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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Alegerea Consiliului de Stat Alegerea Consiliului de Miniștri

CONSILIUL
DE STAT 
AL REPUBLICII 
SOCIALISTE

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a fost ales președinte 
al Consiliului de Stat

ROMÂNIA
NICOLAE CEAUȘESCU — Președintele Con

siliului de Stat

Emil Bodnaraș — vicepreședinte

Constanța Crăciun — vicepreședinte

Ștefan.,, ^Sterii — vicepreședinte

MEMBRII CONSILIULUI DE STAT i

Petre Borilă 
Anton Breitenhofer 
Ion Cosma 
Constantin Daicoviciu
Vasile Daju 
Constantin Drăgan 
Suzana Gâdea 
Nicolae Hudițeanu

Athanase Joja 
Ion Popescu-Puțuri 
Cristofor Simionescu 
Constantin Stătescu 
Gheorghe Stoica 
Ludovic Takăcs 
Iacob Teclu

Sîmbătă dimineața au 
început lucrările celei 
de-a VllI-a sesiuni a 
celei de-a V-a legislaturi 
a Marii Adunări Na
ționale.

Alături de deputați, în 
marele sfat al țării, la 
lucrări iau parte nume
roși invitați.

Asistă șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la 
București. Sînt prezenți, 
de asemenea, ziariști ro
mâni, precum și nume
roși trimiși speciali at 
unor agenții de presă și 
ziare de peste hotare, co
respondenți permanenți 
ai presei străine la 
București.

Ora 10. Sosesc condu
cătorii partidului și sta
tului. întreaga asistență 
îi întîmpină cu vii și în
delungi aplauze.

In loja din dreap
ta au luat loc tovară
șii : Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoi
ca, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Petre Borilă, Florian 
Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekaș, 
Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu.

In loja din stingă se 
află membrii Consiliu
lui de Stat.

Lucrările sesiunii sînt 
deschise de președintele 
Marii Adunări Naționa
le, tovarășul Ștefan 
Voitec.

Deputății și invitații 
păstrează un moment de 
reculegere în memoria 
acad. Șt. S. Nicolau, vi
cepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, de
cedat în perioada de 
timp care a trecut de la 
ultima sesiune.

Marea Adunare Națio
nală a adoptat apoi în 
unanimitate următoarea 
ordine de zi:

1. Alegerea Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România.

2. Proiectul de lege 
privind organizarea și 
funcționarea Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

3. Proiectul de lege 
privind înființarea Mi
nisterului Muncii.

4. Alegerea Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

5. Alegerea unui vice
președinte al Marii Adu
nări Naționale.

6. Proiectul de lege 
privind aplicarea unor

măsuri de perfecționare 
a conducerii și planifi
cării economiei națio
nale.

7. Proiectul de lege 
pentru adoptarea Planu
lui de Stat al economiei 
naționale pe anul 1968.

8. Proiectul de lege 
pentru adoptarea Buge
tului de Stat pe anul 
1968.

9. Proiectul de lege 
privind concediul de o- 
dihnă al angajaților.

10. Proiectul de lege 
privind mărcile de fa
bricație, de comerț și 
de serviciu.

11. Proiectul de lege 
cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fi
zică și sport.

12. Proiectul de lege 
pentru aprobarea decre
telor cu putere de lege 
emise de Consiliul de 
Stat de la ultima se
siune.

Marea Adunare Na
țională a aprobat apoi 
programul de lucru al 
sesiunii. Ținind seama 
că la Conferința Națio
nală a Partidului Comu
nist Român din 6—8 de
cembrie 1967 a fost a- 
doptat principiul ca Ma
rea Adunare Națională, 
ca for suprem al puterii 
de stat, să lucreze în 
sesiuni deschise de mai 
lungă durată, Marea 
Adunare Națională și-a 
însușit acest principiu, 
votînd ca actuala sesiune 
să se considere sesiune 
deschisa, urmînd ca lu
crările să se desfășoare 
în plen și în comisiile 
permanente.

Trecindu-se la primul 
punct al ordinei de zi, 
s-a dat citire scrisorii a- 
dresate de tovarășul 
Chivu Stoica, președinte
le Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Ro
mânia, președintelui Ma
rii Adunări Naționale, în 
care arată că, ținind sea
ma de principiul adoptat 
de Conferința Națională 
a P.C.R. din 6—8 de
cembrie 1967, ca funcția 
de președinte al Con
siliului de Stat să fie în
deplinită de secretarul 
general al C.C. al P.C.R., 
Consiliul de Stat întru
nit în ședința din ziua 
de 8 decembrie a hotărît 
în unanimitate să-și de
pună mandatul.

Marea Adunare Națio
nală a aprobat în unani
mitate depunerea man
datului Consiliului de 
Stat.

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși deputați,

Dați-mi voie să exprim cele mai 
vii mulțumiri Marii Adunări Națio
nale pentru încrederea ce mi-a a- 
cordat-o alegîndu-mă președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. (Aplauze puter
nice, îndelungate). Doresc, de ase
menea, să vă mulțumesc călduros 
în numele tuturor membrilor Con
siliului de Stat. (Vii aplauze).

După cum știți, Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român 
a adoptat un vast program privind 
îmbunătățirea conducerii economice 
și sociale. înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței cere din partea tuturor 
activiștilor de partid și de start, a 
comuniștilor și întregului popor e- 
forturi sporite în toate domeniile.

Hotărîrile Conferinței prevăd 
creșterea rolului Marii Adunări Na
ționale în activitatea de legiferare 
și control. Aceasta constituie o 
manifestare a democratismului o- 
rînduirii noastre socialiste. (Aplauze 
puternice). Sîntem convinși că fie
care deputat va munci cu și mai 
mult elan, aducîndu-și astfel con

tribuția la progresul patriei noas
tre socialiste. De asemenea, se pre
vede îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă, a întregii activi
tăți a Consiliului de Stat.

Vă asigurăm, tovarăși deputați, 
că vom aplica cu fermitate princi
piul muncii colective în activitatea 
noastră, că ne vom strădui să în
deplinim în cele mai bune condiții 
îndatoririle ce ne revin, atît în în
făptuirea politicii interne, cît și a 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru. (Aplauze puternice).

Vă rog să-mi dați voie ca, în în
cheiere, să vă asigur pe dumnea
voastră, reprezentanții națiunii 
noastre socialiste, întregul popor, 
că voi servi cu credință cauza par
tidului și poporului, voi veghea să 
fie respectate legile și Constituția 
țării, voi milita neabătut, împreună 
cu ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, pentru ridica
rea României pe noi culmi de pro
gres și civilizație, pentru cauza so
cialismului și prieteniei între po
poare, a păcii în lume. (Deputății șl 
invitații aplaudă puternic, înde
lung).

CONSILIUL 
DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 
SOCIALISTE 
ROMÂNIA

ION GHEORGHE MAURER — Președintele 
Consiliului de Miniștri

Ilie Verdeț — Prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri

Alexandru Bîrlădeanu — Vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și președinte al Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice

Alexandru Drăghici — Vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri

Janos Fazekaș — Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

Gheorghe Rădulescu — Vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri

Iosif Banc — Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

Gheorghe Gaston Marin — Vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri

Ion Ioniță — Ministrul forțelor armate
Cornel Onescu — Ministrul afacerilor interne

, Corneliu Mănescu — Ministrul afacerilor externe
Maxim Berghianu — Președintele Comitetului de 

Stat al Planificării
Manea Mănescu — Președintele Consiliului Eco

nomic
Aurel Vijoli — Ministrul finanțelor
Ion Marinescu — Ministrul industriei meta

lurgice
Mihai Marinescu — Ministrul industriei con

strucțiilor de mașini
Constantin Scarlat — Ministrul industriei chi

mice
Alexandru Boabă — Ministrul petrolului
Florian Dănălache — Ministrul căilor ferate
Ion Baicu — Ministrul transporturilor auto, na

vale și aeriene
Mihai Bălănescu — Ministrul poștelor și teleco

municațiilor
Alexandru Sencovici — Ministrul industriei 

ușoare
Bujor Almășan — Ministrul minelor
Emil Drăgănescu — Ministrul energiei electrica
Dumitru Mosora — Ministrul industriei construc

țiilor
Mihai Suder — Ministrul economiei forestiere
Bucur Șchiopu — Ministrul industriei alimentare 
Aurel Moga — Ministrul sănătății
Petre Blajovici — Ministrul muncii
Matei Ghigiu — Ministrul construcțiilor pentru 

industria chimică și rafinării
Mihail Levente — Ministrul comerțului interior
Gheorghe Cioară — Ministrul comerțului ex

terior
Ștefan Bălan — Ministrul învățămîntului
Adrian Dimitriu — Ministrul justiției

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a fost reales președinte 
al Consiliului de Miniștri

->

Petre Lupu — Președintele Comitetului de Stat pen
tru Probleme de Organizare și Salarizare

Nicolae Giosan — Președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii

Roman Moldovan — Președintele Comitetului pentru 
Prețuri

Mihai Gere — Președintele Comitetului pentru Pro
blemele Administrației Locale

Pompiliu Macovei — Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă

Președintele Consiliului Central
al Uniunii Generale a Sindicatelor — ministru 
Președintele Uniunii Naționale
a Cooperativelor Agricole de Producție — ministru 
Prim-secretarul Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist — 
ministru pentru problemele tineretului

ÎN PAG. A II-a

® LEGEA privind organizarea și funcționarea 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
® LEGEA privind înființarea Ministerului Muncii

în timpul lucrărilor sesiunii
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In continuare ia cuvîntul tovară- 
țul Chivu Stoica, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C al P.C.R., 
care, in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și al 
unui mare număr de deputați din 
toate regiunile țării, a făcut pro
puneri in legătură cu noua compo
nență a Consiliului de Stat.

Propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie ales președinte al 
Consiliului de Stat este primită de 
întreaga asistență intr-o atmosferă 
de puternică însuflețire. In picioa
re, deputății și invitații aplaudă pu
ternic, îndelung.

Marea Adunare Națională a alee 
tn unanimitate, prin vot secret. 
Consiliul de Stat.

Primit cu vii și îndelungi aplauze, 
ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

S-a trecut apoi la dezbaterea 
celui de-al 2-lea punct al ordinii de 
zi: Proiectul de lege privind orga
nizarea și funcționarea Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Luind cuvîntul, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, a spus : La 
sfirșitul unor dezbateri ample, care, 
cunoaștem cu toții, au avut loc în 
Conferința Națională a partidului 
ce și-a încheiat ieri lucrările, dez
baterea Proiectului de organizare a 
Consiliului de Miniștri devine foar
te ușoară și pentru acest motiv vă 
rog să-mi îngăduiți să fiu foarte 
scurt. Proiectul pe care l-ați primit 
se situează pe linia transpunerii in 
viață a hotărîrilor Conferinței Eu 
vă rog să-l vedeți și să-l aprobați. 
(Aplauze).

Ia cuvîntul Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice a Marii 
Adunări Naționale, care a prezen
tat raportul comisiilor juridică și 
administrativă cu privire la pro
iectul de lege pus în discuție.

în cadrul discutării pe articole a 
Proiectului, la propunerea minis
trului justiției, Adrian Dimitriu, 
deputății aprobă schimbarea denu

Raportul comisiilor administrativă și juridică 
prezentat de deputatul Traian Ionașcu

Comisiile administrativă și juri
dică ale Marii Adunări Naționale, 
întrunite în ședință comună în ziua 
de 8 decembrie 1967, au discutat 
proiectul de lege privind organi
zarea și funcționarea Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Prevederile proiectului de lege 
se înscriu pe linia măsurilor adop
tate de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din 
6—8 decembrie 1967, cu privire la 
perfectionarea continuă a forme
lor și metodelor de organizare și 
conducere a vieții sociale, răspun- 
zînd cerințelor actualei etape de 
dezvoltare a societății noastre. 
Sarcinile tot mai cuprinzătoare ale 
statului în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste impun spo
rirea simțitoare a obligațiilor și 
răspunderilor Consiliului de Mi
niștri, ca organ suprem al adminis
trației de stat.

Trebuie să subliniem dintr-un 
început, cît privește compunerea 
Consiliului de Miniștri, elemente
le care-i aduc o importantă între
gire înnoitoare și anume cuprinde
rea, în calitate de miniștri, în or
ganul suprem al administrației de 
stat, a președintelui Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, a președin
telui Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, 
precum și a primului secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, ca ministru 
pentru problemele tineretului.

Reglementînd in acest spirit a- 
tribuțiile Consiliului de Miniștri, 
proiectul de lege stabilește că or
ganul suprem al administrației de 
stat are, ca principală sarcină, în
făptuirea politicii partidului pen
tru asigurarea progresului multila
teral al țării și îndeosebi a dez
voltării armonioase a tuturor ra
murilor economiei naționale.

Dezvoltînd prevederile constitu
ționale, proiectul de lege asigură 
reglementarea atribuțiilor largi ale

Raportul comisiilor administrativă și juridică 
prezentat de deputatul Emil Bobu

întrunite în ședință comună în 
ziua de 8 decembrie 1967, comisiile 
administrativă și juridică ale Marii 
Adunări Naționale au dezbătut 
proiectul de lege cu privire la în
ființarea Ministerului Muncii. Pre
vederile proiectului de lege cores
pund hotărîrilor Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român, 
ținută în zilele de 6—8 decembrie 
1967, care a stabilit un complex de 
măsuri de o importanță covîrși- 
toare pentru perfecționarea condu
cerii și planificării economiei, pre
cum și a întregii vieți sociale din 
patria noastră.

Este cunoscut faptul că, în pre
zent, de înfăptuirea politicii parti
dului și guvernului în domeniul 
muncii și ocrotirii sociale se ocupă 
mai multe ministere și organe cen
trale, cum sînt : Comitetul de Stat 
pentru Protecția Muncii, Direcția 
Generală a Recrutării și Reparti
zării Forțelor de Muncă, Comite
tul de Stat oentru problemele Or
ganizării Muncii și Producției și 
ale Salarizării, Ministerul Sănătă

mirii Comitetului de Stat pentru 
Problemele Organizării Muncii și 
Producției ți ale Salarizării în „Co
mitetul de Stat pentru Probleme 
de Organizare și Salarizare", iar a 
Comitetului de stat pentru îndru
marea și controlul organelor locale 
ale administrației de stat în „Co
mitetul pentru Problemele Admi
nistrației Locale“.

Marea Adunare Națională a apro
bat în unanimitate, prin vot secret, 
cu bile, Legea privind organizarea 
și funcționarea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a anunțat că, în prima sa 
ședință, Consiliul de Stat a ales in 
funcția de secretar pe tovarășul 
Constantin Stătescu.

In legătură cu această alegere, 
președintele Marii Adunări Națio
nale a propus includerea în ordi
nea de zi a Sesiunii a unui nou 
punct, aprobat de deputați:

— eliberarea tovarășului Constan
tin Stătescu din funcția de vice
președinte al Tribunalului Suprem.

S-a trecut apoi la dezbaterea ce
lui de-al treilea punct al ordinei 
de zi: Proiectul de lege privind 
înființarea Ministerului Muncii.

Luind cuvîntul, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a subliniat că 
este necesar ca problemele referi
toare la regimul muncii să fie strînse 
la un loc în cadrul unui minister 
și a cerut aprobarea acestui pro
iect de lege.

Emil Bobu, președintele Comisiei 
administrative a Marii Adunări 
Naționale, a prezentat Raportul co
misiilor juridică și administrativă 
cu privire la proiectul de lege pen
tru înființarea Ministerului Muncii.

După dezbaterea proiectului de 
lege pe articole, Marea Adunare 
Națională a aprobat in unanimitate, 
prin vot secret, cu bile, Legea pen
tru înființarea Ministerului Muncii.

Trecîndu-se la punctul 4 al or
dinii de zi, președintele Marii Adu
nări Naționale a dat citire scrisorii 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, în 
care se arată că pentru facilitarea 
aplicării măsurilor hotărîte de Con
ferința Națională a partidului su
pune aprobării deputaților depune
rea mandatului Consiliului de Mi
niștri.

Consiliului de Miniștri. Pe lingă 
stabilirea măsurilor generale pen
tru aducerea la îndeplinire a po
liticii interne și externe a statului. 
Consiliul de Miniștri hotărăște mă
surile necesare privind organiza
rea și asigurarea executării legi
lor, conduce, coordonează și con
trolează activitatea ministerelor și 
a celorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat.

Deosebit de importante pentru 
îmbunătățirea în continuare a ac
tivității Consiliului de Miniștri 
sînt atribuțiile sale cu privire la 
activitatea de planificare, la creș
terea capacității de apărare a sta
tului și întărirea forțelor armate, 
la realizarea politicii partidului și 
statului în relațiile internaționale.

Una din ideile călăuzitoare ale 
noii reglementări urmărește să dea 
posibilitatea Consiliului de Mi
niștri să-și consacre activitatea în 
tot mai mare măsură studierii 
multilaterale a problemelor dez
voltării viitoare a țării și elaboră
rii, pe baza unei analize științifi
ce a realităților sociale, a hotărî
rilor chemate să ducă la îndepli
nirea politicii partidului.

Potrivit dispozițiilor constituțio
nale, proiectul de lege reglemen
tează organizarea și funcționarea 
Biroului permanent al Consiliului 
de Miniștri, precizîndu-se că. la 
lucrările acestuia, participă pre
ședintele Consiliului Economic, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării și ministrul - finan
țelor.

