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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi dimineața au fost reluate 
In ședinței plenară lucrările 
celei de-a Xll-a sesiuni a ce
lei de-a V-a legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale In pe
rioada de la ultima ședință 
plenară, lucrările s-au dcslâ- 
sutai în comisii permanente, 
-are au examinai proiectele 

■■'e legi înscrise pe ordinen ic 
zi a actualei sesiuni.

Cra 10. Sosesc in sula tic 
ședințe conducătorii partidului 
și stalului, care sini fnlimpi- 
nați cu puternice aplauze de 
întreaga asistență.

tn loja din dreaplu incintei 
au luat loc tovarășii Nicolae 
< eaușescu, Ion Gheorghe Mau 
rer. Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș. Chivu Stoica. Paul 
\ iculescu-Mizil, Virgil Tro fin. 
llie Verdeț. Maxim Berghianu, 
Constantin Drâgan. Janos Fa- 
*ekaș, Manea Mănescu. Leonle 
tfîâutu. Gheorghe Stoica, Vosi- 
’îe Vilcu.

In loja din stingă se ai iau 
membrii Consiliului de Stat.

I a lucrările sesiunii partici
pă, alături de deputafi, nume
roși invitați; conducători ai 
instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, activiști de 
partid și de stal, personalități 
ale vieții economice, științifice 
și cdlturale.

Sint prezenți. de asemenea, 
șeii ai misiunilor diplomatice 
acreditați in țara noastră, pre
cum și ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele Ma
rii Adunări Naționale, Stelan 
Voitec. care fn numele Birou
lui M.A.N. a propus deputați- 
lor completarea ordinii de zi a 
actualei sesiuni cu următoare
le proiecte de legi, primite 
după ultima ședință plenară.

— Proiectul de lege pentru 
modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Sociale
le România.

— Proiectul de lege privind 
amortizarea fondurilor fixe.

— Proiectul de lege pentru 
ratificarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, sem
nat la Praga la 16 august 
1068.

Marea Adunare Națională 
a adoptat in unanimitate 
completarea ordinii de zi cu 
nroieclele de legi respective.

Ca urmare, fn actuala șe
dință plenară deputății vor 
dezbate următoarele proiecte 
de legi:

1. — Proiectul de Lege pen
tru modificarea unor articole 
din Constituția Republicii So
cialiste România.
2 — Proiectul de Lege de or
ganizare și iunctionare a con
siliilor populare.

3. — Proiectul de Lege pen- 
liu organizarea fudecăloreas- 
'd.

•#. — Proiectul de Lege pri- 
' ind comisiile de judecată.
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Xfflfl. XX 
(XXV) NR. 5963

Vineri
11 dpipmtirie 

1968

4 pagini
90 bani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Republicii Democrate Germane
Joi. 26 decembrie 1968, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Consi
liului de Stal al Republicii Socialisle 
România, a primit pe ambasadorul

extraordinar șl plenipotențiar al Re
publicii Democrate Germane la Bucu
rești, Ewald Moldt, la cererea aces
tuia.

Intllnirea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă tovărășească.

Expunerea tovarășului 
ION 6RE0R6HE FIAIIRER 
la proiectul dc lege de organizare 

șl funcționare a consiliilor populare

Printr-o hotăitre a Consiliului 
Miniștri și Consiliului Central 
Uniunii Genei ale a Sindicatelor, 
stabilit ca, în afara zilelor de 1 
2 ianuarie, să nu se lucreze nici in 
zilele de 3 și 4 ianuarie 1969.

In compensarea timpului nelucrat 
in zilele de 3 și 4 ianuarie, angaja
ți! vor presta muncă în ziua dc 29 
decembrie 1968, precum și in una 
din duminicile din luna ianuarie 
1969, stabilită de conducerea unită
ții împreună cu comitetul sindicatu
lui.

zXccasta hotărîre nu se aplică uni-

de 
ol 

s-a 
și

SLima|i tovarăși depulați,

In actuala sesiune, Marea Adunare 
Națională urmează să dezbată și să 
consacre, prin votul său, legea de 
organizare și funcționare a consiliilor 
populare, document important in dez
voltarea construcției de stal, in de- 
săvirșirea orînduirii socialisto, in di
namizarea întregii vieți socialo din 
tara noastră. Circumscrise in vasta 
arie de preocupări novatoare ale 
partidului pentru perfecționarea con
tinuă a tuturor compartimentelor me
canismului economic, social și politic, 
pentru punerea sistematică de acord 
a formelor și metodelor de organi
zare și conducere cu realitățile in 
permanentă modificare, prevederile 
cuprinse în proiectul de lege sint 
menite să creeze un cadru mai priel
nic activității multilaterale, desfășu
rate de organele locale ale puterii 
și administrației de stat, cu largi 
rezonante în viata socială. Proiectul 
își deslușește întreaga semnificație 
dacă este privit in contextul aces
tor preocupări, ca parte componentă 
a unui efort atotcuprinzător, dacă 
avem in vedere, in același timp, in 
toată bogăția lui. programul unitar, 
elaborat de Congresul al IX-lea și 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român in vederea desăvâr
șirii edificiului orinduirii noastre.

A devenii un fapt binecunoscut 
tuturor că în abordarea problemelor 
privind mersul înainte al construc
ției socialiste, partidul pornește de 
la concepția că structurile, formele 
organizatorice, ca și metodele de con
ducere nu sint .și nu pol fi osificate, 
date o dată pentru totdeauna. Mate
rialismul dialectic și istoric a de
monstrat de mult, în modul cel mai 
convingător, că tot ceea ce există in 
natură și societate cunoaște o ne
întreruptă dezvoltare, guvernată de 
legi obiective.

Societatea socialista, supusă și ea ac
țiunii legilor universale, ale dialecticii 
reprezintă, in mod firesc, un organism 
care se făurește și se împlinește in
tr-un îndelungai proces evolutiv. E- 
voluția ei se distinge fală de aceea 
a orlnduirilor anterioare prin faptul 
că se fundamentează pe o teorie ști
ințifică despre societate, pe folosirea 
conștientă a legilor dezvoltării so
ciale, și se desfășoară sub îndruma
rea partidului comunist — forța po
litică conducătoare in ampla operă 
de construcție socialistă. Critică și 
revoluționară in esența ei. teoria 
marxist-leninistă presupune, înainte 
de toate, studiul deosebit de atent al 
realităților in permanenta lor deve
nire și depășire dialectică, disocie
rea structurilor viabile de cele ana
cronice, a elementelor pozitive, sti

mulatoare, de cele perimate, cu in
fluente negative asupra evoluției so
ciale.

Procesele și fenomenele din socie
tate se disting, întotdeauna prin a- 
numite trăsături cu caracter gene
ral, ca și prin note specifice, parti
culare. generate de condițiile con
crete economice, sociale și politice 
în care aceste procese și fenomene 
au loc. Generalul și particularul — 
categorii fundamentale ale dialecti
cii — formează o unitate insepara
bilă în revoluția și construcția so
cialistă, care, avind in esență același 
obiectiv. îmbracă în mod necesar o 
multitudine de forme, diferențiale de 
la o țară la alta. Varietatea acestor 
particularități s-a accentuat conside
rabil in zilele noastre, sub influenta 
unui ansamblu de factori, între care 
un rol decisiv îl joacă revoluția șli- 
ințifico-tehnică ce se propagă cu ra
piditate, remodelînd. potrivit circum
stanțelor concrete in care se desfă
șoară. toate domeniile de activitate. 
Viitorul lasă să se întrevadă — cum 
încă Lenin remarca — nu restrînge- 
rea, ci creșterea diversității de situa
ții în care noi și noi popoare vor 
păși la socialism.

In asemenea împrejurări ar fi. de
sigur. nerealisl a socoti că pot exista 
relete unice pentru organizarea re
lațiilor sociale și conducerea socie
tății. că ar fi posibilă o uniformitate 
a formelor și metodelor de edificare 
a socialismului. Partidul nostru a a- 
rătat în repetate rînduri, iar expe
riența a confirmat că nesocotirea sau 
absolutizarea, fie a legilor obiective 
generale, fie a condițiilor specifice, 
transplantarea fără discernăminl în- 
tr-o anumită tară a formelor și meto
delor proprii altor țări, nu pot decit 
să îngreuneze materializarea ideilor 
socialismului științific să producă 
perturbări în desfășurarea transfor
mărilor revoluționare, precum și in 
mersul construcției șocialisle. In cele 
din urmă, însăși înfăptuirea cerințe
lor legilor și principiilor general-va- 
labile alo construirii socialismului de
pinde do măsura în care, la stabi
lirea programului de creare și per
fecționare a noii orînduiri. se tine 
seama de ceea ce e specific tării 
respective, corelat cu ansamblul re
lațiilor internaționale în care se rea
lizează acest program. Construirea 
socialismului nu poate fi concepută 
în afara particularităților naționale 
proprii tării în care se desfășoară, 
a cadrului social-politic pe care-1 
constituie națiunea tării respective. 
Toate acestea imoun. ca o îndatorire 
de prim ordin, qăsirea celor mai a- 
decvalo modalități de organizare și 
conducere a vieții sociale, promova
rea măsurilor izvorîte din continua

explorare a realităților proprii și a 
particularităților istorice naționale, 
din studierea și folosirea creatoare 
a experienței altora, a celor mai a- 
vansate cuceriri ale gîndirii si prac
ticii sociale.

Practica de pină acum, construirea 
socialismului in România demonstrea
ză, cu forța expresivă a faptelor 
adevărul color spuse mai înainte. 
Dacă poporul nostru a repurtat suc
cese pe toate tărimurile, faptul își 
are explicația in aplicarea creatoare 
de către partid a principiilor mar- 
xism-leninismului, în realismul poli
ticii adoptate, in corespondența a- 
cestei politici cu imperativele și po
sibilitățile fiecărei etape parcurse pe 
calea noii orînduiri. Partidul nu s-a 
oprit la scheme rigide, ci a căutat, 
de fiecare dală, să sesizeze muta
țiile petrecute in realitate .și noile 
exigențe cărora acestea le dau naș
tere, să aprecieze lucid și în spirit 
critic una sau alta dintre formele 
și metodele folosite în conducerea 
vieții sociale, să înlăture cu curaj 
ceea ce s-a învechit, să stabilească 
cele mai fericite modalități de orga
nizare și dirijare a societății, să des
chidă drum larg noului, să netezeas
că terenul de înaintare spre desă- 
vîrșirea construcției socialiste. Toc
mai în acest fel resorturile sacic 
tătii noastre, potențele sale intrinseci 
tendința ei spre continua autoperfec- 
ționare pol fi pe deplin și eficient 
valorificate.

Cunoașteți că perfecționările pe 
care partidul le-a inițiat în ultimii 
ani in diferite domenii ale vieții so
ciale sînt dictate de exigentele sta
diului actual în care «se găsește so
cietatea noastră. Măsurile adoptate 
urmăresc — după cum s-a' subliniat 
in repetate rînduri — să pună în 
mișcare mai energic și plenar toate 
resursele de progres ale edificiului 
nostru social, să-i imprime înaltele 
trăsături, proprii orînduirii socialiste, 
care-și propune, finalmente. ' să-și în
sușească lot ceea ce a creat mai 
bun și mai înaintat omenirea, să 
asigure membrilor săi icondrții supe
rioare de trai, de înfăptuire a idea
lurilor umaniste ale libertății și echi
tății sociale. Intr-adevăr, socialismul 
este, mai presus de orice, o socie
tate ce are ca ultim scop înnobila
rea și deplina realizare a omului, 
buna lui stare materială și clevarea 
spirituală, crearea posibilităților pen
tru integrala consacrare a însușirilor 
de muncă, de inteligentă și de crea
ție ale personalității umane. 'Partidul 
nostru consideră că tocmai aceasta

(Continuare in pag. a 2-a)

Expunerea la proiectul de lege 
pentru modificarea unor articole 

din Constituția Republicii Socialiste România 
- prezentată de deputatul Constantin Stătescu, 

secretarul Consiliului de Stat -
Din împuternicirea Consiliului de 

Șlal supun dezbaterii Marii Adunări 
Naționale proiectul de lege pentru 
modificarea unor ariicole din Consti
tuția Republicii Socialiste România.

In înfăptuirea directivelor Confe
rinței Naționale a Partidului Comu
nist Român privind perfecționarea 
activității organelor statului și îm
bunătățirea organizării administraliv- 
teritoriale a tării, se impune modifi
carea unor texte din Constituția Re
publicii Socialiste România, referi
toare la organizarea și funcționarea 
consiliilor populare, a justiției și pro
curaturii.

Astfel, pentru realizarea dispoziției 
prevăzute de art. 101 din Constituție. 
Oâre stabilește principiul

judecătorilor și asesorilor populari, 
este necesar să se determine orga
nul puterii căruia ii revine atribu
ția de alegere a judecătorilor și ase
sorilor populari de la judecătorii, 
tribunale județene și Tribunalul mu
nicipiului București.

Potrivit proiectului, această atri
buție revine consiliului popular al 
județului sau al municipiului Bucu
rești, ca organ local al puterii de 
stat, urmind ca. in acest sens, să 
se completeze art. 80 din Constituție.

Pentru asigurarea continuității- și 
a rezolvării operative a atribuțiilor 
și sarcinilor ce revin organelor lo
cale ale puterii de stat, apare nece
sitatea ca. în intervalul dintre sesiu- 

consiliilor populare, atribuțiile a-

cestora, cu unele excepții, să fie în
deplinite de comitetele executive, sub 
condiția ratificării ulterioare a deci
ziilor de către consiliile populare. 
Io-a'csl scop s-a prevăzut comple
tarea art. 88 din Constituție.

