 1969 se va 
efectua cercetarea a 197 teme, care 
prezintă importantă deosebită pentru 
progresul tehnic și economic al tării 
și se vor valorifica 139 de cercetări 
încheiate în anii precedenti. La a- 
ccstea se vor adăuga teme de cerce
tare departamentale, care fac parte 
integrantă din Planul de Stat pe a- 
nul 1969.

Consiliul de Miniștri va asigura ur
mărirea și realizarea planului unic 
al cercetării științifice.

ART. 14. — Productivitatea muncii 
pe salariat va fi în anul 1969 de cel 
puțin :
— în industria republicană
— în activitatea de con- 

structii-montaj
— în transporturi fero

viare tone km conv.
ART. 15. — Se va continua acțiu

nea de îmbunătățire a salarizării, ast-

In temeiul împuternicirilor cu care 
sîntem învestiți și al hotărîrilor a- 
doptate în ședințele plenare ale con
ducerilor noastre centrale, care au 
dezbătut propunerea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român de 
a se constitui Frontul Unității So
cialiste, noi, reprezentanții:

Partidului Comunist Român
Uniunii Generale a Sindicatelor 

din România
Uniunii Naționale a Cooperativelor 

Agricole de Producție
Uniunii Tineretului Comunist 
Consiliului National al Femeilor 
Uniunii Scriitorilor
Uniunii Artiștilor Plastici
Uniunii Compozitorilor
Asociației Oamenilor de Stiintă
Consiliului National al Inginerilor 

si Tehnicienilor
Uniunii Societăților 

Cadrelor Didactice
Uniunii Societăților 

dicale
Uniunii Asociațiilor 

România
Uniunii Centrale a 

Meșteșugărești
Uniunii Centrale a 

de Consum
Consiliului Oamenilor Muncii de 

Naționalitate Maghiară din Republica 
Socialista România

Consiliului Oamenilor Muncii de 
Naționalitate Germană din Republica 
Socialistă Romârția

Consiliului Oamenilor Muncii de 
Naționalitate Sirbă din Județul Timiș 

Consiliului Oamenilor Muncii de Na
ționalitate Sirbă din Judelui Caraș- 
Severin

Consiliului Oapaeuilor Muncii de 
Naționalitate Ucraineană din Județul 
Suceava

Asociației Juriștilor *
Uniunii Ziariștilor
Uniunii Arhlteqților j
Comitetului Organizatoric al Vete

ranilor din Războiul Antifascist

Științifice ale

de Științe Me-

Studenților din

Cooperativelor

Cooperativelor

lei

lei

148 680

60 860

312 650

(Continuare In pag. a 2-a)

Plenara de

ART.
colă va li in anul 1969. pe total tară, 
în condițiile unui an agricol normal, 
de 83,3 miliarde lei — preturi 
parabile 1963.

ART. 5. — Producția marfa 
coIa — în preturi livrare —

corn-

agri- 
a in-

in anul 1969 
ART. 6. — 

palele produse 
se obțină — în 
gricol normal 
dnctii :

stat 
de 11,7 miliarde lei. 
In anul 1969, la princi- 

agricole urmează să 
condițiile unui an a- 

— următoarele pro-

va fi
municipal

din care : 
întreprinderile 

stattotal agricole de

Griu — secară mii tone 5615 1 309
Porumb mii tone 8 300 1 530
Sfeclă de zahăr mii tone 4 370 —
Floarea-soarelui mii tone 343 243
Cartofi de toamnă mii tone 3 640 126
Legume mii tone 3 400 257
Fructe și struguri mii tone 2 860 406
Carne în vin mii tone 1 383 325
Lapte mii hl 33 800 ‘ 897
Lină mii tone 31 5.6

. — Agricultura va dispune ART. 10. — In anul 1969 se

Miercuri după-amiază, la Casa de 
cultură din Petroșani s-au desfășurat 
lucrările plenarei de constituire a 
Consiliului municipal al sindicatelor 
Petroșani.

Au luat parte membrii Consiliului 
municipal, reprezentanții desemnați de 
către comitetele sindicale pe ramuri 
de producție in Consiliul municipal 
al sindicatelor Petroșani, activiști ai 
sindicatelor, iar ca invitați activiști 
de partid, conducători de întreprin
deri, instituții organizații de masa 
șl obștești.

Au lost prezent! tovarășii Marti
nelli Vasile, membru al Biroului exc-

Comitetului Foștilor Deținuți Anti
fasciști

Asociației Oamenilor de Artă din 
Instituțiile Teatrale și Muzicale

Asociației Cineaștilor 
am hotârit :

1- — Constituirea Frontului Unității 
Socialiste, care înmănunchează intr-un 
organism politic permanent, larg de
mocratic și cu caracter reprezenta
tiv, toate forțele politice și sociale 
ale națiunii noastre socialiste.

Frontul Unității Socialiste dă o 
nouă și elocventă expresie alianței 
clasei muncitoare — clasa cea mai 
înaintată a orînduirii noastre — cu 
țărănimea, unității lor cu intelectua
litatea și cu ceilalți oameni ai mun
cii. frăției de nezdruncinat dintre po
porul român și naționalitățile conlo
cuitoare, coeziunii socialiste a tutu
ror oamenilor muncii din tara noas
tră.

2. — Organizațiile de masă, ob
ștești și profesionale, consiliile oame
nilor muncii aparținînd naționalități
lor conlocuitoare, constituite în Fron
tul Unității Socialiste, recunosc drept 
forță politică conducătoare Partidul 
Comunist Român, care prin întreaga 
sa activitate și-a dovedit devotamen
tul nețărmurit față de interesele vi
tale ale patriei, fată de cauza mar- 
xism-leninîsmului înălță capacitate 
de a călăuzi cu succes poporul nos
tru pe drumul luminos al socialis
mului și comunismului.

3. — Programul care stă la baza ac
tivității Frontului 
este programul de 
strucției socialiste 
borat de Partidul
Frontul Unității Socialiste oferă cel 
mai larg cadru organizatoric pentru 
participarea activă a tuturor forțe
lor politice și sociale
noastre la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și guvernului, pentru atragerea

inaselor largi populare la conducerea 
treburilor stalului.

Frontul Unității Socialiste va mo
biliza toate energiile poporului pen
tru continuarea in ritm susținui a 
politicii marxist-leniniste de indus 
trializare socialistă a tării, dezvolta
rea agriculturii, înflorirea științei și 
culturii. El va milita cu hotărîre pen
tru consolidarea orînduirii noastre 
socialiste, cimentarea coeziunii clase* 
muncitoare, țărănimii, Intelectualității 
a tuturor oamenilor muncii, peutr; 
întărirea și adincirca prieteniei șl u 
nltătii dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare, pentru afii 
marea și mai activă a organizajiilo 
de masă și obștești în viata oolitic 
si socială, pentru dezvoltarea eonii 
nuă a democrației socialiste.

Frontul Unității Socialiste va pro- ■ 
mova neabătut politica partidului și 
statului nostru de întărire a priete

niei, colaborării și alianței frățești 
cu toate țările socialiste, de solidari
tate internalionaiistă cu mișcarea co
munistă și muncitorească, cu toate 
forjele democratice, progresiste și an- 
tiimperialiste, pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare și cooperare cu 
toate statele lumii, indiferent de o- 
unduirea lor socială, pe baza respec
tării neclintite a principiilor indepen
dentei și suveranității naționale, ega
lității depline în drepturi, neameste
cului în treburile interne si avanta- 
ului reciproc.
In numele tuturor celor pe care-i 

?prezentăm, ne angajăm solemn să 
ontribuim din toate puterile, în ca

drul Frontului Unității Socialiste, la 
înfăptuirea aspirațiilor de prosperitate 
și fericire ale poporului, la înflori
rea continuă a României Socialiste, 
la lupta pentru triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului în lume.

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Secretar General, NICOLAE CEAUȘESCU

Unității Socialiste 
desăvîrșire a con- 
în România, ela- 
Comunist Român.

ale societății

constituire a Consiliului
al sindicatelor Petroșani
cutiv al Comitetului Uniunii sindica
lelor din întreprinderile'industriei mi
niere, energie și geologie, Mihăilă 
Gheorghe, secretar al Consiliului ju
dețean al sindicatelor ■ Hunedoara. 
Piinișoară Titus, secretai al Comite 
‘ului municipal de partid

După prezentarea dării de seamă 
■ le către Iov. David Gavrilă. preșe
dintele Consiliului municipal al sin
dicatelor, a raportului 1 comisiei de 
cenzori, expus de tov. Butca Victor, 
și a proiectului planului de măsuri 
au luat parte la discuții 12 parti
cipant! la plenară.

In încheierea lucrărilor plenarei

au luat cuvintul tovarășii Piinișoară 
Tilus și Mihăilă Gheorghe.

★
Plenara a ales Biroul executiv a! 

Consiliului municipal al sindicatelor 
in următoarea componentă: David 
Gavrilă, Blaga Ioan, Dragomir Dumi
tru. Magiarossy Emerich. facob Pe
tru. Radu Ionel, Chirculescu Vasile, 
Slăbii Aurel, Josan Adrian. Gașpar 
\na și Sitescu loan.

Ca președinte al Consiliului muni- 
ipal al sindicatelor Petroșani a fost 

ales Iov. DAVID GAVRILĂ. iar în 
funcția do secretar, BLAGA
IOAN.

In numele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România

Președinte, Gheorghe Apostol

In numele Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor agricole de 
Producție

Președinte, Vasile Vîlcu

In numele Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist
Prim-secretar, Ion Iliescu

In numele Consiliului National al Femeilor
Președintă, Suzana Gâdea

In numele Uniunii Scriitorilor
Președinte, Zaharia Stancu

In numele Uniunii Artiștilor Plastici
Președinte, Covaliu Brăduț

In numele Uniunii Compozitorilor
Președinte, Ion Dumitrescu

In numele Asociației Oamenilor de Stiintă 
Președinte, Athanase Joja

In numele Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor
Președinte, Constantin Dinculescu

In numele Uniunii Societăților Științifice ale Cadrelor Didactice
Președinte, Petre Constantinescu-Iași

In numele Uniunii Societăților de Știinte Medicale
Președinte, Nicolae Nestorescu

ARI.
— la sfirșitul anului 1969 — de un 
pa de 99 000 tractoare, 51 500 com
bine pentru recoltat păioase și po
rumb -i 57 400 semănători mecani
ce iar in cursul anului 1969 va 
primi 658 mii tone îngrășăminte chi
mic

ART.
menaja din fondurile statului, pentru 
irigații, o suprafață de 92 mii hec
tare. Consiliul de Miniștri va sprijini 
cooperativele agricole de producție. 
a&Llel ca din fonduri proprii și cre
dite pe termen lung acordate de stat, 
folosind sursele locale de apă. să a- 
menajeze pentru irigații o suprafață 
de 55.9 mii hectare.

ART. 9. — Volumul total al măr
furilor transportate cu mijloace de fo
losință generală. în anul 1969, va fî 
de 399 5 milioane tone.

in substanță activă.
8. — In anul 1969 se va a-

moderniza 539 km drumuri cu 
fie intens șl se vor aplica iipbrăcă- 
minti asfaltice ușoare pe 1 853 km 
drumuri cu trafic mal scăzut.