Prin noua lege se vor spori a- 
tributiile prim-vicepreședintelui și 
ale vicepreședinților Consiliului de 
Miniștri, acordîndu-li-se, în li
mitele legii, dreptul de a da dis
poziții în problemele curente ale 
sectoarelor de care răspund, mi
niștrilor și conducătorilor celorlal
te organe centrale ale administra
ției de stat, urmînd ca aceste dis
poziții să se execute prin ordine, 
instrucțiuni sau alte acte ale aces
tora.

ții și Prevederilor Sociale și sindi
catele din România.

Această dispersare a dus la o 
serie de neajunsuri într-un sector 
de activitate deosebit de important, 
în același timp, prin aglomerarea 
organelor sindicale cu administra
rea fondurilor de stat de asigurări 
sociale, se sustrăgea atenția aces
tora de la problemele lor specifice.

Pornind de la aceste conside
rente, proiectul de lege prezentat 
preconizează crearea unui organ 
central, unic, al administrației de 
stat, care urmează să se ocupe de 
problemele muncii și ocrotirii so
ciale Prin înființarea acestui or
gan central unic, se asigură rațio
nalizarea și perfecționarea apara
tului administrației noastre de stat 
în problemele muncii și ocrotirii 
sociale, se simplifică munca de 
conducere, se înlătură paralelis
mele existente și, prin aceasta, se 
întărește răspunderea în îndepli
nirea directivelor și sarcinilor sta
bilite.

în conformitate cu proiectul de 
lege propus, principalele atribuții

Marea Adunare Națională a apro
bat depunerea mandatului.

Luind cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român ți al Consiliului de Stat, a 
propus ca președinte al Consiliului 
de Miniștri pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer. Propunerea, pri
mită cu vii și puternice aplauze, a 
fost votată în unanimitate

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a propus apoi Marii Adunări Na
ționale componența Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Prin vot secret, Marea Adunare 
Națională a ales în unanimitate 
Consiliul de Miniștri. Rezultatul 
votului a fost salutat prin vii 
aplauze.

Luind apoi cuvîntul, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a mulțumit 
în numele guvernului pentru încre
derea acordată. Vă asigurăm, a spus 
președintele Consiliului de Miniștri, 
că în îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin vom depune toată priceperea, 
toată străduința de care sîntem ca
pabili. Sîntem convinși că făcînd 
astfel ne încadrăm în atmosfera de 
muncă și de luptă pentru realizarea 
unui țel măreț, dezvoltarea și mer
sul înainte al țării noastre.

S-a trecut apoi la punctul cinci 
al ordinii de zi. tn urma consultării 
membrilor Biroului Marii Adunări 
Naționale și a unui grup de depu
tați, tovarășul Stefan Voitec a pro
pus în funcția de vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale pe depu
tatul acad. Ilie Murgulescu. Marea 
Adunare Națională a aprobat . in 
unanimitate, prin vot secret, pro
punerea făcută.

La propunerea Biroului M.A.N. 
deputății au aprobat eliberarea to
varășului Constantin Stătescu din 
funcția de vicepreședinte al Tribu
nalului Suprem

Ședința plenară a Marii Adunări 
Naționale și-a încheiat apoi lucră
rile. Tovarășul Ștefan Voitec a 
anunțat că în conformitate cu prin
cipiul sesiunilor deschise, adoptat 
in ședință, punctele următoare cu
prinse în ordinea de zi vor fi puse 
în discuția comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale După 
ce comisiile își vor încheia lucră
rile, Marea Adunare Națională își 
va relua activitatea în plenul său.

Un sprijin real al Consiliului de 
Miniștri, în înfăptuirea politicii e- 
conomice a partidului, il va con
stitui Consiliul Economic. Așa cum 
se prevede in proiectul de lege, a- 
cestuia îi revin sarcini importante 
în pregătirea soluțiilor pentru cele 
mai însemnate probleme în dome
niul economic, precum și în exer
citarea unui control sistematic și 
eficace în același domeniu.

Punînd în aplicare prevederile 
Constituției, care a ridicat la ran
gul de principiu fundamental con
ducerea colectivă, proiectul de lege 
consacră, la rîndul său, această pu
ternică garanție a unității de acțiu
ne politică și administrativă a mi
nisterelor și a celorlalte organe 
centrale ale administrației de 
stat.

Ca un corolar firesc al principiu
lui conducerii colective, proiectul 
de lege înscrie o dublă răspunde
re : pe de o parte, răspunderea Con
siliului de Miniștri în întregul său, 
iar, pe de altă parte, răspunderea 
fiecăruia dintre membrii săi, atît 
pentru propria sa activitate, cît și 
pentru întreaga activitate a Consi
liului de Miniștri. Consiliul de Mi
niștri răspunde față de Marea A- 
dunare Națională, ca organ suprem 
al puterii de stat, iar, în interva
lul dintre sesiuni față de Consi
liul de Stat ; membrii Consiliului 
de Miniștri răspund atît față de 
Marea Adunare Națională și Con
siliul de Stat, cît și față de Consi
liul de Miniștri.

Ținînd seama de faptul că noua 
reglementare ce se propune consti
tuie un cadru legal care creează 
condiții optime pentru îndeplinirea 
sarcinilor Consiliului de Miniștri și 
asigură continua perfecționare a or
ganizării și activității acestuia, Co
misiile administrativă și juridică 
propun ca Marea Adunare Națio
nală să adopte proiectul de lege în 
forma prezentată.

ale Ministerului Muncii sînt: con
ducerea, îndrumarea și controlul 
activității privitoare la raporturile 
de muncă, recrutarea și repartiza
rea forțelor de muncă, protecția 
muncii, asigurările sociale de stat 
și asistența socială. Drept urmare, 
la data punerii în aplicare a noii 
legi, urmează să se desființeze Co
mitetul de Stat pentru Protecția 
Muncii, precum și Direcția Ge
nerală a Recrutării și Repartizării 
Forțelor de Muncă, atribuțiile lor 
trecind în competența Ministerului 
Muncii De asemenea, Ministerul 
Muncii preia atribuțiile privind 
raporturile de muncă, ocrotirile 
sociale și protecția muncii, ale Mi
nisterului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, ale Comitetului de Stat 
pentru Problemele Organizării 
Muncii și Producției și ale Salari
zării, precum și ale sindicatelor din 
România cît privește asigurările 
sociale dc stat.

Pentru considerațiunile arătate 
mai sus, comisiile administrativă 
și juridică propun Marii Adunări 
Naționale adoptarea proiectului de 
lege în forma prezentată.

LEGEA 
privind organizarea și funcționarea 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România hotărăște:

CAPITOLUL 1 
Dispoziții generale

Art. 1. Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, or
gan suprem al administrației de 
stat, exercită conducerea generală 
a activității executive pe întreg te
ritoriul țării, avînd ca principală 
sarcină aducerea la îndeplinire a 
directivelor Partidului Comunist 
Român cu privire la dezvoltarea 
armonioasă a tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale și la progresul 
multilateral al țării.

Art. 2. Consiliul de Miniștri este 
ales de Marea Adunare Națională 
pe durata legislaturii, în prima se
siune a acesteia și funcționează 
pînă la alegerea noului Consiliu de 
Miniștri în legislatura următoare.

Art. 3. Consiliul de Miniștri își 
desfășoară activitatea potrivit prin
cipiului conducerii colective.

Consiliul de Miniștri, în întregul 
său, și fiecare din membrii acestuia 
sînt răspunzători în fața Marii A- 
dunări Naționale, iar în intervalul 
dintre sesiuni, în fața Consiliului 
de Stat. Fiecare membru al Con
siliului de Miniștri este răspunză
tor atît pentru propria sa activi
tate, cît și pentru întreaga activi
tate a Consiliului de Miniștri.

