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Cuvintare la Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român 

din 8-9 iulie 1970

închiderea lucrărilor șeșiurm
Marii Adunări Naționale

Vizita în țara noastră a președintelui llenu* 
Micii Afraca Centrată, Jean Bedel Bokassa

Calda primire făcuta inalților oaspeți 
de către hucuresteni
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Simbătă dimineața, au con
tinuat, in ședință plenară, 
lucrările Marii Adunări Na
ționale.

In sală se aflau deputății 
Marii Adunări Naționale, 
precum și numeroși invitați 
— conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții știin
țifice și culturale, ziariști.

Erau prezenți, de aseme
nea, printre invitați șefi ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați în România, precum 
și corespondenți ai presei 
străine

La intrarea în sală, condu
cătorii partidului și statului 
sînt întîmpinați cu vii și în
delungi aplauze. In loja din 
dreapta incintei iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian D&nălache, Constan
ți,: Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă iau loc 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările ședinței sînt des
chise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec.

Intrîndu-se in ordinea de 
zi, deputatul Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului 
de Stat, prezintă expunerea 
la proiectele de lec/i pentru 
aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consi
liul de Stat de la ultima se
siune a Marii Adunări Națio
nale. Raportul Comisiei juri
dice la aceste proiecte de 
legi a fost prezentat de de
putatul Nicolae Guină, secre
tarul Comisiei juridice.

Supuse votului, secret cu 
buletine, decretele cu ptitere 
de lege emise de Consiliul 
de Stat de la ultima sesiune 
a Marii Adunări Naționale 
au fost aprobate de deputat!.

Deputatul Augustin Alexa, 
procurorul general al Repu
blicii Socialiste România, a 
prezentat apoi expunerea la 
Raportul despre activitatea 
desfășurată de organele Pro
curaturii in anul 1969.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, deputatul Emi- 
lian Nucescu, președintele 
Tribunalului Suprem, a pre
zentat expunerea la Darea de 
seamă asupra activității Tri-

u

Raportul Consiliului de Miniștri 
cu privire la măsurile pentru înlăturarea 

efectelor calamităților naturale din primăvara 
anului 1970

— prezentat de tovarășul losif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri —

Stimați tovarăși deputați și 
invitați

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
care și-a desfășurat zilele trecu
te lucrările, a analizat situația 
creată ca urmare a inundațiilor 
catastrofale din primăvara aces
tui an și măsurile ce trebuie 
luate pentru înlăturarea efec
telor acestor calamități.

Vă rog să-mi. permiteți ca, 
din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să prezint în fața Ma
rii Adunări Naționale unele 
concluzii cu privire la aceste 
inundații, precum și măsurile 
ce se impun a fi luate in ve
derea recuperării pagubelor 
provocate și a realizării planu
lui de stat pe anul 1970.

După cum este cunoscut, ca 
urmare a ploilor abundente, o 
mare parte a teritoriului țării 
a fost cuprinsă de inundații de 
o amploare fără precedent, care 
au provocat importante pagube 
economiei naționale.

Proporțiile inundațiilor se 
datoresc cantităților neobișnuit 
de mari de precipitații căzute,

activității
Tribunalu-

Națională,

bunalului Suprem in anul 
1969.

Raportul Comisiei juridice 
la ultimele două puncte de 
pe ordinea de zi a fost pre
zentat de deputatul Traian 
Ionașcu, președintele comisiei.

La discuția generală asu
pra rapoartelor celor două 
organe centrale de stat au 
luat cuvintul deputății Emil 
Bobu, prim-secretar al Co
mitetului județean-Suceava 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, loan 
Demeter, prorector al Univer
sității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, și Anton Breitenhofer, 
redactor-șef al ziarului „Neu- 
er Weg“.

După încheierea discuției, 
deputății au adoptat în una
nimitate următoarea hotărire 
pentru aprobarea 
Procuraturii și a 
lui Suprem :

Marea Adunare 
dezbătînd Raportul procuro
rului general și Darea de 
seamă a Tribunalului Suprem 
cu privire la activitatea des
fășurată în anul 1969 hotă
răște :

1. Se aprobă Raportul pro
curorului general și Darea 
de seamă a Tribunalului Su
prem privind activitatea des
fășurată de către organele 
procuraturii și instanțele ju
decătorești în anul 1969, pre
cum și măsurile propuse în 
vederea îmbunătățirii conti
nue a muncii de înfăptuire 
a justiției.

Procurorului general și pre
ședintelui Tribunalului 
prem le revin 
ea, 
justiției 
competentei lor, 
tuturor 
pentru aplicarea 
unitară a legii în toate do
meniile de activitate, pentru 
promovarea principiilor de 
justiție și echitate socială, c- 
ducarea cetățenilor în spiri
tul respectării legilor și al 
întăririi ordinii de drept so
cialiste.

La amiază, o dată cu în
cheierea acestei ultime ședin
țe plenare, 
de-a patra 
de a șasea 
rii Adunări, 
sfirșit.

Cuvintul de închidere a lu
crărilor sesiunii a fost rostit 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale.
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Su
le revin îndatorirea 

împreună cu ministrul 
să asigure, potrivit 

înfăptuirea 
măsurilor necesare 

corectă și

lucrările celei 
sesiuni a celei 

legislaturi a Ma- 
Naționale au luat

(Agerpres)

care, în unele regiuni, au ajuns 
pînă la 300 litri pe metru pă
trat, precum și topirii bruște 
a zăpezilor din munți, ceea ce 
a făcut ca debitele unor rîuri 
ca Someș, Mureș și ale afluen
ților acestora să crească de 
20—30 ori.

O creștere puternică a apelor 
s-a înregistrat și în bazinele 
rîurilor Olt, Șiret, Prut, Sucea
va, Tîrnava Mare, Tîrnava 
Mică, Arieș, Jiu, Crișurilor, 
precum și ale altor rîuri mai 
mici, oare s-au revărsat, inun- 
dind suprafețe întinse de teren 
și centre populate, unele din 
acestea fiind inundate de două, 
de trei ori.

In aceeași perioadă. Dunărea 
a prezentat creșteri de niveluri, 
care au fost mai mari cu cir
ca 80 cm decît cele cunoscute 
pînă acum.

Concomitent, a avut loc ridi
carea nivelului apelor freatice, 
care au provocat exces de umi
ditate și băltiri pe importante 
suprafețe agricole. In aceeași 
perioadă, s-au produs mari alu
necări de teren care au afectat 
peste 20 500 ha.

Expunerea
la proiectele de legi pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de Consiliul de Stat 
de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale 
— prezentată de deputatul Constantin Stătescu, 

secretarul Consiliului de Stat —
După încheierea sesiunii a 

IlI-a a actualei legislaturi a 
Marii Adunări Naționale, Con
siliul de Stat a emis un nu
măr de 32 decrete cuprinzînd 
norme cu putere de lege, pe 
care, din împuternicirea Consi
liului de Stat, vi le prezint, 
pentru a fi adoptate ca legi, în 
conformitate cu articolul 64 
din Constituție.

Cele mai multe dintre aces
te decrete dau expresie preocu
pării Consiliului de Stat de a 
continua acțiunea începută în
că înainte de sesiunea anteri
oară a Marii Adunări Națio
nale și care a primit aprobarea 
acelei sesiuni, privind transpu
nerea în viață a Directivelor 
Congresului al X-lea al parti
dului referitoare la. perfecționa
rea aparatului de stat.

Din categoria amintită, fac 
parte decretele pentru organi
zarea și funcționarea Ministe
rului Industriei Miniere și Geo
logiei, a Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, a Co
mitetului' pentru Prețuri, a Di
recției-Centrale de Statistică, a 
Băncii Naționale a Republicii 
Socialiste România, a Băncii 
Agricole, a Băncii de Investi
ții. In aceeași categorie se în
scriu modificările aduse unor 
dispoziții din decretele privitoa
re la organizarea și funcționa
rea Comitetului de Stat al Pla
nificării, Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Finanțe
lor, Ministerului Construcțiilor 
Industriale, Ministerului Trans
porturilor, Ministerului Sănătă
ții. Direcției Generale a Rezer
velor de Stat, Notariatului de 
Stat, precum și din legea pen
tru organizarea judecătorească.
«In scopul ridicării pe o treap

tă superioară a cercetării ști

Calamitățile au lovit direct 
peste 1 500 de localități ; au 
fost inundate circa 85 000 de 
case, dintre care aproape 45 000 
dărîmate sau grav avariate ; au 
fost, de asemenea, distruse to
tal sau parțial circa 20 000 de 
alte construcții — depozite, .ma
gazii, adăposturi pentru anima
le etc.

Au fost distruse sau avariate 
peste 1 700 km de căi ' ferate, 
6 700. km de drumuri naționale, 
locale și industriale, circa 
30 000 metri liniari de poduri 
și podețe, aproape 10 000 km de 
linii de transport și distribuire 
a energiei electrice, precum și 
peste 2 000 km linii de teleco
municații, numeroase edificii 
social-culturale și construcții 
edilitar-gospodărești.

Au fost inundate 621 de uni
tăți, subunități industriale și 309 
•șantiere de construcții, produ- 
cîndu-se mari pagube prin dis
trugerea și avarierea de insta
lații, mașini, materii prime, 
materiale, precum și prin nerea- 
lizarea unor mari cantități de 
mărfuri, datorită opririi activi
tății productive. 

ințifice, pentru legarea aces
teia, în mai mare măsură, de 
realitățile economice și sociale 
din țara noastră, au fost a- 
doptate Decretul privind înfi
ințarea Academiei de Științe 
Sociale și Politice și decretul cu 
privire la organizarea și funcțio
narea Academiei de Științe A- 
gricole și Silvice.

In sfîr.șit, prin cîteva dintre 
decretele prezentate au fost da
te reglementări noi unor do
menii variate ale vieții sociale, 
după cum vom arăta în con
tinuare.

Necesitățile legate de dezvol
tarea continuă, multilaterală, a 
vieții noastre social-economice, 
de asigurarea unei repartizări 
judicioase, pe întreg cuprinsul 
țării, a cadrelor cu studii supe
rioare, au stat la baza Decre
tului nr. 158/1970'^cu privire 
la repartizarea în producție a 
absolvenților instituțiilor de în- 
vățămînt superior de la învă- 
țămîntul de zi. Decretul regle
mentează, pe baza unor crite
rii unitare, modul de organiza
re a acțiunii de repartizare și 
de efectuare a stagiului în pro
ducție, drepturile și obligațiile 
organizațiilor socialiste la care 
sînt repartizați absolvenții, pre
cum și ale acestora, începînd 
cu promoția anului universitar 
1969/1970, asigurînd astfel îm
binarea cerințelor generale ale 
societății cu interesele persona
le ale absolvenților, în alege
rea locurilor de muncă.

întărirea spiritului de răs
pundere al angajaților de toate 
categoriile și sporirea exigenței 
față de încheierea și executa
rea contractelor economice au 
determinat adoptarea Decretului 
nr. 148/1970 pentru modificarea 
articolelor 68 și 68 la puterea

In agricultură, apele au aco
perit o suprafață de peste un 
milion de hectare, din care cir
ca 700 000 ha cultivate cu grîu, 
porumb, sfeclă, legume, distru- 
gînd recolta în totalitate de pe 
cea mai mare parte. S-au pier
dut zeci de mii de animale și 
păsări, importante cantități de 
cereale și furaje, au fost distru
se sere, solarii, sisteme de iri- „ 
gat, plantații de vii și pomi, 
amenajări piscicole etc.

Din evaluările făcute rezultă 
că pagubele aduse economiei 
naționale se cifrează la peste 
10 miliarde lei. Mai greu lovită 
a fost economia județelor Mu
reș, Satu Mare, Alba, Hunedoa
ra, Cluj, Sibiu, Bistrița-Năsăud, 
Arad, Sălaj, Vrancea. Tulcea, 
Gorj. Desigur, este greu de 
evaluat în bani tot ceea ce s-a 
pierdut în această perioadă, e- 
fectele acestor calamități asu
pra avuției naționale fiind mult 
mai complexe.

Deosebit de dureroase sînt 
pierderile ireparabile de vieți

(Continuate în pag. a 2-a) 

1 din Codul Muncii, referitoa
re la răspundera materială a 
angajaților, precum și a De
cretului nr. 142/1970, privind 
stabilirea cuantumului amenzii 
contravenționale în cazul încăl
cării disciplinei contractuale.

Urmărind o mai bună core
lare a termenelor de plată și 
,a majorărilor legale ce se a- 
plică în materie fiscală, cît și 
stimularea extinderii muncii la 
domiciliu, prin stabilirea unui 
regim mai favorabil de impu
nere, Decretul nr. 27/1970 a 
modificat unele prevederi legale 
referitoare la impozite și taxe, 
precum și la primele de asi
gurare.

Prin Decretul nr. 156/1970 s-a 
dat o nouă reglementare regi
mului privind eliberarea pașa
poartelor și acordarea vizelor 
tiornâne, iar prin Decretul nr, 
25/1970, referitor la modificarea 
Decretului nr. 210/1960 privind 
regimul mijloacelor de plată 
străine — metalelor prețioase 
și pietrelor prețioase, s-a dat 
în competența Consiliului de 
Miniștri determinarea categori
ilor de dobînditori de valută ex
ceptați de la obligația de pre
dare sau cedare a acesteia, pre
cum și condițiile în care au 
dreptul să utilizeze, în țară, și 
în străinătate, valuta rămasă la 
dispoziția lor.

Prin Decretul nr. 871/1969 s-a 
acordat unor pensionari, inva
lizi și. accidentați de război 
dreptul de a beneficia, pe lin
gă pensia I.O.V.R., și de orice 
altă pensie cuvenită pentru 
munca depusă după invalidita
te, precum și de gratuitatea 
medicamentelor și materialelor

(Continuare în pag. a 3-a)

Un vast program cultural-artistic și sportiv

„Dragă mi-e Valea Jiului
și munca minerului11

realizat orașul Petroșani sc 
situează, pe primul loc cu 
1 485 de puncte din 1 500 po
sibile, urmat de Lupeni cu
1 465 puncte, Vulcan cu 1 460 
puncte, Uricani cu 1430 
puncte și Pctrila cu 1380 
puncte.

xandru Bocăneț. Prezentat de 
Teatrul de estradă din Deva, 
spectacolul cuprinde momen
te de divertisment, soliști de 
muzică ușoară, balet, orches
tră, artiști îndrăgiți de publi
cul din județ, amator al a- 
cestui gen spectacular.

minte interesante, privitoare 
la maniera de desfășurare a 
mult îndrăgitelor, tradiționa
lelor manifestări — de o am
ploare nemaiîntâlnită pînă a- 
cum pe meleagurile noastre 
— pe care vi le vom relata 
in cele ce urmează.