ART. 11. — Volumul total al in
vestițiilor centralizate va fi In anul 
1969 de 63,3 miliarde lei. Pe princi
palele ramuri ale economiei vor fi 
alocate următoarele fonduri de in
vest''ii exprimate în milioane lei 
Industria (inclusiv dotarea

organizațiilor de foraj) 
Industria construcțiilor 
Agricultura

din care: credite pentru 
cooperativele de pro
ducție

Transporturi șl telecomuni
cații

Comerț, alimentație publică, 
hoteluri, silozuri $1 baz<- 
de depozitare

In numele Uniunii Asociațiilor Studenților din România 
Președinte, Mircea Angelescu

In numele Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești
Președinte, Gheorghe Vasilichi

In numele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum
Președinte, Simion Bughici

In numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Maghiară din 
Republica Socialistă România

Președinte, Istvan Poterii

In numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Germană din 
Republica Socialistă România

Președinte, Eduard Eisenburger

In numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Sirbă din Ju
dețul Timiș

Președinte, Milan Ivanovic!

in numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Sirbă din Jude
țul Caraș-Severln

Președinte, Mlhal Peia

In numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Ucraineană din 
Județul Suceava

Președinte, Ilarion Zahariciuo

In numele Asociației Juriștilor

In numele Uniunii Ziariștilor

In numele Uniunii Arhiteclilor

In numele Comitetului Organizatoric 
fascist

In numele Comitetului Foștilor Deținuți

In numele Asociației Oamenilor de 
zicale

In numele Asociației Cineaștilor

Președinte, Slelian Ni|ulescu

Președinte, Nestor Ignat

Președinte, Pomplliu Macovei 

al Veteranilor din Războiul Antl-

Prcședinle, Iacob Teclu 

Antifasciști
Președinte, Nicolae Gulnă 

din Instituțiile Teatrale șl Mu-

Președinle, Costache Antonin

Președinte. Ion Popescu Gopo

Arta
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
I

ei l leale ți supus 
lulut depui al ilor 
prutul adoptarea 
pe anul 1969.

Horea Adunare 
bat

fn Ini regime vo- 
Proieclul de l egc 
bugetului de slal

Nafionalâ a apr o- 
prin vot secret cu bile, I eqea 

pentru adoptarea bugetului de stal 
pe anul 1909.

Tovarășul Ștefan Uoiicc a anuri- 
lat apoi că Biroul Stor ii Adunări 
Naționale. examinind propunerile 
făcute in cuvlntaroa sa de deputa
tul loan Pop D. Popa, cu privire 
Io dotalia unităților medicale, folo
sirea și repartizarea cadrelor medi- 
< ale supune spre aprobarea Niarli 
Ac ' iâti Naționale următorul pro
iect de hotărire

ARTICOIUI. 1 Se instituie o 
Comisie alcătuită din următorii de- 
p itati: Ștefan Mllcu. președintele 
Comisiei pentru sănătate. prevederi 
ți asigurări sociale, loan Pop D. Po
pa. Ștefan Birlea, Ludovic Csogor. 
Petre lonescu, loan Cotoi și Veroni
ca Irdelean. care
cili «d verifice dotai la cu aparatură 
medicală, de cercetare și tnvd/ă-

sTnt fmputeml-

mint din unilălile clinice și invă- 
lămlnl preclinic, precum și folosirea 
șl repartizarea cadrelor medicale pe 
teritoriul tării.

ART1COIUI 2. , Concluziile Co
misiei vor ti înlălișatc Marii Adu
nări \afionalc In primul semestru 
al anuhri

Marca Adunate Națională a apro 
bal holărirea propusă.

In continuarea ordinci dc zi, de
putatul Mihai Gere, președintele Co
mitetului pentru problemele adminis
trației locale a prerenlal expunerea 
la Proiectul de lege pentru modlii- 
carea legii nr 2/1968 privind orga
nizarea administrativă a teritoriului 
Republicii Socialiste România. De 
putalul G. Paraschivescu fVtldceanu, 
i icepreșcdinlc al Comisiei juridice, 
a prezentat raportul comun al Co
misiei administrative șl a Comisiei 
juridice, teferilor la acest proiect 
de lege.

După ce proiectul de lege a fosi 
discutat pe articole. Marca Adunare 
X’o/ionaiâ a adoptai Legea pentru 
modificarea legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a lerito-

judefe. precum șl 
dc comune sini 

anexa acestei leqi. 
Biroului Marii A- 
depufalii au hold

rialul Republicii Socialiste R<-md- 
nla.

Potrivii noii legi, unltcllilc adml- 
nislrativterltorlalc, denumirea șl 
componenta lor. municipiile și ora
șele reședințe de 
satele reședințe 
cele prevăzute In

I a propunerea 
dunări Naționale
rll completarea ordinel de. zi a ac
tualei sesiuni cu urmăioarele proiec
te de lege:

— Proiectul de lege pentru orga
nizarea și funcționarea Procuraturii 
Republicii Socialisle România ;

— Proiectul de lege pentru orga
nizarea judecătorească ;

— Proiectul dc lege privind 
punerea \ epjluriior realizate 
activitatea agricolă.

La amiază ședința plenară a 
silrșil Tovarășul Ștefan Voltec,
ședințele Marii Adunări Naționale 
a anunțai că, In conformitate cu prin
cipiul sesiunilor deschise, lucrările 
actualei sesiuni vor continua fn co
misii permanente, urmtnd a li re
luate In plen la 26 decembrie.

(Agerpres)

Im- 
din

luat 
pie

Expunerea la legea pentru modificarea 
legii nr. 21968 privind organizarea administrativă

a teritoriului Republicii Socialiste România
prezentată de tovarășul Mihai Gere, președintele

Comitetului pentru problemele administrației locale
Stimați tovarăși depulafi 

ți deputate,

cu pesl<

legăturile 
unele lo- 
apropiere,

cadrul corespunzător pentru dezvol
tarea învățămîntului, culturii, ocro
tirii sănătății, pentru apropierea 
treptată a nivelului de via|ă al lo
cuitorilor de la sate de cel al popu
lației orășenești. Astfel, noile comu
ne au școli de învățămînt general, 
cămine culturale, cinematografe; în 
189 de comune există licee teoretice 
sau de specialitate, iar un număr de 
2 450 comune au dispensare medi
cale.

Informam 
nală că, în 
cerințele și
Consiliul de Miniștri a aprobat ca 
un număr de I 977 de sate, care în 
decursul timpului s-au contopit cu 
altele învecinate, nemaiavind astfel 
o existență de sine stătătoare, să fie 
scoase din anexa la legea organiză
rii administiativ-teritoriale. Totodată, 
în baza propunerilor făcute de or
ganele de partid .și de stat, au fost 
efectuate și modificări în denumirea 
unor comune și sate.

Marea Adunare Națio- 
deplină concordanță cu 
realitățile tării noastre,

LEGEA
pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 1969

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII SOC1AL1STF ROMA
NIA adoptă prezenta lege.

ART. 1. — adoptă bugetul de 
slat pe anul 1969 la venituri In su
mă de 153 050,2 milioane lei șl la 
cheltuieli în sumă dc 152 050,2 ml-

lioane lei, cu o depășire a venituri
lor față de cheltuieli de 1 000 milioa
ne lei.

ART. 2. — Se stabilește următoa
rea repartizare a veniturilor ?i < hel- 
tuielllor bugetului de stat pe anul 
19W ;

IN MILIOANE LEI
Venituri Cheltuieli

- Bugetul republican
— Bugetele consiliilor populare

de 
fn

dc 
șl 
in

ART. 3. — Veniturile bugetului de 
stat pe anul 1969 de la Întreprinde
rile și organizațiile economice 
stat și cooperatiste se stabilesc 
sumă de 142 788,8 milioane lei.

ART. 4. — Veniturile bugetului 
stat pe anul 1969 din impozite 
taxe de la populație se stabilesc 
sumă de 10 261,4 milioane lei.

ART. 5. — Cheltuielile bugetului 
de stal pe anul 1969 pentru finan
țarea economiei naționale se stabi
lesc în sumă de 100 412,1 milioane 
lei, din care 40 705,1 milioane lei 
pentru finanțarea in.ycsli|iilor cen
tralizate.

ART. 6. — Cheltuielile bugetului 
de stal pe anul 1969 pentru finan-

----- .---------r---------- ? se 
sunjă de.|)3 327,8 inilioa- 
care :
invălămîill 8 369,3 mi

lei
cultură și artă 899,8 mi- 
ici...
știință 2176,1 milioane

tarea acțiunilor: social-culturale 
stabilesc în 
ne lei, din

a) pentru
lioane 1
pentru <
lioane 1
pentru
Iei;
pentru 
ne lei;

e) pentru cultură fizică și sport 
186,0 milioane lei;

f) pentru ajutorul de stat pentru 
copii 3 545.0 milioane lei ,•

g) pentru asigurările sociale 
stat 10 715,0 milioane lei;

b)

c)

d) săiffilate 6147,6 milioa-

lUu 
>ân

de

133 446,9
19 603,3

182446.9
19 60.3,3

h) pentru pensii șl ajutoare I.O.V.R., 
militare și alte categorii, pre
cum și pentru asistența socială 

1 289,0 milioane lei.
ART. 7. — Cheltuielile bugetului 

de stat pe anul 1969 pentru organele 
puterii și administrației de stat, or
ganele judecătorești și de procura
tură se stabilesc în sumă de 2 510,5 
milioane lei, din care 16,6 milioane 
lei pentru Marea Adunare Naționa
lă.

ART. 8. — Cheltuielile bugetului 
de stal pe anul 1969 pentru apărarea 
statului se stabilesc în sumă de 
6 405,0 milioane lei.

ART. 9. — Fondul de rezervă bu
getară pe anul 1969. se stabilește in 
sumă de 1 000 milioane lei, din < are 
800 milioane lei în bugetul republi
can la dispoziția Consiliului de Mi
niștri și 200 milioane lei în buge
tele consiliilor populare ale județe
lor și al municipiului București ia 
dispoziția comitetelor executive 
consiliilor populare respective, 
trivit repartizării prevăzute în 
getul de stat.

ART. 10. — Volumul bugetelor 
consiliilor populare pe județe și mu
nicipiul București, al cotelor defal
cate din impozitul pe salarii de la 
unitățile republicane și ale coopera
ției și soldurile tranzitorii pe anul 
1969 se stabilesc astfel:

— judelui
— Judelui
— judelui
— judelui
— Judelui
— judelui
— judelui
— Judelui
— judelui
— judelui
— județul
— județul
— judelui
— judelui
— județul
— județul
— județul
— judelui
— judelui
— județul
— județul
— judelui

Cox asna 
Dîmbovița 
Dolj 
Galați 
Gorj 
Harghita 
Hunedoara 
Ialomița 
Iași 
Ilfov 
Maramureș 
Mehedinți 
Neamț 

011 
Salu Mare 
Sălaj 
Suceava 
Teleorman 
Tuicea 
Vaslui 
Vîlcea 
Vrancea

75121 „
5 365 .

10 463 „
1 433 „

96 812 „
60 191 „
3317 „

96 230 „
164 381 „
15442 „

124 074 „
197 052

201 „ 
155414 „
54 726 „

131 375 „
9 397 „ 

11192-3 „
96 480 „

221 141 „
144 518 „
130 776 „

ale
po- 
bu-

elaborate pe baza a- 
au fost supuse 
in adunările

dezba- 
cetățe-

și su-

ART. 12. — Consiliile populare ale 
căror venituri proprii depășesc chel
tuielile 
blfcan,

vor vărsa la bugetul Tepu- 
în condițiile si la termenele

ce se vor stabili de ministrul finan
țelor, diferentele rezultate după cum 
urmează :

— județul
— județul
— județul
— județul
-— județul
— județul
— municipiul București

Brașov
Cluj
Mureș 
Prahova 
Sibiu 
Timiș

ART.
stabilesc următoarele procente pe ba
za cărora se calculează cuantumul 
cotelor defalcate din impozitul pe sa
larii dc la unitățile republicane și ale 
cooperației ce se acordă pentru bu
getele consiliilor populare ale jude
țelor :

13. Pentru anul 1969 se

consiliilor populare 
respectarea indicato- 
aprobati pe fiecare

Din împuternicirea Consiliului de 
Miniștri informez Marea Adunare 
Națională asupra modului în care 
guvernul tării a dus la îndeplinire 
împuternicirile date prin Legea nr. 
0/1968, pentru delimitarea munici
piilor, orașelor și comunelor.