CAPITOLUL II 
Atribuțiile 

Consiliului de Miniștri
Art. 4. Consiliul de Miniștri are 

următoarele atribuții :
a) stabilește măsuri generale pen

tru aducerea la îndeplinire a poli
ticii interne și externe ;

b) hotărăște măsurile necesare 
privind organizarea și asigurarea 
executării legilor ;

c) conduce, coordonează și con
trolează activitatea ministerelor și 
a celorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat, precum și a 
organelor locale ale administrației 
de stat ;

d) elaborează proiectul planului 
de stat și proiectul bugetului de 
stat, precum și orice alte proiecte 
de legi ; elaborează proiecte de 
decrete ;

e) stabilește măsuri pentru reali
zarea planului de stat și a buge
tului de stat ; întocmește raportul 
general cu privire la îndeplinirea 
planului de stat și contul general 
de încheiere a exercițiului bugetar;

f) înființează întreprinderi, or
ganizații economice și instituții de 
stat de interes republican ;

g) ia măsuri în vederea asigură
rii ordinei publice, apărării intere
selor statului și ocrotirii drepturi
lor cetățenilor ;

h) ia măsuri, potrivit hotărîrilor 
Consiliului Apărării, pentru orga
nizarea generală a forțelor armate 
și fixarea contingentelor anuale de 
cetățeni care urmează să fie che
mați la îndeplinirea serviciului mi
litar ;

LEGEA
privind înființarea Ministerului Muncii
Ținînd seama că în Conferința 

Națională a Partidului Comunist 
Român din 6—8 decembrie 1967 s-a 
subliniat necesitatea de a se înlă
tura practica actuală ca de aceeași 
problemă să se ocupe mai multe 
ministere și organizații centrale ;

Avînd în vedere că în cadrul ad
ministrației noastre de stat activita
tea privitoare la muncă și ocrotire 
socială se realizează prin mai multe 
organe, ceea ce nu asigură coordo

i) exercită conducerea generală 
în domeniul relațiilor cu alte state 
și ia măsuri pentru încheierea a- 
cordurilor internaționale ;

j) sprijină activitatea organiza
țiilor de masă și obștești ;

k) exercită orice alte atribuții 
stabilite prin lege.

Art. 5. — Consiliul de Miniștri 
organizează informarea opiniei pu
blice cu privire la principalele mă
suri pe care le ia în înfăptuirea 
politicii interne și externe.

CAPITOLUL III
Organizarea șl tuncționarea 

Consiliului de Miniștri
Art. 6. — Consiliul de Miniștri 

se compune din : președintele Con
siliului de Miniștri ; prim-vicepre- 
ședintele și vicepreședinții Consi
liului de Miniștri; miniștrii, pre
cum și președintele Consiliului Eco
nomic, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, președintele Co
mitetului de Stat pentru Probleme 
de Organizare și Salarizare, preșe
dintele Comitetului pentru Prețuri, 
președintele Comitetului pentru 
Problemele Administrației Locale, 
președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, președintele 
Consiliului Superior al Agricultu
rii și președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Din Consiliu] de Miniștri fac 
parte, de asemenea, în calitate de 
miniștri, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor și președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție ; primul secretar 
al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist face parte din 
Consiliul de Miniștri în calitate de 
ministru pentru problemele tine
retului.

Art. 7. — Președintele, prim- 
vicepreședintele și vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri alcătuiesc 
Biroul permanent al Consiliului de 
Miniștri.

La lucrările Biroului permanent 
al Consiliului de Miniștri participă 
președintele Consiliului Economic, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării și ministrul finanțelor.

Art. 8. — La ședințele Consiliu
lui de Miniștri pot fi convocați con
ducători ai organelor centrale ale 
administrației de stat care nu sînt 
membri ai Consiliului de Miniștri; 
de asemenea, Consiliul de Miniștri 
poate invita reprezentanți al orga
nelor centrale ale organizațiilor 
obștești, precum și orice persoană a 
cărei prezență se apreciază că ar fi 
utilă.

Art. 9. — In îndeplinirea atribu
țiilor sale cu caracter economic, 
Consiliul de Miniștri este sprijinit 
de Consiliul Economic.

narea necesară înfăptuirii în mod 
unitar și în bune condiții a politi
cii partidului și statului în aceste 
domenii.

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste Româ

nia hotărăște :
Art. 1. — Se înființează Ministe

rul Muncii, care înfăptuiește poli

Consiliul Economic : controlează 
aducerea la îndeplinire a hotărîri
lor Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și ale Consi
liului de Miniștri în domeniul eco
nomic ; îndrumează comisiile eco
nomice teritoriale ; elaborează stu
dii cu privire la perfecționarea con
tinuă a conducerii și planificării 
economiei.

Art. 10. — Consiliul de Miniștri 
este sprijinit în rezolvarea unor 
probleme de comisii și consilii cu 
caracter permanent sau temporar, 
a căror organizare și mod de des
fășurare a activității se stabilesc 
prin hotărîre a Consiliului de Mi
niștri.

Art. 11. — în exercitarea atribu
țiilor sale, Consiliul de Miniștri 
adoptă hotărîri.

Normele privind prezentarea de 
propuneri în vederea adoptării de 
hotărîri, precum și desfășurarea șe
dințelor Consiliului de Miniștri, se 
stabilesc prin hotărîre a Consiliului 
de Miniștri.

Hotărîrile cu caracter normativ 
se publică în Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România.

CAPITOLUL IV
Atribuțiile președintelui, 
prim-vicepreședintelui, 

vicepreședinților 
și ale celorlalți membri 

ai Consiliului de Miniștri
Art. 12. — Președintele Consiliu

lui de Miniștri conduce, îndru
mează și coordonează întreaga 
activitate a Consiliului de Miniștri, 
în scopul îndeplinirii unitare a tu
turor atribuțiilor ce revin Consiliu
lui de Miniștri ca organ suprem al 
administrației de stat.

Președintele Consiliului de Mi
niștri reprezintă Consiliul de Mi
niștri în relațiile acestuia cu orga
nele și organizațiile din țară, pre
cum și în relațiile internaționale.

Hotărîrile Consiliului de Miniștri 
se semnează de președintele Consi
liului de Miniștri.

Art. 13. — Consiliul de Miniștri 
poate hotărî ca unele din atribuțiile 
președintelui să fie îndeplinite, în 
mod permanent și sub îndrumarea 
acestuia, de către prim-vicepre- 
ședintele Consiliului de Miniștri.

In caz de lipsă sau de împiedi
care din orice motiv a exercitării 
de către președinte a atribuțiilor 
sale, acestea se îndeplinesc de 
prim-vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri.

Art 14. — Prim-vicepreședintele 
și vicepreședinții Consiliului de 
Miniștri ajută pe președintele Con
siliului de Miniștri în îndeplini
rea atribuțiilor sale.

Art. 15. — Prim-vicepreședintele 
și vicepreședinții Consiliului de 
Miniștri : 

tica partidului și statului în dome
niul muncii și ocrotirii sociale.

Art. 2. — Ministerul Muncii con
duce, îndrumează și controlează 
activitatea privitoare la raporturile 
de muncă, recrutarea și repartiza
rea forțelor de muncă, protecția 
muncii, asigurările sociale de stat 
și asistența socială.

Art. 3. — Comitetul de Stat pen

a) asigură, în condițiile stabili
te de Consiliul de Miniștri, îndru
marea. coordonarea și controlul u- 
nor activități sau a diferitelor ra
muri ori domenii ale administrației 
de Stat; în exercitarea acestor atri
buții prim-vicepreședintele și vice
președinții pot da miniștrilor și 
conducătorilor celorlalte organe 
centrale ale administrației de stat 
dispoziții, care se execută prin or
dinele, instrucțiunile sau alte act* 
ale acestora, prevăzute de lege ;

b) pot da aprobări, în cazurile 
și în condițiile stabilite de Consi
liul de Miniștri ;

c) exercită controlul general al 
activității oricăror organe ale ad
ministrației de stat, unități econo
mice, întreprinderi și instituții de 
stat;

d) îndeplinesc orice alte atribu
ții prevăzute de lege sau însărci
nări date de Consiliul de Miniștri.

Art. 16. — Membrii Consiliului 
de Miniștri, conducătorii de minis
tere sau alte organe centrale ale 
administrației de stat asigură reali
zarea politicii partidului și statului 
în ramurile sau domeniile lor de 
activitate, răspunzînd de activitatea 
acestor organe în fața Consiliului 
de Miniștri.

Art. 17. — Membrii Consiliului 
de Miniștri :

a) participă la dezbaterile Consi
liului de Miniștri și la adoptarea 
hotărîrilor acestuia ;

b) propun Consiliului de Miniș
tri proiecte de acte normative, pre
cum și orice alte măsuri de compe
tența acestuia, pe care le socotess 
necesare ;

c) prezintă Consiliului de Miniș
tri dări de seamă asupra activității 
ministerelor sau a celorlalte orga
ne centrale ale administrației de 
stat pe care le conduc.

CAPITOLUL ▼ 
Secretariatul General 

al Consiliului de Miniștri
Art. 18. — Consiliul de Miniștri 

are un Secretariat General.
Secretariatul General al Consiliu

lui de Miniștri este condus de se
cretarul general al Consiliului de 
Miniștri, care participă la ședin
țele Consiliului de Miniștri.