Tot astfel, în vederea creșterii e- 
ficienței activității procuraturii pri
vitoare la asigurarea legalității socia
liste, s-a propus modificarea ari. 105 
din Constituție, in sensul determină
rii mai precise a atribuțiilor procu
rorului și a mijloacelor folosite pen
tru realizarea acestor atribuții.

De asemenea, ținiud seama de Im
portanta contribuției organelor locale 
ale procuraturii la îndeplinirea sar
cinilor — care revin și consiliilor 
populare, potrivit art. 79 din Consti

tuție — privind apărarea proprietă
ții socialiste, ocrotirea drepturilor 
cetățenilor, legalitatea socialistă și 
menținerea ordinii publice, s-a pro
pus ca procurorii șefi ai județelor 
și procurorul șef al municipiului 
București să fie aleși de consiliile 
populare respective. In acest sens, 
proiectul prevede modificarea art. 
107 alin. 2 și completarea ari. 80 din 
Constituție.

In sfirșit, avindu-se in vedere că 
art. 84 alin. 2 din Constituție con
ține o dispoziție cu caracter orga
nizatoric, a) cărui loc firesc este în- 
tr-o lege ordinară, nefiind necesară 
cuprinderea ei în legea fundamen
tală a statului, s-a propus, prin pro
iect, abrogarea acestui text, o re
glementare adecvată urmind a fi 
dată prin legea consiliilor populare.

Așa cum rezultă din cele arătate, 
modificările propuse prin alăturatul 
proiect do lege urmăresc, să asigure 
adaptarea unor texte ale Constitu
ției la necesitățile procesului de con
tinuă perfecționare a activității or
ganelor de stat din lara noastră, la 
cerințele impuse de dezvoltarea de
mocratismului socialist in activitatea 
acestor organe.

întemeiat pe această trăsătură e- 
sentială a proiectului de lege pe 
care II prezint, îmi exprim convin
gerea că el va întruni adeziunea 
Marii Adunări Naționale.

productive în care se desfă- 
proces continuu de muncă,

taților 
șoară 
unităților comerciale, de transporturi 
publice și altor unități de deservire 
a populației, precum și tuturor lo- 
curiloi dc muncă unde angajați!, 
prin natura serviciului, nu au ziua 
de duminică stabilită ca zi de re
paus.

Ministerele, celelalte organe cen
trale și comitetele executive ale 
consiliilor populare vor stabili pro
gramul unităților care vor asigura 
deservirea populației în zilele de 9 
și 4 ianuarie. (Agerpres)
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La F. F, A. „Viscoza" Lupeni

PAȘI HOTÂRÎTOR1
PE CALEA

RENTABILIZĂRII
In

și fibre artificiale „Viscoza" Lupeni, 
a fost pusa, cu hotărîre, sarcina 
rentabilizării întreprinderii. Filatorilor 
le revine așadar obligația de a găsi 
toate căile pentru sporirea produc
ției și productivității muncii, pentru 
obținerea unor produse de calitate, 
astfel îneît, prin reducerea continuă 
a prețului de cost, să se obțină redu
cerea dotațiilor de stat. Făcind un 
prim bilanț al strădaniilor pentru în
deplinirea acestei sarcini, filatorii 
raportează astăzi, cu satisfacție, că 
din cei 1 700 mii lei. cît reprezintă 
dotatiile de stat în acest an, nu vor 
fi utilizați decit circa 700 mii lei, 
diferența inscriindu-se ca o însem
nată economie, alături de celelalte 
succese ale fabricii.

Cum s-au obținut aceste rezultate ?
Fără îndoială că o acțiune de ren

tabilizare nu se putea face decit 
prin valorificarea întregului poten
tial creator al muncitorilor cu înaltă 
calificare, al economiștilor, tehnicie
nilor și inginerilor fabricii. îndru
mați de comitetul de partid, comu
niștii de la „Viscoza" au dovedit pe 
deplin că dețin atit o bogată expe
riență, cît șl o mare capacitate dc 
concepție și, bineînțeles, puterea de 
a mobiliza întregul colectiv, de a 
canaliza potențialul filatorilor înspre 
realizarea acestui deziderat primor
dial : rentabilizarea întreprinderii. în
că de la începutul anului, colectivul

fata colectivului Fabricii de fire

In cursul zilei de ieri, temperatura 
maximă a aerului a fost de minus 1 
grad la Petroșani și de minus 10 
grade la Paring. Minimele au fost 
de minus 3 grade, respecliv, minus 
15 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vreme instabilă, cu cer aco
perit. Precipitații sub formă de nin
soare.

Obiectiv 
pregătit 

de recepție
Constructorii Șantierului 

nr. 3 Vulcan au terminat con
struirea unui post de ali
mentare cu energie electrică 
(obiectivul este plasat în 
strada Gării) care acum este 
pregătit de recepție.

O echipă de electricieni a 
inceput deja montarea apa- 
ratajului (transformatorul și 
celulele de distribuție). Pes
te citeva zile, alimentarea 
cu energie electrică a locu
ințelor aflate in apropiere 
de strada Gării din Vulcan 

substanțial îmbunătăți-

Excursii 
străinătate

Pentru luna martie 1969, Fi
liala O.N.T. Petroșani anunță 
un program bogat de exnirsii

de ingineri și tehnicieni care 
coordonat acțiunea de organizare 
Intifică a producției și a muncii (din 
care, după cum am aflat ulterior, 
un aport deosebit l-au adus comu
niștii Vasile (lie, Tatulici Rodica, 
Martonoși Imola. Nehez Ibolya, Far- 
caș Tiberiu) s-a preocupat de desco
perirea rezervelor interne ale fabri
cii, de aplicarea in practică a stu
diilor întreprinse. Strădaniile acestui 
colectiv se reflectă astăzi nu numai 
in succesele privind rentabilizarea în
treprinderii ci și în obținerea unei 
producții sporite și de calitate supe
rioară. Vom încerca în cele ce ur
mează să enumerăm pe scurt în ce 
au constat rezervele interne desco
perite și valorificate atit de fruc
tuos, de colectivul fabricii.

Realizarea cu mult înainte de sfir- 
șitul anului a planului de producție 
la sulfură de carbon a fost posibilă 
datorită reducerii termenelor de e- 
xecutare a lucrărilor de reparații ca
pitale. Printr-o mal bună aprovizio-

au 
ști-

I. MUSTAȚA

(Continuare tn pag. a 3-a)

• Paris, cu avionul. 8 zile 
— 8 500 lei; Roma, cu avionul. 
8 zile — 7 900 Iei; Istanbul, cu 
autocarul, 7 zile — 3 463 lei. 
Pentru aceste excursii se pri
mesc înscrieri numai pină la 
10 ianuarie 1969.

• O excursie în R. S. Ceho
slovacă, intre 16 februarie — 
22 februarie 1969, cu trenul, 
înscrieri pină la 15 ianuarie 
1969. Prețul este de 1 678 lei.

excursie pe traseul
- Leipzig — Dresda, 

între 24 februarie — 4 martie 
1969, cu trenul. înscrierile se 
fac pină fn 20 ianuarie 1969. 
Iar costul excursiei este de 
I 896 lei.

I
I
. ■ o3u iei.
I k O informație foarte

I
II
I
I
I
I
I
I
I
I

e impor
tantă pentru turiștii individuali : 
de la 1 ianuarie 1969 întocmi
rea pașaportului se face de 
către Filiala O.N.T. Petroșani.

Febrilitate 
în magazine

Luna cadourilor este în toi.
Măsurile luate de organizațiile I 
comerciale pentru aproviziona- a 
rea j: 
mai optime, adică

este în toi.

aproviziona-
populației în condiții ait I 

iUO1 optime, adică cu articolele 
solicitate, își arată roadele. In 1 
ultimele șase zile, bunăoară, ’ 
magazinele O.C.L. Produse in- I 
dustriale din Petroșani au des- ’ 
făcut zilnic cu 80 la sută mai I 
multe mărfuri decît media vîn- • 
zărilor din lunile precedente. I 
Se caută îndeosebi articolele ’ 
de sezon, respectiv încălțămin- j 
te de iarnă, tricotaje, jucării, ■ 
articole sportive, televizoare |

J
A

In atenfia cititorilor 
și corespondenților 

voluntari ai ziarului
a.c- ora 17, redacția ziarului 
organizează, fa sediul redac-

Vineri, 27 decembrie 
„Steagul roșu" Petroșani .
ției, o consfătuire cu cititorii și corespondenții voluntari 
ai ziarului.

Consfătuiiea are drept temă CE DORIȚI SA CITIȚI 
ÎN ZIARUL NOSTRU IN ANUL 1969 ?

Cititorii și corespondenții voluntari participant la con
sfătuire, sînt rugați să vină cu propuneri concrete menite să 
ducă la îmbunătățirea calității ziarului, conținutului șl opera
tivității articolelor, diversității genurilor gazetărești, tematicii, 
aspectului grafic șl altele.

Redacția ziarului adresează parlicipanților invitația de a 
veni cu sugestii privind tematica șl conținutul paginilor : ca
dran economic, cultură-artfi, sport șl magazin, a rubricilor e- 
xistenle precum și înființarea de noi rubrici.

Invităm să participe la această consfătuire cit mai mulți 
cititori șl corespondenți voluntari din toate localitățile Văii 
Jiului.

Pastel de iarnă pe malul Jiului. Foto : A. Hav-^Hanu
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dĂ nr sens înalt »l definește noble- 
V.» orînduirii socialiste. !n caic pu- 
1- a politics și economic* aparține 
în întregime poporului, stăpîn pe 
destinele sale făuritor conștient al 
viitorului s8u.

Intr-o ademenea perspectivă se 
conturează valoarea inestimabilă a 
procesul i de continuă dezvoltare a 
democratismului vieții noastre so- 
r- iie, proces legic, care tine de e- 
*• ata socialismului și exprimă nece- 
S'latea de a se asigura particioarea 
activă a tuturor membrilor societă
ții la rezolvarea problemelor eare a- 
!• > lea7ă pe fiecare în parte si colec
tivitatea în întregul ri. De altminteri, 
construirea socialismului, reînnoire 
socială de o amploare $1 orofunzime 
fără precedent, nu se poale împlini 
fără fructificarea energiei, inițiativei 
și capacității creatoare a întregit na
țiuni. fără crearea condițiilor pentru 
exprimarea liberă a glodurilor si e- 
piniilor, fără stricta respectare a le
galității, a drepturilor si libertăților 
cetățenești. Problema nu este, cum 
se susține uneori, dacă socialismul 
ar fi compatibil cu democrația, cu 
libertatea. In realitate democrația șl 
libertatea — în adevăratul lor înțeles 
— sint compatibile numai cu orîn- 
duirea în care oamenii sînt despovă
rau de orice asuprire și exploatare. 
Desigur, nu se poate face abstracție 
că, la fel ca orice fenomen social, 
aplicarea și extinderea principiilor 
democratice se realizează in mod pro
gresiv. în cadrul unui proces din 
care nu sînt excluse apriori imper
fecțiuni și greșeli trecătoare, dar 
ceea ce este inerent socialismului, 
avind un caracter do permanență sl 
ireversibilitate, este tocmai promova
rea din ce în ce mai largă a demo
crației in ansamblul vieții sociale.

Suportul trainic al democrației îl 
constituie. în ultimă instanță, stadiul 
de dezvoltare materială și culturală 
Ia care a ajuns societatea. Istoricește 
a fost demonstrat că, de regulă, în 
limitele aceleiași orînduiri sociale, 
d< mocratia este cu atît mai cuprin
zătoare și mai autentic înfăptuită, 
Iar libertățile democratice cu atît mai 
male și efective, cu cit bogăția ma
terială a unei țări și gradul de cul
tură al populației sint mai ridicate.

Este notoriu faptul că în decursul 
unui sfert de secol de cînd poporul 
român și-a luat soarta în propriile 
sale miini, țara noastră a făcut pași 
în-emnali în direcția dezvoltării for
țelor de producție, a sporirii poten
țialului ei economic. In această peri
oadă, scurtă dacă o raportăm la 
scara dimensiunilor evoluției istori
ce, România s-a transformat dintr-o 
tară economicește mult rămasă în 
urmă — a cărei situație generală 
era agravată de un acut dezechilibru 
al structurii pe ramuri și al reparti
zării industriei pe diferitele zone te
ritoriale — într-o țară cu o economie 
prosperă, care cunoaște unul dintre 
cele mai dinamice ritmuri de creștere 
Industrială. Această metamorfoză e- 
conomlcă $1 socială își are sorgintea 
în generalizarea relațiilor de pro
ducție socialiste. în înfăptuirea con
secventă a industrializării țării — te
melie a progresului multilateral, a 
revitalizării tuturor ramurilor econo
miei noastre, a creșterii standardului' 
de viață al populației, al consolidă
rii independentei și suveranității na
ționale.

Socialismul nu este realizabil fără 
a incorpora tot ce s-a produs mai 
valoros în știință și cultură de-a lun
gul timpului, fără a Infuza în toate 
sferele vieții sociale marile cuceriri 
ale cunoașterii contemporane, ale 
revoluției științifice și tehnice, fără 
ridicarea gradului de cultură al ma
melor. Această concepție despre socia
lism și-a găsit o deplină reflectare 
In politica partidului nostru. Pe fon
dul situației economice în continuă 
ascensiune s-a grefat — cum știți — 
o puternică mișcare înainte a ști
inței și culturii românești, a învăță- 
mîntului de toate gradele, o perma
nentă creștere a nivelului de cultură 
și civilizație a maselor.