Acțiunea de delimitare a muni
cipiilor, orașelor și comunelor din 
cadrul județelor a fost procedată de 
studii și analize efectuate de orga
nele locale de partid și de stat, cu 
participarea unui număr însemnat de 
oameni de șliintă, de specialiști: e- 
conomiști, geografi, sociologi, isto
rici $i alte cadre din diverse sec
toare de activitate, deputați, acti
viști de partid și de stat, numeroși 
cotă teni.

Propunerile 
ceslor studii 
terii publice 
neșli.

Peste 20 000 de propuneri
■genții, făcute in adunările populare, 
în presă, la radio și televiziune, în 
scrisorile adresate conducerii parti
dului și statului de către oamenii 
muncii, au contribuit la definitiva
rea propunerilor de delimitare a 
municipiilor și orașelor, precum și 
la organizarea comunelor.

Guvernul tării, acordind o mare 
alentie acestor propuneri, le-a exa
minat și multe dintre’ ele, fiind con- 
trunlate în teren, au fost reținute 
și transpuse în viață.

Interesul pe care l-au dovedit ce
tățenii patriei noastre cu ocazia dez
baterii publice a măsurilor privind 
delimitarea administra tiv-teritorială 
a municipiilor, orașelor și comunelor 
demonstrează adîncul democratism 
al orînduirii noastre socialiste, rolul 
hotărîtor al maselor în conducerea 
treburilor de stal și obștești, impor
tanța participării active a întregului 
popor la traducerea în viată a ho- 
laririlor adoptate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. și de Conferința Na
țională din decembrie anul trecut.

Tovarăși depulafi și deputate.

cu

T ovarăși.

dustriale, dotările social-culturale și 
edilitare, structura populației active 
și posibilitățile de dezvoltare în 
perspectivă a acestora.

Populația celor 189 de orașe este 
de peste 2 milioane de locuitori, 
grupîndu-se astfel: 16 orașe cu o 
populație de pină la 5 000 de locuitori, 
72 orașe între 5 001-10 000 de locui
tori, 49 orașe între 10 001-15 000 de 
locuitori, 30 orașe între 15 001-20 000 
de locuitori și 22 orașe 
20 000 de locuitori.

Ținindu-se seama de 
existente între orașe și 
calități din imediata lor
de preocupările locuitorilor și de po
sibilitățile de dezvoltare în perspec
tivă, s-a stabilit ca un număr de 60 
de asemenea localități să fie cate
gorisite ca localități componente ale 
municipiilor și orașelor.

De asemenea, un număr de 228 
dc sate cu peste 160 mii de locui
tori, care se află la distante relativ 
mici fată de așezările urbane către 
care gravitează, păslrîndu-și caracte
rul de localități rurale, aparfin de 
municipii și orașe ale căror organe 
le rezolvă toate problemele legate 
de administrare și gospodărire.

Traducînd în viață indicațiile Con
ferinței Naționale a partidului
privire la întărirea comunei ca uni
tate de bază în organizarea admi- 
nistrativ-teritorială, Consiliul de Mi
niștri a aprobat constituirea a 2 706 
comune, fată de 4 258 cile au existat 
anterior.

în această formă 
revine pe un județ în 
rnune, față de 109 cîle 
le de îmbunătățirea 
teritorială -. iar media 
o comună este de 4 530 locuitori fa
tă de 3 027 cîți au existat.

Noile comune dispun de o 
economică importantă pentru 
tei ea producției, au condiții 
pentru valorificarea la un nivel su
perior a resurselor materiale și de 
muncă. Astfel, în 2 330 comune exis
tă cooperative agricole de producție, 
în peste I 330 de comune sini în
treprinderi sau secții industriale, 
2 400 de comune dispun de unităli 
de deservire a populației.

Comunele astfel constituite asigură

de organizare 
medie 69 co- 
au fost inain- 
administrativ- 
populației pe

baza 
creș- 
bune

Din analiza principalelor elemen
te ce caracterizează noile unități ad- 
minislrativ-teritoriale rezultă că prin
cipiile de bază stabilite de Confe
rința Națională a Partidului Comu
nist Român au fost respectate și că 
noua structură a împărlirii adminis
trative a teritoriului tării corespun
de pe deplin stadiului actual de dez
voltare a României socialiste.

Pentru legiferarea măsurilor luate 
de Consiliul de Miniștri în baza îm
puternicirilor care i s-au dat, este 
necesar să se aducă unele modifi
cări Legii ni. 2/1968 privind organi
zarea administrativă a teritoriului 
Republicii Socialiste România.

Prin 
pu 
delimitarea unităților 
teritoriale, denumirea 
ța lor si se stabilesc municipiile și 
orașele reședințe de judele, precum 
și satele reședințe de comune, cu
prinse în anexa la prezenta lege.

în acest sens vă supunem spre 
examinare și aprobare modificarea 
articolului 9 al Legii nr. 2/1968 și 
abrogarea articolului 10.

aplicarea modificărilor pro-
1 consacră pe plan legislativ 

administrativ- 
și componen-

s-a

La propunerea organelor locale de 
partid și de stat, Consiliul de Mi
niștri — pe baza împuternicii ilor 
date prin legea sus-menționată — a 
aprobat delimitarea celor 47 de mu
nicipii stabilite prin Legile nr. 2 și 
20 din 1968

I <i delimitarea municipiilor
a\ ut în vedere teritoriul existent, 
cel rezultat din planurile de pers
pectivă privind dezvoltarea zonelor 
industriale si extinderea zoneloi a- 
i-ctate noilor construcții de locuin
țe sau altor obiective de interes e- 
dililar gospodăresc. S-a linul seama, 
în 
ce 
și 
în

a

pentru modificarea Legii nr. 21968 
privind organizarea administrat vâ 

teritoriului Reoub’icii Socialiste România

— In mii Jel —

Nr. 
cri.

o

Judelui Sau 
municipiul

Venituri
Total

> -o
£ 
"3 x: 
U

icelași timp, de relațiile economi
si sociale intre orașul propriu-zis 
teritoriul înconjurător, astfel, ca 
jurul municipiilor să se formeze 

zonă preorășenească cu
pare și activitate adecvată dezvol
tării in perspectivă.

<Vle 47 de municipii au o popu
la' h totală de peste 4 700 000 lo
cuitori. Gruparea municipiilor după 
numărul de locuitori se prezintă ast
ir' 5 municipii cu o populație pină 
la .30 000 locuitori, 19 intre 30 001- 
50000 locuitori, 10 intre 50 001- 
100 000 locuitori, iar 13 peste 160 000 
lo> uitori.

Ținind seama de particularitățile 
lo< rle, s-a considerat necesar ca de 
municipiul Constanta să aparțină o- 
in-r-lr- Eforie, Techirghiol, Mangalia 
și Năvodari, iar de municipiul Pe
tr--ani orașele Lupeni, Petrila, Vul
can și Uricani.

Pe baza propunerilor < are s-au fă
cut, Consiliul de Miniștri a aprobat, 

nu-

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
A REPUBLICI] SOCIALISTE ROMA
NIA adoptă prezenta lege.

o echi- ART. I. — Articolul 9 al Legii 
nr. 2 privind organizarea administra
tivă a teritoriului Republicii Socia
liste România din 17 februarie 196.*; 
se modifică și va avea următorul cn 
prins :

„ART. 9. — Unitățile administra 
tiv-teritoriale, denumirea și compo
nenta lor, municipiile și orașele rr-

■ 'dinte de judele, precum și satele 
reședințe de comune sînt cele pre
văzute in anexa la prezenta lege”.

ART. 2. — Se abrogă articolul 10 
a) Legii nr. 2 privind organizarea 
administrativă a teritoriului Repu
blicii Socialiste România.

ART 3. - lj?gea nr. 2/1968 pri
vind organizarea administrativă a 
teritoriului Republicii Socialiste Ro
mânia se va republica, eliminîndu-se 
mențiunile referitoare la împărțirea 
acesteia pe capitole.

ce 
tru

1 370

1. Alba 336 721 83 410 336 721 2000
2. Arad 427 778 6315 427 778 2 000
3. Argeș 672 536 180 500 672 536 3 000
4. Bacău 521 673 16 990 521 673 3000
5. Bihor 596 918 135 760 596 918 3 000
6. Bistrița Năsăud 298 076 26 400 208 076 2000
7. Botoșani . 369 408 31 000 369 408 2000
8. Brașov 542 406 — 451 318 3 000
9. Brăila 328 675 — 328 675 2000

10. Buzău 379 424 66 100 379 424 2 000
11. Caraș-Severin 352 671 52 885 352 671 2 000
12, Cluj 773 934 — 669 169 3 000
13. Constanța 627 938 160 200 627 938 3 000
14. Covasna 233 872 32 700 233 872 2 000
15. Dîmbovița 372 421 78 800 372 421 2 000
16. Dolj , 1 ) 584 694 108 400 584 694 3 000
17. Galați 566 298 145 325 566 298 3 000
18. Gorj 329920 61 300 329920 2 000
19. Harghita 335 051 69 000 335 051 2 000
20. Hunedoara 508 728 62 620 508 728 3 000
21. Ialomița : 350 952 69200 350 952 2 000
22. Iași 694 525 178 700 694 525 3 000
23. Ilfov 579 697 179 500 579 697 3 000
24. Maramureș 530 162 125 200 530 162 3 000
25. Mehedinți 404 748 83 500 404 748 2 000
26. Mureș 882275 598 200 3 000
27. Neamț 399 550 34 330 399 550 2 000
28. Olt 401 504 <19 500 401 504 2 000
29. Prahova 779 502 — 597 090 3 000
.30. Salu Mare 401 801 62 800 401 801 2 000
31. Sălaj 274 773 21 900 274 773 2 000
32. Sibiu 427 634 — 412 641 2 000
33» Suceava, ( 481 782 126 200 481 782 3 000
34. Teleorman 405 626 63 800 405 626 2 000
35. Timiș 673 703 — 640 350 3 000
36. Tuicea 255 236 52 400 255 236 2 000
37. Vaslui 410 263 38 200 410253 2 000
38. Vîlcea 419 861 77 600 419 864 2 000
39. Vrancea 329 381 45 300 329 381 2 000
40. Municipiul București 2 544 563 - 2 051807 6 000

ART. 11. — Dotațiile dc echilibrare stabilesc ia suma de 2 434 053 mii
se vor acorda în anul 1969 pen- lei, repartizate pe județe, astfel :

i bugetele |odsiliilor pop ulare se

— județul Alba 3 999 mii lei
— județul Arad 1 529 « „

— județul Argeș 161 005
— judpțul Bacău 608
— i-idoțtil Bihor 6 481
— județul Bistrita-Năsăud 150 006
— județul Botoșani 174 301 u ..

— județul Brăila 1 128 « ..
— județul Buzău 69 395
— județul Caraș-Severin 6 139

Constanta— judelui

§ = si 
S o c u 
° • n ? —

o

Nr.
cri. Judelui

Procentul 
de defalcare

1. Alba 95
2. Arad 5
8. Argeș 100
4. Bacău 10
5. Bihor 80
6. Bistrița-Năsăud 100
7. Botoșani 100
8. Buzău 100
9. Caraș-Severin 35

10. Constanța 75
11. Covasna 100
12. Dîmbovița 100
13. Dolj 50
14. Galați 75
15. Gorj 100
16. Harghita 100
17. Hunedoara 20
18. Ialomița 100
19. Iași 100
20. Ilfov 100
21. Maramureș too
22. Mehedinți 100
23. Neamț no
24. Olt 100
25. Salo Mare 100
26. Sălaj 100
27. Suceava 100
28. Teleorman 100
29. Tuicea 100
30. Vaslui 100
01. Vîlcea 100
32. Vrancea 100

ART. 14. — Volumul bugetelor con
siliilor populare municipale pe anul 
1969 se stabilește în sumă de 
5 474 590 mii lei potrivit repartizării 
prevăzute în bugetul de stat.