Structura organizatorică, atribu
țiile și normele de funcționare ale 
Secretariatului General al Consiliu
lui de Miniștri se stabilesc de Con
siliul de Miniștri

CAPITOLUL VI 
Dispoziții finale

Art. 19. — Decretul nr. 264 din 
15 iunie 1957 cu privire la func
ționarea Consiliului de Miniștri, 
astfel cum a fost modificat prin De
cretul nr. 728/1967, precum și orie* 
alte dispoziții contrare, se abrogă.

tru Protecția Muncii și Direcția Ge
nerală a Recrutării și Repartizării 
Forțelor de Muncă se desființează, 
atribuțiile acestora trecînd asupra 
Ministerului Muncii.

De asemenea, trec asupra Minis
terului Muncii atribuțiile Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So
ciale și ale Comitetului de Stat pen
tru Probleme de Organizare și Sa
larizare, privitoare la domeniul de 
activitate al Ministerului Muncii.

Asigurările sociale de stat care 
funcționează în cadrul sindicatelor 
trec la Ministerul Muncii.

Art 4. — Unitățile teritoriale 
pentru protecția muncii, pentru re
crutarea și repartizarea forțelor de 
muncă, precum și cele de ocrotire 
socială subordonate Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
trec în subordinea Ministerului 
Muncii.

Art. 5. — Structura organizato
rică, atribuțiile și modul de func
ționare a Ministerului Muncii se 
vor stabili prin lege.

Art. 6. — Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale se va denumi 
Ministerul Sănătății.

IN TIMPUL VOTĂRII, LA 
MAREA ADUNARE NA

ȚIONALA
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SAVANT Șl PATRIOT
DE ÎNALT PRESTIGIU

prof. univ. Mihai BĂCESCU
membru corespondent al Academiei

Om de largă cultură, specialist pa
sionat de marile probleme ale știin
ței, dotat cu o putere de muncă ex
cepțională, Grigore Antipa a desfă
șurat timp de peste o jumătate de se
col o bogată și rodnică activi
tate în domenii foarte deosebite : 
studiul și valorificarea multilaterală 
• Dunării, investigarea mecanismu
lui diverselor procese marine, cu
noașterea peștilor țării și a tezauru
lui legat de ei si de pescuit, re
glementarea activității pescăriilor, 
înființarea fabricilor de stuf și con
serve — probleme majore ale econo
miei naționale — reorganizarea Aca
demiei Române, ca să nu mai vor
bim de preocupările lui privind isto
ria patriei, muzeologia. De remarcat 
că ridicarea culturală a maselor a 
reprezentat pentru acest savant cea 
de-a doua mare preocupare a întregii 
sale vieți, pe lîngă cercetările de bio
logie.

In toate aceste direcții, Antipa s-a 
dovedit nu numai un mare savant 
dar și un mare și clarvăzător patriot, 
un neobosit luptător pentru trezirea 
și punerea în valoare a imenselor e- 
nergli latente ale poporului nostru. 
Ca naturalist, a Izbutit să ridice 
știința românească la nivelul celor 
mai valoroase realizări ale timpului, 
In unele direcții reușind chiar să le 
depășească pe acestea. Concepția lui 
Grigore Antipa cu privire la dome
niul important al valorificării delte
lor, ideile lui novatoare din dome
niul muzeologiei, ca să amintesc nu
mai cîteva din aceste direcții, sînt șl 
astăzi studiate cu atenție și aplicate 
în diverse țări ; în U.R.S.S. (la unele 
amenajări în delta Volgăi), în S.U.A. 
(pentru muzeologie), în R. F. a Ger
maniei etc.

Marele savant s-a născut în Boto
șani, la 24 noiembrie 1887, localitate 
în care urmează și școala primară. 
Cursurile liceale le face la „Institu
tele unite" din Iași, unde sub influ
ența unor savanți de înaltă ținută, ca 
Gr. Cobălcescu și a „Contemporanu
lui", din paginile căruia răzbat — 
prin scrierile lui Ion Nădejde — e- 
courile luptei prodarwiniste duse de 
Haeckel, se naște în el puternică 
dragostea față de studiul naturii, pa
siunea colecțiilor științifice (încă de 
pe at”nci colecționa fluturi !), a călă- 
to< „■ șl, mai ales, interesul față de 
pr\>Iemele evoluției vieții animale și 
a -^iltiplelor corelații dintre mediu și 
a- asta.

Ajuns Ia Jena, pentru completarea 
pregătirii, Antipa îșl atinge visul de 
a fi elevul unuia dintre cei mal stră
luciți naturaliști ai timpului, profe
sorul Ernsț Haeckel, în laboratorul 
căruia și lucrează încă student fiind,' 
iar teza de doctorat o trece în 
1891 cu cea mai înaltă mențiune — 
cumula cum laude" — pe care maes
trul său a acordat-o doar de 3 ori 
in viața sa.

Pregătirea științifică serioasă, ca
pacitatea sa de muncă fac. ca o dată 
întors în țară, sări se încredințeze — 
la numai 26 de arii! — reorganizarea 
Muzeului de zoologie și mineralogie, 
instituție ce-și ducea penibil și umil 
existența, înghesuită în noua clădire 
a Universității, și redresarea organi- 
tării pescăriilor — obiective pe care 
nu le va scăpa din vedere în nici un 
moment în tot restul activității sale. 
Ca muzeolog, Antipa se recomandă 
prin însuși muzeul ce-1 poartă astăzi 
numele, pe care l-a conceput ca o 
instituție complexă — ca pe un insti
tut de cercetare a naturii țării, școală 
practică pentru elevii și studenții 
de toate categoriile, școala pentru 
cultura întregului popor. Din 1906, 
cînd es e ridicată clădirea de la șo- 
aea, marele savant adună și sistema
tizează tot ce are mai caracteristic 
lumea animală a țării noastre și a 
întregului glob, zoologia ecologică 
fiind linia sa principală de dezvol
tare. Prin metoda expunerii animale-

lor pe grupe zoogeografice (diorame), 
el reușește să facă mult mai atractiv 
și instructiv muzeul chiar de la în
ceput (vederile de tundră, savană, 
preerie și pustiu ' ' ” ' "
1908).

Principiile lui 
expuse de altfel 
de muzeologie lăsate — s-au dove- , 
dit viabile șl sînt aplicate astăzi nu 
numai la organizarea noilor muzee 
de științe naturala ale tării, ci si în 
străinătate.

în ceea ce privește preocupările 
lui de zoolog, Antlpa a studiat me
duzele și rechinii, dar mai ales peștii 
țării, în legătură cu care a și scris 
două voluminoase tratate — „Fauna 
ihtiologică a României" (1911) și 
„Pescăria și pescuitul la români" 
(1916) — ce stau la baza tuturor lu
crărilor de acest gen în bazinul Du
nării. în aceste lucrări el a adunat 
tezaurul nomenclaturii populare și 
al practicilor pescuitului la noi, lă
murind în același timp, primul, bio
logia peștilor migratori. In oceano- 
logie, Antipa, pe lîngă studiile amin
tite, a fost clarvăzător în ce privește 
pescuitul științific, cruțarea rezerve
lor, creșterea artificială și ne-a lă
sat Stațiunea oceanografică de la 
Constanța și un program de cerce
tări valabil și astăzi, nu numai pen
tru cercetarea Mării Negre, ci și co
respunzător în multe privințe cu 
planurile actuale de cercetare ale 
Comisiei oceanografice interguverna- 
mentale șl ale Programului biologic 
internațional.

Lucrări fundamentale a scris An
tipa și în pescărie și limnologie, 
privind reorganizarea pescăriilor, a- 
vînd o contribuție esențială în tăie
rea primelor canale în Delta Du
nării, în valorificarea superioară a 
Razelmulul, înființarea primului ser
viciu hidrologic și hidrobiologic din 
țară, a primei stațiuni hidrobiologice 
de la Tulcea (ce funcționează și as
tăzi). El este întemeietorul școlii hi
drobiologice românești, studiile sale 
de acest gen fiind mereu îmbinate 
cu cele de valorificare economică, 
de economie, dictate de nevoile în 
care se zbătea țara la începutul vea
cului XX. Lui îi datorăm înjgheba
rea primei hărți bune a Deltei Du
nării, clasificarea formelor de re
lief din regiunea inundabilă a Du
nării, stabilirea rolului regiunii 
inundabile în producerea peștelui, 
primele idei de piscicultura (crap și 
sturioni), de aclimatizări de alți 
pești, de valorificare a stufului. A 
militat pentru protecția naturii, fiind 
ales chiar în Consiliul internațional 
al protecției naturii (Gratz, 1910).

A fost un precursor și în ce pri
vește irigațiile și folosirea multila
terală a apelor, a preconizat reten- 
ția apelor în baraje pentru a fur
niza curent electric șl a anticipat 
chiar barajul de la Porțile

Prin opera sa, diversă și 
Antipa și-a impus numele 
ria marilor noștri șavanți, 
același timp o înaltă pildă 
ce privește legarea studiilor celor 
mai abstracte de viață, de economia 
tării. în acest an. la recomandarea 
UNESCO, pilda savantului român 
Grigore Antipa este rememorată pe 
cel mai larg plan. Intre 7—12 de
cembrie. Ministerul învătămîntului. 
Academia și alte unităti de cerce
tare îi sărbătoresc Centenarul, or
ganized o largă sesiune de comuni
cări științifice la care participă și 
savanți de peste hotare.