Triumful relațiilor de producție so
cialiste la scara întregii economii, 
noua structură de clasă, din care au 
dispărut definitiv clasele exploatatoa
re, realizarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor țării. 
Indiferent de naționali Ierte, unitatea 
soci al-poli ti că a poporului conturea
ză fizionomia României de azi, în care 
s-a asigurat o ambianță favorabilă 
desfășurării largi a forțelor sociale 
ei podilice ale națiunii cursului tot 
mai democratic al vieții el. Unitatea 
de gîndire și acțiune a muncUoiHor, 
țăranilor. intelectuaMlor, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, caro îșl afirmă cu pu
tere deplina adeziune șl încredere 
în politica por Udului, șl-a găsit o 
consacrare superioară pe plan orga
nizatoric în constituirea Frontului 
Unității SodaMste, a cărui forță di
riguitoare. recunoscută de toate or
ganizațiile ce U compun, o repre
zintă Partidul Comunist Român.

Activitatea multilaterală desfășurată 
<k partid în anii revoluției și con
strucției socialiste a consacrat rolul 
rău conducător în societatea noastră, 
a demonstrat o dată mai mult ma
selor că partidul comuniștilor expri
mă în întreaga sa politică, cerințele 
maiore ale înfloririi patriei, interesele 
supreme ale națiunii. Acest adevăr 
!-a sintetizai cu pregnanță tovarășul 
NîcoJae Ceaușescu cînd spunea: 

Partidul nostru lțl realizează cu 
succes rolul condu* ător în roriHMe 
datorită faptului că este legal prin 
mii $1 mii de fire de masele cele 
mai largi ale poporului, că se Iden
tifică cu aspirațiile «I Interesele su
preme ale națiunii «■* e Irup din 
trupul clasei muncitoare, al țărăni
mii, al Intelectualității, CĂ prin mem
brii săi. prin comuniștii români șl 
cel aparțlnînd naționalităților conlo
cuitoare. el păstrează un contact In
tim cu toate clasele și păturile so
ciale muncitoare din România. Pen
tru fiecare om al muncii, partidul 
reprezintă astăzi autoritatea su
premă In viața națiunii socialiste, 
forța politică și sodală cea mai îna
intată pe care se sprijină cu încre
dere tot ceea ce e mal valoros în 
sinul societății noastre, la car*' gă
sesc receptivitate. încurajare și aju
tor concret Ideile șl propunerile cele 
mai prețioase, exprimfnd înțelepciu
nea colectivă a poporului, sugestiile 
cele mai îndrăznețe menite să con
tribuie la accelerarea progresului 
material șl spiritual al României”.

Componenta de bază a suprastruc
turii noastre socialiste, principal in
strument al edificării noii orînduiri, 
statul socialist, organele sale centrale 
șl locale sint și ele supuse unor per
fecționări sistematice, potrivit modifi
cărilor ce intervin în ansamblul vie
ții sociale. Vă este, desigur, cunos
cut, că In lumea contemporană, mă 
refer aici nu numai la sistemul so
cialist. este tot mai mult resimțită 
necesitatea ca factorul politic, în 
speță statul, să dețină un rol din ce 
In ce mai important și mai activ In 
reglementarea și dirijarea proceselor 
sociale. Condiții hotărîtoarc ale pro
gresului economic și social, cum sînt: 
modernizarea bazei tehnico-materiale, 
reproducția lărgită la scara întregii 
țări, dezvoltarea cercetării științifi
ce și folosirea rezultatelor ei în prac
tică, înfăptuirea unor programe gran
dioase de transformare a naturii șl 
de punere în valoare a noi resurse 
— solicită în mod deosebit contri
buția statului, participarea sa la co
ordonarea și bunul mers al acestor 
acțiuni de anvergură.

Un avantaj real, expresie a su
periorității orînduirii socialiste. 11 
constituie, intre altele, faptul că ea 
asigură condițiile optime pentru o 
asemenea activitate a stalului. Dacă 
în capitalism încercările de inter
venție a statului în economie, de 
pildă, întimpină greutăți, nu Tareori 
insurmontabile, din cauza opoziției 
obiectiv ireconciliabile și a conflic
telor de clasă dintre exploatatori și 
exploatați, a ciocnirilor de interese 
din rîndurile exploatatorilor înșiși, 
în socialism, caractenil puterii, pro
prietatea obștească asupra mijloace
lor de producție oferă statului po
sibilitatea de a-și exercita cu suc
ces funcțiile sale cu participarea 
nemijlocită a maselor. în cadrul unul 
veritabil democratism.

Organizarea și funcționarea statu
lui nostru socialist se bazează, cum 
se știe, pe aplicarea consecventă a 
centralismului democratic — principiu 
care îmbină conducerea centrală, 
unitară, a economiei și vieții 
sociale în general cu atribui
rea de drepturi și răspunderi largi 
organelor locale, unităților economi
ce șl social-culturale. Administrarea, 
gospodărirea unei societăți complexe 
și In permanentă modernizare, așa 
cum se prezintă societatea româ
nească astăzi și cum se va înfățișa 
cu atît mai mult în perspectivă, 
devin din ce In ce mai dificile și 
de-a dreptul imposibil de realizat, la 
nivel local, microsodal, pînă la as
pectele de detaliu, fără sporirea in 
dublu sens a rolului organelor lo
cale — atît sub raportul atribuțiilor 
în rezolvarea problemelor locale, cit 
și sub cel al participării lor la ela
borarea hotărîrilor organelor centrale. 
Aceste necesități au prezidat la sta
bilirea noii structuri administra-tiv- 
teritoriale a țării, ca și a altor per
fecționări ce au fost aduse pînă a- 
cum aplicării principiului centralis
mului democratic, toate vizînd. o 
dală cu întărirea conducerii centrale, 
adincirea continuă a laturii demo
cratice, creșterea autonomiei și mo
bilității organelor locale în condu
cerea unităților teritorial-adminislra- 
tive. a unităților de bază. Este vorba, 
în esență, de introducerea unor ase
menea forme organizatorice și a unul 
asemenea sistem de relații pe verti
cala șl orizontala vieții noastre so
ciale șl de stat. Incit Întregul me
canism să devină mai suplu, să func
ționeze mai bine și să poată reac
ționa prompt la noile cerințe ale 
vieții, ale practicii să poată 
soluționa în modul cel mal 
eficient și operativ problemele ce se 
Ivesc pe plan loca), ca și pe plan 
conâral în cadrul orientării pe an
samblu a dezvoltării economice si so
fale a țării.

Onorată adunare.

Principiile și orientările pe t we 
le-am evocat înainte au călAuz>l șl 
activitatea de elaborare a proiectului 
de lege privind organizarea șl func
ționarea consiliilor populare, supus 
dezbaterii șl sancționării Marii Adu
nări Naționale.

Doresc să relev mai iutii că, in 
conformitate cu practica promovată 
de partidul nostru ri deveudtă tradi
țională în elaborarea tuturor docu
mentelor de importanță majoră pen
tru dezvoltarea construcției socialis

te. proiectul de lege a fost întocmit 
In urma unor minuțioase și înde
lungate studii, valoriflcîndu-so In mod 
critic tot ceea ce a reliefat mai bun 
propria noastră experiență, precum 
»! experiența altor țări socialiste în 
materie de organizare șl funcționare 
a organelor locale de stat. Timp de 
două luni, proiectul a fost supus 
dezbaterii publice, fn presă, la radio 
șl televiziune. Activiști de partid șl 
de stal, oameni de diferite speciali
tăți, cetățeni din toate județele țării 
au făcut un mare număr de propu
neri șl sugestii care, analizate șl ju
decate, Iși află oglindire sintetică 
In forma actuală a textului, așa cum 
v-a fost prezentat dumneavoastră.

Zilele trecute, ConslUul Național 
al Frontului Unității Socialiste a a- 
nalizat șl a aprobat In unanimitate 
proiectul de lege, apreciind că el co
respunde In totul politicii Partidului 
Comunist Român, cerințelor de per
fecționare a activității consiliilor 
populare, dezvoltării democrației 
noastre socialiste, și a hotărî! să 
susțină adoptarea Iul de eâtre Ma
rea Adunare Națională.

Punctul de plecare în elaborarea 
proiectului l-a constituit concepția 
partidului nostru asupra rolului sta
tului. al organelor puterii și admi
nistrației de stal ca Instrumente prin
cipale ale colectivității în opera de 
construire a socialismului, In reali
zarea finalităților societății pe care 
o edificăm. Așa cum se arată în pro
iect. Întreaga activitate a consiliilor 
populare, desfășurată sub conducerea 
politică a Partidului Comunist Ro
mân, are drept scop Întărirea orîn
duirii socialiste, buna gospodărire a 
resurselor materiale și do muncă, 
dezvoltarea forțelor de producție și 
diversificarea economiei locale, creș
terea continuă a bunăstării materiale 
și culturale a populației, asigurarea 
libertății și demnității omului. Și fi
indcă numai în cuprinsul patriei oa
menii se valorifică șl se afirmă c -i 
națiune, fiindcă poporul nostru este 
legat prin strînse relații de solidari
tate cu toate celelalte popoare care 
construiesc socialismul, cu forțele 
progresiste din întreaga lume, textul 
adaugă : ..Consiliile populare desfă
șoară o largă muncă de educare a 
maselor în spiritul devotamentului 
față de patrie și cauza socialismului, 
al internaționalismului socialist și al 
solidarității cu oamenii muncii de 
pretutindeni". Sînt astfel enunțate 
lapidar obiectivele cărora le este 
subordonată activitatea consiliilor 
populare.

Consecință firească a drumului 
parcurs de România pe calea pro
gresului în anii de la eliberare, ac
tivitățile pe plan local s-au extins 
an de an. în toate domeniile, do- 
bîndind dimensiuni incomparabile fa
ță de cele din trecut. Este ilustra
tiv. bunăoară, faptul că organele lo
cale ale puterii de stat gospodăresc 
anual un buget de aproximativ 20 
miliarde de lei, realizind. prin uni
tățile de industrie locală, de construc- 
ții-montaj și gospodărie comunală, un 
plan de producție și prestări de servicii 
către populație care însumează a- 
proximaliv 29 miliarde de lei. Pu
tem anticipa că în perspectivă pro
porțiile activităților economice, so
ciale, edilitar-gospodăreșli și cultu
rale ale acestora vor continua să 
se amplifice. In aceste condiții este 
firesc ca organele loeale să aibă 
atribuții suficient de largi pentru a 
putea soluționa, cit mai eficient, în 
cadrul orientării de ansamblu sta
bilite central, toate problemele care 
apar pe teritoriul respectiv, pentru 
a răspunde nevoilor, de azi, și a 
veni în întimpinarea exigențelor de 
miine.

Trăsătura definitorie a proiectu
lui o dă tocmai faptul că, înscriin- 
du-se pe linia preocupărilor consec
vente pentru adincirea continuă a 
democratismului nostru socialist, el 
consacră multiplele atribuții de 
care se vor bucura consiliile popu
lare in spiritul unei largi autonomii 
și creează cadrul pentru ca aceste 
atribuții să sporească in perspecti
vă, pe măsura acumulării experien
ței, a apariției de noi necesități. Ca
racteristic este totodată faptul că 
el oferă premise pentru un dialog 
viu și permanent, pentru o slrlnsă 
conlucrare intre organele locale și 
cele centrale în ambele sensuri — 
organele locale fiind chemate să 
analizeze problemele de interes lo
cal și republican care se ridică In 
unitățile administraliv-teiitoriale și, 
după caz, să le rezolve sau să facă 
propuneri organelor competente, să 
participe la elaborarea măsurilor 
corespunzătoare, iar organele cen
trale să acorde celor locale 
sprijin nemijlocit și asistență tehni
că necesară In desfășurarea Întregii 
lor activități.

Parcuigerea textului legii ne ofe
ră destule exemple in această privin
ță : de pildă, faptul că toate consi
liile populare fac propuneri privind 
amplasarea obiectivelor de interes 
republican în vederea folosirii te- 
surselor materiale și de muncă lo
cale și a rezolvării unor problema 

economice și social-culturale ale 
unităților administrativ-teri tori ale, 
dezvoltă cooperarea organizațiilor 
locale cu cele de interes republican 
aflate în cuprinsul localității sau al 
zonei teritoriale respective: rezol
vă împreună cu ministerele sau ce
lelalte organe centrale de speciali
tate, problemele edilitar-qospodă- 
rești și sociale legate de funcționa
rea organizațiilor de interes repu
blican.

Acest dialog permanent va avea 
efecte salutare asupra activ ilății or
ganelor centrale, în care se vor re
flecta mult mai bina cuvîntul, opi
niile maselor, ale celor care cunosc 
nemijlocit viața județelor, munici
piilor, orașclei șl comunelor, cerin
țele și posibilitățile reale de satis
facere a lor, cit și asupra activită
ții organelor locale, care vor bene
ficia In mult mai maro măsură de 
cunoștințele și experiența celor care 
au sarclnn de a dirija pe plan cen
tral diferitele ramuri și sectoare. 
Pentru ca acest sistem să fie ope
rant și fructuos, sînt desigur nece
sare eforturi pentru înlăturarea de 
peste tot a unor practici de muncă 
învechite, pentru înrădăcinarea unei 
mentalități corespunzătoare ideilor 
cărora proiectul vrea să le dea via
tă, astfel încîl organele locale să 
nu mai aștepte fn toate împrejură
rile indicații și soluții de la centru, 
să abordeze fără timiditate pro
blemele și sarcinile ce le revin, Iar 
organele centrale, în hotăririle pe 
care le iau, să se deprindă a con
sulta organele locale și a ține seama 
de părerile și sugestiile lor.