In cazuri justificate, comitetele e-

Consiliul de Miniștri

xecutlve ale consiliilor populare ju
dețene, cu acordul comitetelor execu
tive ale consiliilor populare murucf- 
pale, pot să modifice volumul și struc
tura bugetelor 
municipale, cu 
rllor financiari 
județ.

ART. 15. -
va lua măsurile corespunzătoare pen
tru ca ministerele, celelalte organe 
centrale ale administrației de stat șl 
comitetele executive ale consiliilor 
populare să realizeze integral și la 
timp beneficiile, impozitul pe circu
lația mărfurilor și celelalte venituri 
bugetare planificate. Dc asemenea, va 
lua măsurile necesare prin care să 
se asigure de către ministere, cele
lalte organe centrale ale administra
ției de stat și comitetele executive 
ale consiliilor populare îndeplinirea 
Integrală a sarcinilor stabilite, folo
sind cit mai rațional fondurile ce le-au 
fost puse la dispoziție.

.ART. 16. Consiliul de Miniștri 
este autorizat :

a) să introducă modificări în vo
lumul și structura bugetului de stat 
adoptat prin prezenta lege, în cazu
rile in care în cursul anului s-au a- 
dus modificări indicatorilor planului 
de stat sau modificările rezultă 
punerea în aplicare a măsurilor 
vind perfecționarea conducerii si 
nificării economiei naționale.-

bl să folosească în cursul anului 
plusurile de venituri și economiile 
-de cheltuieli obținute fată de cifrele 
stabilite prin buget, pentru acoperi
rea unor acțiuni și sarcini noi pri
vind dezvoltarea economiei naționale.

ART. 17. — Se adoptă contul gene
ral de încheiere a exercițiului buge
tar pe anul 1967 la venituri in sumă 
de 129.307 368 045 lei si la cheltuieli 
în sumă de 124 321 936 559 lei cu un 
excedent in sumă de 4 985 431 J86 lei, 
din care 4 120 292 697 lei la bugetul 
republican și 865 138 789 lei la bu
getele consiliilor populare.

LEGEA

(Urmare din paq 1)

din
Pri
pi a-

dc- asemenea, delimitarea unui 
măr de 139 de orașe. In acest 
măr se cuprind 49 de orașe nou 
ființai?, c-a urmare a dezvoltării 
ultimii ani a unor localități ruiale.

La trecerea in rîndul orașelor a 
localităților respective s-a avut in 
vedere ’exist nL unor obiective in-

nu- 
în- 
din

Raportul Comisiilor administrativă 
C. Paraschivescu-Rălăceanu

I
abrogarea articolului 10, obiectiv 
care se reali)ează$ prin art. 1 și 2 
ale proiectului de lege.

Analizînd dispozițiile proiectului 
de lege, Comisia administrativă și 
Comisia juridică au constatat, că 
prin modificarea ari. 9 si abrogarea 
ari. 10 din Legea nr. 2/1908, diviziu
nea 
lor
De

Comisia administrativă și Comisia 
juridică, întrunite în ședințe comu
ne in zilele de 16 și J8 decembrie 
1968, au discutat proiectul dc- l'-qe 
pentru modificarea Legii nr. 2/1968 
privind organizarea administrativă 
a teritoriului R-ouhii<’i So- aiiste 
România.

Comisiile ;.u constatat ■ .,■ proiectul 
prezentat răspunde ri-ce-itaiii de a 
se consacra pe cale de lege înche
ierea procesului de aplicare a Legii 
nr. 2/1968.

Urmărind să sintetizeze printr-un 
act al organului suprem al puterii

rezultalele activității des- 
de Consiliul de Miniștri in 
asigurării cadrului concret

de stat 
făsuraU? 
vederea 
de aplicare a Legii nr. 3/1968, prin 
proi-ctul de lege supus astăzi dez
baterii Marii Adunări Naționale s-a 
prevăzut că deni’mirea si compo
nența unit-Hilnr eidr-ini-trativ-terito- 
rial ■ sini cele prex niie prin anexa 
«îl.iHirată, i frv-e parte integrantă 
din ares! preiei l.

C.i urmare a (dntuhii că anexa 
ii ui dr- lene ru-irin - aceste

pr- ■ ri. a deven't "" *• njțwîl-
|| art. O ul I ■’ i V. 'r'lerm ,j

juridică prezentat de deputatul

ei in capitolele și titlurile aces- 
ca-,itole nu mai sini necesare, 
ar ea, Comisiile au făcut pro

pun ’e\ pe rare inițiatorii prolec- 
t lui de lege și-au insusit-o, de a 
<■ n;,j la textul prezentat un nou

nr.articol,' potrivii căruia Legea 
2/1968, se va republica, elimlnîndu-se 
mențiunile referitoare la impăițirea 
acesteia pe capitole.

Considerind că proiectul de lege 
și anexa lui sini încununarea unei 
activități cuprinzătoare, desfășura
te de Consiliul de Miniștri pe baza 
realităților economice, sociale, geo
grafice șl istorice ale tării noastre, 
Comisiile reunite recomandă Marii 
Adunări Naționale să adopte proiec
tul de lege în forma în care este 
prezentat.

fel ca în anul 1969 salariul real să 
crească cu 5,1 la sută fală de reali- 

■' zările din anul 1968.
ART.# 16. — Cheltuielile maxime 

la 1 000 lei producție marfă — în 
prețuri cu ridicata ale întreprinderii 
— 1d industria republicană vor fi în 
anul 1969 de 847.2 lei. prețul de cost 
la 1 000 tone km convenționale în 
transporturi feroviare va fi de 128,8 
lei, iar cheltuielile de circulație la 
1 000 lei volum de desfacere la Mi
nisterul Comerțului Interior vor fi 
de 78 lei.

ART. 17. — Volumul livrărilor de 
mărfuri pentru export va fi în anul 
1969 de 10,1 miliarde lei valută.

ART. 18. — Volumul desfacerilor 
de mărfuri cu amănuntul va fi în a- 
nul 1969 de 91 miliarde

ART. 19. — In anul 
da in folosință 88.6 mii 
din care se vor contracta cu popu
lația 15 mii in condițiile Legii nr.

lei.
1969 se vor 
apartamente,

9/1968 și 10 mii. cu prioritate, cu 
plata integrală la contractare.

ART. 20. — Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România este 
autorizat:

a) să precizeze și să desfășoare pe 
ministere, alte organe centrale, con
silii populare județene si al muni
cipiului București prevederile planu
lui de stat al economiei naționale 
pe anul 1969 și să transmită acestora 
sarcinile ce le> revin;

b) să stabilească măsuri pentru 
realizarea planului de stat;

c) să adapteze indicatorii planului 
de stat prevăzutî în prezenta lege, 
cind aceasta apare necesar în cursul 
executării planului, în scopul asigu
rării dezvoltării echilibrate a econo
miei naționale.

AUT 21. — Se aprobă execuția, 
conform anexei, a planului de stat 
al economiei naționale pe anul 1967, 
adoptat prin Legea nr. 25 din 27 de
cembrie 1966.
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In întîmpinarea Conferinței organi Constructorii 
de locuinfe

zației județene Hunedoara a P. C.R

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
C. F. R. Petroșani

Cooperativa „Deservirea" Lupeni

sosit o scrisoare, 
Martin Flcmcr, sc- 

Pelroșani, din

1 o red ar țip a 
semnală de Iov. 
ful depoului C.F.R. 
rare reprodurem

.In data do 5 decembrie, colecti
vul ntistiu și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe anul 1968. Pină la acea 
dală «.-au economisit 3 791 tone com
bustibil conventional (cu care se pot 
remorca 950 perechi de trenuri pe 
distanta Petroșani — Simeria). Eco
nomiile Ia prețul de cost se ridică 
la 1.330 000 lei. iar sarcina de creș
tete la productivitatea 
realizată fn proporție 
sută.

La acest» 
holărîloare 
locomotivă 
Ioan, 
lanoși 
Jttrca 
julori

Din 
s-au ( 
și Celeras Virgil, șefii do echipă 
D.- leu Dumitru și Bătrîn Ioan, lu
crătorii Potinteu Petru, Bubui Ga
vrila $i Mihalca Gheorghe.

In cinstea Conferinței județene de 
partid și a aniversării proclamării 
Republicii, colectivul depoului și-a 
propus să remorcheze, pînă la sfîrșitul 
anului, încă 310 000 tone mărfuri, a- 
dică un număr de 650 tronuri".

în urma măsurilor organizatorice 
luate de către comitetul execuții al 
• •’operativei „Deservirea" din Lupeni, 
planul anual, la toii indicatorii, a 
fost îndeplinit cu 16 zile înainte de 
termen. Obținerea acestui important 
succes a fost posibil prin diversi
ficarea procesului de producție, prin 
rcamenajaroa 
unor procese

-i crearea de noi activități necesare 
■ I -orviril populației. Cîleva rolccli- 
\ o do muncă fruntașe : secțiile ■ roi- 
loric nr. 1 (condusă de Iov. Bîro 
Dominic)), croitorie nr.
săbii : Haiduci Geza) și 
uz casnic (responsabil : 
Petru), care au realizat 
plen pe anul curent în 
137, 111, respectiv,

muncii a fost 
de 111,77 la

realizări, 
au adus-o 
Marcu Aurel,

sediilor, mecanizarea 
plnă mai ieri manuale

Brigăzile fruntașe
Dîljaale sectorului î

o contribuție 
mecanicii de 

Dascălu 
Oprea Ioan I. Idițoiu Ioan, 

i Carol, fochișlii Maloicu 1. si 
Dănut, precum și mecanicii a- 
Ciocan Ion și Mlclos Ladislau. 
sectorul reparații locomotive 

evidential maiștrii Crișan Ion 
Celeras Virgil, șefii de 
ateu Dumitru și Bătrîn I

• Biigada lui Barloș Ioan de la „camerele" 
1 ?i 2 vest și-a realizat zilele trecute sarci
nile de producție pe 1968. Dar oamenii destoini
cii brigăzi și-au luat la începutul acestui an un 
angajament : să dea 1 000 tone de cărbune peste 
prevederile preliminarului. Și iată ca frumoasa 
in ■. ;a\ă este pe cale do îndeplinire: încă I2G 
tone și „mia' va fi gata !

9 In abatajul cameră nr. 2 din blocul HI lu
crează brigada lui Opreanu Gheorghe care din 
5 decembrie extrage cărbune peste cantitatea de 
producție ce a avut-o de dat pe acest an. In 
prezent, brigada se mindrește cu un plus de 330 
tone. Randamentul mediu obținu! do art's» coloc 
tiv — 6,6 tone pe post.

@ Dar cea mai omogenă și vrednic i brigadă 
a sectorului I s-a dovedit a fi brigada lui Scre- 
deanu Petre, care la finele lunii trecute, și-a 
îndeplinit sarcinile de plan pe anul curent, iar în 
momentul de față are, deja, 
meniul de 2 000 tone luat la

realizat și angaja- 
inceputu) anului.

ASCENSIUNE
PE SCARA

IN CLIȘEU: Li
nul din frumoasele 
blocuri I cu 120 
garsonie din Pe
lrila. care a fost fi
nisat anul acesta.

VALORILOR
Stă in firea organizațiilor noas

tre de partid, a acelor nuclee de 
unde pornește suflul novator spie 
perfecțiuni, fermentul gindirii, ini
țiativei și acțiunii creatoare, să 
dezbotă in profunzime evoluția di
namică a tuturor laturilor muncii 
și. după o îndelungată și matură 
chibzuință, să jaloneze drumul pe 
core trebuie mers pe spirala dia
lectică o ascensiunilor spre cotele 
tot moi înalte ale împlinirilor.