Sînt doar cîteva aspecte ale oma
gierii amintirii acestui distins fiu al 
patriei noastre, savant deschizător 
de drumuri în multe domenii și rea
lizator practic neîntrecut, a cărui 
operă, caracterizată de prof. Traian 
Săvulescu ca „măreață, trainică, fe
cundă și unitară", va dăinui, ridicată 
pe trepte tot mai înalte ale consa
crării mondiale.

datează încă din
de muzeologie — 
în cele 7 lucrări

de Fier, 
fecundă, 
în gale- 
dînd în 
în ceea

Azi la Nantes...
MECIUl DE RUGBI 
FRANȚA—ROMÂNIA
RADIODIFUZIUNEA ROMANA 

PE RECEPȚIE

Astăzi, la Nantes, are loc tradi
ționala întîlnire anuală dintre se
lecționatele de rugbl ale Franței șl 
României. Pînă în prezent, cele 
două reprezentative s-au întîlnit de 
14 ori: 10 meciuri au fost cîștigate 
de rugbiștii francezi, două s-au în
cheiat la egalitate, iar două au re
venit rugbiștilor din România. Jo
cul este așteptajt cu deosebit interes, 
deoarece întotdeauna rugbiștii ro
mâni au oferit partide spectacu
loase în compania valoroasei for
mații franceze, de nenumărate ori 
cîștigătoare a „Turneului celor 5 
națiuni".

După antrenamentele efectuate 
ieri, au fost alcătuite următoarele 
formații : Franța : Lacaze, Capen- 
deguy, Trillo, Lux, Lenient, Maso, 
Mir, Carrere (căpitanul echipei), 
Herrero, Rupert, Plantefol, Dauga, 
Esponda, Cabanier, Berejnoi; Ro
mânia : Penciu, Vusek, Irimescu, 
Dragomirescu, Nica, Oblemenco, 
Florescu, Rășcanu, Demian (căpita
nul echipei). Ciobănel, Țuțuianu, 
Veluda, Dinu, Onuțiu, Baciu.

Radiodifuziunea noastră va trans
mite desfășurarea acestui meci, cu 
începere din jurul orei 16 (progra
mul I).

...si in9

Șantierul Naval Galați vedere spre Dunăre
Foto : A. Cartojau

Avantajele depunerii 
pe obligațiuni C.E.C
Cîștigurile de 100 000 lei; 

75 000 lei; 50 000 lei; 25 000 
lei; 10 000 lei și altele, acor
date de Casa de Economii și 
Consemnațiuni la depunerile 
pe obligațiuni C.E.C., consti
tuie un avantaj însemnat pen
tru cei care folosesc acest in
strument de economisire.

Obligațiunile se pot procura 
de la unitățile C.E.C. și poș
tale din întreaga țară. Torț la 
aceste unități, ele se pot resti
tui,. deținătorii primind ime
diat valoarea lor integrală.

Importantele cîștiguri în 
bani se acordă depunătorilor

lunar, prin trageri la sorți. Ld 
fiecare tragere la sorți lunară, 
se acordă cite 2112 cîștiguri 
in valoare de 100 000 lei; 
75 000 lei; 50 000 lei; 25 000 
lei; 10 000 lei și altele, între 
5 000 lei și 800 lei, în sumă 
totală de 2 215 000 lei. Ultima 
tragere din acest an a obliga
țiunilor C.E.C. va avea loc în 
Capitală, la data de 30 de
cembrie.

Este important de reținut că 
în primele 10 zile ale fiecărei 
luni, obligațiunile C.E.C. se 
pot procura la valoarea lor 
nominală.

Produse de metalurgie pentru populație
întreprinderea de industrie 

locală „BAIMAREANA", cu se
diul în Baia Mare, str. M. E- 
minescu nr. 65, produce o se
rie de articole ce interesează 
o largă categorie de cumpără
tori. Dintre acestea amintim

CAZANELE PENTRU BAIE și 
cazonele pentru fiert rufe.

întreprinderea „Băimăreana* 
mai produce și diverse piese 
auto : discuri de ambreiaj pen
tru toate tipurile de autovehi
cule, supape, cric manual de 
5 tone, cap bare etc.

Ieri pe stadionul Giulești: RAPID-JIUL 3-1
Ieri în Giulești, pe un teren și pe 

o vreme de-a dreptul imposibile 
pentru fotbal (ploaie continuă, 
frig), s-a desfășurat una din restan
țele campionatului categoriei A, 
meciul Rapid—Jiul „reportat" din 
etapa a IV-a. Rapidiștii au cîștigaț 
cu scorul de 3—1 (1—0), după un 
joc în care au avut inițiativa, dar 
de fapt ambele echipe au merite 
egale pentru ardoarea cu care și-au 
apărat șansele. Deschiderea scoru
lui s-a făcut către finalul primei

reprize, după ce portarul Zamfir și 
echipa sa trecuseră prin mari emo
ții ; de patru ori rapidiștii au fost 
pe punctul de a marca din ocazii 
foarte favorabile. In sfîrșit, la o 
fază ce părea să rămînă fără rezul
tat, Codreanu a 
caracteristic și, 
fundașii centrali, 
poarta oaspeților

Reluarea meciului i-a dezorientat 
oarecum pe rapidiști. Nu trecuseră 
decît cîteva minute și, la o greșeală

insistat în stilu-i 
pătruns printre 
a șutat precis în

Turneul de șah IN ClTEVA RÎNDURI
de la Sofia

La Sofia în ultima rundă a semi
finalei campionatului masculin eu
ropean de șah pe echipe, selecțio
nata României a 
echipa Greciei. 
Germane i 
în meciul 
de fiind 
tul înaintea i 
trerupte : 1.
(5) ; 2. România 37,5 puncte ; 3. R. D. 
Germană 33,5 puncte (6) ; 4. Grecia 
4,5 puncte (1).

învins cu 10—0 
Formația R. D. 

conduce cu 3,5—1,5 
cu Bulgaria, 5 partl- 
întrerupte. Clasamen- 
dișputării partidelor în- 

. Bulgaria 38,5 puncte

FOTBAL o Pe stadionul „Republicii", la ora 13,30 : Steaua—Petrolul, 
meci-restanță din campionatul categoriei A.

POPICE • La arena Voința, incepînd de la ora 8,30 : întreceri în cadrul 
primei ediții a competiției internaționale „Cupa orașului București".

BASCHET ® In sala Floreasca, de la ora 10,15, două meciuri din cam
pionatul masculin al diviziei A : Steaua—Comerțul Tg. Mureș ; Politehnica 
București—Crișul Oradea.

HANDBAL • Incepînd de la ora 14,30, sala Floreasca găzduiește urmă
toarele partide contînd pentru „Cupa de iarnă" : Științe Economice—Voința 
(feminin) ; Dinamo—Recolta ; Steaua—Rafinăria Teleajen ; Rapid—Universi
tatea (masculin) ; Școala Sportivă nr. 2—Universitatea ; Progresul—I.C.F. 
(feminin); Voința—Politehnica (masculin).

turneul în Ca
de hochei pe

« Continuîndu-și 
nada, selecționata 
gheață a României a întîlnit în ora
șul Shawville formația „Pontiacs" 
pe care a învins-o cu scorul de 6—0 
(2—0, 0—0. 4—0). Cele 6 goluri au 
fost marcate de Csaka (2), Pană, Ca- 
lamar, Mois și Varga. La meci au 
asistat 2 000 de spectatori. Din cele 
4 meciuri susținute pînă în prezent, 
echipa României a cîștigat două, a 
pierdut unul și a obținut un rezul
tat de egalitate.

• în cadrul „Cupei campionilor 
europeni" la volei, echipele mascu
line Dinamo Tirana și Partizan Bel
grad s-au întîlnit în capitala Alba
niei. După un meci dîrz disputat, vo
leibaliștii albanezi au învins cu 3—2 
(16—14, 15—10, 8—15, 8—15, 15—5).

o între 19—32 decembrie la Pala
tul sporturilor din Moscova va avea 
loc un turneu internațional de box cu 
participarea unor sportivi din 7 țări. 
România va fi reprezentată de 
V. Drăgan (semimuscă), I. Otvos (co
coș), C. Crudu (pană), M. Dumitrescu 
(ușoară), E. Constantinescu (mijlocie 
mică) și V. Mariuțan (grea).

in premieră
aLIVADA CU VIȘINI

la Teatrul„Bulandra"
Aseară Teatrul „Bulandra" a 

prezentat în premieră „Livada 
cu vișini" de A. P. Cehov, în 
regia lui Lucian Pintilie. De
coruri : Paul Bortnovschi. 
Costume : Pia Oroveanu. Din 
distribuție fac parte : Clody 
Bertoia, Ștefan Ciubotărașu, 
Fory Etterle, Nicolae Secărea- 
nu, Petre Gheorghiu, Ana Ne- 
greanu, Emmerich Schaffer, 
I ca Matache-Coste seu. Ion 
Besoiu, Cătălina Pintilie, Lucia 
Mara, Violeta Andrei, Virgil 
Ogășanu ș.a.