Acțiunile iminente, organi
zate pentru recreerea și re- 
confortarea oamenilor muncii 
de toate vîrstele, fac parte

(Continuare în pag.' a 3-a)

In cinstea celei de-a XXVI-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist,_ 
Consiliul municipal al sindi-' 
cutelor, comitetul municipal 
pentru cultură și artă și co
mitetul municipal U.T.C. or
ganizează, începînd de azi, 
12 iulie, un vast program 
cultural-artistic și sportiv.

Acțiunile ce se vor între
prinde vin în întîmpinarea 
cerințelor justificate pe de
plin ale harnicilor cetățeni

Începînd de simbătă, este 
oaspete al României președin
tele Republicii Africa Centra
lă, generalul Jean Bedel Bo
kassa. La invitația președinte
lui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, președintele tînăru- 
lui stat african efectuează o 
vizită oficială de șase zile 
(11—16 iulie) în țara noastră. 
Această vizită ilustrează încă 
o dată politica activă a țării 
noastre de statornicire și dez
voltare a unor relații de co
laborare cu toate țările lumii, 
indiferent de regimul lor so
cial, de prietenie și cooperare 
cu tinerele state independente; 
ea evidențiază dorința celor 
două țări de a se cunoaște mai 
bine, de a stabili contacte la 
cel mai înalt nivel, vizînd lăr
girea cooperării constructive in 
domeniile economic, politic, 
cultural, aducînd, totodată, o 
contribuție importantă la cauza 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aero
portul internațional „București- 
Otopeni". încadrate de drape
lele de stat ale celor două țări,

Se schimbă stilpii vechi din Petroșani...
Foto : I. LICIU

CRONICA MUNICIPALA
UN PRIM BILANȚ5

Recent, o comisie din ca
drul Consiliului popular ju
dețean a efectuat un prim 
bilanț al rezultatelor obținu
te în întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețarea și mai 
buna gospodărire a localită
ților. In urma punctajului

SPECTACOL DE ESTRADĂ
Astăzi, la ora 20, sala ma

re a Casei de cultură din 
Petroșani găzduiește un spec
tacol ademenitor : revista 
muzicală în două părți „A- 
pollo la Deva“ după scena
riul lui- Banu Rădulescu și 
în regia artistică a lui Ale-
V__________ 

»

ai Văii Jiului, ale masei 
mari de mineri, constructori, 
preparatori, energeticieni și 
alții, care doresc ca, împre
ună cu 
petreacă 
mod cît 1 
și util.

Dintr-o 
tovarășul 
sectorului 
culturale din cadrul Comite
tului municipal de partid Pe
troșani am aflat unele amă- 

familiile lor, să-și 
timpul liber într-un 
mai plăcut, educativ

discuție avută cu 
loan Badea, șeful 
muncii politice și

pe frontispiciul pavilionului o- 
ficial se aflau portretele preșe
dintelui Republicii Africa Cen
trală, general Jean Bedel Bo
kassa, și președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae. 
Ceaușescu. Pe mari pancarte 
erau înscrise urările: _ „Bun 
venit Excelenței Sale președin
tele Republicii Africa Centrală, 
generalul Jean Bedel Bokassa!* 1'. 
„Trăiască prietenia dintre po
poarele Republicii Socialiste 
România și Republica Africa 
Centrală !".

în întîmpinarea înaltului' 
oaspete au venit președintele 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Manea Mă
nescu, vicepreședinte al Consi. 
liului de Stat, Dumitru Popa, 
primarul general al Capitalei, 
losif Banc, Mihai Marinescu, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe

Pe aeroport, se aflau, de ase
menea, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
oameni de știință, artă și cul

tură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Erau de față ambasadorul 
Republicii Africa Centrală în 
Republica Socialistă România, • 
Alberto Sato, alți șefi de misi
uni diplomatice și membrii Am
basadei Republicii Africa Cen
trală.

La ora 12,30, avionul prezi
dențial, escortat de la intrarea 
în spațiul aerian al țării noas
tre de avioane cu reacție ile 
forțelor armate române, ateri
zează pe modernul aeroport 
Otopeni.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Jean Bokassa este 
salutat de președintele Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat 
își string mîinile cu cordialitate.

Președintele Consiliului ae 
Stat al României prezintă înal
tului oaspete oficialitățile ro
mâne venite în întîmpinare.

La rîndul său, președintele 
Bokassa prezintă șefului statu
lui român pe Ange Patasse, 
ministru de stat însărcinat cu

(Continuare în pag. a 4-a)

Printr-o 
activitate 
dinamică, 
eficientă, 

prin 
intensificarea 
răspunderii 

colective 
și a controlului 

de partid

' SPRE 
ESENȚA 

PIIIIBLIMIIOR 
ECONOMICE

La nivelul actual al econo
miei noastre, complexitatea 
problemelor privind organizarea 
producției și a muncii este 
atît de mare, incit este dificil 
să fie transpuse în fapte fără 
mobilizarea întregii mase a sa- 
lariaților. Organelor și organi
zațiilor de pprtid ca forțe mo
trice ale proceselor le produc
ție le revin, în acest context, 
sarcini tot mai sporite, pentru 
îndeplinirea cărora este nece
sară o temeinică cunoaștere a 
realităților iiecărui sector de 
activitate, a rezervelor încă 
nevalorificate, a potențialului 
de muncă al colectivelor. Cu
noașterea acestor atribute, apoi 
luarea celor mai adecvate 
măsuri trebuie să fie rezultatul 
acelor metode de muncă, acelui 
stil, care corespunde etapei 
actuale, care se dovedesc opti
me condițiilor fiecărui loc de 
muncă. îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de par
tid a devenit o condiție sine — 
qua — non a mobilizării colec
tivelor în îndeplinirea sarcini
lor economice, a transpunerii în 
viață a hotărîrilor organelor de 
partid și de stat. Spre împli
nirea acestui deziderat, spre 
continua perfecționare a stilu
lui și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de 
partid s-au îndreptat tot maf 
mult, în ultimul timp, preocu
pările biroului Comitetului mu
nicipal de partid, ele găsindu- 
și, recent, o expresie vie în 
cadrul unui valoros și util 
schimb de experiență. După 
schimburile de experiență orga
nizate la minele Lupeni și Ani- 
noasa, cel de la Petrila consti
tuie o fază avansată dovedind 
deplina utilitate a acestei for-
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omenești. In timpul acestor ca
lamități s-au înregistrat 166 de 
victime omenești identificate și 
54 dispăruți.

Trebuie arătat că. datorită ac
țiunii operative și energice a 
•partidului, a organelor de stat 
•și economice, a organizațiilor de 
masă și obștești, a întregii popu
lații, pagubele pricinuite econo
miei naționale nu au luat o 
amploare și mai mare.

Comitetul executiv al C.C. al 
P.C.R. și guvernul țării au 
luat de kt început măsuri foar
te substanțiale pentru a stăvili 
•acțiunea distrugătoare a apelor, 
concentrind în acest scop uri
așe mijloace materiale și forțe 
umane.

In acele momente grele, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat s-au deplasat operativ 
în toate zonele calamitate. Pre- 
aența secretarului genera] al 
partidului în mijlocul popu
lației, analizele făcute la fața lo
cului împreună cu organele lo
cale de partid și de stat, cu 
specialiștii și oamenii muncii, 
măsurile concrete stabilite cu 
acest prilej au avut un rol ho- 
tfirîtor pentru înlăturarea urmă
rilor calamităților și normaliza
rea activității economice și so
cial -culturale.

Trebuie remarcată în mod 
deosebit munca desfășurată zi 
și noapte de sute de mii de 
■oameni, mobilizați de partid, 
pentru apărarea și supraînălța- 
iCa digurilor pe toată lungimea 
malului românesc al Dunării, 
precum și pe multe alte rîuridin 
interiorul țării, salvîndu-se -ast
fel de la inundații numeroase 
orașe și sate, sute de mii de 
hectare de terenuri agricole.

Un rol deosebit de important 
l-au avut militarii forțelor ar
mate, care acționînd cu dîfze- 
nie și eroism, s-au situat în 
primele rînduri ale luptei pen
tru apărarea vieților omenești 
și a bunurilor materiale. O con
tribuție de seamă au adus, de 
asemenea. gărzile patriotice, 
sindicatele organizațiile de tine, 
ret. și de femei.

Imediat ce s-a conturat peri
colul de inundații și pe toată 
durata desfășurării lor, organe
le de stat centrale și județene 
au luat măsuri de informare 
operativă a țărilor vecine, 
ținînd semna că viiturile de pe 
unele cursuri de apă comune 
impuneau măsuri conjugate de 
apărare. Din Republica Popu
lară Ungară au venit un număr 
de peste 150<lr-oameni. dotați cu 
utilaje și materiale, care îm
preună Cu populația din jude
țul Satu Mare au participat la 
refacerea unor diguri de pe 
Someș. O conlucrare fructuoasă 
s-a realizat cu RJS.F. Iugosla
via pentru apărarea lucrărilor 
de la Porțile de fier, unde, cu 
forțe unite, s-a reușit să fie 
.salvate toate obiectivele care 
erau amenințate de creșterea 
apelor Dunării.

Considerăm că pentru viitor 
ar fi util să se stabilească o 
conlucrare mai strînsă și mai 
■organizată între organele de 
specialitate din țara noastră și 
cele din țările vecine jfb pro
blemele apărării împotriva 
inundațiilor.

La chemarea partidului, ime
diat după retragerea apelor, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
țăranii cooperator; și ceilalți 
oameni ai muncii au trecut la 
refacerea distrugerilor, recupe
rarea pierderilor, normalizarea 
activității economice și reali
zarea sarcinilor stabilite prin 
planul de stat.

Colectivele întreprinderilor 
industriale, analizînd posibilită
țile și rezervele de care dispun, 
și-au sporit cu mult angajamen
tele luate la începutul anului, 
hotărind să realizeze peste a- 
ceste angajamente o producție 
marfă în valoare de aproape 2,5 
miliarde lei și să obțină bene
ficii suplimentare în valoare do 
5G0 milioane lei.

In agricultură s-y trecut de 
îndată la reinsămințarea supra
fețelor de pe care s-au retras 
apele, la refacerea adăposturi
lor pentru animale. și a altor 
construcții cu caracter produc
tiv.

Datorită eforturilor eroice ale 
întregului popor, se poate apre
cia că au fost depășije unele 
din greutățile provocate de ca
lamități. In aproape toate între
prinderile afectate de inundații 
se lucrează la întreaga capaci
tate, iar măsurile luate în agri
cultură asigură mobilizarea 
tuturor forțelor pentru reali
zarea sarcinilor ce revin acestui 
important sector. Este impor
tant faptul că pe primul semes
tru, cu toate greutățile întimpi- 
nate, planul producției globale 
industriale a fost îndeplinit in 
proporție de 101,1 la sută, reali- 
zîndu-se o creștere de 12,4 la 
sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Subliniind cu satisfacție re
zultatele obținute, trebuie să 
arătăm că mai avem încă mul
te de făcut pentru a lichida 
complet urmările grele ale ca
lamităților ce au avut loc. Dar, 
avînd în vedere abnegația cu 
care întreaga noastră națiune 
muncește pentru învingerea 
greutăților, se poate aprecia cu 
deplin temei că este posibil ca 
încă în cursul acestui an să li
chidăm urmările inundațiilor, 
să realizăm și să depășim pla

nul producției industriale, să 
realizăm obiectivele stabilite în 
agricultură, să încheiem cu suc
ces actualul cincinal și să cre
ăm astfel o bază trainică urmă
torului plan cincinal.

Tovarăși deputați și invitați,
Una din preocupările centrale 

ale conducerii partidului și sta
tului a fost și este ajutorarea 
localităților și a populației si
nistrate. încă din primele zile 
ale inundațiilor Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central al 
P.C.R. și guvernul au inițiat 
măsuri deosebite pentru asigu
rarea hranei, asistenței medica
le și cazării familiilor lovite de 
calamități. Tuturor salariaților 
din întreprinderile și instituții
le care și-au întrerupt activita
tea din cauza inundațiilor li 
s-au plătit integral salariile.

Comitetul Central al Partidu
lui, Consiliul de Miniștri și 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste au adoptat 
hotărîrea pe baza căreia coope
rativele agricole sînt ajutate 
să-și refacă construcțiile, șepte- 
lul și culturile distruse ; fami
liile sinistrate primesc ajutoare 
bănești, terenuri și materiale 
de construcții pentru refacerea 
locuințelor, anexelor gospodă
rești și a bunurilor de uz per
sonal. Totodată, populația sinis
trată beneficiază de scutirea sau 
de reducerea unor taxe și im
pozite. In localitățile afectate de 
inundații se vor construi în 
acest an 5 000 de apartamente 
peste prevederile planului.

Populația țării și-a manifestat 
în formele cele mai variate so
lidaritatea deplină cu cei ee au 
avut de suferit, de pe urma 
inundațiilor. Salariații au sub
scris din salariile lor peste 2 
miliarde lei, membrii cooperati
velor agricole de producție au 
oferit suma de 100 milioane lei. 
organizațiile de masă și ob
ștești au subscris 200 milioane 
lei, iar depunerile la C.E.C în 
contul 2 000 însumează peste 
“5 000 000 lei.

In același timp, populația a 
donat peste 10 milioane arti
cole de îmbrăcăminte, încălță
minte și obiecte de uz casnic, 
precum și importante cantități 
de alimente, care au fost dis
tribuite familiilor sinistrate.

In împrejurările excepționale 
prin care am trecut s-a mani
festat cu putere forța și supe
rioritatea orinduirii noastre so
cialiste. Clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte nați
onalități au demonstrat înalta 
lor conștiință socialistă, pro
fundul patriotism, abnegația și 
spiritul de sacrificiu în apăra
rea realizărilor dobîndite. și-au 
afirmat hotărîrea nețărmurită 
de a munci cu toată energia 
pentru progresul continuu al ță
rii noastre.