Un asemenea moment deosebit 
de semnificativ pentru munca și 
viața Văii Jiului, a fost lecenta 
conferință municipală de partid. 
Dincolo de încadrarea in timp 
și spațiu o acestui eveniment mar
cat prin laborioase confruntări de 
opinii generatoare de soluții și 
măsuri îndreptate spre îmbunătă
țirea întregii activități — Confe
rința municipală de partid, prin 
delegații comuniștilor, reprezentan
ți autentici oi tuturor oamenilor 
muncii din Voleo Jiului, a făcut 
o preocupare de căpătii din cău
tarea celor mai potrivite moda
lități pentru o asigura municipiu
lui nostru o continuă ascensiune 
pe scora valorilor materiale și 
spirituale.

Cu precădere, conferința a odus 
în prim planul preocupărilor, acti
vitatea complexă din domeniul e- 
conomic. Adică acel sector de ac
tivitate care condiționează hoiărî- 
ter dezvoltarea și perfecționarea 
tuturor laturilor vieții social-culfu- 
role din localitățile municipiului 
nostru. Reamintim, spre lauda co
lectivelor noastre muncitorești, rea
lizările de prestigiu obținute în a- 
cest an. realizări care se înscriu 
în frumoasa tradiție creolă in Va
lea Jiului de a traduce exemplar 
în viață sarcinile trasate de par
tid.

Dorința de a s^arf mereu rod
nicia muncii minerilor, forestierilor, 
constructorilor, filatorilor, o tuturor 
colectivelor, a îndemnat delegații 
la conferință să onolizeze cu răs
pundere neajunsurile si să indice 
măsuri practice si eficiente de în
lăturare a lor. Eforturile stolului 
concretizate în uriașe fonduri de 
investiții pentru deschiderea noi
lor mine și modernizarea celor 
existente, pentru me-anizoreo lu
crărilor în subteran, conjugate

o-

cu acțiuni de erica«.<cate sporită 
in domeniul organizării științifice 
o producției și a muncii, cu ela
nul și abnegația in muncă a mi
nerilor, vor conduce cu siguranță 
la creșterea masivă a producției 
de cărbune, la ridicarea pe trep
te mai înalte a eficienței econo
mice.

Fără indoiolă, comuniștii din ex
ploatările miniere, toți lucrătorii 
din vastul front subteran al căr
bunelui, luînd cunoștință de hotă- 
rîrea Conferinței municipale de 
partid, nu vor precupeți nici un 
efort pentru a încheia acest an 
cu rezultate valoroase pentru eco
nomia națională și pregătirea ce
lor mai bune condiții desfășurării 
producției în penultimul an ol ac
tualului cincinal.

Dovedind un profund respect 
față de activitatea creatoare a 
constructorilor, care îmbogățesc 
mereu peisajul industrial și social- 
culturol al Văii Jiului cu
biective. conferința a pus in fața 
oamenilor de pe schele sarcina 
de o intensifica ritmul de execu
ție. de a oreda Io timp toate o- 
biectîvele.

Colectivele forestierilor, filatori
lor. lucrătorilor din industria lo
cală, qospodăria comunală și co- 
ooeroția meșteșugărească au fost 
chemate Io o intensificore a e- 
forturilor pentru ridicarea eficien
tei economice, a deservirii popu
lației potrivit cerințelor și posibi
lităților de care dispun. Organi
zațiile de partid, comitetele de di
recție ale acestor unități, pot face, 
fn cel mal scurt timp, un titlu de 
cinste din îndeplinirea sarcinilor 
încredințate.

Colectivele 3e oameni al muncii 
din Valea Jiului, avînd în organi
zațiile de partid cîrmuitorl puter
nici, oriceputî. ou făcut de nenu- 
mărote ori dovada înaltelor cali
tăți si capacități dc organizare și 
mobilizare pentru îndeplinirea e- 
xemolară a tuturor sarcinilor în
credințate de partid. Laolaltă toa
te colectivele pot sî trebuie să-sî 
dovedească valoarea si capacita
tea de a menține în economia 
Văii Jiului un puls dinamic, acce
lerat, în deplină armonie cu cel al 
economiei noastre naționale.

Cu privire la examenul de diplomă 
în învățămîntul superior

1’6

Valea Jiului

NOTE
Călătorul zgribulit

și șoferul prea grăbit

patriotică

muzicol. Po- 
instrumentelor

10 (rc^pon- 
me< anică 
Criste 

sarcinile 
proporții 
la sulă.

Simpozion
„Ștefan Luchian
Cu prilejul Împlinirii a 100 de ani 

de la nașterea marelui pictor român 
Ștefan Luchian, ieri, ora 18, in sala 
mică a Casei de cultură din Petro
șani a avut loc un simpozion dedi
cat „pictorului llorilor".

Au conferențiat profesoarele Gon- 
cea Rodica și Constanlinescu Felicia.

Oaspeții „Cotorului" 
în turneu prin județ
După două reușite spectacole, 

susținute miercuri la Aninoasa și 
Vulcan, Dan Spătaru, Horia Șer- 
bănescu, Gioni Dumitriu, alături 
de formația „Color" a Casei de 
cultură din Petroșani și de soliștii 
acestei formații, vor prezenta azi 
la Simeria și Hațeg, miine la Vul
can și Lupeni și duminică la Pe
troșani alte noi concerte de muzi
că ușoară.

Sărbătoarea
majoratului

Simbătă seara, la Casa de cultură, 
va avea loc sărbătoarea majoratu
lui. Cu această ocazie peste 220 de 
tineri de la Liceul industrial și Li
ceu) Petroșani vor fi felicitați centru 
împlinirea vîrstei de 18 ani.

In continuare, tinerii vor partici
pa la un carnaval organizat în cin
stea lor.

Festivalul cultural 
artistic al pionierilor

In prezent, in școlile generale sl 
liceele din cadrul municipiului, se 
află în plină desfășurare Festivalul 
cultural-artistic al pionierilor și șco
larilor, faza pe școli. Azi vor avea 
lor festivaluri la Școala generală nr. 
1 Vulcan și Școala nr. 1 Lupeni, iar 
miine la Școala generală din Cimpa. 
Liceul Vulcan și Liceul Lonea.

Cursa buclucașă

In a, este zih, constructorii do 
cuinle din codrul Grupului 2, iu- 
Io activul lor un succes deosebit : 
realizarea pionului de predări dc 
993 apartamente pe acest an.

Construi lorii din fadrul șantiere
lor au ridicat anul aresta 22 blocuri 
ni 4 10 etaje, unele din ele liind
realizate intr-un timp record (B 1 b, 
B l< - Petroșani, Dl, D?, D3 - Url- 
cani, D5 Petri la, G1 G2 — Lu
peni’ oxeculind la obiectivele 
poclive și lucrări do finisaje 
rioare de bună calitate.

Sarcinile de plan la predarea 
parlamentelor, im lost insă nu numai 
realizate, < i prin •ftrăduința colec
tivului șantierului Vulcan — și de
pășite. dindu-so in plus 21 aparta
mente ! In același timp, colectivul 
șantierului Petrila s-a angajat ca 
pînă la Conferința județeană dc 
partid să finiseze un nou bloc pes
te plan, blocul HI cu 30 apartamen
te, primul bloc cu confort diferen
țial construit pînă acum fn munici
piul nostru,

Tineri la muncă

comitet U.T.C. ales de cu- 
E.M. Dilja a și initial cîleva 
de muncă' patriotică la

rînd la 
acțiuni 
au participat numeroși tineri, 
din aceste acțiuni a avut drept 
aprovizionarea cu materiale a 
găzilor din sectorul investiții, 
ciștii Ciochină Gheorghe, Pop Iuliu, 
Morar loan șl ceilalți participant la 
acțiunea 
vagoneți 
rilor de 
transport

care 
Una 
scop 
bri-

Ute-

patriotică, au încărcat 35 
cu bollari necesari lucră- 
suslinere a galeriilor de 
din subteran.

Czibulak ȘTEFAN,
secretarul comitetului U.T.C.

E.M. Dîlja

Să ni se dea
căldură

scurtă
.Deși 

de a-

20 decembrie
Curs de limba 
(reluarea lecției de joi) 
Curs de limbo sponio- 
lă (lecția a 3fl-a). 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex TV.
Actualitateo in agricul
tură.
Ghid utilitar 
Publicitate
Curs de limba spanio
lă (reluarea lecției a 
38-o).
La porțile cunoașterii. 
Emisiune pentru tineret. 
„Echilibru pe 5 mm". 
Inițiere în patinajul ar
tistic (emisiuneo o ll-a). 
„Zîmbiți vă rog’ (emi
siuneo a ll-a) - din 
ciclul de emisiuni de 
inițiere în arta fotogra
fică.

19,00 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

19.30 Actualitatea in indus
trie.

19.50 Opinia dumneavoastră. 
20,00 Teleglob — emisiune

de călătorii geografice: 
Imagini din Londra — 
II.

20,20 Desene animate.
20.30 Studioul

vestea 
muzicale.

21.00 Reflector.
21,15 Film artistic : „Careta 

verde" — producție a 
studiourilor sovietice.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

cent, Consiliul de Miniștri a e- 
rois o hotărlrc privind examenul de 
diplomă in Instituțiile de invățămlnt 
superior.

Studiile in instituțiile de învățămlnt 
superior se încheie prin examen de 
diplomă,

Candldațit se pot prezenta la exa
menul de diplomă cel mult de două 
ori în decurs do trei ani de la absol
vire. Cel r are nu reușesc se mai pot 
prozelita pentru susținerea examenu
lui încă o singură dată. în următorii 
troi ani.

Ilotărirea oferă posibilitatea și ab
solvenților din seriile 1965—1966 și 
anterioare, care nu s-an prezentat 
niciodată la examenul de diplomă 
sau care s-au prezentat de cel mult 
două ori ți au fost declarați respinși, 
să mai susțină acest examen, o sin
gură dală, la una din sesiunile ani
lor 1969—1971.

Examenul de diplomă este regle
mentat prin Instrucțiunile Ministeru
lui Invățămintului și constă în ela
borarea șt susținerea unei lucrări 
«arc trebuie să reflecte capacitatea 
absolventului de a se informa, o ana
liza și sintetiza, a expune critic și a 
Interpreta științific o anumită temă 
importantă din domeniul specialității 
sale.

Diplomele pe care le primesc ab
solvenții instituțiilor do învățămînl 
superior au următoarele denumiri : 
a) La îiivățămîntul universitar, far
maceutic, de educație fizică și sport, 
de artă — diplomă de licență, cu 
mențiunea ramurei de știință sau do
meniul. precum și specialitatea; b) 
La învățămîntul superior economic 
— diplomă de licență în științe eco
nomice; c) La învățămîntul tehnic 
și agronomi', după caz — diplomă 
de inginer, diplomă de arhitect, di
plomă de medic veterinar,- d) La în
vățămîntul superior medical — diplo-

nid de doclor-medic (această denu
mire nu reprezintă litiu slilntllic). 
Denumirea de ..diplomă do medic" 
folosită începind cu anul 1949 i pînă 
la data prezentei holăriri penii ■ ib- 
solvenții instituțiilor de invățlimint 
superior rftedical osie echivalentă ru 
denumirea prevăzută mai sus; e) La 
învățămîntul de subinninori și "in- 
ductori arhllecțl; după '.>/ - • '-.ro
mă do subinglner. diplomă do <on- 
duclor arhitect; f) La învălămlntnl 
superior oî’dagogic rllplom î de
absolvire.