S Opera română : Giselle — 11, 
igoletto — 19,30.

® Teatrul de stat de operetă : Ana 
Lugojana — 10,30, Abecedar muzi
cal — 16, Paganini — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara
glale" (sala Comedia) : Apus de 
soare — 10, Castillana — 15, Romeo 
și Julleta — 19,30, (sala Studio) : 
Jocul adevărului — 10 ; 19,30, Re
gina de Navara — 15.
e Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 10,30, Troilus șl Cresida 
— 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ale carnavalu
lui — 10, Luceafărul — 15, Un 
tramvai numit dorință — 20, (sala 
din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Kean 
— 10 ; 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala

teatre
Magheru) : Acest animal ciudat
— 10, Au fost odată... două orfe
line — 15,30, Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Spectacol Lucian Blaga
— 10,30, Absența unui violoncel — 
16, Cînd luna e albastră — 20.
O Teatrul ,,Barbu Delavrancea" i 
Viforul — 10,30; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9,30, File de teatru
— 15, Naufraglații — 18,30.
■ Teatrul evreiesc de stat : Zece 
frați am fost — 11, înțelepții din 
Helem — 20.
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caraglale" : Ulciorul sfărîmat ; 
Cîntăreața cheală — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" ; Ileana 
Sînziana — 11; Vrăjitorul din Oz
— 17.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 11,30; 19,30, (sala Victo
ria) : Colibri Music-Hall — 19,30.

Î, Circul de stat : Atracțiile mane- 
ulul — 10; 16; 19,30.

9,00 — Ora exactă 
Cum va fi vremea

9,02 — Gimnastica de înviorare
9,10 — Emisiune pentru copii și 

tineretul școlar :
— Film : Sandi, să asculți 

de mămica
— Film serial: Meteor XL-5
— Aventurile echipajului 

Val-Vîrtej — „La tele
fon o moștenire" (re
luare)

10,30 — Emisiunea pentru sate
12,15 — Concert simfonic : Con

certul pentru orgă șl or
chestră în Re major de 
J. S. Bacii. — Cîntă or
chestra de studio a Radio- 
televiziunil. Dirijor : Ludo
vic Baci. Solist : Giinther 
Fischinger (R.F.G.)

13,25 — Fotbal : Steaua—Petrolul
(Transmisiune de la Sta
dionul Republicii)

17.15 — Spectacol muzical-coregra-
fic în interpretarea An
samblului „Ciocîrlla"

18,00 — Curierul artelor — Emisiu
ne de actualitate teatrală, 
muzicală și plastică

— Magazin 111
— Telejurnalul de seară 

_____ — Film artistic : Puștancele
21.15 — Teatru în studio : „FII cu

minte, Cristofor" de Au
rel Baranga — Adaptare 
pentru televiziune. (Spec
tacol realizat în colaborare 
cu Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra"). Interpretează : 
Marcela Rusu, Beate Fre- 
danov, Octavian Cotescu și 
George Carabln

22,55 — Telejurnalul de noapte 
23,10 — Telesport

18.30
19.30
19,50

l.

viața internațională

Ședința guvernului
cehoslovac

PR AGA 9 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc o ședință a guvernului 
cehoslovac în cadrul căreia a fost 
discutat proiectul planului de stat 
și proiectul de buget pe anul 1968. 
După cum precizează agenția 
C.T.K., proiectul planului pe 1968 
și concepția după care se va ghida 
economia națională cehoslovacă în 
următorii ani ai cincinalului urmă
resc, în primul rînd, efectuarea de 
transformări structurale utile în 
construcțiile capitale, reducerea dis

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., Vlady- 
slaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a făcut o vizită la 
uzina de autoturisme din Varșovia, 
unde s-a interesat de mersul pro
ducției și de stadiul pregătirilor 
pentru începerea fabricării automo
bilului polonez de tip Flat. Cu acest 
prilej, în cadrul acțiunii de pre
schimbare a carnetelor de partid, 
organizația de bază a uzinelor a 
înmînat tovarășului Wladyslaw Go
mulka noul carnet de membru de 
partid.

Luînd cuvîntul, Wladyslaw Go
mulka a subliniat necesitatea creș-

Consfătuire
națională la Sofia

SOFIA 9 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. transmite: La Sofia a avut 
loc vineri o consfătuire națională, 
la care s-a discutat îndeplinirea ho- 
tărîrii C.C. al P.C. Bulgar și a 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria cu privire la ridicarea 
rentabilității economiei și pregăitl- 
rea în vederea îndeplinirii planului 
pe anul 1968.

Raportul în 
fost prezentat 
prim-secretar
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

La consfătuire au participat con
ducători de partid și de stat, cadre 
din conducerea economiei, oameni 
de știință, activiști de partid, sin
dicali, reprezentanți ai Uniunii Ti
neretului Comunist Dimitrovist.

această problemă a 
de Todor Jivkov, 
al C.C. al P.C. Bul-

Centenarul războiului
pentru independența

persării fondurilor, realizarea echi
librului în relațiile economice ex
terne și consolidarea pieței interne. 
In ceea ce privește bugetul de stat, 
veniturile și cheltuielile vor fi în 
general echilibrate. Venitul națio
nal va crește cu 6—7 la sută. Gu
vernul a discutat, de asemenea, 
mersul lucrărilor referitoare la ela
borarea planului de perspectivă al 
dezvoltării economiei naționale și 
alte probleme.

terii conștiinței membrilor de par
tid și perfecționării muncii P.M.U.P. 
El a criticat unele fenomene nega
tive, cum ar fi creșterea numărului 
de ore suplimentare, a lipsurilor 
nemotivate, precum și unele aspecte 
ale slăbirii disciplinei financiare.

Referindu-se la rolul pe care îl 
joacă partidul în viața țării, vorbi
torul a subliniat că el este forța 
politică conducătoare și trebuie 
să-și desfășoare activitatea practică 
ținînd seama de condițiile în con
tinuă schimbare. Partidul nu se 
poate închista în dogme, nu se 
poate ghida după categoriile trecu
tului, a spus W. Gomulka.

HAVANA 9. — Corespondentul A- 
gerpres V. Stamate transmite: In 
cadrul manifestărilor consacrate cente
narului războiului pentru independența 
Cubei, la Havana a avut loc o adu
nare solemnă comemorativă cu prile
jul împlinirii a 71 de ani de la moar
tea generalului patriot Antonio Maceo 
căzut în lupta pentru eliberarea po
porului cuban de sub jugul colonialis
mului spaniol.

A luat cuvîntul Faustino Perez, 
membru al Comitetului Central al. 
Partidului Comunist din Cuba, preșe-~\ 
dinte al Comitetului de stat pentru re-^ 
sursele hidraulice.

!■■■

Succesul deosebit 
al „CIOCIRLIEI" 

în orașele britanice

După succesul de la Londra 
la Teatrul Palladium, ansamblul 
„Ciocîrlia" a fost întâmpinat 
și în alte orașe britanice de un 
public entuziast. Ziarele din 
provincie au dat aprecieri elo
gioase artiștilor români.

„SCOTSMAN" subliniază: 
„Dacă dansul și muzica reflec
tă starea sufletească a poporu
lui, atunci înseamnă că româ
nii au intr-adevăr o impresio
nantă vigoare 
simt spumos 
spontaneitate. Multi spectatori 
s-au întors acasă cu dorința pro
fundă de a cunoaște mai multe 
despre România".

Unul din cele mai frumoase 
succese l-a înregistrat ansam
blul la Portsmouth, unde zia
rele locale au publicat cronici 
și fotografii în decursul celor 
șase zile de spectacole. Prima
rul orașului. D. D. Connors, a 
oferit o recepție în cinstea mem
brilor ansamblului, exprimînd 
în discursul rostit cu acest pri
lej admirația sa și a publicu
lui față de arta folclorică ro
mânească. La cererea sa. an
samblul a prezentat un spec
tacol în aer liber, chiar pe 
treptele primăriei, transformată 
în scenă improvizată. în fața u- 
nei numeroase asistente. Pre
zentând pe artiștii români, zia
rul local „EVENING NEWS" 
scrie : „Ansamblul român re
flectă dragostea națională pen
tru muzică și dans".