In această perioadă s-a dove
dit o dată mai mult capacitatea 
partidului de a-și îndeplini în 
orice împrejurare rolul de forță 
politică conducătoare a socie
tății, de a organiza și îndruma 
toate forțele și, energiile po
porului, "de a înfăptui upâtatea 
de voință și acțiune a națiunii 
noastre socialiste. Cu deosebită 
putere s-a manifestat încrede
rea nestrămutată a maselor largi 
muncitoare în Comitetul Cen
tral, în secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea lor formă 
de a înfăptui neabătut politica 
partidului nostru.

Tovarăși deputați și invitați,

In momentele de grea încer
care, poporul român a fost în
conjurat de solidaritatea opiniei 
publice mondiale. Toate țările 
socialiste, numeroase partide co
muniste și muncitorești, organi
zații ale clasei muncitoare, un 
mare număr de șefi de state și 
oameni politici, organizații in
ternaționale, societăți de Cruce 
Roșie, organizații obștești și 
profesionale, firme și organizații 
economice, asociații și culte re
ligioase, cetățeni aparținind 
unor state situate în diferite 
zone ale globului, prieteni ai 
României, precum și persoane 
de origine română care trăiesc 
peste hotare, au trimis telegra
me și scrisori prin care expri
mă compasiunea pentru sufe
rințele abătute asupra țării, a- 
precicrca eroismului și a hotărî- 
rii cu care poporul nostru a în
fruntat calamitățile.

Din partea a' 65 de țări și a 

asupra raportului Consiliului de Miniștri 
privind măsurile pentru înlăturarea efectelor 
calamităților naturale din primăvara anului 1970 
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România

HOTĂRĂȘTE:
Aprobă raportul prezentat și activitatea desfă

șurată pentru apărarea împotriva inundațiilor 
ce au avut loc în primăvara acestui an și în
sărcinează Consiliul de Miniștri al Republicii

Socialiste România să ia toate măsurile pentru 
înlăturarea efectelor provocr.te de calamități, 
recuperarea pagubelor pricinuite și realizarea 
integrală a planului de stat pe anul 1970.

unor organizații internaționale, 
România a primit și continuă 
să primească importante ajutoa
re materiale și bănești. O serie 
de firme din diferite țări au 
trimis, iar altele s-au oferit să 
trimită specialiști și piese de 
schimb pentru a contribui la re
facerea instalațiilor deteriorate. 
Valoarea ajutoarelor materiale 
și bănești oferite poporului ro
mân din străinătate însumea
ză aproape 1,5 miliarde lei, din 
care ajutoarele primite pină a- 
cum se ridică la peste 160 mi
lioane lei.

Poporul român este recunos
cător țărilor socialiste frățești, 
celorlalte state, guvernelor, or
ganizațiilor și asociațiilor inter
naționale, tuturor acelora care 
au acordat sprijinul lor mate
rial și moral, văzind în aceste 
manifestări de simpatie și soli
daritate- o expresie a prețuirii 
și prestigiului de care se bucură 
România socialistă pe plan in
ternațional, politica sa consec
ventă de pace, de colaborare cu 
toate statele lumii.

Tovarăși,

Recenta plenară a Comitetu
lui Central al partidului a che
mat organele de partid și de 
stat, organizațiile de masă și 
obștești, clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea. între
gul nostru popor, să depună 
eforturi sporite pentru recupe
rarea încă în acest an a pagu
belor pricinuite de inundații, 
pentru realizarea și depășirea 
planului de stat și a angaja
mentelor -asumate pe anul 5970.

Este necesar ca ministerele, 
celelalte organe centrale, co
mitetele executive ale consilii
lor populare, centralele indus
triale și întreprinderile să ia 
toate măsurile pentru folosirea 
integrală a capacităților de pro
ducție, utilizarea rațională a 
materiilor prime și a materia
lelor, creșterea productivității 
muncii și reducerea cheltuieli
lor materiale de producție.

O atenție deosebită trebuie 
acordată recuperării restanțelor 
la o serie de produse impor
tante cum sînt : carbid, sodă 
caustică, sodă calcinată și alte 
pi-oduse chimice, fontă, apara- 
taj electric de înaltă tensiune, 
cherestea, plăci fibrolemnoase, 
materiale de construcții, precum 
și unele mărfuri alimentare.

Conducerile unităților econo
mice, cu consultarea largă a co
lectivelor de muncă din între
prinderi, vor asigura că acolo 
unde este necesar, să se mun
cească peste programul de lucru 
și in zilele de sărbătoare in ve
derea îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de plan.

Necesitățile economiei națio
nale impun luarea de noi mă
suri în vederea realizării sarci
nilor prevăzute la export pen
tru anul 1970.

Ținindu-se seama de amploa
rea pagubelor și intirzierea lu
crărilor în agricultură, organe
le agricole centrale și locale, ccx 
mitetele executive ale consilii
lor populare și conducerile uni
tăților agricole au datoria să 
mobilizeze toate forțele și mij
loacele de care dispun pentru 
evacuarea apei de pe suprafețe
le inundate și însămințarea a- 
cestora.

Trebuie luate măsuri pentru 
executarea tuturor lucrărilor de 
întreținere a culturilor, pentru 
pregătirea și desfășurarea în ce
le mai bune condiții și fără 
pierderi a recoltării păioaselor, 
iar pe terenurile eliberate să 
se însămînțeze o suprafață de 
cel puțin 1,2 milioane hectare 
cu culturi duble, îndeosebi cu 
porumb, legume și cartofi. Este 
necesar să fie recoltate în cele 
mai bune condiții plantele de 
nutreț și fînețele naturale.

In toate unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, inclusiv în 
cele din zonele calamitate, tre
buie se asigure realizarea 
numărului de animale stabilit 
prin planul de stat.

In fiecare unitate agricolă de 
sfat și cooperatistă trebuie luate 
măsuri pentru livrarea la timp 
a tuturor cantităților de pro
duse agricole contractate eu sta
tul. Cooperativele agricole din' 
zonele neafectate de inundații 
vor fi solicitate să livreze supli
mentar, față de contractele în
cheiate, cantități cît mai mari de 
grîu, porumb, cartofi, legume, 
cahie, lapte și alte produse. De 
asemenea, trebuie intens'ficată 
munca în rîndurile membrilor
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cooperatori și a țăranilor cu 
gospodării individuale pentru a 
vinde statului cantități sporite 
do produse agroalimentarc.

Conducerile ministerelor .ale 
centralelor industriale și ale 
întreprinderilor, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
trebuie să pună in centrul pre
ocupărilor lor realizarea inte
grală a volumului de investiții 
și construcții-montaj pe anul 
1970 și respectarea strictă a ter
menelor de punere în funcțiu
ne, dînd prioritate obiectivelor 
cu caracter productiv și con
strucției de locuințe. Pentru 
completarea necesarului de ma
teriale, consiliile populare tre
buie să valorifice în mai mare 
măsură resursele locale, să or
ganizeze pe scară largă produ
cerea de cărămizi, var, țigle, 
extragerea de piatră și balast 
etc.

Este de datoria noastră, to
varăși deputaț-i, ca în întreaga 
acțiune de refacere a distruge
rilor și recuperarea pagubelor 
provocate de calamități, să asi
gurăm o largă participare a tu
turor categoriilor populației — 
tineri și vârstnici, băi bați și fe
mei cetățeni de toate profesii
le, de la orașe și sate.

Consiliile populare, cu , spri
jinul organizațiilor sindicale, 
de femei și tineret,' sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
vor trebui să mobilizeze cetățe
nii la ample acțiuni de muncă 
patriotică pentru reconstrucția 
unităților economice și social- 
culturale și realizarea număru
lui de locuințe prevăzut în fie
care localitate, să întreprindă 
măsuri pentru consolidarea di
gurilor și efectuarea unor noi 
lucrări de apărare, pentru su
pravegherea permanentă a ni
velului apelor, să întocmească 
planuri de acțiune pentru eva
cuarea, în caz de pericol, a uni
tăților economice, social-culțu- 
rale Și a populației din zonele 
inundate.

Pentru prevenirea în viitor a 
unor astfel de calamități, o im
portanță deosebită o are reali
zarea Programului Național 
aprobat de plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din martie a.c. cu privi
re la gospodărirea rațională a 
resurselor de apă. extinderea 
lucrărilor de irigații, îndiguiri, 
desecări și de combatere aațo- 
ziunii solului pe anii 1971-^75 
și prevederile de perspectivă 
pînă in 1985 în acest domeniu.

Pe baza indicațiilor conduce
rii partidului, ale tovarășului 
Ceaușescu personal, în prezent 
se elaborează un program supli
mentar de lucrări ce se impun 
a fi executate pentru apărarea 
împotriva inundațiilor, înde
osebi prin crearea unor bazine 
de acumulare a apei pe cursu
rile superioare ale riurilor, co
rectarea și regularizarea cursu
rilor de apă, consolidarea și su- 
praînălțarea digurilor existente 
și construirea de noi diguri, 
extinderea lucrărilor antierozio- 
nale și de împăduriri.

La realizarea programului na
țional de gospodărire a apelor, 
precum și a lucrărilor suplimen
tare ce se prevăd pentru apăra
rea împotriva inundațiilor, ală
turi de eforturile mari pe care 
le face statul, trebuie să se asi
gure o largă participare a popu
lației prin muncă patriotică și 
contribuție materială. In fieca
re județ și în fiecare localitate 
din zonele inundabile trebuie 
luate de îndată măsuri concrete 
pentru precizarea și eșalonarea 
lis^ă-hor ce vor fi executate, 
organizarea șantierelor și sta
bilirea pe fiecare unitate eco
nomică, organizație de masă și 
familie a volumului de lucrări 
ce trebuie să-l execute.

Este o îndatorire patriotică a 
fiecărui cetățean să participe 
'pe măsura puterilor sale la 
complexul de lucrări menit să 
facă imposibilă repetarea cala
mităților suferite de țara noas
tră în primăvara acestui an.

Măsurile stabilite de recenta 
plenară a Comitetului Central 
al partidului, hotărîrea cu care 
oamenii muncii luptă pentru re
cuperarea pagubelor suferite ne 
întăresc convingerea că, prin 
eforturile întregii noastre na
țiuni socialiste, sarcinile de 
plan pe anul în curs și pe în
tregul cincinal 1966—1970 vor 
fi îndeplinite cu succes, asigu- 
rîndu-se temelii trainice înfăp
tuirii programului de dezvolta
re a patriei noast.ros elaborat 
de. Congresul al X-lea’al Parti
dului Comunist Român.

— prezentată de tovarășul Augustin 
procurorul general al Republicii Socialiste

In aducerea la îndeplinire a 
îndatoririlor constituționale
ce-mi revin ca organ ales de 
Marea Adunare Naționala, vâ 
rog să-mi permiteți a vă face 
o prezentare a raportului cu 
privire la activitatea procura
turii în anul 1969, raport care 
a fost pus la dispoziția fiecărui 
tovarăș deputat.

Organele procuraturii — des- 
fășurîdu-și activitatea în con
dițiile aplicării unor măsuri cu 
caracter legislativ de o deose
bită importantă, luate în ultimii 
ani — s-au străduit să îndepli
nească sarcinile trasate prin 
documentele de partid și oe 
stat, pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor 
muncii, a tutuor legilor stalu
lui, a ordinii de drept socialis
te din țara noastră împotriva 
celor care atentează la intere
sele poporului, la cauza socia
lismului.

în acest cadru, organele pro
curaturii au militat neabătut 
pentru traducerea în fapt a po
liticii partidului de promovare 
a spiritului de dreptate și echi
tate socială, de respectare 
strictă a legii de către toate or
ganele statului și de către toți, 
cetățenii, condiție esențială a 
realizării unui climat prielnic 
pentru desfășurarea muncii paș
nice și creatoare a întregului 
popor.

în ceea ce privește starea 
legalității, comparativ cu pe
rioadele precedente, raportul 
evidențiază că acțiunea de frî- 
hare și lichidare a încălcărilor 
de lege se manifestă tot mai 
activ,, ca un proces specific 
actualei etape de dezvoltare a 
societății noastre socialiste :

EXPUNEREA
la darea de seamă asupra activității Tribunalului 

Suprem în anul 1969
— prezentată de tovarășul Emilian Nucescu, 

președintele Tribunalului Suprem —
Prezentarea dării de seamă a- 

supra activității Tribunalului 
Suprem in lata Marii Adunări 
Naționale constituie un eveni
ment de o importantă deose
bită pentru continua perfecțio
nare a activității de înfăptuire 
a justiției în țara noastră.

Deoarece in darea de seamă 
— înmînată tuturor deputali- 
lor — a fost înfățișată mai pe 
larg activitatea desfășurată de 
instanța supremă și celelalte 
instanțe judecătorești, vă rog 
să-mi îngăduiți ca, în cuvîntul 
meu, să relev în fața dv. numai 
unele din aspectele esențiale 
ce se degajă din analiza aces
tei activități.

Membrii Tribunalului Suprem 
au fost în permanentă preocu
pați să contribuie cu eficiență 
sporită la apărarea și întărirea 
legalității și ordinii de drept 
socialiste. Exercitîndu-și atribu
țiile sale de control general 
asupra activității tuturor instan
țelor judecătorești, Tribunalul 
Suprem a constatat că activita
tea de judecată a acestora a 
marcat o îmbunătățire fată 
de anii precedenți, judecătorii 
manifestînd mai multă grijă și 
simț de răspundere pentru apli
carea corectă și unitară a legii, 
pentru apărarea valorilor so
ciale, restabilirea drepturilor 
încălcate ale persoanelor și 
realizarea cît mai deplină a 
rolului educativ-preventiv al 
justiției. împotriva celor care 
și-au permis să sustragă ori să 
prejudicieze în orice mod pro
prietatea obștească, precum și 
a acelora ce au atentat la via
ta, libertatea, demnitatea sau

Cuvîntul de închidere a sesiunii 
rostit de tovarășul Ștefan Voitec

Stimate tovarășe și
Stimați tovarăși deputați,
încheiem lucrările sesiunii a 

patra a celei de-a șasea le
gislaturi a Marii Adunări Na
ționale, sesiune laborioasă, ca
re s-a desfășurat timp de peste 
trei luni, atit în ședințe plena
re, cit și in cadrul comisiilor 
permanente. Bilanțul ei reflec
tă o nouă și substanțială con
tribuție la extinderea continuă 
a activității forului suprem al 
țării, la înfăptuirea consecven
tă a politicii partidului și sta
tului nostru, a programului de 
înflorire a patriei elaborat de 
Congresul al X-Iea al Parti
dului Comunist Român.

Intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate au fost examinate 
și dezbătute numeroase proiecte 
de legi. Au fost adoptate docu
mente de mare însemnătate, 
menite să contribuie la trans
punerea în viață a măsurilor 
complexe de perfecționare mul

respectarea legilor de către 
toate organele și organizațiile 
de stat sau obștești, de către 
toți cetățenii, devine pe zi ce 
trece o realitate tot mai evi
dentă.

Rellectînd rezultatele pozitive 
obținute in activitatea de întă
rire a legalității, statistica ju
diciară arată o scădere a nu- 
anărului celor condamnați de
finitiv, în anul 1969, cu 36 la 
sută fată de media ultimilor 
trei ani.

Deși frecventa manifestărilor 
antisociale, a scăzut simțitor, 
numărul infracțiunilor care ‘e 
săvîrșesc, precum și al altoi 
fapte de încălcare a'legii este 
încă destul de însemnat.

Raportul înfățișează și conclu
ziile cu privire Ia cauzele și 
împrejurările mai importări.e 
care favorizează săvîrșirea in
fracțiunilor, subliniind printre 
acestea nivelul scăzut al con
științei celor care săvîrșesc in
fracțiuni, superficialitatea ori 
lipsa de corectitudine a unor 
angajați, deficiențe în eviden
ta, circulația și păstrarea bunu
rilor, neorganizarea corespunză
toare a controlului gestionar, a 
pazei. Analiza contribuției pro
curaturii la întărirea continuă a 
legalității învederează că lucră
torii din procuratură, în strîn
să colaborare cu organele se
curității, miliției și cu instan
țele judecătorești, au acționat 
cu simț de răspundere îu efec
tuarea ori supravegherea urmă
ririi penale. în participarea la 
ședințele de judecată șl in 
exercitarea căilor de atac, ve
ghind ca cei vinovațl, dar nu
mai aceștia, să fie trași la răs
pundere penală și sancționați 

avutul cetățenilor, s-a acționat 
cu fermitate și promptitudine, 
aplicîndu-li-se sancțiunile co
respunzătoare prevăzute de le
ge, în raport cu gravitatea 
faptelor săvîrșile și. gradul de 
pericol social ce il prezentau 
infractorii.

Din constatările făcute de 
Tribunalul Suprem, cu ocazia 
judecării proceselor, au rezul
tat însă și unele deficiente în 
activitatea de judecată a in
stanțelor, constînd în greșita 
stabilire a situației de fapt din 
proces, ca urmare a neadminis- 
trării tuturor probelor necesare 
sau neverificării apărărilor invo
cate de părți, precum și în gre
șita aplicare a legii sau a unor 
pedepse nejust proporționaliza- 
te. S-a observat, totodată, la 
unii judecători o tendință de 
slăbire a fermității în sancțio
narea unor infracțiuni grave, 
prin acordarea uneori cu ușu
rință a circumstanțelor atenu
ante sau a suspendării execu
tării pedepselor.

Pentru remedierea lipsurilor 
constatate, Tribunalul Suprem a 
trebuit să desființeze liotărîrile 
penale și civile greșite, lînd 
indicații instanțelor în vederea 
unei corecte aplicări a legii, cu 
asigurarea respectării garanții
lor procesuale și a drepturilor 
legitime ale tuturor părților din 
proces. Această preocupare se 
situează pe linia trasată prin 
documentele de partid privind 
necesitatea înlăturării cu hotă
rî,re a oricăror manifestări de 
subiectivism, de încălcare a 
legalității, care în trecut au 

tilaterală a activității econo
mice și sociale.

In cadrul amplei dezbateri 
publice a proiectelor de legi, 
în întreprinderi, in organizații 
economice, în unități agricole 
de stat și cooperatiste, în in
stituții, — grăitoare manifesta
re a democratismului orindui
rii noastre socialiste — ma
sele largi cetățenești și-au ex
primat adeziunea față de regle
mentările propuse, apreciindu- 
le ca instrumente necesare și 
eficace pentru consacrarea 
trainică a principiilor socialis
mului în toate domeniile vieții 
economice și sociale. Interesul 
viu manifestat cu acest pri
lej de milioanele de munci
tori, țărani cooperatori și in
telectuali și-a găsit expresia, 
intre altele, în numeroasele 
propuneri și sugestii făcute in 
cursul dezbaterilor publice. A- 
cestora Ii s-au alăturat propu
nerile și amendamentele for
mulate de deputați, de care s-a 

cu toată severitatea, în taport 
cu gradul de pericol social al 
laptelui- să\ irșite.

Totodată, au fost extinse și 
intensificate mijloacele de pre
venire a săvîrșirii infracțiunilor, 
punîndu-se un accent deosebit 
pe mijloacele de influențare ob
ștească, pe rolul opiniei publice 
in combaterea și lichidarea cau
zelor și condițiilor care gene
rează sau înlesnesc asemenea 
manifestări antisociale.

S-a acordat, dc asemenea, o 
importanță deosebită asigurării 
respectării legii în procesele 
civile, în activitatea organelor 
din administrație și economice, 
precum și în alte domenii ale 
vieții sociale, iar sesizările, 
cererile și reclamatiile oameni
lor muncii au fost examinate
și rezolvate cu o atenție spo
rită, luîndu-se măsuri de resta
bilire a respectului legii.

în raport am evidential, tot
odată, principalele leîiciențe 
din activitatea organelor pro
curaturii, îndeosebi lipsa de 
fermitate manifestată in unde 
cazuri de procurori, in ce pri
vește trimiterea în judecată 
ori luarea măsurii arestării pre
ventive atunci cînd aceasta se 
țntpnnea și erau îndeplinite 
condițiile prevăzute de lege, 
precum și nelichidarea tuturor 
cazurilor de tragere nejuslifi- 
cată la răspundere penală a 
unor cetățeni. Asemenea lip
suri, deși față de perioadele 
precedente nu reprezintă decît 
cazuri izolate, sînt totuși inad
misibile.

Sîntem hotărîți să acționăm 
în mod neabătut pentru lichi
darea tuturor lipsurilor releva
te, astfel îneît organele pre-

dus la unele abuzuri >i repte- 
siuni nedrepte.

In afara soluțiilor orii de 
speță, Tribunalul Suprem a 
adus o contribuție însemnată 
la justa orientare a instanțelor 
și asigurarea aplicării unitare a 
legii prin decizii de înrîreunaie, 
avind o valoare de principiu 
in rezolvarea unor p obleme 
de drept controversate.

Pentru a asigura practicii ju
diciare a Tribunalului Suprem 
întreaga eficacitate socială, au 
lost publicate culegeri de luci
zii, repertorii și alte Iu. ari ue 
specialitate, care sînt de un real 
folos pentru toți juriștii.

în încheierea acestei succin
te treceri în revistă a rezulta
telor obținute, putem afirma 
cu deplin temei că în anul 1969 
activitatea Tribunalului Suprem 
și a celorlalte instanțe judecă
torești s-a desfășurat la un 
nivel calitativ îmbunătățit față 
de trecut. Totuși, această acti
vitate poate și trebuie să fie 
ridicată pe o treaptă superioară, 
prin adaptarea ei în mai mare 
măsură la cerințele actuale ale 
vieții sociale și intervenirea cu 
mai multă hotărîre în acele 
domenii în care s-au constatat 
deficiențe.

Membrii Tribunalului Suprem 
trebuie să se preocupe într-o 
măsură și mai mare de cunoaș
terea realităților și a împreju
rărilor care stînjenesc buna 
desfășurare a activității instan
țelor ierarhic inferioare, prin 
întărirea legăturii ' u acestea, 
prin studierea temeinică a 
practicii lor judiciare și prin 
emiterea unor decizii de îndru

ținut seama la redactarea fi
nală a proiectelor de legi.

Potrivit normelor constituțio
nale, actuala sesiune a exami
nat și adoptat legile pentru a- 
probarea decretelor emise de 
Consiliul de Stat, între sesiu
nile Marii Adunări Naționale, 
consfințind astfel reglementări 
de o deosebită însemnătate e- 
conomică, socială, politică și e- 
lică, a căror validitate și efi
ciență au fost confirmate în 
procesul aplicării lor in prac
tică.

Comisiile permanente ale Ma
rii Adunări Naționale au des
fășurat în cursul actualei se
siuni o rodnică și bogată acti
vitate, Ia lucrările lor partici- 
pind activ un marc număr de 
deputați. Ele au examinat pro
iectele de legi supuse dezba
terilor, au ascultat din însăr
cinarea Consiliului de Stat ra
poarte și informări ale miniș
trilor și conducătorilor de in

Alexa, 
România —

curatorii, prin întreaga lor ac
tivitate, să contribuie la apli
carea justă și unitară a legii, 
la înlăturarea abuzurilor și 
arbitrariului, a oricărui subiec
tivism, apărînd deopotrivă atît 
interesele generale, cît și drep
turile și libertățile ce.ățeuilor.

Pentru aplicarea și respecta
rea neabătută a legilor statu
lui. în munca de viitor vom 
tine seama de concluziile rit s- 
prinse la Consfătuirea cadre
lor de bază din securl’ate, mi
liție, procuratură și justiție, cu 
care prilej tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — făcînd o analiză 
obiectivă, realistă a fenomenu
lui infracțional — a dat îndru
mări prețioase pentru activita
tea de prevenire și combatere a 
tuturor cazurilor de încălcare 
a legii.

Consider că examinarea da 
către Marea Adunare Națională 
a activității procuraturii va con
tribui la perfecționarea acestei 
importante instituții a statului 
nostru socialist, la îndeplinire» 
rolului organelor procuraturii 
în realizarea sarcinilor care le 
revin din documentele Congre
sului al X-lca al partidului.

Asigur că lucrătorii din Pro
curatura Republicii Socialiste 
România — conștienți de răs
punderea lor fată de clasa 
muncitoare, fată de întregul 
nostru popor — vy 'iipta neo
bosit, cu toate forțele, pentru 
traducerea în viață a politicii 
partidului, de întărire continuă 
a legalității socialiste, pentru ca 
întreaga activitate socială și 
de stat să fie întemeiată pe 
respectul legii.

mare în acele domenii în care 
s-au constatat lipsuri. Prin în
treaga lor activitate judiciară, 
ei trebuie să contribuie holă- 
rîtor la aplicarea neabătută a 
legilor statului socialist, in a- 
părarea intereselor generale g 
ale celor personale.

O îmbunătățire substantiate 
a activității tuturor instanțelor 
nu se poate însă realiza fără 
ridicarea la un nivel și mai 
înalt a conștiinței judecătoru
lui. Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru, 
„Concepția după care judecă
torul răspunde în fata conștiin
ței sale trebuie completată cu 
aceea că el trebuie să aibă o 
înaltă conștiință socialistă, co
munistă, că răspunde în 'ița 
poporului de felul cum își în
deplinește îndatoririle". în acest 
scop, este necesar ca judecă
torii să-și perfecționeze conti
nuu pregătirea politico-ideolo- 
gică, cunoștințele juridice și de 
cultură generală.

în numele tuturor membrilor 
Tribunalului Suprem, vă rog 
să-mi permiteți să vă asigur că 
și în activitatea de viitor ne 
vom consacra întreaga pricepe
re și putere de muncă pentru 
a ne îndeplini în mod exemplar 
mandatul încredințat de Marea 
Adunare Națională, astfel ca, 
prin hotărîrile ce le vom pro
nunța, să sporească sentimen
tul de încredere al cetățenilor 
în forța vie a legii, să capete 
noi valențe contribuția organe
lor judecătorești la opera de 
edificare a socialismului în tara 
noastră.

stituții centrale, au analizat 
modul în care organele de stat 
înfăptuiesc politica partidului 
și guvernului și asigură apli
carea legii.

In exercitarea atribuțiilor sale 
de control. Marea Adunare Na
țională a dezbătut și aprobat 
Raportul procuraturii și Darea 
de seamă a Tribunalului Su
prem privind activitatea des
fășurată în anul 1969 și măsu
rile pentru aplicarea consec
ventă și unitară a legii în toa
te domeniile de activitate, pro
movarea principiilor (le justi
ție și echitate socială, educarea 

-cetățenilor în spiritul respectă
rii legilor și al întăririi ordi
nii de drept socialiste.

Un moment cu totul deosebit 
în lucrările actualei sesiuni l-a 
constituit punctul înscris pe or
dinea de zi a ședinței noastre 
de ieri, referitor la calamitățile 
naturale din primăvara acestui

(Continuare în pag. a 3-a)
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an și măsurile pentru înlătu
rarea efectelor lor. In cursul 
dezbaterilor, care s-au încheiat 
prin adoptarea hotărîrii de a- 
probare a activității depuse de 
guvern în această perioadă de 
grele încercări și a măsurilor 
preconizate pentru viitor, s-a 
dat o înaltă apreciere abnega
ției, spiritului de sacrificiu și 
eroismului întregului nostru po
por in lupta împotriva stihiilor 
naturii, pentru refacerea imen
selor valori materiale distruse. 
Biroul Marii Adunări Naționale 
ține să accentueze asupra da
toriei de mare răspundere ce 
ne revine nouă, tuturora, ca 
deputați, de a contribui, prin 
toate forțele noastre. — la mo
bilizarea maselor largi de ce
tățeni în acțiunea vastă pentru 
înfăptuirea hotărîrilor recentei 
plenare a Comitetului Central 
al partidului, a măsurilor sub- 
lin;-te în fața plenarei de se
cretarul general al partidului,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind lichidarea deplină, încă 
in cursul acestui an, a urmă
rilor calamităților naturale, 
realizarea integrală a planului 
de stat, asigurarea unei baze 
puternice pentru viitorul cin
cinal.

Dezbaterea informării cu pri
vire Ia activitatea internațio
nală a Republicii Socialiste Ro
mânia în anul 1969 a prilejuit 
o nouă și impresionantă apro
bare a politicii externe înfăp
tuită de partidul și guvernul 
nostru, politică susținută cu 
toată puterea de întregul po
por. Marea Adunare Națională 
a reafirmat hotărirea statului 
nostru socialist de a acționa cu 
fermitate Și in viitor pentru 
promovarea politicii externe în
dreptate spre dezvoltarea prie
teniei și cooperării cu toate ță
rile socialiste, a colaborării cu 
celelalte state, fără deosebire 
de orînduire socială, a solida
rității active cu popoarele care 
luptă pentru libertate națională

și progres social, pentru destin
dere, securitate și pace în ~ 
ropa și în întreaga lume.