Absolvenții care nu reușesc ia e- 
xamenul de diplomă sau cel care nu 
s-au prezentat niciodată la acest exa
men, primesc, la cerere, certificat 
de absolvire, in < arc se trec discipli
nele prevăzute in planurile de î îvă- 
lămint. precum și notele obținute 

(Agorpres)

Luni 2 decembrie ora 17,30. In 
stația I.G.C. „Viscoza" din Lupeni au 
oprit două autobuze: primul pentru 
Bărbăteni, al doilea Petroșani — U- 
ricani. Cei patru călători care do
reau să meargă la Uricani, n-au 
avut timp să urce: șoferul a închis 

și...
au 
de 

n-a

ușa, a depășit autobuzul din fată 
la drum spre Uricani. Călătorii 
fost nevoi ți să aștepte încă 30 
minute în frig pentru că șoferul
vrut să oprească deși 1 s-au făcut 
semne. In Uricani unul dintre călă
tori a profitat de întilnirea cu acest 
șofer insensibil și i-a atras atenția 
asupra celor întîmplate. Dacă a re
cunoscut ? Nici vorbă. A tăgăduit, 
a învinuit călătorul că e „căscat*, 
distrat și, mai mult, a spus că în 
stație nu era nimeni. Și taxatoarea-i 
ținea hangul.

Cine sînt ? Șoferul e Berea loan, 
iar taxatoarea Popescu Aurica. Doi 
lucrători din transportul public care 
n-au aflat că e frig, că sînt obligați 
nu numai să oprească în stație, ci 
și să aștepte cîteva minute pentru a 
da posibilitate călătorilor să uree, 
au uitat ră trebuie să vorbească cu
viincios.

De ce fn Uricani accesul in auto
buz e permis numai cu -1—5 minute 
înainte de plecare? In stație nu 
este un loc special amenajat pentru 
așteptare. E frig, oamenii îngheață 
tropăind pe lîngă mașină. Le-ați 
face o favoare specială, un hattr 
dacă ați permite urcarea în alte 
condiții ? Nu înțelegeți, șoferi și ta
xatoare, că, la urma urmei, sînteli 
și dv. tot oameni ?

Conductă nouă
din tuburi sparte ■ ■■

T. S.

Am primit la redacție o 
scrisoare fn caro se ispune: 
frigul și-a extins stăpînirea 
proape o lună de zile, noi nu avem 
nici un pic de căldură în atelierul 
nostru de lăcătuși și strungari. Am 
sesizat factorii de conducere ai mi
nei. Degeaba... Ni se cere să respec
tăm regulile de protecție a muncii. 
Știm asta. Dinșii însă do ce le pierd 
din vedere ? Așteptăm măsuri efi
cace și... căldură".

Semnează un grup de muncitori... 
încă sănătoși, de la mina Paroșeni.

Mi se spunea : de ai vreun drum 
la mina Pelrila șl nu vrei să oco
lești, la-o pe scurtătură. Treci podul 
la tunel și mergi — fain frumos — 
pe malul Jiului, pe terasamentul ve
chii linii C.F.l.

Așa am procedat, dar mai bine 
mă lăsam păgubaș și o luam, ca tot 
omul, pe șosea. N-aș mai fi văzut 
ceea ce am văzut. De la poarta mi
nei și pînă la podul din fața tunelu
lui se întinde un șanț. El a fost să
pat ca între pereții săi să se 
niște tuburi de beton pentru 
lizare. Dar, acum pereții sînt 
surpați pe jumătate. In mare
tuburile au fost culcate în șanț. ?in.S 
aici ar mai fi cum ar mai fi... Dar

din
tot

ma-

așezc 
cana- 
deja 

parte

ce putem spune despre faptul că 
tuburile existente în șanț, doar 
cel de-al treilea este teafăr? Pe 
Iul șanțului în cauză, pe întregul
traseu, sini numai sfărîmături de tu
buri. Deși am chibzuit îndelung, nu 
am reușit să deduc care o fi rațiu
nea acestei situații. Să confecționezi, 
să transporți tuburi 
poi să folosești din 
Cine le va plăti pe 
auzit că nici la ouă 
asemenea coeficient

Ce părere au factorii de răspun
dere ai T.C.M.M.-ului de degradarea 
acestor bunuri înainte de a fi folo
site ? Ce trăinicie se prevede con
ductei cînd 2/3 din lupuri sînt în 
stare fărîmițată ?

de beton ca a- 
trei doar unul... 
celelalte? Am 
nu se atinge un 
de pierderi.

Carol ANDRAȘ 
corespondent

întrenrinderea
de gospodărie locativă

PETROȘANI
V

Se spune ca daca intilnești un 
coșar in drum, ai noroc. Această 
zicală nu 1 s-a potrivit lui Donco 
Carol, din orașul Vulcan, str. Gării 
nr. 20, deoarece, cu toate că a înlîl- 
nii mai multi coșari, norocul nu i-a

''enit de prin părțile Caretului în 
V'! a Jiului, Donco Carol, nu s-a 
încadrat în ritmul vieții normale. El 
era omul căruia munca îi displăcea ; 
pentru el — pribegia, circiuma șl 
anlurajele, constiiviou totul. Deși nu 
muncea, omul era obișnuit să mă- 
nînce bine, să „șpiițulască". Dar 
pentru toate acestea trebuiau parale. 
De bani. Carol făcea rost si fără să 
muncească răci era .descurcăreț': 
intra în locuințele ceiațpnilor, „cău
ta" cele mai bune obiecte, care ti
veau desfacere in piele, și nlern. A 
plecat de mai molie ori din locuin
țele oami ni lor cu obiecte, fapt pen

tru care a primit și plata : de cinci 
ori condamnat pentru furt la pedep
se intre unu și cinci ani închisoare 
coreclională.

Carol și-a ispășit ultima pedeapsă
— cinci ani închisoare corecțională
— în acest an, „eliberîndu-se' abia 
la 16 octombrie. Cum „năravul din 
fire n-are lecuire", nu s-a putut 
menține în ritmul normal al vieții 
șl iată că a comis o altă nelegiuire.

Plecat în căutarea unui gură-cască 
pe care aj fi pulul să-l păcălească, 
în ziua de 4 noiembrie 1968, pe la 
ora prinzului, Carol a ajuns la ca
pătul liniei de autobuz din cartierul 
Aeroport — Petroșani. Aici, văzînd 
că taxatoarele, dur>3 re coborau că
lătorii, asigurau geniile cu bani. Ca
rol, cam .deprimat", era cit pe-aci 
să plece, cînd, spre bucuria sa, vă
zu că in «talie sosise auIobuzul cu 
nr. 31 I-1D-3483, în rare taxatoare

de serviciu era Pescaru Par’schiva.
„Obosită" după munca „grea" pe 

care o efectuase, taxatoarea cobori 
din autobuz, pentru a lace cîteva 
mișcări de destindere fără însă a asi
gura geanta cu bani și blide. Carol a 
„prins" atitudinea de guxă-ccw.l a 
taxatoarei, a urcat in autobuz și a 
luat geanta cu bani și bilete Nu a 
putut însă să-și continue cursa, de
oarece s-au sesizat cetățenii și Ca- 
jo) a ajuns la miliție. Acum, pentru 
suma de 361 lei pe care a furat-o, 
pentru a șasea oară va trebui să a- 
pară în boxa acuzaților.

Cum răraine însă cu taxatoarea? 
Poate că cineva din conducerea 
I.G.C. o va „felicita" pentru modul 
în care își face serviciul.

1. D1JRECI
Cpt. de miliție 

T. SPĂTARII

angajează de urgentă
• FOCHIȘTI AUTORIZAT! PENTRU CENTRALELE TERMI

CE IN PERIOADA DE ÎNCĂLZIRE PENTRU IARNA.

• MUNCITORI CALIFICAȚI IN MESERII ÎNRUDITE i 

MAȘINIST LA. MAȘINI DE FORȚA, POMPAGIU, COM- 

PRESORIST, LĂCĂTUȘ ÎNTREȚINERE. MECANICI, INS- 

TALATORI, OPERATORI LA CENTRALE.

• MUNCITORI NECALIFICAȚI

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
în nomenclator

Informații suplimentare se pot lua zilnic, între orele 7—15, 
de la serviciul personal al întreprinderii din str. M. Vi- 

teazu nr. 9. Telefon 1147

SlMBĂTĂ 21 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I:

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—8,25 Muzică și actua
lități; Radiojurnal; Sport; Sumarul 
presei; Malimcu muzical; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Matineu literal; 
10,00 Cîntă corul ansamblului „Ni- 
colae Bălcescu" din Craiova,- 10 20 
Muzică ușoară; 10.30 Emisiune mu
zicală de la Moscova; 11.05 Muzică 
ușoară de George Grigoriu; 11,20 Val
suri celebre,- 11,45 Sfatul medicului: 
Vacanța de iarnă a școlarilor; 12,00 
Gintă Margareta Pîslaru și Aurelian 
Andreescii; 12.20 Cronica revistelor 
literare; 12,30 Inlilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 13.20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 1-4.10 
Piese pentru vioară de Sarasate,- 14.30 
Automobil Club; 14,50 Melodii popu
lare; 15.05 Concertul zilei,- 15,50 
Orchestra de muzică populară a Că
minului cultural din Românești-llfov; 
16.00 Radiojurnal. Sport.- 16,10 Reci
tal de operă Ion Buzea; 16,30 An
tena tineretului; 16,55 Radio publici
tate; 17.00 Muzică de dans de pretu
tindeni,- 17,15 Opinii, dezbateri,- 17 30 
Piese instrumentale românești 17,45 
Orizont științific: lașul - puternic 
centru științific al lării- H’,05 Muzică 
populară și ușoară: 18.30 Gazeta ra
dio.- 10 00 O melodie pe adresa dum
neavoastră: 19.20 Spori: 19.30 Din 
tezaurul nostru folcloric: ’’0.05 Caval
cada ritmurilor; 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport: 22.26 Ro
manțe îndrăgite,- 22.40 Moment poe
tic,- 22,45 Cîntecele orașelor,- 23.00 
Dansați c»> - ’ nnc cn0 F=trada 
nocturnă.

PROGRAMUL II :
7,00 Cu cintecul și jocul pe întin

sul patriei,- 7.37 In sunet de fanfară»
8.10 Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,25 Să cinte tiner^'ea — mu
zică ușoară,- 8,35 Melodii populare;
9.10 Lectură in premieră,- 9.30 Din 
creația de muzică ușoară a compo
zitorilor noștri; 9,45 Muzică popu
lară; 10,05 Recita) de harpă Lilv l.as- 
kine; 10,30 Vreau să știu: 10.55 Con
cert simfonic popular; 12.05 Avan
premieră cotidiană; 12.15 Viața de 
concert a orașului Oradea; 12,45 Pie
se corale clasice; 13 00 Emisiune mu- 
zical-distractivă „De la 1 la 5"; 17.00 
Radiojurnal. Sport; 17.10 Muzică; 17.15 
Ateneu popular.- 17.45 Din pilnia gra
mofonului; 18,05 Itinerar turistic ro
mânesc,- 18.25 Orchestre de muzică 
ușoară; 19.05 Din cele mai îndrăgite 
melodii populare,- 19.30 Odă limbii 
române; 20.00 O instituție muzicală 
de prestigiu: Conservatorul „Gonrge 
Enescn" din lași: 21.05 Manuscris 
radiofonic; 21.20 Vă invităm la dans; 
22,30 Cronica revistelor literare; 22.40 
Jazz,- 23,07 Meridiane m-,1''-lii: 0 07— 
1.00 Muzică do danc

e e

Buletine de știri : Programul 
I : 5,00; 5,30: 6.00: 6,30; 9,00; 
11.00; 13,00; 15,00: 2.0,00; 24,00j 
1,00; 2,00; 4.00. Prrnramul II : 
7,30: 10.00; 12.00; 14.00; 18,00; 
’9,00; 21,00; 23.0P- n.SS.