în aplicarea principiului centra
lismului democratic, raporturile con
siliilor populare între ele și cu Ma
rea Adunare Națională, raporturile 
dintre comitetele executive ale a- 
cestora cu Consiliul de Miniștri și, 
de asemenea, dintre organele locale 
de specialitate ale administrației de 
stat și organele centrale sînt în așa 
fel statornicite Incit să asigure îm
pletirea necesară dintre central șl 
local, armonizarea inițiativelor por
nite dih unitățile administrativ-terito- 
riale cu exigențele decurgind din 
programul unitar al dezvoltării tă
rii.

Analizînd textul proiectului, cons
tatăm că aproape nu există domeniu 
de activitate socială în care consi
liile populare să nu fie chemate 
să-și spună cuvțntul, să-și facă sim
țită acțiunea. De la înființarea or
ganizațiilor economice, a instituțiilor 
de învățămînt, cultură, artă și să
nătate sau a instituțiilor pentru pro
blemele de muncă și ocrotire socia
lă, de interes local, pînă la adop
tarea planului economic și a buge
tului local, de la atribuții în agri
cultură, în comerț, în proiectare si 
construcții pînă la sistematizarea uni
tăților adminislrativ-teritoriale — 
toate acestea și multe altele învede
rează însemnătatea deosebită ce se 
acordă organelor locale în condu
cerea vieții publice.

Bucurîndu-se de o largă autono
mie, consiliile populare vor fi In 
măsură să aducă o contribuție sub
stantial sporită, ca proporții și efi
ciență, la înfăptuirea tuturor sarci
nilor construcției socialiste, la înflo
rirea economico-socială și edilitar- 
gospodărească a zonelor și localită
ților tării. Cînd vorbim însă de au
tonomia a’cestora trebuie să accen
tuăm că orice extindere a ei antre
nează o creștere corespunzătoare 
a răspunderii în exercitarea atribu
țiilor. Tocmai -de aceea, acordarea 
unui numhr sporit de atribuții ne
cesită din-,- partea tuturor consiliilor 
populare o atitlidine foarte exigentă 
In abordarea problemelor, o deo
sebită grijă față de soluțiile ce se 
adoptă. Numai astfel scopurile ur
mările prin lege vor putea fi atin
se, angrenajul nostru social, în În
tregul său, va pulsa mai viguros.

In ansaipblul atribuțiilor consiliilor 
populare — fie- atribuții comune, fie 
atribuții specifice — se înscriu —
ca o nouă expresie a creșterii răs
punderii acestora — cele privind a-
legerea, precum și revocarea, in
anumite condiții, a președinților și
judecătorilor tribunalelor județene, 
a judecătorilor pentru judecătoriile 
din cuprinsul județelor, a procurori
lor șefi ai procuraturilor județene, 
precum șq a conducătorilor organelor 
locale de miliție; de asemenea, sînt 
prevăzute, în mod expres, sarcinile 
privind asigurarea ocrotirii drepturi
lor cetățenilor, a legalității socialiste 
și a ordinii publice.

Numeroase dispoziții ale proiec
tului de lege vizează modul de func
ționare a organelor locale ale pu
terii și ale administrației de stat. 
Valor ificîndu-se tot ceea ce expe
riența a certificat că reprezintă for
me de organizare și modalități de 
a< tivitate cu caracter profund de
mocratic, în proiectul de lege sint 
incluse și subliniate prevederi care 
sporesc acest caracter al organelor 
locale din tara noastră. Se sublinia
ză astfel ca o cerință imperioasă 
aplicarea principiului muncii și con
ducerii colective în toate domeniile. 
Consiliile populare își desfășoară 
activitatea în mod colectiv, în se
siuni ; in intervalul dintre sesiuni, 
comitetele executive au dreptul ca, 
privitor la anumite atribuții ale con
siliilor populare, să ia decizii, cu 
condiția însă ""ea acestea să fie su
puse apoi spzp ratificare primei se
siuni a eonsi fiului popular respectiv, 
în afara comisiilor permanente, con
siliile populare vor avea posibilita
tea de a institui comisii temporare, 
compuse diu deputați, pentru a exa
mina unele problome de însemnă
tate deosebită.

Se înțelege că în condițiile în caro 
rolul și sarcinile unui anumit orga
nism social cresc, in mod corespun
zător se măresc și obligațiile celor 
ce îl compun. Intr-o asemenea vi
ziune, proiectul insistă asupra ne
cesității <a deputății consiliilor 
populare să-șl îndeplinească cu au
toritate și răspundere sporită man
datul încredințat de cetățenii care 

l-au ales. El înscrie In acest sens, 
printre altele, dreptul deputaților de 
a interpela comitetele executive șl 
pe membrii acestora, conducătorii 
organelor locale de specialitate ale 
administrației de stat, precum ?f al 
organizațiilor șl Instituțiilor subor
donate consiliilor populare In legă
tură cu activitatea lor. îndeplinirea 
cit mal eficace a îndatoririlor depu- 
taților este asigurată și prin fap
tul că, juridic, eî vor avea același 
statut ca și persoanele care dețin 
funcții ce implică exercițiul autori
tății de stat. Este o obligație a 
consiliilor populare să creeze depu
taților condițiile unei activități rod
nice, incit aceștia să-și poală reali
za cu adevărat rolul de exponent 
viu, real al voinței și Intereselor 
alegătorilor.

Ținînd seama de contribuția ex- 
tiem de prețioasă în Idei, sugestii 
șl activitate practică pe care cetă
țenii o pot da la rezolvarea trebu
rilor de stat și obștești, proiectul 
stabilește obligația Comitetelor Exe
cutive ale consiliilor populare de a 
organiza comitete de cetățeni, a 
căror activitate să fie coordonată de 
deputați. Constituite pe multiple 
planuri — fie pe circumscripții elec
torale, fie pe lingă instituții social- 
culturale, fie pentru efectuarea unor 
lucrări de interes obștesc — aceste 
comitete trebuie să formeze In jurul 
consiliilor populare o adevărată re
țea de legături foarte active șl ra
mificate cu masele de cetățeni, care 
să informeze și să transmită punc
tele de vedere organelor locale, să 
le ajute în cunoașterea cît mai bună 
a problemelor șl în luarea unor de
cizii cît mai corespunzătoare, în 
participarea documentată la dialogul 
cu organele centrale. Toate acestea 
vor avea darul să îmbogățească 
substanțial activitatea consiliilor 
populare, vor duce la tot mai nu
meroase înfăptuiri pe lărîmul dez
voltării unităților administrativ-te- 
ritoriale și, prin aceasta, a țării în 
ansamblu.

întregul mod de alcătuire și de 
lucru al diferitelor organe locale 
de stat, raporturile cu cetățenii, răs
punderile față de mase și posibilită
țile multiple ce li se creează aces
tora de a participa mai activ la 
acțiunile întreprinse exprimă cu 
pregnantă democratismul orînduirii 
noastre, constanta preocupare a par
tidului și stalului nostru pentru a 
făuri un climat în care dieplurile și 
libertățile constituționale să poată 
fi cit mai larg exercitate.

în proiectul de lege își găsește 
reflectarea una dintre cele mai 
pregnante realități ale vieții n lastre 
social-politice — resimțită ~u satis
facție de toți cetățenii țării — re
zolvarea, pe baza politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, a pro
blemei naționale. Consiliilor popu
lare, precizează proiectul, le revine 
sarcina de a înfăptui pe plan le al 
politica națională a partidului și sta
tului, asigurînd tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalitate, deplina 
egalitate în drepturi în toate do
meniile vieții economice, politice, 
juridice, sociale și culturale. In a- 
celași spirit sint concepute și pre- 
\ ederile, potrivit cărora, în unită
țile adminislrativ-teritoriale locuite 
și de populație de altă naționa'itele 
decît cea română, din organe!? lo
cale ale puterii șl administrației de 
stal fac parte și oameni ai muncii 
din rindul acestor naționalități; or
ganele locale folosesc oral și în 
scris și limba naționalității respec
tive, numesc funcționari din iîndul 
lor sau al altor cetățeni care cunosc 
limba și felul de trai al populației 
locale. Sînt tot alîtea mijloace de 
a asigura participarea cît mai acti
vă a tuturor oamenilor muncii, fără 
nici un fel de deosebiri, la dezba
terea și rezolvarea pe plan local 
a treburilor de stat și obștești, la 
înfăptuirea politicii partidului, de a 
suda și mai puternic unitatea în
tregului popor, întemeiată pe identi
tatea intereselor fundamentale, pe 
atașamentul față de patria comună 
— România socialistă.

Stimați tovarăși deputați.

Partidul a accentuat în repetate 
rînduri că procesul de permanentă 
înnoire a vieții economice, politice 
și sociale a țării, soluțiile ce se a- 
doptă, de orice natură ar fi, nu pot 
duce, prin ele însele la scopul urmă
rit. Pretutindeni și întotdeauna ele 
Iși dezvăluie adevărata lor valoare, 
determină totalitatea consecințelor 
așteptate atunci cînd sint bine înțe
lese de cei chemați să le aplice șl, 
fapt implicat, cînd se asigură folosi
rea din plin și ou pricepere a con
dițiilor nou create.

Proiectul de lege aflat in atenția 
dumneavoastră are calitatea de a 
oferi organelor locale ale puterii 
și administrației de stat nu numai 
posibilități imediate pentru des'ă- 
șurarea unei activități cu rezultat? 
superioare, ci și perspectiva ca a- 
ceste posibilități să sporească sis
tematic, malerializîndu-se in contri
buții din ce in ce mai substanțiale 
la desăvlrșirea construcției socialis
te. Sintem siguri că prin însușirea 
temeinică a spiritului legii, a sensu
rilor majore cărora ii este subordo
nată, prin aplicarea riguroasă a 
dispozițiilor ei, roadele nu vor in- 
tirzia să apară, rolul și însemnăta
tea stalului nostru socialist, ale or
ganelor sale locale se vor ri licn lot 
mai mult la înălțimea marilor im
perative ale vremurilor luminase 
pe care le trăiește poporul român.

Raportul Comisiei 
administrative 
ți al Comisiei 

juridice
- prezentat de deputatul Emil Doliu -

Comisia administrativă șl Comisia 
juridică ala Marii Adunări Naționala 
au examinat șl discutat proiectul le
gii de organizare șl funcționaro a 
consiliilor populare.

Comisiile au constatat că prevede
rile proiectului de lego, elaborate 
pe baza directivelor Congresului al 
IX-lea și a hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului referitoare la 
îmbunătățirea activității organelor 
stalului, a Legii nr. 3 din februarie 
1968 corespund pe deplin cerințe
lor ©tapei de desăvirșire a construc
ției socialiste în care ne aflăm, pre
cum și noii organizări administra
tive a teritoriului țării noastre.

La întocmirea proiectului s-au va
lorificat in mod creator tradițiile ți 
Ideile înaintate ale gîndirii politice 
și juridice din tara noastră, expe
riența pozitivă acumulată de organele 
locale ale puterii și ale administra
ției de stat, precum și experiența 
altor țări in materie de conducere 
șl administrare a treburilor locale.

Apllcînd principiul fundamental în
scris în Constituție, potrivit căruia 
în Republica Socialistă România for
ța politică diriguitoare a întregii so
cietăți este Partidul Comunist Ro
mân, proiectul de lege prevede. In 
mod expres, că întreaga activitate 
a consiliilor populare se desfășoară 
sub conducerea politică a Partidului 
Comunist Român.

De asemenea, precizează că întrea
ga activitate a consiliilor populare 
are drept scop întărirea orînduirii 
socialiste, buna gospodărire a resur
selor 'materiale șl de muncă, dezvol
tarea forțelor de producție și diver
sificarea economiei locale, creșterea 
continuă a bunăstării materiale șl 
culturale a poporului, asigurarea li
bertății și demnității omului, afirma
rea multilaterală a personalității sal?.

In proiect, potrivit dispozițiilor con- 
stiluționale, se înscrie la loc de frun
te prevederea potrivit căreia consi
liile populare înfăptuiesc pe plan lo
cal politica națională marxist-leninislă 
a partidului și statului, asigurînd tu
turor cetățenilor, indiferent de na
ționalitate, deplina egalitate în drep
turi. în toate domeniile vieții eco
nomice, politice, juridice, sociale șl 
culturale.

Proiectul de lege cuprinde, de a- 
semenea, dispoziții care asigură des
fășurarea întregii activități a consi
liilor populare pe baza democra

Raportul 
Comisiei juridice 

și al Comisiei 
administrative
— prezentat de deputatul 

Traian lonașcu —
Comisia juridică șl Comisia admi

nistrativă ale Marii Adunări Națio
nale au examinat șl discutat proiec
tul de lege pentru modificarea unor 
articole din Constituția Republicii So
cialiste România.

Expresie a adîndril democratismului 
nostru socialist, prin care m face 
aplicarea depliuă a principiului e- 
kgibilitățll judecătorilor il asesorilor 
populari, Înscris în aii. 101 din Con
stituție, noul alineat adăugat la art. 
80 din Constituție determină orga
nele locale ale putarll de »Ut com
petente să aleagă șl să revoce pe 
președinții tribunalelor județene *1 
ai tribunalului municipiului Bucu
rești. pe județătoril acestor tribunale 
și pe cei de la judecătorii, pe ase
sorii populari. Aceste organe sini 
competente, de asemenea, să aleagă 
șl să revoce pe procurorii șeii al 
județelor și pe cel al municipiului 
București.