Tovarășe și tovarăși, 
Lucrările sesiunii actuale 

flectă, cu putere, voința dc 
clintit a națiunii noastre socia
liste de a-și pune toate forțele 
în slujba înfăptuirii obiective
lor înscrise în programul sta
bilit de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Reîntorși la locurile noastre 
de muncă, în mijlocul alegăto
rilor, care ne-au investit cu în
crederea lor, ne revine îndato
rirea de a le înfățișa impor
tantele legi și hotărîri adoptate 
în această sesiune, de a acțio
na neobosit, împreună cu ma
sele de cetățeni, pentru 
cerea lor în viață.

Birou] Marii Adunări 
nale 
rășe 
tați, 
cese 
Iră.

Declar închise lucrările se
siunii.

Eu-

re- 
ne-

tradu-

Națio- 
tova- 
depu-

vă urează, stimate 
și stimați tovarăși 
spor la muncă și noi suc- 
în activitatea dumneavoas-

Expunerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor 

cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat

țUrmate din pag 1)

caz de tratamentsanitare, în 
ambulatoriu.

Pentru a veni în sprijinul 
activității educative desfășurate 
de organizațiile de tineret, prin 
decretele nr. 127 și 149/1970 au 
fost stabilite condițiile în care 
organizațiile socialiste pot trans
mite în folosință Organizației 
Pionierilor și Uniunii Tineretu
lui Comunist unele bunuri mo
liile și i molii le proprietate de 
stat, necesare desfășurării acti
vităților culturale, sportive, tu
ristice și de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei.

Adoptarea Decretului nr. 
453/1970 pentru stabilirea și 
sancționarea unor contravenții 
privind regulile de conviețuire 
socială, liniștea și ordinea pu
blică se înscrie pe linia lichi
dării, cu fermitate, a oricăror 
manifestări antisociale, contrare 
normelor de bubă-cuviință ți 
incompatibile cu ținuta morală 
a omului societății socialiste: 
prin acest decret se asigură o 
sancționare promptă tuturor a- 
• elora care manifestă mentali
tăți înapoiate și dăunătoare, 
tendințe dc parazitism, refuză 
să se încadreze într-o muncă 
utilă, tulbură ordinea și liniș
tea publică. încâlcind astfel

eele mai elementare reguli de 
conviețuire socială.

Tn domeniul dreptului penal, 
menționăm Decretul nr. 154/1970 
prin care au fost aduse preci
zări unor dispoziții din Codul 
Penal și Codul de procedură 
penală, și IH'cretul nr. 34/1970 
privitor la posibilitatea eliberă
rii pe cauțiune și executarea 
pedepsei închisorii prin obliga
re la plata unei amenzi, pen
tru unele categorii de infrac
tori.

Intensificarea traficului ru
tier în țara noastră a necesitat 
revederea și îmbunătățirea re
glementărilor existente cu pri
vire la circulația pe drumurile 
publice, îmbunătățire care a 
fost realizată prin Decretul nr. 
128/1970.

In vederea «ducerii la înde
plinire a directivelor de partid 
cu privire la ajutorarea grab
nică a populației sinistrate din 
cauza recentelor inundații și 
alunecări de terenuri, prin De
cretul nr. 287/1970 s-au sta
bilit măsuri <!<• Sprijinire a ce
tățenilor din localitățile cala
mitate, corespunzătoare necesi
tăților legate de adoptarea, cu 
maximă urgentă, a unor regle
mentări legale menite să ușu
reze acțiunea de refacere a 
gospodăriilor distruse sau grav

avariate ale cetățenilor. In acest 
scop, s-a prevăzut posibilita
tea ele atribuire, în proprieta
tea sau folosința veșnică a ce
tățenilor, de către comitetele e- 
xeeutive ale consiliilor populare 
sau cooperativele agricole de 
producție, a terenurilor nece
sare refacerii gospodăr iilor per
sonale, și au fost stabilite unele 
măsuri pentru folosirea judici
oasă a terenurilor proprietate 
de stat, situate în perimetrul 
conslruibil al municipiilor sau 
orașelor și în vetrele de sat.

Decretele pe care le-am men
ționat în cuprinsul expunerii 
au fost examinate și avizate 
favorabil, în stadiul de proiect, 
de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, ale 
căror observații au fost avute 
în vedere la adoptarea acestor 
decrete de către Consiliul de 
Stat.

Ținînd seama de prevederile 
constituționale, potrivit cărora 
normele cu putere de lege e- 
mise de Consiliul de Stat între 
sesiunile Marii Adunări Națio
nale se supun acesteia, la pri
ma sa sesiune, vă rugăm a ho
tărî adoptarea ca legi a tuturor 
proiectelor ce v-au fost pre
zentate.

de direcție 
propunerile 

în a’dunările 
dublarea

dunările generale ale organiza
țiilor de bază, promovarea ca
drelor etc. S-au desprins, de a- 
semenea, observațiile tovarășu
lui loan Badea, activist al 
comitetului municipal de partid, 
privind slaba preocupare pen- 
trii ridicarea continuă a califi
cării muncitorilor, precum și 
recomandările făcute de tova
rășul Gheorghe Feier, secretar 
al comitetului municipal de 
partid, privind înlăturarea for
malismului în muncă, întărirea 
exigenței fiecărui membru de 
partid pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-i sînt trasate. Vor
bitorul a subliniat necesitatea

competență activitatea de primi
re în partid, a îndrumat și spri
jinit organizațiile de bază pen
tru repartizarea 
forțelor partidului 
cheie ale procesului 
tie.

Discuțiile care au 
punerii făcute de tovarășul loan 
Cherecheș, au fost animate, vor
bitorii dovedind o temeinică 
cunoaștere a schimbărilor pe
trecute în volumul și confi
gurația problemelor de produc
ție, în calitatea și structura 
forței de muncă intervenite în 
lumina unor hotărîri de partid 
ale organelor superioare și pro-

evidență unele deficiențe care 
se mai manifestă în stilul de 
muncă, a prilejuit numeroase 
propuneri menite să conducă 
la îmbunătățirea activității de 
viitor. Participanții la dezbateri 
au apreciat că una dintre prin
cipalele forme de popularizare 
a hotărîrilor de partid și de 
stat o constituie adunările ge
nerale ale comuniștilor. Ținînd 
seama de acest fapt, o impor
tanță deosebită va trebui acor
dată pregătirii temeinice a n- 
dunărilor generale, asigurării 
unui conținut corespunzător te
melor puse în dezbatere, re- 
ârii unui cadru propice afir
mării deschise a spiritului cri
tic și autocritic. In rapoi t cu 
sarcinile care izvorăsc din lio- 
tărîrile de partid și de stat, in 
anumite domenii de activitate, 
adunările generale trebuie să 
adopte cele mai corespunzătoa
re măsuri, să repartizeze sar
cini concrete pe membri de 
oartid in vederea materializării 
.lor.

In încheierea dezbaterilor pri
lejuite de schimbul de expe
riență a luat cuvîntul tovarășul 
CLEMENT NEGRUȚ, prim-sc- 
cretar al Comitetului munici
pal de partid, care a făcut ce
lor prezenți recomandări deo
sebit de utile în activitatea de 
viitor.^ îmbunătățirea stilului de 
muncă al organelor și organi
zațiilor de partid, aplicarea ce
lor mai adecvate metode pen
tru îndeplinirea hotărîrilor or
ganelor superioare de partid, 
privind înfăptuirea sarcinilor e- 
eonomice, trebuie să constituie 
o preocupare continuă a co
mitetelor de partid, a spus, 
printre altele, vorbitorul. Etapa 
actuală ridică sarcini tot mai 
sporite, pentru îndeplinirea că
rora este necesară o muncă co
lectivă, intensificarea controlu
lui de partid, înlăturarea for
malismului.

Dezbaterile vii, animate, rare 
s-au purtat în cadrul schi ni.Hi
ba de experiență de la mina 
Petrila dovedesc că activitatea 
de zi cu zi a comitetelor de 
partid de la exploatările minie
re este tot mai mult orientată 
sure esența problemelor econo
mice, spre continua îmbunătă
țire a organizării producției ,și 
a muncii, a îmbunătățirii vie
ții interne de partid în vede
rea îndeplinirii cu succes s 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor colectivelor de mun
că.

ea 
muncă

me de activizare 
însăși o metodă 
înnoită.

împărtășind din 
organizației de partid a minei 
Petrila, tovarășul loan Chere
cheș, secretarul comitetului de 
partid s-a referit în cuvîntul 
său, atît la căutările de zi cu 

‘ zi pe linia îmbunătățirii meto
delor de muncă pentru popu
larizarea, cunoașterea și urmă
rirea aplicării în viață a hotă- 
ririlor de partid și de stat a 
promovării unui stil de muncă 
adecvat actualei etape, bazat 
pe principiul muncii colective, : 
cît și la rezultatele concrete ob- '. 
ținute în procesul de produc- ' 
ție. Ceea ce a caracterizat ac
tivitatea comitetului de partid 
de la această mină a 
noașterea aprofundată 
țiilor fiecărui loc de 
repartizarea de sarcini 
membrilor de partid, 
tuturor factorilor răspunzători 
în realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate 
întrecerea .socialistă.

• Rod al preocupărilor de zi cu 
zi ale comitetului de partid al 
minei Petrila pentru 
nerea în viață a hotărîrilor or
ganelor superioare de partid 
sînt, de exemplu, rezultatele 
obținute de colectivul de la 
această mină la indicatorul de 
calitate al producției. Aceste 
rezultate sintetizează de altfel 
un întreg șir de măsuri orga
nizatorice pornite din inițiativa 
comitetului de partid. La baza 
aplicării acestor măsuri a stat 
principiul muncii colective; ac
țiunile comitetului de partid au 
fost temeinic pregătite prin 
mobilizarea tuturor comuniști
lor, prin atragerea permanentă 
a întregului colectiv de sala- 
riati la îndeplinirea hotărîrii

- prin 
de

experiența

fost cu- 
a condi- 

muncă, 
concrete 

atragerea

în

transpu

riați la îndeplinirea 
comitetului de partid. La aceas
tă mină spre exemplu în prime
le două luni ale anului. pre
cum și în decada I-a a lunii 
martie s-a înregistrat o depă
șire neadmisă a indicatorului 
de calitate. La recomandarea 
comitetului de partid, organiza
țiile de bază au analizat în 
luna martie posibilitățile de 
îmbunătățire a calității cărbu
nelui. Totodată, în ședința co
mitetului de direcție din ace
eași lună, în afara problemelor 
curente, a fost adusă în discu
ție și calitatea cărbunelui. Mă
surile stabilite de comitetul de

In această săptămîna

partid și comitetul 
au corespuns cu 
comuniștilor făcute 
generale, și anume, 
probelor de șist vizibil, inten
sificarea controlului la locurile 
de muncă asupra modului 
alegere a șistului, 
evoluției calității 
prin factorii cheie 
lui de producție — 
găzi, maiștri, șefi de 
șefi de zone etc. La toate aces
te măsuri se adaugă discuțiile 
individuale și colective purtate 
de către birourile organizațiilor 
de bază cu muncitorii, cu ca
drele de specialitate pentru spo-

de 
urmărirea 

cărbunelui 
ai procesu- 
șefi de bri- 

raioane,

judicioasă a 
: pe locuri 

de produc-

urmat ex-

SPRE ESENȚA
PROBLEMELOR

I
EW1

rirea răspunderii acestora față 
de calitatea cărbunelui, discuții 
organizate și conduse de însăși 
membrii comitetului de partid 
al minei. Eficiența unor aseme
nea măsuri își găsește reflecta
rea în faptul că trimestrul al 
II-lea s-a încheiat cu un benefi
ciu suplimentar de peste 700 
mii lei ca urmare a încadrării 
în indicatorul de calitate.

în continuare, sfera de acțio
nare pentru sporirea răspunde
rii fiecărui comunist a fost 
gită. Comisiile economică și 
gan-zatorică ale comitetului de 
partid al minei au intrat tot 
mai mult în miezul probleme
lor, antrenînd colective largi 
de salariați la efectuarea unor 
studii sau aplicarea unor mă
suri. Bunăoară, comisia econo
mică a întreprins, după indica
țiile comitetului de partid, un 
studiu privind utilizarea timpu
lui de lucru al minerilor, des
coperind rezerve prețioase de 
timp care pot duce la sporirea 
randamentului în abataje. O 
altă comisie, cea organizatorică 
a studiat posibilitățile de întă
rire a rîndurilor organizației 
de partid a minei. Pe baza stu
diului efectuat, comitetul de 
partid • condus cu mai multă

lSr-
or-

ter

prii, schimbări care cer dc la 
sine îmbunătățirea de zi cu zi 
a stilului și metodelor de mun
că ale comitetului de partid pe 
mină. 'Tovarășii Emanoil Diaco- 
nu, secretarul organizației de 
buză nr. 2 B din cadrul minei 
Petrila. Petru Barbu, prim-se- 
cretar al comitetului orășenesc 
de partid Vulcan, Nicolae Voi- 
cescu, locțiitor al secretarului 
comitetului de partid al minei 
Lonea au relatat, rînd pe rînd, 
din experiența acumulată de 
comitetul de partid din unită
țile respective precum și despre 
măsurile ce trebuie luate pen
tru eliminarea unor lacune, în
tărirea controlului aplicării ho
tărîrilor de partid și de stat, 
activizarea tuturor comuniști
lor la viața internă de organi
zație. Alți vorbitori între care 
tovarășii Otto Tomșa, Gheorghe 
Cordea și Traian lonuț, instruc
tori ai comitetului municipal de 
partid, Ion Rațek, secretar al 
comitetului de partid al mi
nei Lupeni au abordat, cu com
petență, probleme legate de în
tărirea vieții interne de orga
nizație, consultarea mai largă a 
comuniștilor în probleme tie 
producție, atragerea conducăto
rilor procesului de producție la 
dezbaterile comuniștilor din a-

îmbunătățirii stilului și metode
lor de muncă ale comitetului 
de direcție pentru organizarea 
producției in vederea ridicării 
eficienței întregii activități eco
nomice, pentru folosirea judi
cioasă a cadrelor, pentru crea
rea unei atmosfere sănătoase de 
lucru în fiecare colectiv și for
mație dc muncă.