FILME
SÎMBĂTĂ 21 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Columna, seria 1 și II. Republica: 
Minunata călătorie a lui Nils Holgerson; LONEA : 7 Noiembrie: O 
lume nebună, nebună de legat; Minerul: Sînt și eu numai o femeie; 
VULCAN : Fredy, lovește tu întîi; LUPENI — Cultural: Roata vieții; 
Muncitoresc: Eddie Chapman agent secret.

întreprinderea 
de gospodărire comunală 

Petroșani
Angajează urgent: 

Conducători auto 
pentru autobuze

CONDIȚII DE ANGAJARE :
— să aibă cel puțin 5 ani vechime în funcții de 

conducător auto.
— salarizare conf. H.C.M. 906/1967.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SERVICIUL PERSONAL
AL ÎNTREPRINDERII
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Ședința plenară 
a Adunării Generale

NEW YORK 19 (Agerpu-sl Adu
narea Generală a O.N.U a exami
nat, in ședința sa plenară. raportul 
Corni!' tulul special pentru problema 
definirii agresiunii. A fost aprobată
— c i 71 voturi pentru șl 16 abțineri
— o rezoluție prin care se sublinia
ză necesitatea de a elabora fără in- 
tirziero o definire internațională ge
neral acceptată a agresiunii și se cere 
Comitetului special să-și continue ac
tivitatea si în 1969

★

NEW YORK 19 (Agerpres). — Adu
narea Generală a O.N.U. a aprobat o 
rezoluție prezentată de un marc nu
măr de țări africane și asiatice care 
cheamă Banca Mondială să nu a- 
corde ajutor Portugaliei și Republicii 
Sud-Africane atit timp cit cele două 
țări nu vor renunța la politica lor de 
discriminare rasială si dominare co

cs

lonială. Rezoluția, aprobată cu 82 vo
turi contra 7 și 25 de abțineri, chea
mă totodată Banca Mondială sfi re
tragă împrumuturile și creditele ga
rantate deja celor două țări, deoa- 
rece aceste sume ..sini folosite pen
tru a suprima mișcarea de eliberare 
națională in coloniile portugheze și 
in Namibia (Africa de sud-vesl) și 
împotriva populației africane a Repu
blicii Sud-Africane".

Rezoluția cheamă, totodată, agen
țiile specializate ale O.N.U., precum 
si instituțiile internaționale să ajute 
popoarele care luptă pentru elibera
rea lor de sub dominația colonială.

—©_._

Congresul 
national 

al P.S.I.U.P.

Un nou val 
de acțiuni greviste în Italia

R.S.F. IUGOSLAVIA : Vestitul 

Pod al dragonilor din Ljubljana, 
capitala Sloveniei.

Guvernul canadian
a hotărît

să normalizeze relațiile
cu R. P. Chineză

TORONTO 19 (Agerpres). — Ziarul 
canadian „The Toronto Star" a pu
blicat un articol în care afirmă că 
guvernul canadian a hotărît să nor
malizeze relațiile cu Republica Popu
lară Chineză. Ziarul reamintește că 
în ultima vreme, primul ministru a! 
Canadei. Pierre Elliot Trudeau, a de
clarat în repetate rînduri că guver
nul său consideră ca fiind anormală 
o situație în care nu există relații 
diplomatice între două state ce au re
lații comerciale 
Canada și R. P.

dezvoltate, cum sint 
Chineză.

Anglia a respins
rezoluția O.N.U.

ROMA 19 (Agerpres). — In prima 
zi a lucrărilor celui de-al doilea 
Congres national al Partidului Socia
list Italian al Unității Proletaro, Tul- 
lio Vecchietli. secretarul general al 
P.S.I.U.P., a prezentat un raport în 
care, referindu-se la situația interna
țională, a scos în evidență ascuțirea 
contradicțiilor imperialismului, fapt 
de care trebuie să lină seama miș
carea muncitorească din Occident. 
Vorbitorul a menționat, de aseme
nea, că unul din obiectivele luptei 
întregii mișcări muncitorești interna
ționale il constituie coexistenta paș
nică.

Referindu-se ia problemele interne 
ale Italiei, Vecchietti a arătat că ac
țiunile revendicative care au loc în 
prezent în tară demonstrează dorința 
crescîndă a maselor de a participa 
la opera de profundă înnoiTe socială, 
economică și politică. Realitatea nouă, 
se spune în raport, pune în fata 
P.S.l.U.P. și a tuturor forțelor de 
stingă italiene sarcini de mare răs
pundere, și anume de a stabili șl 
realiza acele obiective care să ducă 
la creșterea tortei oamenilor muncii.

ROMA 19 (Agerpres). — Din Ro
ma sc anunță un nou val de acțiuni 
greviste revendicative în întreaga 
tară. Personalul de la stațiile de

au

cu

®—

SITUAȚIA
IHA BRAZILIA

au

privind
Gibraltarul

PARIS

Misiunea „Apollo-S" 
înainte de start

NEW YORK 19 (Agerpresf 
— Pregătirile tn vederea lan
sării Ici 21 decembrie a navei 
spallale „Apollo-8" sini ter
minate. Cel mai cutezător pro
gram al Administrației națio
nale pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) are drept 
obiectiv de a ajunge în apro
pierea Lunii și de a ocoli de 
zece ori satelitul natural al Pd- 
minlulul, la o altitudine de 112 
kilometri.

N.A.S.A. a pregătit pentru 
orice eventualitate diverse so
luții de schimb in cazul în 
care aparatura de bord nu va 
funcționa perfect.

Dacă la 2 ore și 50 de minu 
te de la lansare, in timp ce 
Apollo se va afla pe o orbită 
stafionară în jurul Păminlu- 
lui la 191 kilometri altitudi
ne, motoarele celei de-a treia 
trepte ale giganticei rachete 
„Saturn-5" nu vor reuși să 
smulgă cabina din atracția Pa- 
mintalul, misiunea nu va II a-

tiulală, „Apollu-8‘ fiind men 
linul pe or bl in timp de 10 
zile.

In tot timpul zbi> ului, In a 
fata revoluțiilor In jurul Lunii, 
„Apollo-8" va II pe o traie( 
torie de „reîntoarcere liberă", 
adică vehiculul se va putea în
drepta automat spre Lună, o 
va înconjura șl se va dirija 
spic Păminl. Riscul ca nava 
să se piardă in spațiu este ast
fel. minim. Mai mull, întregul 
echipament vital al vehiculu
lui este dublat. Dacă un apa
rat va Înceta să funcționeze, 
un altul II va inlocul imediat.

Principalul pericol pentru 
cosmonaull i a li factorul timp 
Avind in vedere că in țoale 
zborurile echipajelor preceded 
Ic era posibilă aducerea pe 
Păminl a cabinei intr-un timp 
variind de la o jumătate de 
oră la trei ore, acum vor tre
bui mai mult de două zile pen
tru ca ,Apollo-8" să efectueze 
traseul invers de la punctul 
-el mai 'îndepărtai de Păminl 

350 000 de kilometri.

Ciocniri între forfele guvernamentnle 
cele kurdeirakiene ți

RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres). — 
Cotidianul „Diario de Noticias", care 
apare la Rio de Janeiro, afirmă ci
tind surse militare, că fostul guver
nator Carios Lacerda și un fost pre
ședinte al larii — arestați după pro
mulgarea actului instituțional nr. 5 
— ar fi fost implicați într-o încer
care de lovitură de stal. Ziarul afir
mă că „mai multi parlamentari și ele
mente reprezenlînd grupuri economi
ce internaționalei' ar fi fost, de a- 
semenea. implicați in acest complot. 
Un purtător de cuvînt oficial brazi
lian. referindu-se la această informa
ție, a declarat că este vorba de „o 
teză destul de verosimilă".

5 1
benzină au declarat o grevă de 24 
de ore încej^jnd de joi și 
anunlat o altă grevă pentru 24 de
cembrie. Comunicațiile pe apă
Insula Sardinia au f<^sl întrerupte ca 
urmare a grevei echipajului de pe 
vasele de transport. Alte greve 
fost semnalate tla ftizii, în apropiere
de Roma și în provincia nordică Ver- 
celli, iar pentru vjyieri și sîmbătă 
este prevăzutăj o gțpvă națională a 
personalului din magazine. Prin aces
te acțiuni greviste, salariatii revendi
că majorarea salariilor și remunera
ție egală in diferitele regiuni ale 
tării.

-----©-----

Declarația P.C. 
din Irlanda de Nord

BEIRUT. — Potrivit unor informa
ții provenind de la Bagdad publicate 
de ziarul libanez „Al Bayrak", la 
sfirșilul săptăminii trecute s-au des
fășurat în regiunea Hamidiyeh vio
lente ciocniri între forțele guverna-

Luptele din ^isreria

© WASHINGTON. - Pre .edint le 
S.U.A., Lyndon Johnson, a fosl inter
nal miercuri la spitalul militar p.asjil 
Bethesda (Maryland). Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, George Chris
tian, a declarai că Johnson a con- 
.tractat o urină.

mentale irakiene și cele kurde. In 
cursul luptelor, apreciate drept cele 
mai intense de la încetarea focului, 
survenite în iunie 1966, au fost uti
lizate aviația și artileria grea. Au 
fost scoși din luptă aproximativ 150 
soldați kurzi și peste 100 de militari 
din rindul forțelor guvernamentale. 
Citeva zeci de soldați, din ambele 
tabere, au tost tăcuți prizonieri.

© LONDRA. — Un comunicai al 
guvernului Marii Britanii publicat 'a 
Londra arată că numărul șom^rder 
înregistrați in prezent in Marea Ri- 
lanie a lost cel mai scăzut din ul
timii trți ani. El este de 5Ș156<i e 
șomeri, cu 9282 mai pulin deci1 'u 
o lună înainte, deși procentajw
ceslora in raport cu numărul total 
al muncitoriloi rămine neschimbat 
la 2,4 la sută. Decembrie este ast
fel cea de-a patra tună consecutivă 
in care numărul șomerilor a conti
nual să scadă.

UMUAH1A. — Potrivit unui comu
nicat militar dat publicității la Umu- 
ahia, forțele biafreze continuă să 
înregistreze succese în ciocnirile cu 
trupele guvernului federal nigerian. 
In sectorul Aba-Owerri, foițele bia- 
freze au distrus un convoi de 21 de 
vehicule care transportau soldați fe
derali. In această zonă, unitățile 
colonelului Ojukwu continuă să-și 
mențină pozițiile cucerite la sfîrșitul 
săptăminii trecute.

© TOKIO. — In primele 11 
luni ale anului, Japonia a pro
dus 2 390 018 aparate de televi
ziune in culori dipt re care a- 
proape 700 000 au fost expor
tate. Producția pe luna no
iembrie s-a ridicat la 331 558 
televizoare, cu 18.7 la sulă 
mai mull dec it in luna oc
tombrie.

a-

LONDRA 19. — Corespondentul A- 
gerpres. L. Rodescu, transmite : Parti
dul Comunist din Irlanda do Nord 
a dai publicității o declarație în care 
se arată că în ciuda discuțiilor ac
tuale despre diferitele proiecte de 
reformă, problema arzătoare a votului 
universal nu este menționată în le
gislația anunțată a fi prezentată la 
noua sesiune a Parlamentului nord- 
irlandez. In declarație se arată, prin
tre altele: „Trebuie să existe votul 
universal care să garanteze princi
piul un om, pn vot în toate alege
rile și care șă pună capăt tuturor 
voturilor plurale. Aceste măsuri tre
buie să fie însoțite do o reorganizare 
a circumscripțiilor (electorale. Fiecare 
cetățean trebuie să aibă dreptul de 
a vota la virsta de 18 ani in toate 
alegerile. Este necesară o legislație 
care să intre în vigoare imediat, 
tru a preveni discriminarea pe 
live de 
precum

Prezentare caricaturală, re
produsă din publicația ameri
cană „Daily World" a „strinsei 
colaborări" intre guvernele de 
la Washington și de la Saigon.