Alineatul al doilea, adăugat la ari. 
88 din Constituție răspunde, de ase
menea, nevoii de a se asigura. In 
intervalul dintre sesiunile consiliului 
popular, exercitarea de către comite
tul său executiv a unor importante 
atribuții ale consiliului popular care 
l-a ales, altele deci! cele care tre

ției socialiste, a prindpkilul centra
lismului democratic, cerințelor murp 
cil șl conducerii colective.

In cadrul analizei și al discuțiilor 
care au avut loc, Comisia adminîț» 
trativă și Comisia juridică au prd’j 
pus unele îmbunătățiri privind m« 
buna sistematizare a legii pe artft 
cole, reformularea unor texte, pro
puneri care au fost acceptate și in
cluse !n proiectul de lege în forma 
prezentată Marii Adunări Naționale.

Astfel, la art. 5 al. 2 s-a propus 
să se modifice partea finală a tex
tului ..asigură respectarea legilor 
și hotărîrilor organelor centrale dg 
stal", dindu-i-se următoarea redacta
re : ....asigură respectarea legilor șl
a celorlalte acte normartive ale orga
nelor superioare'. Redactarea propti» 
să cuprinde pe lingă hotăririle Con. 
siliului de Miniștri și actele norma-» 
live emise de către ministere, cele* 
lalte organe centrale de stat, pre
cum șl de consilii populare Ierarhic, 
superioare, a căror respeotare tre 
btiie să fie esiqurată de către 
siliile populare.

Intrucît art. 16 lit. e prevede ca 
alegerea președinților șl judecător^ 
lor tribunalelor județene, a judeci*# 
torilor pentm judecătorii, precum și 
a procurorilor șefi ai procuraturilor 
județene, să se facă pe termen de 4 
ani. comisiile administrativă și juri
dică au considerat necesară modfr 
ficarea textului în sensul că alege» 
Tea să se facă pe durata mandatit» 
lui consiliului popular. Noua redact 
tare răspunde și cazurilor în care 
alegerea se face In funcțiile ce af 
deveni vacante.

La art. 40. care reglementează a- 
tributiile comitetelor executive ale 
consiliilor populare comunale. -e 
propus completarea textului de la 
Iii. j cu obligația acestor organe de 
a organiza și conduce și activitatea 
de prevenire și stingere a incendi
ilor.

Considerînd că proiectul legii de 
ornanizare și funcționare a consi
liilor populare răspunde necesității 
de a crea cadrul juridic cores;; iq» 
zălor pentru desfășurarea în cît ;n. ' 
bune condiții a aotivitălii organ ’■*! 
locale ale puterii și ale administra- 
ției de stat, Comisia administra 
și Comisia juridică propun Marii A- 
du nări Naționale adoptarea proiec
tului In forma prezentată.

buie să țină exclusiv de competențe 
organului local al puterii de stal.

In lumina acestor considerații, pre
cum șl a celor arătate In expune
rea de motive și In prezentarea fă- 
Qută de tovarășul secretar al Corvsi- 
Hulul de Stat, au privire la textjJ 
propus la art. 105. șl la alin. 2 a) 
țjt. 107 din Constituție, comisiile jn- 
ridigă administrativă ale Marii A- 
dunărl Naționale, avizează, favorabil, 
în unanimitate, proiectul de lege pen
tru modificarea unor articole vie 
OonstHuțiel Republicii Socialiste Ro
mania, ruglndu-vl să-l adoptai» 'a 
redacțrunea care vă este prezentată, 
dtndu-se astfel baza constituționali 
unor dispoziții din importantele pro
iecte de legi care urinează să vă fie 
supuse succesiv In actuala sesiune» 
eate vorba do proiectul de lege 
organizare șl funcționare a consili
ilor populare, de proiectul de lege 
pentru organizarea judecălorea--“ă. 
precum și de proiectul de lege pentru 
organizarea și funcționarea Proci» la
turii Republicii Socialiste România, 
legi prin rare organele locale .ta 
putorii de stat, instanțele judecăto
rești și Procuratura vor căpăta or
ganizarea adecvată actualei etape a 
construcției de slat în scumpa noas
tră patrie.
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Căminul muncitoresc din Pefrila I

Oîeră condiții optime de
Pași notarilor!

Proiectul 
rganizarca 

rea Procuraturii Republicii 
cialiste România.

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

de lege pri- 
și iuncliona- 

So-

— Proiectul de 1 egc pri- 
amorllrarca fondurilor

din

<

(
(
(

!

<

8 — Proiectul de Lege pen
tru ratificarea Tratatului de 
prietenie, colaborate șl asisten
tă mutuală dintre Republica 
Socialistă România șl Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, sem
nat la Praga la 16 august 19&8.

Inlrindu-se în ordinea de zi, 
deputatul Constantin Slălescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
a prezentat expunerea la Pro
iectul de Lege pentru modifi
carea unor articole din Cons
tituția Republicii Socialiste 
România, modificări necesare 
In urma înfăptuirii directive
lor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român 
privind perfecționarea activită
ții organelor statului și Îmbu
nătățirea organizării adminis- 
traliv-teriloriale a tării. Depu
tatul Traian Ionașcu, preșe
dintele Comisiei juridice, a 
prezentat raportul acestei co
misii fi a Comisiei adminis
trative la arest proiect de le
fi*.

După dezbaterea pe articole, 
Proiectul de Lege a fost supus 
în întregime votului depula- 
fllor.

Marea Adunare Națională 
a adoptat prin vot secret, cu 
bile. Legea- pentru modiiicarea 
unor articole din Constituția 
Republicii Socialiste România.

Primit cu vii aplauze a luat 
cuvfntul tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, care a pre
zentat expunerea la Proiectul 
de Lege de organizare și func
ționare a consiliilor populare. 
Deputatul Emil Bobii, preșe
dintele Comisiei administrati
ve, a prezentat raportul aces
tei comisii și a celei juridice 
la Proiectul de Lege.

A început apoi discuția ge
neraid i" «'••’«t proiect de le
ge.

Au lua’ cuvfntul deputății: 
Vasile Marin, prim-secretar 
al Comitetului județean Ialo
mița al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean. 
Petre Nicolae, prim-secretar al 
Comitetului municipal — Con
stanta al P.C.R., președintele 
Consiliului popular municipal, 
Ștefan Bălan, ministrul invă- 
fămintului, Maria Ciocan, se
cretară a Consiliului national 
a] femeilor, redaclor-șei al re
vistei .Sâteanca*, Ștefan Pe- 
lerii. vicepreședinte al Con
siliului de Stal, președintele 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, Bar
bu Popescu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Ion Cosma, prim- 
vlcepreședinle al Consiliului 
populat municipal — Bucu
rești, I udovic Fazekaș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean— Harghita al P.C.R., pre 
ședințele Consiliului popular 
ludefean. Constantin Dăscăles- 
cu, prim-secretar al Comite
tului județean — Galati al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular judefean. Aurel Mo- 
(,q. ministrul sânălălii, Eduard

fost d/s- 
și supus 
depula-

propuse 
Adunare 

vot 
or- 

a

de

Bisenbutgcr, președintele Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, redac- 
for-șel al revistei „Karpalen 
Rundschau’, Dumitru Tfrcolea, 
președintele cooperativei agri
cole de produejie din comuna 
Buzescu, judelui Teleorman, 
Aurel Rău, scriitor, redactor- 
șel al revistei .Steaua'
Cluj șl Adalbert Crișan, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Rislrita-Năsăud al P.C.R, 
președintele Consiliului popu
lar județean.

Proiectul de lege a 
cutat apoi pe articole 
In întregime votului 
Iilor.

Cu amendamentele 
de deputatI, Marea
Nafionald a adoptai prin 
secret, cu bile, Legea de 
ganizare șl funcționare 
consiliilor populare.

In continuarea ordinei
zl, ministrul justiției, Adrian 
Dimitriu a prezentat expune
rea la Proiectul de lege pen
tru organizarea judecătorească, 
iar deputatul C. Paraschives- 
cu-Bâlâceanu, vicepreședinte al 
Comisiei juridice a prezentat 
raportul acestei comisii la pro
iectul de lege.

După discutarea pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu 

organiza-bile. Legea pentru 
rea judecătorească.

Ministrul justiției < 
tat, de asemenea, t 
la Proiectul de lege 
comisiile de judecată. Rapor
tul Comisiei juridice și al Co
misiei administrative la acest 
proiect de lege a fost finul 
de deputatul Traian Ionașcu, 
președintele C nr>--\;Pi juridi
ce.

L.a dezbaterea generală a- 
supra acestui proiect de lege 
au luat cuvlnlul deputății Tu
dor Drâganu profesor la Uni
versitatea ..Babeș-Bolyai’ din 
Ciuj, Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Uniunii centrale a 
cooperativelor meșteșugărești, 
și Teodora Șegșun, președinta 
Comitetului Uniunii sindicale
lor din întreprinderile indus
triei ușoare și alimentare.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole și supus 
votului deputalilor. Marea A- 
dunare Națională a adoptat 
prin vot secret, cu bile. Le
gea privind comisiile de ju
decată.

Trecindu-se ia următorul 
punct de pe ordinea de zi, 
deputatul Alexa Augustin, pro
curorul general al Republicii 
Socialiste România, a prezentat 
expunerea la Proiectul de le
ge pentru organizarea și func
ționarea Procuraturii Republi
cii Socialiste România. Rapor
tul Comisiei juridice la acest 
proiect de lege a fost expus 
de deputatul Tudor Drâganu, 
vicepreședinte al acestei co
misii.

După ce Proiectul de lege 
a lost discutat pe articole și 
supus votuiiii deputalilor, Ma
rea Adunare Națională a a- 
doptal prin vot secret, cu bile, 
Legea pentru organizarea și 
functionarea Procuraturii Re
publicii Socialiste România.

Lucrările

a prezen- 
expunerea 

• privind

sesiunii continuă.
★

zilei au avui loc 
comisiilor econo-

In cursul 
ședințe ale 
mico-financiară. juridică și de 
politică externă ale Marii A- 
dundri Naționale.

(Agerpres)

cazare, în urma reparațiilor
iinrplnă peste lot zugiăvealfi șl vop- 
sltoric proaspătă.L Șl e 
mlnului a fost tlncuit 
Echipele de luclj 
si-au încheiat mi{ 

Prin efectuarea
le au fost create condiții optime <le 
cazare pentru 270 dc salariali ai mi
nei șl preparaliel din Petrila. Dar, 
îmbunătățirile nu se vor opri aici. 
Se preconizează ca In anul viitor, 
căminul să fie înzestrat cu un nu
măr de dulapuri noi, Iar o parte a 
mobilierului va fl recondiționat.

In vara anului trecui, la căminul 
muncitoresc din Petrila an începui 
lucrări do reparații capitale. Au 
fost Înlocuite planșeolo din lemn— 
aliate deasupra parterului și al eta
jului I - cu planșce din beton ar
mai, s-a montat parchet de primă 
calitate în toate cele 54 de camere, 
coridoarele r.i fost mozaicatc. Tlm- 
plăria, Instalațiile sanitare, electrice 
și de apă au fost revizuite Iar unde 
a necesitat s-au efectuat înlocuiri. 
A< ura, pe coridoare îșl Împrăștie lu
mina albei tuburi fluorescente, te In

.1 Șl exteriorul că- 

........ t șl zugrăvii, 
rllori (de la mină) 
if unea.

reparației capila-

pc calea rentabilizării
(Urmare din pag. I)

nare cii materiale, prin mobilizarea 
de către comuniști a muncitorilor 
din echipele de reparații și elimina
rea astfel a stagnărilor în muncă, 
s-a ajuns ca In acest an unele lu
crări de reparații să fir executate 
în numai 45 dc zile, în loc de 90 
cile erau necesare la aceleași lu
crări în anul trecut.

In secția finisaj textil s-a introdus 
normarea muncii în 
ce a determinat atît 
productivități sporite,
rea clșllguhil mediu realizat de bo

acord, măsură 
obținerea unei 
cit șl creșto-

DIN INTENȚIE SAU DIN CULPA ?!

a-

«Fata n-a fost rău Intenționată. 
N-a dat lipsă la gramaj cu vrerea 
și buna ei știință. Dar a avut ghi
nion. Miliția economică tocmai
lunci a venit cînd barmana Albescu 
Ana mînca și a rugat-o pe lînăra ei 
colegă Albert Olga sfi-i servească 
pe tovarăși. De-ar fi știut cine 
slnt..."

Cam acestea sini, în rezumat, cu
vintele mandatarului Cornea Ștefan 
de la bufetul nr. 39 .Vînătorul- din 
Lupcni, cu care explica fapta sala
riatei sale pentru care aceasta a 
compărut în fața instanței de jude
cată și a fost condamnată la o lună 
do zile

Poate 
Cornea, 
dreptate 
Intenționat 
pentru că pe toți ii punea în casă. 
Dar cum se face că niciodată, nici 
un ospătar sau barman nu comite 
.greșeala" de a pune mai mult in 
pahare ? O fi probabil secret profe
sional ?!

I- slirșit, dacă Albert Olga a servit 
cu lipsă la gramaj din intenție sau 
din c ulpă, fapt ce nu poate fi cunoscut, 
contează mai puțin. De e una saîl 
alta, legea e lege. Și ea a fost a- 
nlicată. Dar oare pe această tinără 
simpatică, logodită de puțină vreme 
cu un la fel de tinăr și simpa'ic bă- 
iil, nu a împins-o indited spre In
fracțiune și barmana Albescu Ana 
și mandatarul Cornea Ștefan ? în
clinăm să credem că da. Și să ar
gumentăm. Cu ce încredere a lăsat-o 
barmana pe tînăra Albert să vîndă 
dacă ea nu mai vînduse niciodată ? 
Oare chiar nu mai vînduse 
dală ?