Partiripanții la discuții în 
cadrul schimbului de experien
ță au subliniat pregnant nece
sitatea creșterii rolului condu
cător al organizațiilor de par
tid. Pi-in activitatea lor de zi 
cu zi organele și organizațiile 
de pailid trebuie să-și sporeas
că capacitatea de a găsi noi 
soluții, de a stabili căile, mo
dalitățile și mijloacele de în
deplinire a hotărîrilor organelor 
de pailid, superioare și proprii. 
Organizațiile dc partid au da
toria să desfășoare o activitate 
dinamică, de perspectivă, să 
indice comuniștilor și celorlalți 
oameni ai muncii direcțiile, o- 
bieetivele principale asupra că
rora trebuie concentrate efor
turile.

Schimbul de păreri a consti
tuit uo mijloc important pen
tru generalizarea experienței 
înaintate acumulate de unele 
comitete de partid, a scos în

11,00
12.00
12,30
13,15

19,30
20,00

Telejurnalul de seară. 
„La horă-n sat“. „Cind 
aud cucul cintînd". Emi
siune de versuri și cîn- 
tece populare.
Film artistic : „Confiden
ță unei perne" cu Doris 
Day, Rock Hudson și 
Tony Kendall.
Timpul orașului. Repor
taj.
Imagini sonore, cu Mi- 
haela Mihai și Sile Di- 
nicu.
Telejurnalul de noapte.

ina-DUMINICA 12 IULIE
9,09 Deschiderea emisiunii. 

Vara copiilor. Transmisie 
în direct de la Ștrandul 
Tineretului.

10,00 Viața satului. 
Plenarei C.C. 
și ale M.A.N. 
rul lucrărilor 
.Oamenii

14,45
15,50
10,00

20,30
Fot-lae Mihai, șeful secției L4 

Petroșani și a lui Mihai Zol- 
tan, șeful eșalonului Refac- 
ții C.F.—Pui, au reușit ca vi
neri dimineața, la ora 7,30 
să dea cale liberă trenurilor 
pe această importantă arteră 
feroviară.

Ne-au hărțuit iar în săp
tămîna asta ploile. Prea 
mulți orășeni din Valea noas
tră nici nu știu. Ori poate 
au auzit că... ,,a fost ceva". 
ân seara zilei de mier

curi (9 iulie a.c.) fo
restierii de la sccto- 

Lonea, exploatarea 
au intrat in alertă, 
auto a' fost distrus 
metri.

S-a muncit energic în 
le următoare, cu 
și excavatoarele I.C.F. 
T.C.M.M., cu oamenii de. la 
unitatea de exploatare a lem
nului. Vineri seafa, ' . 
rul Gh. Tudorache, de la sec
toral Lonea a raportat reda
rea în circulație a drumului.

șa ploaie nu mai vă
zuse Maria Bodesc, 
cantonierul de servi

ciu de joi după-amiază de la 
Rușor, Rîul din apropiere ie
șise din albie și apele lui 
galbene și învolburate ame
nințau linia ferată. Anunțat, 
feroviarul Petru Mircea, șef 
de echipă din cadrul secției 
L 4 — Petroșani, care răspun
dea de sectorul respectiv, a 
luat măsurile de închidere a 
liniei : nu 
cula spre Simeria și Petro
șani.

...Cind a sosit trenul 
cial de la Petroșani pe la ora 
21,30, apa miloasă măsura 
deasupra liniei ferate peste 
1 metru. Cei 80 de oameni, 
civili și militari, n-au 
mult pe gînduri. Linia, 
lată pe o distanță de 1 
cu terasamentul distrus 
plet pe unele porțiuni, 
buia pusă în circulație 
mai urgent. S-a muncit cu 
nădejde pînă dimineața peste 
10 ore în șir. Demne de evi
dențiat sînt eforturile picheri
lor I. Băcanu, I. Jude, M. 
Gilcă, ale șefilor de echipă 
P. Mircea. Iv. Luca, M. Stăn- 
cioi, M. Dumitru, ale ferovia
rilor D. Jianu, Gh. Ivășcu, 
I. Dănescu. ale locotenentu
lui Toma Lazăr, care, sub 
conducerea inginerului Nico-

rui 
șelu 
mul
250

Au-
Dru-

pe

zile- 
buldozerul 

și

Lucrările 
al P.C.R. 
Calenda- 
agricole. 

„wameiiii Bărăganului" 
— reportaj. Poșta emi
siunii.

19,00

Căminul. 
De strajă patriei. 
Concert simfonic. 
Emisiune în limba 
ghiară.
Televacanță. 
Microavanpremieră. 
Duminică sportivă,
bal ; Rapid — Dinamo 
București. Transmisiune 
de la Stadionul Repu
blicii. Caiac-canoe : Re
gata Snagov — aspecte 
de Ia cursele finale. 
Campionatul mondial de 
motociclism viteză.

22,10

22,25

22,55

LUNI 13 IULIE

engleză; 12,00 Din muzica po
poarelor; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,22 Muzică ușoară; 13,45 
Nestemate ale folclorului nos
tru; 14,05 File de poveste; 14,30 
Emisiune muzicală pentru os
tași; 15,00 Cronica muzicală; 
16.00 Radiojurnal; 16.20 Un 
tînăr interpret de folclor : Ra
du Simion; 16,30 Revista eco
nomică; 17,05 Antena tinere-

♦

tului; 17,30 Concert de muzi
că populară: 18,30 O melodie 
pe adresa dv.; 19,00 Gazeta 
radio; 19,30 Săptămîna unui 
meloman; 20,05 Tableta dc 
seară; 20,10 — 365 de cîntece;
20.20 Argheziană; 20,25 Solis
tul serii — Sergiu Cioiu; 20,45 
Teatru radiofonic; 21,47 Muzi
că ușoară; 22.00 Radiojurnal:
22.20 Sport; 22,30 Meridiane 
melodii; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

sea-

se mai putea cir-

spe-

vor stră- 
sufragiile

bună 
oameni 

Atîta

„Claca" 
Cimpa), 

(căminul 
cintecele

PROGRAMUL I : 5,0.5—6.00 
Muzica dimineții; 6.05—9.30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Dezbateri cul
turale; 10,10 Curs de limba

Mihai Ilie, Tudor 
Nicolae Săvules-
Suslov, Constan-

cunoștea 
gîn- 
un-

de prim
cu

in gin e-

Mira) montan

Teatrul de Stat „Valea Jiului

ANGAJEAZA

Conditii de studii si vechime
218/1970.

Informații suplimentare se pot lua zilnic intre orele
7—15 de la sediul Teatrului, str. Grivița roșie nr. 38, 
telefon nr 12 36

(Urmare lin Dug

ț
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dintr-un program cultural-ar
tistic și sportiv, investit cu 
forme cît mai atrăgătoare și 
cariate. Azi la Petrila și Vul
can, în 9 iulie la Lupeni, in 
2 august la Aninoasa și Pe
troșani, in 6 august la Lonea 
și in 19 august la Vricani 
vor avea loc sărbători cim- 
penești cultural-sportive de 
anvergură. In 19 iulie lscro- 
nii vor găzdui mult așteptata 
„Nedeie a Tulipanului", iar la 
9 august, de Ziua minerului, 
se organizează serbări cim- 
penești în localitățile minie
re ale Văii Jiului. Progra
mul cultural-artistic și spor
tiv va avea perioada de 
„vîrf“ în zilele de 23 și 24 
august, cind în toate locali
tățile municipiului se vor 
desfășura serbări cimpenești 
și nedei.

Oamenii muncii vor putea 
urmări talentatele formații 
artistice de amatori din ca
drul Casei de cultură din 
Petroșani, cluburilor munci
torești și așezămintelor de 
cultură din municipiu. De la 
Casa de cultură se vor pro-

duce formațiile de muzică u- 
șoară („Atlas") și dansuri 
populare, brigada artistică de 
agitație și orchestra populară. 
Orchestrele populare și for
mațiile de dansuri de la clu
burile Lupeni și Vulcan, for
mația de dansuri a clubului 
Petrila, orchestra populară a 
clubului Lonea și formația, 
de dansuri, populare a coo
perativei „Jiul" se 
dui să cucerească 
unanime.

Dintre punctele 
interes ale programului, 
caracter specific local, men
ționăm șezătoarea 
(căminul cultural 
„Orația de nuntă" 
cultural Banița), 
fluierașilor din Jieț și Bă- 
nița, jocurile invirtita ca la 
Cimpa și Ciobănașul.

Activitățile sportive vor 
include întreceri pe care le 
anticipăm viu disputate. Azi, 
in Vulcan se va desfășura 
etapa municipală a olimpia
dei cultural-sportive a cămi
nelor muncitorești de pe lin
gă exploatările miniere, la 
fotbal, volei și popice. In 
data de 19 iulie, la Lupeni 
și Uricani, avea loc în-

trecerile finale la volei. înot, 
atletism și fotbal, din cadrul 
Cupei „Constructorul". Etapa 
municipală a Cupei mineru
lui la volei, fotbal și tir, se 
va. încheia la Petroșani, la 
2 august, iar in aceeași zi la 
Aninoasa și in 16 august la 
Lonea se vor desfășura fa
zele „Cupei a XXVI-a ani
versare" la fotbal, volei și 

‘popice.
Deschiderea tuturor mani

festărilor cultural-sportive va 
fi făcută de către renumi
tele formații de fanfară ale 
cluburilor Lupeni, Aninoasa, 
Petrila, Lonea și U.U.M. Pe
troșani.

Tot azi, in orașul Petrila 
și la clubul muncitoresc din 
Vulcan tineretul va putea 
petrece, intre orele 21 și 24, 
la carnavalele care se. vor 
organiza în aceste locuri. La 
buna desfășurare a progra
mului cultural-artistic și 
sportiv își vor aduce o con
tribuție de seamă atit uni
tățile locale de transport, 
prin punerea la dispoziție a 
mijloacelor necesare de de
plasare, cit și T.A.P.L. Petro
șani. care anunță produse de 
artă culinară de sezon.

stat 
spă- 
km, 

com-
tre- 
cît

Asistentul Oleg Soloino- 
nov ca și celelalte 3 

cadre didactice de la 
Universitatea București, care 
însoțesc grupul celor 100 ele 
studenți ai Facultății de 
educație fizică întruniți in 
tabăra de muncă patriotică 
de la Banița, erau îngrijorați 
joi, pe la ora 20. Toți cei 6 
studenți care munceau la 
punctul de lucra Băiești al 
șantierului 17 construcții CLF. 
nu se reîntorseseră încă, deși 
ar fi trebuit s-o facă de a- 
proape 3 ore. îi
prea bine în^S, să se 
dească că au putut face 
deva vreo „năzbîtie".

La ora opt și jumătate 
ra, toți cei șase studenți aș
teptați — 
Spiridon, 
cu. Pretor 
tin Popescu .și Avram Iancu 
— uzi leoarcă, murdari cu 
nămol, frînți de oboseală, dai 
avînd întipărit în priviri sen
timentul datoriei împlinite, 
apăreau în poarta școlii din 
Banița (unde sînt cazați ou 
toții). Au raportat simplu : 
„am întîtziat deoarece am 
ajutat la salvarea bunurilor 
materiale a patru case din 
Băiești, inundate de rîul care 
trece prin această comună. 
Am salvat din calea apelor 6 
saci cu grîu, două garnituri 
de mobilă, lenjerie și altele. 
Am barat intrarea viiturii în 

‘ curțile mai multor cetățeni".
Cinste vouă studenți. ați 

fost la înălțime în această 
acțiune a voastră întreprinsă 
pe cont propriu, de 
voie, față de niște 
care vă erau străini, 
omenie, atîtea simțăminte 
sînt adunate în acest gest, 
în acest ajutor 'al vostru I...

Ion MĂRGINEANU

Recent, a avut loc ședința 
de lucru a comisiei organi
zatei ice a Comitetului muni
cipal de partid. A fost ana
lizat modul de rezolvare a 
problemelor cuprinse în pla
nul de activitate al comisiei 
pe trimestrul II. stabilindu-se 
măsuri corespunzătoare pen
tru perioada trimestrelor ur
mătoare. Intre aceste măsuri 
se înscriu studiile privind 
îmbunătățirea structurii unor 
organizații de partid, analiza 
modului de rezolvare a cere
rilor și sesizărilor oamenilor 
muncii, pregătirea adunărilor 
generale ale salariaților 
altele.

Angajează de urgență un responsabil can
tină și un magazioner, ambii pentru cantina 
Petrila.

Condiții de studii și stagiu precum și salari
zarea — conform H.C.M. 914/1969.

Petroșani
V

Contabil principal
conform II.C.M
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Vizita președintelui 
Republicii Africa Centrala,

lean Bedel Bokassa
(Urmare din pag. 1)

dezvoltarea, Nestor Kombot- 
Naguemon, ministrul afacerilor 
externe, Henri-Paul Boundio, 
ministru, delegat la președinția 
Republicii, însărcinat cu secre
tariatul guvernului, Bernard- 
Christian Ayandho, ministrul 
industriei, minelor și geologiei, 
Jean-Marie Wallot, ministrul 
comerțului, Marie-Josephe 
Franck, ministrul cu probleme
le sociale, Nicolas Âwoyamo, 
secretar general adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe, și 
pe celelalte persoane oficiale 
care-1 însoțesc în vizita în 
tara noastră.

In timp ce se trag 21 de 
salve de artilerie, fanfara mili
tară aliniată pe aeroport into
nează imnurile de stat ale ce
lor două țări,

Cei doi președinți salută dra
pelul de stat al României și 
trec în revistă garda de onoare. 
Oprindu-se în fata militarilor 
Jorfelor noastre armate, preșe
dintele Bokassa li se adresează 
„bună ziua, ostași".

Generalului Jean Bedel Bo- 
kassa îi sînt prezentați apoi 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București și per

soanele oficiale române venite 
pe aeroport.

Cei doi șefi de stat primesc 
defilarea gărzii de onoare, cu 
care se încheie ceremonia so
sirii președintelui Bokassa la 
București.

Bucureștenii aflati pe aero
port fac oaspeților o caldă pri
mire. Un grup de tinere, îm
brăcate în costume naționale 
românești, oferă celor doi pre
ședinți flori.