• BUENOS AIRES. — Ca urmare 
a ploilor torențiale care s-au abătut 
asupra unor regiuni din Argentina, 
fluviul La Plata s-a revărsat inun- 
dînd cartierele nordice ale Capitalei 
federale. Potrivit unui prim 
peste 3 000 de locuitori au 
fără adăpost.

Au fost trimise de urgență 
speciale de salvare.

bilanț

© PRAGA. — La Praga au înce
put lucrările ședinței Comitetului 
Central al Frontului Național din Ce
hoslovacia, care urmează să adopte 
statutul Frontului Național. E. Erban, 
președintele C.C. al Frontului Națio
nal, a prezentat un raport.

O nouă întîlnire între
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LONDRA 19 (Agerpres). — Guver
nul 'iiglez a respins ca fiind „abso
lut inacceptabilă", rezoluția O.N.U. 
care cere Marii Britanii să pună ca
păt. pină în octombrie 1969, actua
lului statul de colonie britanică al 
Gibraltarului.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe a declarat 
că guvernul Marii Britanii a luat a- 
ceastă botărire ca urmare a faptului 
că rezoluția amintită nu oferă bazele 
necesare pentru soluționarea pe bază 
de tratative a problemei Gibraltarului. 
El a arătat că Marea Britanic este 
gat.< să poarte convorbiri cu guver
nul spaniol asupra acestei chestiuni.

Informații oficioase difuzate de 
diverse publicații, atît occidentale 
cit și africane, aruncă o lumină, la 
prima vedere nefirească, asupra po
ziției guvernului sud-african in 
problema rhodesiană. Autoritățile 
sud-africane încearcă să-i tempereze 
pe zeloșii lor confrați de la Salis
bury. care ard de nerăbdare să ins
tituie în Rhodesia un regim după 
chipul și asemănarea celui din R.S.A. 
Ceva mai mult, se pare că cei de 
la P -toria vor să convingă .echi
pa" rasistă a lui Ian Smith să a- 
jungă la o reglementare negociată 
cu Marea Britanic. Intr-un mesaj a- 
dresat lui Smith înaintea 
dintre acesta și premierul 
Wilson, pe nava „Fearles", 
primul ministru al R.S.A.,
duia să-l convingă pe Smith că si
tuația Rhodesiei, departe de a fi o 
problemă exclusivă a guvernului de 
la Salisbury, implică înlr-o măsură 
vitală întreaga zonă sudică a conti
nentului. Evident, spre a îndulci cil 
de cit „pilula”, premierul sud-afri
can a însolit-o de promisiunea că-i 
va acorda lui Smith un 
masiv pentru refacerea 
rhodesiene afectată de 
economice.

întîlnirii 
britanic 
Vorster, 
se stră-

împrumut 
economici 

sancțiunile

șefii adjuncți ai delegațiilor 
R. D. Vietnam si S.U.A.

PAR1S 19 (Agerpres). — Joi dimi
neața a avut loc o nouă întîlnire în
tre șefii adjuncți ai delegațiilor R. D. 
Vietnam și S.U.A. la conferința de la 
Paris în problema vietnameză. Cyrus 
V. ice șl Ha Van Lau.

Delegația R. D. Vietnam a dat pu
blicității un comunicat în care rele
vă că delegatul american a amenin
țat cu întreruperea convorbirilor și 
o eventuală reluare a bombardamen
telor asupra Vietnamului de nord 
dacă forțele patriotice din Vietnamul

Ce se ascunde în spatele acestor 
manevre ?

Nu este vorba, desigur, de o răs
turnare a politicii sud-africane. Ad
ministrația de la Pretoria, a cărei 
abilitate în apărarea intereselor pro
prii este recunoscută, consideră că 
o eventuală înăsprite a politicii de 
represiune față de populația de cu
loare din Rhodesia va avea ulte
rior efecte de bumerang, atit asu
pra regimului minoritar de la Salis
bury, cit și a celor din Angola, Mo- 
zambic și chiar R.S.A. Ei au ajuns 
la această concluzie pornind de la 
realitatea prezentei în partea de sud 
a Africii a 29 milioane de negri și 
a numai 4 milioane de albi. 
seama de aceasta, guvernul 
african a procedai în ultimii 
o reevaluare a politicii sale, 
naștere ceea ce este denumită 
perspectivă" sau 
tă‘ a Pretoriei.

Guvernul sud-africari a ajuns la 
convingerea că puterea economică 
a R.S.A. ar pulea fi mai bine ex
ploatată dacă s-ar realiza o anumi
tă formă de piață comună in în
treaga zonă australa a continentului. 
Integrarea economică ar netezi calea 
spre o extindere a rolului rău domi
nant spre centrul continentului, prin

Ținînd 
Sud

ani la 
A luat 

i .noua 
.strategia inainta-

de sud vor lansa atacuri împotriva 
Saigonului. Ambasadorul Ha Van Lau, 
precizează comunicatul, a respins cu 
fermitate afirmațiile reprezentantului 
american, demascind manevrele S.U.A. 
destinate să întirzie întrunirea con
ferinței în patru. El a declarat că gu
vernul R. D. Vietnam a făcut cunos
cut în repetate rînduri că, atîta vre
me cit Statele Unite continuă agre
siunea lor împotriva Vietnamului, po
porul vietnamez este în drept să i

neutralizarea populației de culoare 
majoritare.-In acest scop se încearcă 
folosirea așa-n.umitei metode a .ban
tustanelor". Aceasta constă in crea
rea unor state dependente din punct 
de vedere economic de R.S.A. ale 
căror guverne au puteri limitate, așa 
cum sint cele din Lesotho, Bostwa-

Swaziland, Transkei. In planurilena,
Pretoriei, este vorba de un fel de 
zone de rezervație, care ar putea fi 
create și in Rhodo-ia, Angola sau 
Mozambic. O dată depășită această 
etapă, se are in vedere o escala
dare a sqtelizăril țărilor vecine in
dependente, în- primul rind Zambia 
și Tanzania.

Noua „strategie înaintată" s-a ma
nifestat initial prin așa-numitul tri-
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religie,' culoare sau 
și propovădui rea

ildtf Pretoria — Salisbury 
Inucgâtîir j cu această co- 

(păstrează multă discre- 
funcționează este 
«■'ența unor forțe 

, Mozambic

unghi militai 
Lisabona. I 
laborare 
tie. Faptul fi 
dovedit în-ăî de ârezența 
sud-africane Cin. IWiodosia, 
și Angola. i' *

Dar pentru traducerea în viată a 
„noii persp&tiveS este necesar ca 
lupta populației d*e culoare să nu 
depășească in nici un caz stadiul 
actual. O eventuala înăsprire a si
tuației din Rh'pdesia ar duce la o 
activizare a luptei de eliberare na
țională.

In contextul african, acest lucru 
ar dezvălui paradoxul situației Re
publicii Sud Ăfri.căne — stat „puternic 
neputincios", Este vorba de acuta 
lipsă de oameni „loiali" pe caro o 
resimte regimul lui Vorster. Albii 
care ar pulea fi înrolați in armată, 
dețin funcții esențiale in economie 
iar armele in miinile celor de cu
loare ar (ibnstitui lucrul cel mal 
pulin dorit la pretoria. Zecile de 
mii do soldați portughezi in Angola 
și Mozambh nu pol face mare lu
cru pentru Vorster căci ci abia i>i 
pol nsigiiriț «utoapărarea. Așa că in 
cazul in rare ai? fi necesarii amplifi
carea elanului <rlo război, succesul 
noii „strategii înaintate" ar fi ame-

Polițiști... acuzați
WASHINGTON. — Opt polițiști 

americani au fosl acuzați de către 
un tribunal din Newark (New Jer
sey) de violarea diepturilor consti
tuționale ale negrilor. Ministerul Jus
tiției al S.U.A. a anunlat că în 
cursul tulburărilor rasiale, care au 
avut loc în iulie la Peterson (New 
Jersey), polițiștii s-au dedat la bru
talități față do cetățenii de culoa
re din această localitate.

Potrivit legilor 
pasibili dc a fi 
ani închisoare și 
clă fiecare.

în vigoare, ei sint 
condamnați la doi 
2 000 dolari amen

nințat în mod grav. Cum rămine a- 
tunci cu „solidaritatea" declarată 
între cele două regimuri rasiste ? Că 
Vorstei nti-1 poate îndemna pe Ian 
Snvîh să accepte o evoluție liberă 
spre putere a populației de culoare, 
este evident. Calea cea mai ocolită, 
dar cea mai sigură, ar fi aceea a 
unt i „eroziuni diplomatice" a ce
rințelor conținute in propunerile fă
cute de premierul britanic pe vasul 
..Fearless" in legătură cu accesul la 
putere al populației negre. „Albii 
rhodesieni ar trebui să accepte do
cumentul „Fearless" in perspectiva 
unei alunecări ulterioare spre a- 
partheid", afirmă o parte a presei 
sud africane, avind in vedere tocmai 
„eroziunea" acelei părți.

Și iată-l pe Smith, intre ciocan și 
nicovală. Pretoria îl inspiră să , ac
ționeze conform „naționalismului a- 
frican* (adică al apartheidului) șl 
lot Pretoria este aceea care-1 în
deamnă la moderație. Este ceea ce 
săplămînalu) Vibinic „Economisi" 
numea o „situație paradoxală".

Cauzele paradoxului sînt însă de 
altă natură : este vorba de milioa
nele de africani care sint ținuți de
parte de conducerea treburilor in 
propria lor țară, acaparata dc o mi
noritate rasistă. In ce privește di
lemele penibile în care „corifeul* 
rasist Vorster il pune pe tinărul său 
„protejat", Ian Smith, ele pot fi ca
racterizate prin zicala: Milă mi-e de 
tine, dar de mine mi se rupe inî-
ma...‘

Constantin ȚINTEA

© BERCHTESGADEN - In ciuda protestelor opiniei publice, a ofi
cialităților și a ziarelor din Republica Federală a Germaniei — chiar și in 
ciuda propriilor dezmințiri, forțele armate americane staționate in R.F.G. 
au deschis pentru public — turiști americani, militari și familiile acestora 
— adăpostul subteran al lui Hiller, situat in localitatea turistică bava
reză Berchtesgaden. înainte insă de a se permite accesul publicului Fi
nind seama de protestele exprimate, generalul american James H. Polk, 
comandantul suprem al armatei a. 7-a americane din zona Europei cen
trale. a trebuit să ordone scoaterea din adăpost a mobilierului din pe
rioada nazistă, pentru a dovedi astfel că s-a renunțat la ideea, de prove
niență americană, a organizării unui muzeu Hitler" in lestul adăpost al 
acestu’a

Buncherul, deschis mien mi 
află situat sub unul din hotelurile 
propierea fostei vile a lui Hitler.

accesului persoanelor particulare, 
destinate militarilor americani, din
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Tiparul

La aeroportul londonez Heathrow 
produs in noaptea de marți spre miercuri un furt in valoare 
de 104 000 lire sterline in diamante, aur șl bilele de bancă. 
Aceste valori se găseau închise într-unul din seifurile com
paniei americane de transporturi aeriene „Pan American". Fur
tul a .fost comis in timp ce un grup de agenți al Scotland 
Yardului (politia britanică), arestau, pe același aeroport, o 
bandă de spărgători care se pregăteau să atace camera blin
dată a companiei engleze „British European Airlines". Sparge
rea seifului companiei „Pan American" a fost constatată in 
momentul in care polițiștii englezi se felicitau <le reușita ac
țiunii de capturare a spărgătorilor ghinioniști de la „Bea".
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