Atunci cum de a 
200 grame coniac un 
malic de cite 18 grame la 
iar la 100 grame rom un minus de 
1' grame? De ce n-a greșit 
măcar la un pahar să dea mat 
mult? Dacă în bufet ar fi fost mai 
multă lume, s-ar fi putut motiva că 
vînzătoarea s-a grăbit să-l serveas-

J I I
că repede pe fiecare. Mai ales că 
afară era un frig strașnic. Dar în 
ziua de 5 decembrie la ora 16,15, 
in local nu erau decît, trei persoa
ne... venite în control. Și atunci ? 
Deci, dintr-un foc, cum se 
Albert Olga a dat o lipsă la gramaj 
de aproape 50 de grame, scoțînd un 
plus de aproximativ 4 lei. Să ne 
gîndim dacă procedează la fel în 
fiecare zl, cu flecare consumator, 
cit face strop cu strop, leu cu leu ?

Dar mandatarul ce fel de muncă 
de educație a dus cu salariatele sale ?

spune,

Nu cumva faptul că la acest bufet 
nu se servește băutura cu pahare 
comercializate este o metodă inten
ționată de ciupeală, de cîștig ne
cinstit?! Cînd vor înțelege toți lu
crătorii din- comerț să-și facă datoria 
conștiincios, fără ’a-și vlrî mina In 
banii statului sau ai oamenilor? E 
drept, mirajul 
dar clnd este 
un miros greu

banului e puternic, 
Însușit necinstit are 
care-ti tulbură liniș-

N. DAIANU
G. DINU

închisoare corecțională. 
avea dreptate mandatarul 
poate nu avea. Poate avea 
și Albert cind spunea că n-a 

să-și însușească bani

nicio-

mate- 
pahai,

Constructorii șantierului 1 Petroșani au depus în acest an efor
turi însemnate pentru finisarea exterioară a diverselor blocuri.

IN CLIȘEU : Zidarii Predescu Ion și Ciser Ludovic, lucrînd la 
fațada unui bloc din microraionul B + C din strada Vasile Roaită - 
Petroșani.

RUGBI

Echipă mare, rezultate mici
în toamnă, clnd a început campio

natul diviziei A de rugbi, toată lu
mea era convinsă că, In componen
ta actuală echipa de rugbi Știința 
va avea un c.uvînt greu de spus In 
campionat. Echipa fusese întărită cu 
cîțiva jucători valoroși, cu state de

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
Cererea călătorilor
pe autobuz a fost

so’utionată favorabil
Pi intr-o scrisoare 

lutul Ionică O. din 
In ziarul nostru

a coresponden- 
Lonea, publicată 

din 16 noiembrie 
a.> , s-a propus modificarea orei de 
plecare a primului autobuz din Lo
ma în așa fel ca navetiștii care lu
crează In întreprinderile și institu
țiile din Livezeni să se poată 
zenta din timp la ora începerii 
gramului de lucru.

In răspunsul său la 
punere, conducerea

pie- 
pro-

tei minus a autobuzelor din strada 
Independenței Petroșani, unde, din 
cauza neînlocuirii la timp a becuri
lor arse, domnea întunericul.

Referindu-se la nota în cauză, Sec
ția de distribuire a energiei elec
trice Petroșani ne comunică că de
ficiențele semnalate au fost reme
diate.

Măsuiă bună și necesară. Ar fi 
însă de dorit ca neajunsurile pri
vind Iluminatul public să fie reme
diate mai operativ de către sala- 
riații Centrului de distribuire a e- 
nergiei electrice Petroșani făiă să 
mai fie nevoie de sesizări șl Inter
venția ziarului. In definitiv, pentru 
aceasta sînt plătiți electricieni care 
deservesc Iluminatul public!

nr..Intr-adevăr autocamionul cu
21 HD 2 755, la venirea pentru pres
tații de serviciu la E.M. Petrila a- 
ducea și pe șeful seiviciului admi
nistrativ, care locuiește în orașul 
Petroșani, însă niciodată după orele 
7, așa cum se arată în articol.

Pentru a nu da naștere în viitor 
la asemenea sesizări s-a atras aten
ția atît șefului de serviciu 
nislraliv cit și șoferului ca 
raj să vină direct la mină 
se abate din acest drum".

admi- 
din ga- 
ffiră n

D. 1OSIF

această 
întreprinderii 

de gospodărie comunală Petroșani 
ne-a comunicat următoarele;

Cererea unor călători domiciliați 
în Petrila-Lonea, privind asigurarea 
transportului cu plecarea primului 
autobuz din Lonea spre Petroșani la 
ora 5.00, spre a prinde autobuzul de 
’Aninoasa cu plecarea din Petro
șani la 5,30, s-a apreciat ca justă 
și posibil de realizat. Primul 
bv;
Petroșani 
M la ora

din Lonea care 
pleacă In 
5,00".

S-a făcut

pro-

auto-
iace cursa spre 
fiecare diminea-

La nota intitulată 
ftația terminus", apărută în Steagul 
r u din 31 octombrie a.c., se cri
tica starea de lucruri de la stația

.întuneric în

In articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în ziarul nostru din 15 no
iembrie a.c. se relata că un auto
camion a) Secției de transport auto 
a C.GV.J., în drumul de la garaj 
la E.M. Petrila, făcea, în fiecare di
mineață. ud ocol prin centrul ora
șului pentru a lua de la locuința sa 
din strada Constructorul pe șeful 
serviciului administrativ al exploa
tării. Deși din acest motiv, uneori, 
camionul înlîrzia de la ora de pro
gram, conducătorul auto nu era tras 
la răspundere, controlul 
acestuia exerritindu-l însuși 
iul în cauză.

Referindu-se la articolul 
conducerea E.M. Petrila ne 
la cunoștință :

activității
r.ll-iy-

critic, 
aduce

I. C. R. M
PETROȘANI 
ANGAJEAZĂ
URGENT:

ȘEF BIROU CONTABILI
TATE MĂRFURI

MERCEOLOG
ȘEF DEPOZIT 
COSMETICE
ȘEF DEPOZIT 
CULTURALE

PRINCIPAL
ARTICOLE

ARTICOLE

Informații la sediul între
prinderii din str. Republicii 
nr. 92. sau telefon 1356.

serviciu In divizia A| unii chiar 
vizați pentru echipele naționale A 
și B. S-a făcut însă mult zgomot 
pentru... puțin. I.a sfirșitul tulului, 
Știința ocupă un Ioc mai mult de- 
cit modest (8) din 12 echipe. Tre
buie s-o spunem, din capul locului, 
că este mult sub posibilitățile sale. 
O echipă care dă 2 jucători primei 
reprezentative a țării și 4 jucători 
reprezentativei secunde nu are drep
tul să fie o necunoscută în prima 
divizie a tării, să se mulțumească 
In 11 etape doar cu 4 victorii, să 
nu cîștige nici un. punct In depla
sare, în fața unor echipe fără nume, 
fără pretenții, să piardă un meci 
acasă, cu Grivița Roșie,1 să împartă 
punctele cu Steaua, pe terenul din 
Petroșani. Lotul Științei este destul 
de valoros. Jucători ca Dinu, Pop, 
Rusu, Marinescu, Bărgăunaș, Sabău, 
Crăciunescu, Roibașu, Roșea și alții 
slnt de acum nume binecunoscute 
și bine cotate în rugbiu) românesc. 
Și totuși, el n-au dat randamentul 
scontat, au avut comportări inega
le, au suferit, alături de' ceiialți co
legi de echipă, Infringed pe care 
nu le meritau.

S-ar putea invoca drept scuză fap
tul că omogenizarea echipei a avut 
de suferii prin venirea unor jucă-

lori noi. Este un motiv dc care se 
uzează fără temei. Jucătorii buni, 
cu experiență compelițională boga
tă, nu 
pentru

Sînt
Știința 
pa de acum 
multe nume, 
tot ii și ocupa locuri onorabile în 
clasament. Faptul că cei doi antre
nori se ocupă voluntar de echipă 
a făcut ca ei să nu le impună o 
disciplină severă, antrenamentele să 
nu decurgă normal, unii jucători 
nici să nu se prezinte la antrena
mente, să comită acte de 
nă. Unii jucători, crezînd 
tul este suficient pentru a 
zultate bune, au neglijat 
și, ca urmare, n-au mai 
randamentul necesar pe teren, 
echipa a avut de suferit.

Acestea sînt cîteva din cauzele 
care au făcut ca echipa Știința să 
nu obțină rezultatele scontate, să 
se situeze pe un loc periferic, la 
sfirșitul turului care nu mulțumește 
pe nimeni.

în ședința dc analiză a comportă
rii echipei, ținută nu de mult, au 
fost arătate cîteva dintre aceste 
cauze, s-au luat măsuri pentru o 
comportare mai bună în retur, la ni
velul pregătirii și a posibilităților 
componenfilor săi.

au nevoie de prea mult timp 
rodaj.
alte cauze care au făcut ca 
Petroșani să nu mai fie echi- 

cițiva ani cind, fără 
avea comportări meri-

indiscipli- 
că talen- 
obținc ie- 
pregătirea 
putut da 

iar

Vasile ZARCULEA
l.M.P.

BASCHET.

Victorie în ultimul meci
Duminică dimlneațp, sala de sport 

a l.M.P. a găzduit ullimuj meci din 
turul diviziei B de baschet dintre 
Știința Petroșani — .U" Craiova.
Știința s-a comportat bine în acest 
meci șl, cu mai multă atenție, ar fl 
putut cîștiga la un scor mai mare 
decît 99—73.

Jocul începe în nota de dominai e 
a gazdelor, dar oaspeții ripostează 
și în minutul 4 scorul este de 6—6. 
Încet, petroșfinenii se distanțează, 
conducind in minutul 9 cu 22—13. La 
pauză ei au un avantaj de 8 puncte: 
46—38.

După pauză, Știința Intră decisă

să-și mărească avantajul. Localnicii 
susțin un adevărat festival de exe
cuții tehnice în care a excelează Ro
tarii, Ianoșiga, Bochiș și Boboicea- 
nu. In final victoria revine gazde
lor cu scoiul de 99—73. Principalii 
realizatori au fost: Ianoșiga 29, Bo
chiș 18, Boboiceanu șl David cite 
12, Rotarii 11 pentru Știința și Ce- 
praga șl Troacă cîte 21, Mironov 9, 
Tănăsescu 8 pentru ,U" Craiova.

Medul a fost condus cu compe
tență de arbitrii Rusu Gheorghe și 
David Mii cea, ambii din Cluj.

Nlcolae LOBONȚ 
student

binatoare, cu circa 10 la sută. In 
anul trecut bobinatoarele din această 
secHc realizau în medie o producti
vitate de 55 kg/post. Astăzi, lucrînd 
în acord, aceleași bobinatoare depă
șesc cu regularitate normele spo
rite de 60 kg/post. Introducerea nor
mării muncii în acord dovedește tot
odată și preocuparea continuă a con
ducerii fabricii de a asigura tuturor 
«alarlațllor condiții de realizare 
unor cîșligurl tot mal sporite.

Alături de aceste măsuri, la 
llnerea Succeselor fabricii au 
concurat creșterea randamentului 
mic a] cazanelor dc aburi prin 
troducerea în consum a unui ames
tec de cărbune cu granulație mai 
mare de 0-10 mm (3-15 mm), meca
nizarea operațiunilor do descărcare 
a materiei prime (măsură ce a de
terminat eliminarea locațiilor și . re
ducerea efortului fizic ol muncitori
lor) precum șl alte măsuri aplicate 
ca urmare a studiilor întreprinse de 
Ingineri și tehnicieni.

Viitorul an va aduce cu siguranță 
rentabilizarea fabricii. Incepînd din 
1969, filatorii vor lucra fără dotați! 
de stat. Pentru a se asigura obține
rea unei producții — care prezintă 
o creștere de 2 la sută fa|ă de 1968 
— fără a fi necesare dotațiile de stat, 
comuniștii 
continuare 
flcarea de

Una din 
tule îmbunătățirea calității producției. 
In anul ce urmează va trebui să se 
obțină o creștere a indicatorului de 
calitate, nu numai cu 1,5 la sută cît 
reprezintă creșterea planului față de 
anul 1968. ci cu 8 la 
totalul producției, 73 
produse de calitate 
deveni rentabilă.

Cu siguranță colectivul fabricii, 
oare a dovedit Întotdeauna multă 
dăruire în muncă, dispune de re
zerve inepuizabile în acest sens. Va 
fl necesar însă ca sub îndrumarea 
permanentă a comitetului de partid 
să se intensifice preocuparea pen
tru ridicarea calificării muncitorilor, 
pentru mobilizarea lor la îndeplini
rea cu succes a sarcinilor ce le re-

VINFRI 27 DECEMBRIE f

Industrials.

In agricul* 
orizont ști-

fabricii se preocupă in 
de descoperirea și valori* 
noi rezerve interne.
aceste rezerve o consti-

sută. Dacă din 
la sută vor fi 
A. fabrica va

?

11,00 Limba rusă.
11.30 Limba spaniolă.
12,00 închiderea omisiunii d«* 

dimineață.
17.30 Telex Tv.
17,35 Actualitatea 

tură. Tnr de 
Ințlllc.