Președintele Republicii Africa 
Centrală, Jean Bedel Bokassa, 
și președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
iau loc apoi într-o mașină des
chisă escortată de motocicliști 
și se îndreaptă spre reședința 
rezervată oaspeților.

Mii de bucureșteni aclamă pe 
cei doi președinți. Se, răspunde 
cu căldură salutului locuitorilor 
Capitalei veniți în întîmpinarea 
înaltului sol al Republicii Africa 
Centrală, țară față de care po
porul român nutrește sentimen
te de stimă și simpatie și se 
bucură de succesele obținute 
de ea pe calea dezvoltării, a 
consolidării independentei eco
nomice.

(Ager preș).

întrevedere protocolară
Sîmbătă, la ora 15,00, preșe

dintele Republicii Africa Cen
trală, generalul Jean Bedel 
Bokassa, a. făcut o vizită proto
colară președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

O gardă militară a oxczeniat 
onorul la sosirea înaltului oas
pete la Palatul Consiliului de 
Stat.

La întrevedere au participat 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne și Bujor Almășan, minis
trul industriei miniere și geo
logiei.

Oaspetele a fost însutit de 
Ange Patasse, ministrul de stat 
însărcinat cu dezvoltarea, Nes
tor Kombot-Naguemon. ministrul 
afacerilor externe, Henri-Paul 
Boundio, ministru, delegat Ia 
Președinția Republicii, însărci
nat cu secretariatul guvernului, 
și Alberto Sato, ambasadorul 
Republicii Africa Centrală în 
Republica Socialistă România.

întrevederea s-a desfășurat 
într-un climat de cordialitate.

După întrevedere, președinte
le Consiliului de Stat, Nicolae

Ceaușescp, a înmînat președin
telui Republicii Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa, ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România", clasa I.

Felicitînd călduros pe preșe
dintele Republicii Africa Cen
trală cu ocazia conferirii înal
tei distincții, președintele Ni
colae Ceaușescu a subliniat că 
aceasta constituie un simbol 
al prieteniei dintre ceie două 
popoare, al viitoarei colaborări 
în toate domeniile de activita
te.

Președintele Republicii Africa 
Centrală, generalul Jean Bedel 
Bokassa, a înmînat apo: preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, „Marca 
Cruce a Ordinului pentru Merit 
al Republicii Africa Centrală".

Felicitînd, la rîndui său, pe 
președintele Consiliului de Stat 
al României pentru înalta dis
tincție conferită, președintele 
Jean Bedel Bokassa a arătat 
că schimbul acestor înalte de
corații simbolizează prietenia 
sinceră și colaborarea dintre 
cele două țări.

După solemnitate cei 4ci 
șefi de stat și oficialitățile pre
zente la ceremonie s-au între
ținut cordial.

(Agerpres)

VIAȚA INTERNAȚIONALA
If aha

Giulio
Andreotti

PRIMELE ȘEDINȚE PLENARE ȚINUTE DE

Călătoria
Trimișii speciali Agerpres, 

Gh. Preda și N. Vamvu, trans
mit : Președintele Republicii 
Africa Centrală, generalul Jean 
Bedel Bokassa, însoțit de Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și de suita 
oficială ce i-a fost atașată, a 
plecat, sîmbătă după-amiază, cu 
un avion special, într-o călă
torie pe litoral.

La aeroportul internațional 
„Kogălniceanu", au venit în în
tîmpinarea oaspeților Petre lo- 
nescu, președintele Consiliului 
popular județean Constanța, și 
alte oficialități locale, precum și 
numeroși cetățeni ai Constan
ței. Cortegiul oficial se în-

pe litoral
dreaptă spre Mamaia unde se 
vizitează hotelul „Riviera" și 
stațiunea. Președintele Bokassa 
își mărturisește admirația sa 
pentru această impresionantă 
realizare care este stațiunea 
Mamaia.

Coloana de mașini intră apoi 
în Constanța. Edificiul roman 
cu mozaic și muzeul de ar
heologie, sînt vizitate cu deo
sebit interes de președintele 
Bokassa.

Călătoria pe litoral a conti
nuat apoi prin stațiunile Efo
rie Nord și Sud, pînă la Man
galia, unde se află reședința 
de o zi a oaspeților.

investit 
cu mandatul 
de a forma 
noul cabinet
ROMA 11 — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite i 
Președintele Republicii Italia, 
Giuseppe Saragat, a încredințat 
ia 11 iulie mandatul de a forma 
noul cabinet lui Giulio Andreo
tti, președintele grupului par
lamentar democrat-creștin din 
Camera deputaților.

Excluzîndu-se pentru moment, 
eventualitatea constituirii unui 
guvern monocolor sau a unui 
așa-numit „guvern de salvare", 
care să pregătească noi alegeri 
generale, nu se poate să nu se 
recunoască faptul că Giulio An
dreotti moștenește o situație 
ce păstrează aproape în între
gime aceleași contradicții și 
divergențe de ordin politico- 
economic, care au provocat de
misia predecesorului său, Ma
riano Rumor. Cele două proble
me principale care au divizat 
vechea majoritate sînt: colabo
rarea socialiștilor pe plan re
gional cu partidele de stin
gă și aflate în opoziție și 
prioritățile în aplicarea unor 
reforme economice și sociale 
cerute cu insistență de oamenii 
muncii.

Potrivit mandatului primit din 
partea președintelui republicii, 
Andreotti va încerca să stabi
lească dacă există condițiile ne
cesare reconstituirii unui nou 
guvern cvadripartit — P.D C., 
P.S.I. P.S.U. și P.R.l.

Giulio Andreotti a lăsat să 
se înțeleagă că va avea nevoie 
de un timp îndelungat, pentru 
a putea duce la bun sfîrșit mi
siunea ce i-a fost încredințată 
sau pentru a constata că ea a 
eșuat. El a precizat că începînd 
de luni va avea primele con
tacte cu liderii partidului de
mocrat-creștin, iar marți si cu 
liderii celorlalte trei partide 
P.S.I.. P.S.U. și P.R.l.

-----★-----

Succese
ale forțelor 

patriotice 
de eliberare 
din Guineea 

(Bissau)
NOUAKCHOTT 11 (Agerpres). 

— Forțele patriotice de elibe
rare din Guineea (Bissau) au 
lansat, începînd de la 21 mai, 
numeroase și puternice atacuri 
asupra trupelor colonialiste 
portugheze provocîndu-le grele 
pierderi — se arată într-un co
municat dat publicității de se
cretarul general al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea (Bissau) și Insulele 
Capului Verde, Amilcar Cabrai, 
aflat într-o vizită în Maurita
nia. în comunicat se mențio
nează că, în cursul acestei pe
rioade, âu fost uciși 53 de sol
dați și ofițeri inamici, răniți 
alte cîteva zeci și au fost ocu
pate 32 de poziții ale trupelor 
portugheze. Operînd în diverse 
zone patrioții au aruncat în 
aer mai multe instalații inamice 
din localitatea Buruntuma, a 
fost distrus un depozit de mu
niții și alte materiale de luptă 
ale trupelor colonialiste.

NEW YORK 11, — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : Prime
le ședințe plenare ale Adunării 
mondiale a tineretului, care își 
desfășoară lucrările la sediul 
O.N.U. din New York au' fost 
consacrate problemelor proce
durale. Numeroși vorbitori, în
tre care șefii delegațiilor tine
retului din Danemarca, Mali, 
Sierra Leone, Anglia, U.R.S.S.. 
Yemenul de Sud, reprezentan
ții U.I.S., F.M.T.D.. au ținut 
să-și exprime nemulțumirea în 
legătură cu procedura de in
vitare a unor reprezentanți ai 
tineretului la această reuniune 
și au propus organizarea mai 
multor ședințe plenare, pentru 
a se putea dezbate pe larg 
problemele arzătoare ale tine
rei generații.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, șeful delegației tine
retului din România, Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., după ce a salutat ini
țiativa O.N.U. privind convo
carea acestei adunări, a expri
mat profundul regret pentru 
faptul că nu s-au asigurat con
diții adecvate care să permită 
participarea tuturor organiza-

și mișcărilor 
duc o luptă

țiilor 
care 
potriva reacțiunii și 
împotriva imperialismului, 
ionialismului și neocolonialis- 

. mului, pentru libertate, inde
pendență, pace și progres so
cial. Absența acestor organiza
ții, a spus el, prejudiciază ca
racterul universal și reprezen
tativ al acestei adunări. Vor
bitorul și-a exprimat, totodată, 
speranța că, în ciuda limitelor 
impuse participării la această 
adunare, reuniunea mondială 
a tineretului va permite un dia
log viu și constructiv asupra 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi. Reprezentanții tineretu
lui din România, a spus vor
bitorul, sînt animați de dorin
ța de a depune toate efortu
rile pentru ca acest forum să 
se înscrie ca o contribuție rea
lă la afirmarea și respectarea 
principiilor fundamentale ale 
Națiunilor Unite, la creșterea 
rolului tineretului în viața po
litică și socială contemporană, 
la promovarea și realizarea 
idealurilor de libertate, inde
pendență și democrație ale co
munității internaționale.

de tineret, 
activă îm- 
războiului, 

co-

| .;î. |

A 49-a aniversare a

ULAN BATOR 11 (Agerpres). 
— La Ulan Bator au avut loc 
sîmbătă parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii 
cu prilejul celei de-a 49-a ani
versări a revoluției populare 
din Mongolia. încă din primele 
ore ale dimineții, zeci de mii 
de locuitori s-au adunat în pia
ța centrală a capitalei.

în tribuna de lingă Mauso
leul lui Suhe-Bator și Cioibal-

san au luat loc J. Sambu, pre
ședintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongo
le, alti conducători de partid și 
de stat mongoli.

După parada militară și de
monstrația oamenilor muncii, 
a început sărbătoarea sportivă 
Nadom, care va dura două zile. 
Sărbătoarea a fost deschisă de 
J. Sambu, care a rostit o cu
vin tare.

• La Belgrad, au avut loc 
convorbiri între delegația U- 
niunii Sindicatelor din Iugo
slavia, condusă de Dușan Pe- 
trovici, președintele Consiliului 
Central al Uniunii, și delegația 
Uniunii Sindicatelor din R. F. 
a Germaniei (DGB),. condusă de 
președintele uniunii, Heinz Vet
ter. Au fost examinate proble
me privind mișcarea sindicală 
internațională și colaborarea 
dintre sindicatele țărilor euro
pene, precum și aspecte ale co
laborării dintre sindicatele ce
lor două țări, relatează agen
ția Taniug.

• Cunoscutul cîntăret do 
operetă Luis Mariano se află 
de trei zile în comă la spitalul 
Salpetriere din Paris. Celebrul 
cîntăret are hemoragie datorată 
unei comotii cerebrale, 
torul „Frumoasei 
și a numeroaselor 
mult îndrăgite de 
împlini în curînd 
de ani. El s-a născut la Irun, 
în Țara Bascilor (Spania).

Crea-
din Cadix" 
altor melodii 
public, va 

vîrsta de 50

@ Un cutremur de pămînt 
de intensitate medie a fost re
simțit sîmbătă dimineața în ca
pitala Filipinelor provocînd i pa
nică în rîndui celor 4 milioane 
de locuitori ai Manilei. 
în prezent nu au fost 
late însă victime sau 
materiale.

Pînă 
semna, 
pagube

®Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., l-a primit 
la 11 iulie pe William Kashtan, 
secretar general al P. C. din 
Canada, care face o scurtă vi
zită în R. P. Ungară.

• Reprezentanța permanentă 
a Senegalului la O.N.U. a adre
sat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare de pro
test împotriva unor noi atacuri 
ale trupelor portugheze asupra 
teritoriului senegalez. La 6 iu
lie, se spune în scrisoare, for
țele armate portugheze au 
bombardat trei sate senegaleze, 
provocînd importante pagube. 
Numai în comuna Piring au 
fost distruse zeci de case, men
ționează scrisoarea. Reprezentan
ța senegaleză 
potriva unor 
și cere luarea 
tru încetarea

protestează 
asemenea 
unor măsuri 
lor.

îm- 
acte 
pen-

0 Flota civilă sovietică va 
fi înzestrată în următorii ani, 
pe lingă navele clasice, și cu 
nave cu aripi subacvatice. A- 
cestea vor avea 200-250 locuri, 
vor fi înzestrate cu motoare de 
aviație și vor putea dezvolta 
viteze de 50 de noduri. Dato
rită formei speciale a aripilor, 
navele vor putea să-și păstreze 

, viteza maximă chiar în timpul 
; furtunilor de gradul 5.

X

9 Guvernul ugandez a anunțat că, începînd cu luna 
septembrie a acestui an, toate posturile din economie și 
sectorul cultural care necesită o activitate calificată sau 
semicalificată vor fi atribuite numai cetățenilor autohtoni. 

Ministrul muncii. E. Y Lakidi, care a făcut această decla
rație, a precizat că țara sa nu manifestă o atitudine ostilă 
față de străini, dar, dat fiind faptul că din totalul de 300 
de mii de locuri de muncă aproape 80 de mii sînt ocupate 
de străini, o mare parte din venitul național iese din țară 
sub formă de valută, ca echivalent al salariilor plătite 
acestora.

Irlanda de nord

Atmosferă încordată

— In vederea prelucrării cit 
mai aproape de sursă a unor, 
cantități tot mai mari de 
țiței, în Siberia, unde rezer
vele de petrol sînt apreciate 
la miliarde de tone, vor li 
construite trei mari complexe 
petrochimice — la Tobolsk, 
Tomsk și Krasnoiarsk. De a 
semenea, se preconizează re 
construcția și modernizarea 
complexelor petrochimice de 
la Omsk și Angara.

O
11 (Agerpres). — 

an, uzinele „Tesla"
PRAGA

acest
Pardubice își sărbătoresc 

de ani de la întemeiere, 
început, întreprinderea 

echioamenl

In 
din 
50 
La 
producea numai 
pentru centrale telefonice. In 
prezent, aici se produc in
stalații electronice din cele 
mai complexe, inclusiv pos
turi de radioemisie, aparate 
radar, mașini electronice de 
calcul și altele.