17.50 Actualitatea
18,05 Limba spaniolă.
18.30 „La porțile cunoașterii", 

Zîmblțl, vă rog (III). Ci
clul de Inițiere în aria 
folograîlcă. „Echilibru pe 
5 mm" (III). Ciclul de 
Inițiere în patinaj.

19,00 Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

19,45 Ghid utilitar.
19.50 Opinia dumneavoastră. 

„Pași spre Ideal".
20,00 Teleglob — emisiune de 

călătorii geograllce. Do la 
Luxor Ia Karnak.

20,20 Desene animate.
20.30 Studioul muzical: Poves

tea instrumentelor «nuzi- 
calc, 
pian

21,00 Film 
cu Gregory Peck și Diana 
Brake.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

De la clavecin la 
(emisiunea a 11-aJ. 
artistic: „Mirajul"

• ♦ •

SIMBATA 28 DECEMBRIE

Noiem- 
I si Hi 

sfărîmal;

— 7
seria

Iadul
7 Noiembrie: Ră- 

fecioarelor ,■ Minerul r 
liră de aurVULCAN i 
nebună, nebună de le- 
LUPENI — Cultural:

PETROȘANI 
brie: Bekett, 
Republica: I
LONEA 
pirea 
Falsa 
Inimă 
gat i 
Trei copii minune; Muncito
resc : Cînd tu nu ești.

Petroșani
A nunfă

orarul magazinelor alimentare pentru 
perioada 24-31 decembrie 1968, 

1-2 ianuarie 1969.
In zilele de 28, 30 și 31 decembrie, magazinele 

alimentare, de carne, piine și lapte pe un schimb vor 
funcționa după următorul orar :

8-13
16-21.30

In ziua de 27 decembrie — program normal.
In ziua de 29 decembrie, duminică, vor fi deschise 

toate magazinele între orele 8-12.
In ziua de 1 ianuarie 1969 vor fi deschise : 
centrele de piine orele 8—11. 
magazinele de lapte orele 7-10.
Unitățile comerciale pe două schimburi lucrează cu 

program normal (6-22).
In ziua de 2 ianuarie, vor fi deschise toate maga

zinele pe două schimburi Intre orele 7-11, iar magazinele 
de serviciu pe un schimb între orele 8—11.

NOU !
Chemat prin telefon nr. 1813, „Moj 

Gerilă" deservește la domiciliu pe cei care 
nu se pot deplasa la magazin. „Moșul" ono
rează însă n imal comenzile mai mari de 
50 lei.

ttctinc(i ! Comenzile se fac la telefon 
nr. 1813 — magazinul nr. 18 autoservire — 
Petroșani.

0. C. L Produse industriale
PETROȘANI
ANUNȚA

Orarul special al magazine
lor industriale în perioada

decembrie 1968:

VINERI 27 decembrie 7,30-14 16,30-20
SfMBATÂ 28 decembrie 7,30-13 15,30-20
DUMINICĂ 29 decembrie 8-12 d.m. închis
LUNI 30 decembrie 730-13 15,30-20
MARȚI 31 decembrie 8-12,30 16-18,30



VINERI 27 DECEMBRIE 1968

DUMINICA 29 DFG LMBRIE

Programul 
pentru 

săptămina
8,30 Ora exactă. Cum va ii 

vremea ? Gimnastica de 
dimineață.

8.40 Pentru copii și șcblarl.
10,00 Ora satului.
11.30 TV pentru specialiștii 

din agricultură.
12,00 De straja patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.15 închiderea emisiunii dc 

dimineață.
15.30 Telex TV.
15.35 Duminică sportivă. Fil

mul „Concert rugby*. 
Retrospectivă olimpică 
— Mexico 7>8 (1).

17,00 Magazin duminical.
10,00 Tele furnalul de seară.
19,20 «Șoseaua rotundă* — 

Ulm documentar.
19.40 Telesport.
20,00 Concertul orchestrei 

.Barbu Lăutarii*
20,-10 „Variajiuni pe aceeași... 

peliculă* — selecțiuni 
din filmele muzicale ale 
anului.

21.30 Film artistic : „Balanța 
legii'.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

LUNI 30 DECEMBRIE

16.30 Telex TV.
16.35 Mini-baschet.
17.30 Să ne cunoaștem patria 

— emisiune pentru șco
lari.

18,00 .De 12 ori: bravo I* — 
emisiune pentru tineret.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19,45 Invitație la drumeție. 
20,00 „V ir st a timpului*.
20,25 .Te cint Republică*.
21,00 Film artistic: .Dimine

țile unui băiat cuminte*.
22.40 .Patrie iubită".
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

viitoare
8/.00 Almanahul cu surprize.
29.00 Romanțe șl clntcce de 

pahar.
28,25 Premieră muzicală.
23,15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

JOI 2 IANUARIE

11,00 .Aho, aho copil și irafll* 
12,00 Concert simfonic.
13,00 închiderea emisiunii de 

dimineafă.

17.30 Călătorie muzicală pe... 
16 mm.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 .1969 — o certitudine".
20,09 Film artistic : .Scrisori 

misterioase*. .
21.30 Selectiuni din programul 

de Revelion.
22.30 .Taharazuka — decem

brie 1968*.
23,10 închiderea emisiunii.

VINERI 3 IANUARIE

17,30 Telex TV.
17,35 Aclualilatca in agricul

tură.
17,50 Actualitatea in indus

trie.
18,05 Pentru copii.- Ecranul

cu păpl»;.
18,30 Club XX — emisiune

pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,30 Publicitate.
19,40 Desene animate.
20,00 Muzică populară româ

nească.
20,30 Teleglob.
20,50 Film artistic .Cascada 

diavolului".
22,15 Studioul muzical.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

MARȚI 31 DECEMBRIE

Emisiunile de televiziune din 
această zi încep la ora 21,3b 
$1 transmit PROGRAMUL 
DE REVELION.

MIERCURI 1 IANUARIE 1969

13.30 Telex TV.
13,40 .La mulji ani, copiii".
14.30 Concurs international de 

sărituri de la trambuli
nă.

16.30 Selectiuni din programul 
de Relevion.

19,00 Telejurnalul de seară — 
edil ie specială.

19.30 Film artistic : „Răpirea 
fecioarelor*.

SIMBĂTĂ 4 IANUARIE 

17,00 Telex TV.
17,05 Concurs international de 

schi.
18,05 Mult e dulce și Irumoa- 

să.
18.30 Pentru copii și școlari.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19,40 Muzică populară româ

nească.
20,00 Tele-enciclopedia. ,
21,00 Un invitat pe săplămlnă.
21.30 Film serial.
22.20 Avancronică duminicala.
22.30 .De la o melodie ța

alta*. ' ®

23,10 Telejurnalul de noapte.
23.20 închiderea emisiunii.

Dispută asupra 
„supranafiona- 
lltătii" în Piafa 

comună
BRUXELLES 26 (Agerpres). — 

Disputa asupra „supranațlonalltâțir 
continuă în Pia(a comună. Foarte 
recent, președintele Comisiei execu
tive a G.E.E., Jean Rey, a acuzat 
Franța că ar fi rupt „armistițiul ins
tituțional’ încheiat In 1965 la Lu
xemburg, după grava criză prin 
care trecuse atunci Piața comună. 
Observația lui Rey se referă la fap
tul că guvernul francez continuă 
să conteste cu vigoare dreptul unor 
organe „supranațlonale* de a adop
ta hoxărîri care țin de competenta 
exclusivă a guvernelor statelor. 
Printre atitudinile reproșate Parisu
lui se află aprecierea că politica a- 
gricolă comună elaborată de Comi
sia executivă și cunoscută sub de
numirea de Planul Mansholt este 
doar „un document de lucru printre 
alitea altele"', refuzul Franței de a 
permite Comisiei executive să ne
gocieze cu cele 18 state africane 
asociate la Piața comună, reînnoirea 
convenției de la Yaounde și păre
rea că problema instalării unor pa
vilioane comune ale .celor șase” la 
Expoziția mondială de la Osaka ar 
fi o afacere de stal asupra căreia 
trebuie să hotărască Consiliul mi
nisterial în unanimitate.

-----• -
A
încheierea sesiunii 

Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole

ULAN BATOR 26 (Agerpres). - La 
Ulan Bator s-au încheiat joi lucră
rile celei de-a IV-a sesiuni a Mare
lui Hural Popular al R. P. Mongole. 
La sesiune au fost adoptate legile 
cu privire la planul de dezvoltare a 
economiei naționale și culturii pe pe
rioada 1969—1970, precum și legea 
cu privire la bugetul de stat pe 1969.

La ședința de închidere a lucrări
lor sesiunii, deputății au adoptat o 
declarație de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez împotriva agre
siunii americane și și-au exprimat 
sprijinul deplin față de cererea justă 
a poporului vietnamez de a se pune 
capăt intervenției armate a S.U.A. în 
Vietnam.

NIGERIA

Vizita ministrului de externe 
al României in Tunisia

Nava cosmica

SÎMBÂTA 28 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață ; 5,45 Gimnastică; 6,05— 
8,25 Muzică șl actualități ■, 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Matineu lite
rar . 10,00 Din repertoriul corului 
Radioteleviziunii ,• 10,20 Muzică de
estradă10,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova,- 11.05 Muzică ușoa
ră; 11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Șlagăre12,20 Cronica revistelor 
literare,- 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat;
13.10 Avanpremieră cotidiană; 13,20
Soliști șl orchestre de muzică ușoa
ră ; 14,30 Automobil-Glub; 14,50
Gintece și jocuri populare; 15,05 
Concertul zilei; 15,50 Cintă violo
nistul Nicu Stănescu; 16,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic;
16.10 Recital de opeia Mado Robin,-
16.30 Antena tineretului.- 17,00 Or
chestra casei de discuri Electrecord,- 
17,15 Tribuna radio,- 17,30 Recita
lul baritonului Dan Iordăchescu ; 
17,45 Orizont științific,- 18,05 Mu
zică populară și ușoară ,• 18,30 Ca
reta radio; 19,00 O melodie p a- 
dresa dumneavoastră; 19,20 Sport;
19.30 Nestemate folclorice; 20,05 
Dans pentru toate vîrstele,- 21,00 
In ritm de dans ; 22,00 RadiojurnaL

Buletin meteorologic. Sport,- 22,20 
Romanțe; 22,40 Moment poetic ; 
23,05 Dansați cu noi; 0.05—6,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II

7,00 Muzică populară din Mun
tenia,- 7,37 In pas voios-fanfaiă; 
8,10 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri),- 8,35 Din tezaurul folcloru
lui nostru muzical; 9,10 Lectură în 
premieră; 9,30 Muzică ușoară; 9,45 
Tineri interpret! de muzică popu
lară ; 10,05 Program interpretat de 
orchestra .Camerala*; 10,30 Vreau 
să știu (emisiune de știință și teh
nică pentru școlari); 10,55 Oaspeți 
ai sălilor noastre de concert,- 11,28 
Din lucrările compozitorului Eugen 
Guteanu; 12,05 Avanpremieră co
tidiană .- 13,00 Emisiune muzical-dis- 
tractivă .De la 1 la 5*; 17,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 17,10 Muzică; 17,15 Ateneu 
(reluare); 17,45 Din pilnia gramofo
nului, 18,05 Itinerar turistic,- 18,25 
Muzică ușoară de pretutindeni ; 
19,05 La sfirșit de săptămina. cîntec, 
joc și voie bună ; 19,30 Odă limbii 
române (reluare); 20,00 Transmisiu
nea concertului orchestrei simfonice 
a Filarmonicii „George Enescu". In 
pauză Buletin de știri; 22,30 Cro
nica revistelor literare ; 22,40 Jazz ,- 
23,07 Caleidoscop ritmic,- 0,07—1,00 
Muzică de dans.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I: 5,00,- 5,30,- 6,00; 
6,30; 9,00; 11,00; 13,00;

15,00; 20,00; 24,00; 1,00;
2,00; 4,00. Programul II7,30. 
10,00; 12,00; 14,00; 18,00;

19,00; 23,00; 0,55.

TUNIS 26. — Trimisul special al 
Agerpres, C. Benga, transmite: Pre
sa tunisiană de joi șl posturile de 
radio și televiziune au publicat și 
transmis ample reportaje cu privire 
la vizita ofțcială a ministrului do 
externe al României, Corneliu Mă- 
noscu, care împreună cu Habib Bonr- 
guiba jr., secretar de stat pentru a- 
facerile externe al Tunisiei, au fost 
oaspeții orașelor Kairouan »l Caisa.

.L* Action .La Prcsse", „Al Amal" 
șl „Al Sabah’ au consacrat, In prl-

melc lor pagini rezervate evenimen
telor importante, spatii apreciabile 
rclalărilor despre vizită.

In regiunea Gafsa, oaspeții români 
au vizitat plantații de palmieri, Insta
lații de Irigare, minele de la Me- 
taaoui, oazele Tezeur și Nela, obiec
tive turistice și au avut numeroase 
convorbiri cu conducătorii locali.

La încheierea vizitei prin orașelo 
tunisiene Habib Bourgulba jr. a o- 
ferit, în saloanele hotelului „Jugurha", 
un dineu in cinstea ministrului de 
externe al României.
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Cu prilejul 
a minerului 
a lost dată

R.P. Polonă : 
tradiționalei zile 
din anul acesta, 
in iunefiune prima mină ex
perimentală, de cărbune greu. 
In Întregime automatizată : mi
na IAN situată in apropierea 
localității Katowice. Noua mi
nă a fost. dată in exploatare 
intr-un timp record de 21 de 
luni. Producția ei zilnică este 
de 2 500\tone cărbune.

In imagine: „Gwarek-1 000", 
excelentă instalație de trans
portai cărbune In interiorul 
minei.

Ciocniri între manifestanți 
la lbadanși poliție

IBADAN 26 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că la Iba
dan, capitala Nigeriei occidentale, 
precum și în alte localități din a- 
ceastă provincie nigeriană, au con
tinuat ciocnirile intre grupuri de ma
nifestant și poliție. Agenția citată 
precizează că la Ishara, localitate 
tuată la aproximativ 50 km sud 
lbadan, patru persoane civile și 
soldat aparținind forțelor locale

Vietnam ul de sud
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si
de 
un 
de

ordine ău fost uciși in cursul unei 
asemenea ciocniri.

S-a anunțat că autoritățile de la 
Ibadan au arestat în orașele în care 
au fost •’instituite restricții de circu
lație peste 100 de persoane. Aceste 
tulburări au fost declanșate în urma ho- 
tăririi autorităților de a majora Im
pozitele. determinate de reșterea 
cheltuielilor războiului civil din Ni
geria.

RAIDURILE BOMBARDAMENT 
ÎNTREPRINDE 

DE AVIOANELE S. U. A.
SAIGON 26 (Agerpres). — Fortă

rețele zburătoare „B-52* au între
prins miercuri .și joi dimineața patru 
raiduri de bombardament asupra u- 
nor zone unde comandamentul ame
rican presupune că ar exista concen
trări ale unităților F.N.E. — relatea
ză agenția France Presse. Agenlia 
citată precizează că două raiduri 
au avut drept obiectiv regiunile pla- 
lourilor înalte, iai celelalte provin
cia Tay Nfnh.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvint militar american a anunlat 
că forțele aeriene ale S.U.A. din 
Vietnamul de sud au fost dotate cu 
bombe de 10 000 pfunzi (un pfund 
este egal cu 0,454 kg) cele mai pu
ternice bombe convenționale produ
se în Statele Unite. El a afirmat că 
acest armament nou va fi folosit în 
legiunile inaccesibile din junglă 
„pentru a crea posibilitatea elicop
terelor să aterizeze*.

Se precizează că acest lip dc bom
be a 
de-al 
pină 
le-au

Declarația purtătorului de cuvint 
american atestă în mod elocvent in
tenția comandamentului militai ame
rican din Vietnamul de sud de 
face uz de toate mijloacele de 
trugere in războiul agresiv 
potriva poporului vietnamez.

★
SAIGON 26 (Agerpres). — 

informații furnizate de agențiile de 
presă occidentale, postul de radio 
Elibeiarea anunță că pe străzile

centrale, ale jpapitalei sud-vielnameze 
a avut hoc ojdemonstrație la care au 
participi 'ide de elevi și sludenli 
de In inslitiâiile de învalăminl din 
Saigonj Denfonstranlii purtau pan
carte pe '< are erau înscrise lozinci 
in sprijinul încetării războiului a- 
gresiv dus de Statele Unite în Viet
nam.

Cind coloană demonstranților a 
ajuns la 800 metri de palatul prezi
dențial, polifia saigoneză a interve
nit peiitru a-i bara calea. Postul de 
radio Eliberarea precizează că intre 
demonstrănțț si politie au avut loc 
ciocniri violente.

fost produs imediat după cel 
doilea război mondial, însă 
în prezent Statele Unite nu 
folosit.

REDAGȚIA 51 ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (G.G.VJ.)

ApoIlOS* 
In drum spre Pâmlnt
• Zborul 1» desfășoară în condifiuni optime

HOUSTON 26 (Agerpres). — Zbo
rul navei cosmice „ApoUo-8" în drum 
spre . bunul Pămint", așa cum au 
numit cel trei astronaut! americani 
bătrina noastră planetă, se desfășoa
ră în condlțlunl optime, anunță cen
trul spatial de la Houston 
Texas)).

Frank Borman, comandantul 
s-a adresat personalului care
sol a supravegheat șl îndrumat te
merara expediție spre Lună, transmi-

(statul

navei, 
de la

țlndu-le următorul mesaj; , Mulțumim 
tuturor de pe Pămînl. Nici until din
tre noi n-ar fi realizat nimic fără 
sprijinul lor'.

După ce astronauții <m ieșit de pe 
orbita Iu nară, stațiile terestre de con
trol au comunicat că nava s-a înscris 
„exact po traiectoria prevăzută'’ pen
tru inapoierea pe Pămint. Miercuri 
seara, la ora 22.51 (ora București ului) 
tfu fost puse in funcțiune cele patru 
motoare de putere redusă ale capsu
lei pentru efectuarea unor mici co
rectări ale traiectoriei fără a fi uti
lizat principalul motor al navei,
ceste 4 motoare, cunoscute sub nu
mele de „The reaction control sys
tem (R.C.S.)" sint folosite pentru 
mici schimbări, de înaltă precizie, 
in direcția de deplasare a navei si 
pentru mărirea gradului ei de sta
bilitate pe parcursul zborului. Priu 
efectuarea lor, ,,Apollo-8'‘ s-a înscris 

'in „coridorul' de intrare in atmos
fera terestră, larg de 42 km. ..o fe
reastră imaginară a cerului" spre Pă- 
mint, care va duce cabina la punct >1 
de amerizare lixat la 1 200 km sud- 
vfest de Hawaii. în apele Pacificului.
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Noi acfiunl gincrnamcntolc 
în Pakistan

RAWALPINDI 26 
în corespondențele 
Rawalpindi, agențiile 
ționează o recrudescență a acțiuni
lor antiguvernamentale ale studenți
lor. Miercuri după-amiază, pe străzi
le principale ale orașului Rawalpin
di s-a desfășurat o demonstrație or
ganizată de Comitetul de acțiune al 
studenților. Timp de patru ore parti
cipants la demonstrații au scandat 
lozinci în sprijinul eliberării lide
rilor politici și a studenților care 
au fost reținuți de poliție in cursul 
unor demonstrații precedente. Co
loana demonstranților a fost însoți
tă în permanență de unități întărite 
ale politiei, dar nu s-au înregistrat 
ciocniri.

Comitetul de acțiune al studenți
lor din Rawalpindi a lansat un apel 
la grevă generală pentru a deter
mina autoritățile să dea curs cere
rii privind eliberarea deținuților po
litici arestați recent. Agenția Fran
ce Presse menționează că miercuri 
toate magazinele din Rawalpindi au 
fost închise, iar transportul urban 
paralizat.

Pentru a preveni eventualele inci
dente, autoritățile au făcut apel la 
unitățile speciale ale armatei aduse 
în grabă în oraș. Pe străzile centra
le patrulează detașamente ale poli
tiei, precum și care blindate ale 
armatei.

într-un alt oraș pakistanez Pesha
war, unde cu 6 săptămîni în ui mă 
au fost declanșate demonstrații anti
guvernamentale, s-a înregistrat mier
curi seara un nou incident. Agenția 
U.P.L informează că intre partici
pant! la o adunare organizată de 
partidul do guvernămînt Liga musul
mană și studenți a avut loc o cioc
nire în urma căreia peste 20 
persoane au fost rănite.

Un lider al 
la Rawalpindi 
alo tineretului 
atita timp cil 
in libertate persoanele arestate și nu

(Agerpres). — 
transmise din 
de presă men-

de

studenților a declarat 
că actualele acțiuni 

studios nu vor înceta, 
guvernul nu va pune

Vedere panoramică a locali- 
tății-port Taranto,

va proceda la aplicarea unor refor
me democratice. Observatorii poli
tici din capitala Pakistanului apre
ciază această declarație ca pe un 
avertisment al unor noi acțiuni anti
guvernamentale de amploare.

★
NEW YORK 26 (Agerpres). — Pri

mul zbor uman pe o orbită in jurul 
l.unii a dat americanilor gustul dc a 
vizita satelitul natural al Pămînluiiii. 
Societatea de transporturi aeriene 
„Pan American’ care a deschid o 
„listă de înscriere'' pentru prime z 
zboruri comerciale Pămint — . T 
a anunțai că cererile s-au irn 
in urma zborului navei cosmic* i- 
pollo-8". Peste 100 d.? persoane s-a i 
înscris pină in prezent in listele ori- 
milor călători „obișnuiti" spre L> i.i.

Un purtător de cuvint al societă
ții a admis că ..au mai rămas une 
probleme de rezolvat" 
privind costul ridicat 
lor pentru rachete și 
fort pentru pasageri 
colarii. El a adăugat că 
„Pan American" 
torizată de „Civil Aeronautics Bou 
— administrația însărcinată 
partizarea diverselor iii nerarii 
companiile aeriene american'1 
deservească... noua linie spre

indeos-’bi cele
al carburanli- 
lipsa dc ■ ’n- 

în timpul 
socîet.r 1

nu a fost inc i ■ -

COMPLOT ÎMPOTRIVA CURȚII SUPREME A S.U.A. ?

# BELGRAD. — Secretarul de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, Marko Nikezici, a cerut să iie 
eliberat din această funcție în legătură cu alegerea sa ca 
președinte al Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Serbia, transmite agenția Taniug. Skupștina Federală a R.S.F. 
Iugoslavia a aprobat această cerere și a hotărit ca Mișo Pa- 
vicevici, fost adjunct al Secretarului de stat pentru afacerile 
externe, să indeplinească funcția de secretar de stat pentru 
afacerile externe plnă la numirea unei alte persoane in acest 
post.

CLEVELAND. — Agenția U.P.L a- 
nunță că un mare juriu federal din 
Cleveland a început anchetarea a 
cinci persoane care ar fi pus la cale 
un complot în scopul asasinării ce
lor nouă membri ai Curții Supreme 
a S.U.A. — anunță ziarul „Cleveland 
Plain Dealer". Citind o sursă apro
piată de anchetatori, ziarul relevă că 
acțiunea urma să fie întreprinsă la 
18 noiembrie, dar a (ost aminată

din motive necunoscute. Intre cei 
implicați se afla un fost ofițer de po
liție din Chicago și un fost condu
cător al organizației rasiste Ku-Klux- 
Klan. Numele suspecților nu au lost 
date publicității piuă la încheierea 
anchetei. Potrivit surselor, complo
tiștii intenționau să pătrundă in clă
direa Curții Supreme a S.U.A. din 
Washington și să betoneze o impor
tantă cantitate de exploziv-

GREVA DE PROTEST 
A MINERILOR JAPONEZI

Nixon. McHone a tost ares- 
baza unui ordin federal emis 
noiembrie de poliția din Bal- 
(Maryland).

TOKIO. — Răspunzind apelului u- 
niunilor sindicale, minerii japonezi 
au declarat joi dimineața o grevă de 
protest împotriva intenției patrona
tului de a închide o serie de între
prinderi carbonifere ceea ce ar duce 
la concedierea a 30 000 de muncitori.

In semn de solidaritate cu lupta 
minerilor, au organizat greve par
țiale și feroviarii angajați in trans
portul cărbunelui.

In orașul Sapporo a avut loc joi 
un miting al reprezentanților munci
torilor și funcționarilor din transpor
turi, telefoane și telegraf, precum și 
ai cadrelor didactice, la care parti- 

sprijinit revendicările mi-

9 ROMA. — Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultura (F.A.O.) a reunit într-un 
album-casetă 17 monede bătute in 
11 tari in cadrul programului sau 
numismatic. Programul, la caro par
ticipă 20 do țări este destinat să 
atragă atenția opiniei publice inter
naționale asupra pioblemelor agri
culturii și alimentației in viitoarele 
două decenii.

® NEW YORK. — Poliția din 
Phoenix (Arizona) a anunțat aresta
rea lui Carl Danny McHone, in 
virslă de 26 de ani, care este acu
zat de a li adresat amenințări la 
viața președintelui ales al S.U.A., Ri
chard

al Bakr

9 BAGDAD. — La Bagdad a fost 
dat publicității un decret semnat de 
șeful stalului și guvernului irakian, 
generalul Ahmed Hassam
cu privire la crearea unui „tribunal 
revoluționar însărcinat cu ancheta
rea și judecarea persoanelor impli
cate in acțiuni de spionaj și in com
ploturi". Decretul il numește pe co
lonelul Aii Hadi drent președinte al 
acestui tribunal.

Agenția France Presse amintește 
că 86 de persoane se află arestate 
in prezent in Irak, sub învinuirea 
de a il complotat pentru răsturna
rea guvernului și de a fi organizat 
o rețea de spionaj in favoarea unei 
țări străine. Printre acuzați se nu
mără fostul prim-ministru irakian 
Abdel Rahman Al Bazzaz și fostul 
ministru al apărării, generalul Abdel 
Aziz al OkeIIII.

TREI GEMENI

BOGOTA. — O femeie din loca
litatea Sogaraosa (Columbia) a năs
cut joi trei gemeni. Tatăl. Carlos 
Aguilan. a anunlat că pe cei tr?l 
băicli ai săi ii va chema Frank, 
James și William, după numele celor 
trei cosmonaut americani care au 
efectuat zborul in jurul Lunii. Me
dicii au anunlat că alit mama cit 
și n -menii se simt bine.

© TOKIO. — O expedifie japo
nezi alcătuita din ll persoane au 
reușii să atingă Polul Sud, după o 
călătorie care a durai 83 de zile. 
Membrii expediției, condusă dc Ma
sam; Murayama, au străbătut aproxi
mai iv 2 000 Km de la baza situată 
pe insula Ongul, folosind automo- 
blle-sănii de construcție japonezei.
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