O

BELFAST 11 (Agerpres). — 
In Irlanda de nord domnește o 
atmosferă încordată, în aștep
tarea manifestațiilor ce vor fi 
organizate luni de populația 
protestantă pentru a comemo
ra victoria protestanților asupra 
catolicilor nord-irlandezi din a- 
nul 1690. Peste 7 000 de mili
tari englezi se află în stare de 
alarmă numai în capitala aces-

Belfast, 
britanici 
London- 
irlande-

la 19 km 
de insulele 
Barbados

BRIDGETOWN 11 (Ager
pres). — Curenfi de coastă 
puternici amenin/ă să amine 
sosirea in portul Bridgetown 
din insulele Barbados a am
barcațiunii de papirus con
struită și condusă de etno- 
gratul norvegian Thor Heyer
dahl. Navigatorul Normau 
Baker a transmis de la bor
dul ambarcațiunii că o serie 
de curenți neobișnuiți de pu
ternici împiedică echipajul 
să continue cursa spre 
Bridgetown, fapt care a de
terminat pe Heyerdahl să ho
tărască amînarea intrării in 
port. „Zeul Neptun nu ne 
lasă să înaintăm spre sud", 
a transmis Baker.

Iu momentul cînd Baker a 
făcut această comunicare, 
ambarcațiunea „RA-II" se afla 
la 19 km est de Barbados. De 
cînd a părăsit portul Maro
can Safi, la 1 mai, ea a stră
bătut 3 000 de mile (4 825 
kilometri).

Se relatează că guvernul 
insulelor Barbados a ordonat 
să se mențină o strînsă legă
tură radio cu echipajul 
„RA-II"'pentru a-i furniza in
formațiile necesare ajungerii 
in siguranță la Bridgetown.

I Epilog neașteptat * 
I la Saigon I

• „Guvernul suedez consi
deră propunerea țărilor par
ticipante 
Varșovia 
rea unei 
europene 
securității ca un aport con
structiv la dialogul care se 
desfășoară în prezent privi
tor la viitorul Europei", a 
declarat ministrul afacerilor 
externe al Suediei, Torșten 
N-ilsson. Ministrul suedez 
și-a exprimat, totodată, spe
ranța în succesul convocării 
și ținerii conferinței general 
europene.

la Tratatul de la 
cu privire la ține- 
conferințe general 

pentru problemele

• Ministrul de externe al 
Turciei, Sabri Caglayangil, a 
sosit la Bagdad, într-o vizită 
oficială de două zile. In cursul 
întrevederilor cu omologul său 
irakian, Abdul Karim Sheikhali, 
vor fi abordate o serie de pro
bleme de interes comun privind 
construcția unei conducte de 
gaz metan între nordul Iraku
lui și 
pecie

Istanbul, cît și unele as- 
ale cooperării regionale.

Președintele S. U. A.,
vineri

SAIGON 11 (Agerpres). — 
Capitala ' sud-vietnameză a 
trăit din nou vineri momen
tele, de acum familiare, ale 
demonstrațiilor studențești, 
organizate in semn de pro
test față de politica regimu
lui Tliieu și față de prelun
girea războiului din Vietnam.

Străzile orașului păstrează 
încă mirosul înțepător al ga
zelor lacrimogene folosite de 
forțele polițienești mobilizate 
in grabă pentru „restabilirea

ordinei". Dar, in afara aces- | 
tui fapt, devenit și el coti- ■ 
dian, demonstrațiile de vi- | 
neri s-au soldat cu un epilog ■ 
neașteptat: printre cei ares- | 
tați se aflau și trei ziariști | 
din Statele Unite, inclusiv I 
John Steinbeck, fiul cunoscu- I 
lului scriitor american. Spre I 
deosebire de studenții sud- 
vietnamezi, aceștia au fost e- 
liberați ulterior, dar fără... fo
tografiile și filmele luate în 
timpul demonstrației și al in
tervenției forțelor polițienești.

•
Richard Nixon, a avut 
la Casa Albă o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant. Purtătorul de cuvînl 
al Casei Albe, Ronald Ziegler, 
a declarat că în cadrul convor
birilor au fost abordate îndeo
sebi situația din Orientul Apro
piat și probleme referitoare la 
activitatea O.N.U.

• Revelațiile pe care le-a 
făcut poliției una din persoa
nele implicate in răpirea fos
tului președinte argentinian. 
Eugenio Aramburu, au lămu
rit o mare parte din împreju
rările în care a avut loc ră
pirea și motivele care au stat 
la baza sa. 
fost furnizate 
Emilio Maza, 
liție după ce 
prilejul atacului 
de un grup de membri ai or
ganizației peroniste „Monto- 
neros" împotriva '.tnei locali
tăți de lingă Cordoba Potri
vit afirmațiilor lui Maza, ră
pirea a fost pregătită în cele 
mai mici detalii și a fost e- 
xecutată de el și de un alt 
membru al ‘organizației amin
tite. Ei au reușit să-l ascun
dă pe general într-o locali
tate din provincia Buenos 
Aires.

Se relatează că poliția a 
confruntat pe soția genera
lului cu Maza, recunoscînd 
în el pe unul din răpitori.

In legătură cu soarta ge
neralului Aramburu, cotidia
nul „Cronica" informează că 
acesta ar fi fost ucis, iar 
corpul său găsit și dus la 
spitalul militar din Buenos 
Ăires. Informațiile apărute în 
acest ziar nu au fost confir
mate de autorități.

tei provincii britanice, 
Alți 5 000 de soldați 
sînt dislocați în orașul 
derry și alte localități 
ze. Potrivit autorităților, misiu
nea lor este de a împiedica 
ciocniri între populația protes
tantă și catolică.

Liderii organizației catolice 
„Mișcarea pentru drepturi civi
le" au anulat două marșuri ce 
urmau să aibă loc sîmbătă la 
Belfast și Londonderry. Un co
municat precizează că cele două 
marșuri erau „inoportune".

VARȘOVIA 11 (Agerpres). 
— întreprinderea din Olszty- 
ne a produs peste 2 000 000 
de anvelope de diferite ti
puri.

Dacă producția primului 
milion de anvelope a durai 
1,5 ani, cel de-al doilea mi
lion a fost produs în numai 
zece luni.

In prezent, de pe benzile 
rulante ale întreprinderii iau 
zilnic drumul uzinelor de au
tomobile peste 5 000 de an
velope.

O

Informațiile au 
de un shident, 
arestat de po- 
a fost rănit cu 

întreprins

• In conformitate cu înțele
gerea prealabilă, în orașul Hei- 
ho din R. P. Chineză au în
ceput lucrările celei de-a 16-a 
consfătuiri a Comisiei comune 
chino-sovietice pentru navigația 
pe fluviile de frontieră.

HAVANA 11 (Agerpres). 
— Dc la începutul anului 
1968 și pînă in prezent în 
Cuba au tost pregătiți peste 
66 000 de mecanizatori pen
tru agricultura țării. In anul 
1970, în școlile de mecani
zatori vor învăța alți 42 000 
de tineri și tinere.

ia

Spectrul grevei generale 
a docherilor

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Șansele unei reglementări rapi
de a conflictului de muncă în
tre cei 47 000 de docheri și pa
tronat, în vederea evitării gre
vei generale hotărîtă de sindi
catele pe ramură par din ce în 
ce mai reduse. Ministru] mun
cii și productivității, Robert 
Carr, a declarat în Camera 
Comunelor că patronii au refu
zat satisfacerea revendicărilor 
cu caracter economic prezentate 
de sindicate.

în fața gravității consecințe
lor pe care le-ar avea pentru 
economia britanică o paralizare 
generală a activității portuare, 
guvernul premierului Heath s-a

hotărit 
conflict, 
oficii, 
tal nu 
dacă 
între 
patronilor.

O apreciere provizorie arată 
că în cazul declanșării grevei 
generale a docherilor, întreprin
derile maritime și portif'are vor 
pierde aproximativ 20 milioane 
lire sterline pe săptămînă. 5 000 
de nave vor fi imobilizate în 
porturi pentru o durată nede
terminată. Exporturile britanice 
vor fi puternic lovite, influen- 
țînd serios balanța comercială 
a țării.

să intervină în acest 
oferindu-și bunele 
arbitraj guvernamen- 
fi însă posibil decît 
obține o apropiere 

șt

Un
va

se
pozițiile docherilor

Senatul S. U. A. a anulat 
„Rezoluția Tonkin"

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
— Senatul S.U.A. a adoptat vi
neri cu 57 de voturi și 5 con
tra, o rezoluție prin care este 
anulat documentul cunoscut sub 
numele de „Rezoluția Tonkin", 
adoptată în 1964 și utilizată de 
guvernul Statelor Unite în în
cercarea de a justifica escala
darea războiului din Vietnam.

Pentru a doua oară în mai 
puțin de o lună, Senatul ameri
can anulează, prin hotărîri ex
prese prevederile acestei rezo
luții. După cum s-a mai anun
țat, la 24 iunie a fost adoptat,

în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea rezoluției Cooper-Church 
privind interzicerea angajării 
în viitor a trupelor americane 
în operații militare în Cam- 
bodgia, un amendament de re
vocare a „rezoluției Tonkin".

Referindu-se la semnificația 
acestor acțiuni ale Senatului, 
William Fulbright, președintele 
Comisiei senatoriale pentru pro
blemele externe, a declarat că 
ele constituie o reafirmare a ro
lului acestui organism în do
meniul politicii externe și a a- 
titudinii sale față de războiul 
din Vietnam.

Aleea care duce la sediul 
Uniunii Panamericane din Wa
shington a fost, timp de două 
săptămîni, deosebit de animată; 
un du-te-vino al șirurilor ne
întrerupte de automobile, în 
care se aflau delegații celor 
23 de state participante la prima 
sesiune a Adunării generale a 
Organizației Statelor America
ne, bloca, de multe ori pe zi, 
circulația pietonilor.

Initial, sesiunea fusese con
vocată pentru 22 iulie la 
Santo Domingo, dar climatul 
de incertitudine și tensiune din 
Republica Dominicană, după 
scrutinul prezidențial, a detei- 
minat schimbarea, în ultimul 
moment, a datei și locului re
uniunii. Dar nici la Washing
ton, liniștea nu a fost deplină. 
Căci, la numai cîteva zile de 
la deschiderea reuniunii, in 
momentul în care participan
ts se ocupau de efectele tero
rismului în numeroase țări 
latino-americane, lucrările au 
fost întrerupte timp de 24 de 
ore, ca urmare a repetatelor 
amenințări telefonice din par
tea unor... teroriști nord-ameri- 
cani. Primul din cele 13 punc
te de pe agenda sesiunii, deși 
înscris în ultimul moment — 
răpirile de diplomați și de per-

La încheierea sesiunii 0. S. A.
sonalități politice — a con
centrat în mod deosebit aten
ția participanților, iar dezbate
rea lui a scos în evidență o 
diversitate profundă a poziții
lor delegajilor. Concesiile Bra
ziliei — partizanul cel mai ferm 
al unei viguroase „acțiuni co
mune interamericane", împo
triva acteloT de terorism, ca 
și cele ale altor tari cu poziții 
mai ponderate au permis adop
tarea, nu fără dificultate, a 
unei rezoluții — într-un fel — 
de compromis. în esență, do
cumentul califică răpirile de 
persoane, deturnările de avi
oane și alte asemenea acte ca 
fiind „delicte de drept comun 
a căror gravitate le transformă 
în crime împotriva umanității".

Dezbaterile asupra acestei 
probleme, care au durat cinci 
zile, au antrenat însă confrun
tări aprige între participanți 
asupra marilor probleme econo
mice și sociale ale continentu
lui latino-american. Focarul di
sensiunilor s-a concentrat asu
pra problemei creării unui or
ganism comun, împuternicit cu

punerea în aplicare a hotărîri - 
lor O.S.A. privind revizuirea 
convențiilor în vigoare privind 
acordarea azilului politic și 
extrădarea. Or, pentru majori
tatea participanților, adoptarea 
unui asemenea act a apărut

Comentariul 
zilei

dru- 
acelor fâimoa- 
interamericane", 

pentru realizarea cărora Statele 
Unite au desfășurat în 1965—-67

ca o primă etapă pe 
mul creării
se „forțe

o febrilă activitate în culisele 
O.S.A. De aceea, tendința S.U.A. 
de a da, din nou, hotărîrilor 
O.S.A. un caracter care încal
că suveranitatea statelor mem
bre, s-a lovit de opoziția celor
mai multi dintre delegați. Aceș
tia au subliniat că răpirile
constituie o problemă internă, 
ce trebuie rezolvată de fiecare

guvern în parte și nu poate 
tace obiectul unui acord impus. 
Semnificativă din acest unghi 
este declarația ministrului ve- 
nezuelean al afacerilor externe, 
care a arătat că „Venezuela 
cere ca măsurile aplicabile te
rorismului politic să nu fie fo
losite ca elemente de represi
une contra unor persoane sau 
grupuri care luptă împotriva 
dictaturilor impuse, pentru li
bertate, justiție și demnitate".

Reprezentanții țărilor latino- 
americane au văzut, în schimb, 
în diferitele forme de violentă 
de pe continentul lor o expre
sie a nedreptăților sociale, pen
tru rezolvarea cărora O.S.A. 
nu numai că s-a dovedit inca
pabilă, dar le-a stimulat, in
tr-un fel, „dînd prioritate baio
netelor, și* nu alfabetizării". O 
adevărată luptă împotriva te
rorismului. a spus reprezentan
tul chilian, trebuie începută cu 
eliminarea cauzelor acestuia, a 
foametei și mizeriei, și nu prin 
represiuni, care riscă să le a- 
graveze.

Tratarea celorlalte puncte de 
pe ordinea de zi a oglindit, 
de asemenea, o nemulțumire 
din ce în ce mai accentuată 
a latino-americanilor în legă
tură cu politica Statelor Uni
te fată de țările lor. Tonul a 
fost dat de secretarul general 
al O.S.A., Galo Piaza, care,
după ce a atras atenția asupra
„condițiilor tot mai grele de 
acordare a împrumuturilor — 
ceea ce creează piedici seri
oase pe calea dezvoltării con
tinentului" latino-american, a 
subliniat „necesitatea unei re
voluții sociale în America La
tină". Din alte poziții expuse "U 
acest prilej, intr-o problemă 
sau alta, s-a desprins, totodată 
tendința, care se face tot mal 
simțită în rîndurile țărilor la
tino-americane și care cere ca 
Organizația Statelor America
ne să fie folosită ca o armă de 
apărare colectivă împotriva 
dictaturilor impuse și nu ca un 
instrument de dominare și de 
amestec în treburile interne ale 
statelor membre.

Ileana DUMITRESCU
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