O dată cu reprezentațiile an
samblului în orașul Bourne
mouth, ansamblul „Ciocîrlia" 
și-a încheiat turneul în Marea 
Britanie, după aproape 100 de 
spectacole pe scenele teatrelor 
din 13 orașe.

și veselie. un 
al umorului si

Londra
L. RODESCU

PRIMA OFEN
SIVA A IERNII 
IN EUROPA. Cu 
excepția Portu
galiei și Andalu
ziei (Spania), a- 
proape peste tot 
în Europa ninge 
și plouă. Canti
tăți mari de nea 
au căzut in Olan
da, în Franța, în 
Anglia. In unele 
localități din lan
dul Westfalia 
(R.F.G.), stratul 
de zăpadă a de
pășit un metru, 
iar traficul pe șo
sele, după cum 
se vede în imagi
nea alăturată, 
fost îngreunat.

scorul f inal: 3—1, 
șut puternic, mân
ia Ion lonescu.
victorie, Rapid to-

vremea
evidentă a apărării, Peronescu șu- 
tează din lateral, dintr-un unghi 
aproape imposibil, direct în poartă. 
Jocul devine ceva mai îndârjit, fără 
ca totuși să capete „temperaturile" 
înalte din prima parte, cînd au 
avut loc cîteva altercații. Echipa 
Rapid devine acum mai clară în 
acțiunile ofensive. Majorează sco
rul printr-o lovitură liberă, bine 
executată de Dinu, de la circa 16 m. 
Spre încheierea meciului Năstu- 
rescu stabilește 
reluînd, cu un 
gea primită de

Prin această
talizează 12 puncte in clasamentul 
de toamnă.

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 decembrie. In 
țară : vreme în general umedă, 
cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații temporare. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între minus 8 și plus 2 gra
de, iar maximele între 3 și 5 
grade. In București : vreme în 
general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Temporar precipi
tații. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

0 Reîntoarcerea Iul Surcouf : PATRIA — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21.
e Cerul începe la etajul III : REPUBLICA (com
pletare Românii și Marea Revoluție) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21.
• Loana : FEROVIAR — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30, EXCELSIOR — 8; 10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15 
(la ambele completarea Orizont științific nr. S), 
MELODIA (completare Armonie) — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21.
■ Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 
20,45, BUCUREȘTI (completare Douăzeci de ani de 
comerț) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, MODERN 
(completare Jety) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Un bărbat și o femele : CENTRAL (completare 
Permanențe) — 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30.
• Nota zero la purtare : CINEMATECA — 9,45; 12.
• Un taxi pentru Tobruk : CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45, GRIVIȚA (completare Mlhail 
Kogălniceanu) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Cine va deschide ușa 7 : LUMINA (completare 
Stîrcul, pasăre reptilă) — 8,45—16,30 în continuare ; 
18,30; 20,30, ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (com
pletare Aventură pe gheață) — 14; 16; 18; 20, MO
ȘILOR (completare Orașul fără străzi) — 15,30; 18;
20.30.
• Profesorul distrat : VICTORIA (completare Ml
hail Kogălniceanu) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
BUCEGI (completare Aventurile lui Bobo-City) — 
9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 9; 10.

0 Prizoniera din Caucaz : DOINA (completare Tă
măduire) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
a Duminică la New York : UNION — 10; 15,30; 18; 
20,30.
• Nălcă șl veverița — Mlhail Kogălniceanu — In 
căutarea timpului pierdut — Românii șl Marea Re
voluție — Orizont științific nr. 10 — A sosit vacanța 
mare : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Oameni în rulotă : GIULEȘTI (completare Băia
tul șl cărbunele) — 15,30; 18; 20,30.

cinema

Zorba grecul : DACIA — 7,45—20,30 în continuare. 
0 Prostănacul : BUZEȘTI — 10; 14; 16,30; 18,45; 21. 
n Zece negri mititei : GLORIA (completare Retro
spectivă Jubiliară) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
VOLGA — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
e Salvele Aurorei : UNIREA (completare Viața 
plină de surprize) — 11; 16; 18,15; 20,30.
0 O fată fericită : TOMIS (completare Mlaștina 
tăcută) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA 
(completare Romanțe) _ 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18;

20,30, FLAMURA (completare O fabulă modernă) -a 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Spartacus (ambele serii) : FLACĂRA — 15; 18,45.
• Femeia necunoscută : VITAN — 14,45; 17,30; 20.
• Ocolul : MIORIȚA (completare Nlcolae Klrcu- 
lescu) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
e French-Cancan : POPULAR (completare Vecinii) 
— 15,30; 18,15; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, DRUMUL SĂRII — 11; 15; 17,30; 20.
• Dacii : MUNCA (completare Găteala capului) — 
15,30; 18; 20,30.
• Răzbunătorii : COLENTINA (completare Micii 
înotători) — 16; 18; 20.
• Sfidarea : FLOREASCA (completare Legenda) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vulturii zboară devreme : RAHOVA (completare 
Expresul de noapte) — 15,30; 18; 20,30.
e Compartimentul ucigașilor : PROGRESUL (com
pletare Scuzați, atracții) — 15,30; 18; 20,30.
e Un idiot la Paris : LIRA (completare Orașul) —• 
16; 18; 20.
0 Povestea țarului Saltan : COTROCENI (comple
tare Micii înotători) — 15,30; 18; 20,30.

S Ecoul de pe coastă : CRINGAȘI (completare Fe- 
ța cu chibrituri) — 15,30; 17,45; 20,16.

• Subteranul : COSMOS (completare O nuntă la 
Olteni) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Viața la castel : VIITORUL (completare Labora. 
torul vieții) — 15,30; 18; 20,30.
0 Pasărea Phonix : FERENTARI — 15; 17,45; 20,30.
• Sus mîinile, domnilor polițiști 1 ; PACEA (com
pletare Despre fumat) — 16; 18; 20.

»



viața internațională
LA SESIUNEA O.N.U.

® ROMÂNIA: coautoare la rezoluția privind colabora
rea economică intereuropeană — Țara noastră aleasă 
membră a Comitetului ad-hoc pentru resursele marine 
• Adunarea Generală a adoptat rezoluția pentru în
cheierea unei convenții privind interzicerea folosirii 
armelor atomice

LUPTE VIOLENTE 
în jurul capitalei 
yemenite *

CAIRO

NEW YORK 9. — Trimisul spe
cial Agerpres R. Căplescu transmite: 
Adunarea Generală a O.N.U., întru
nită în ședință plenară, joi după- 
amiază, a adoptat cu 77 de voturi 
pentru, nici unul contra și 29 de ab
țineri un proiect de rezoluție în legă
tură cu problema încheierii unei 
Convenții privind Interzicerea folo
sirii armelor atomice, proiect aprobat 
în prealabil de Comitetul politic. 
După cum se știe, coautoare ale a- 
cestei rezoluții sînt 10 tari, printre 
care și România. Rezoluția cere sta
telor să examineze această problemă. 
Proiectul de convenție propus de că
tre delegația U.R.S.S., precum și ori
ce alte propuneri în acest sens șl re
comandă să se înceapă tratative, fie 
direct, fie în cadrul unei Conferințe 
internaționale în vederea încheierii 
unei asemenea convenții.

Un alt proiect de rezoluție, printre 
autorii căruia se află și România, a 
fost aprobat în unanimitate joi după- 
amiază de Comitetul politic, urmînd 
să fie înaintat Adunării Generale : 
Proiectul, cu privire la resursele 
marine, care prevede înființarea unui 
Comitet ad-hoc avînd ca sarcină să 
întreprindă un studiu asupra promo
vării cooperării internaționale în ce 
privește exploatarea, conservarea și 
folosirea resurselor de pe fundul 
mărilor șl oceanelor. Printre cel 35 
de membri ai comitetului ad-hoo a 
fost aleasă și România.

Tot în comisia pentru problemele 
economice și financiare a fost adop
tată în ședința de vineri seara o re
zoluție care propune O.N.U. și orga
nismelor sale, în special UNESCO, 
aă întreprindă acțiunile pregătitoare 
necesare, astfel ca, în funcție de sta
diul acestora, sesiunea a XXIV-a a 
Adunării Generale (1969) să 
anul 1970 ca an internațional 
cației. Rezoluția, prezentată

La Conferința Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), ale cărei lucrări 
se vor desfășura începînd de la 
5 februarie 1968 la Delhi, vor 
participa peste 4 000 de delegați 
din 132 de țări, a anunțat un pur
tător de cuvint al U.N.C.T.A.D. 
Farticipanții vor examina În
deosebi probleme ale economiei 
mondiale și cele referitoare la 
coordonarea ajutorului acordat 
de țările industrializate țărilor 
în curs de dezvoltare.

grup de 28 de țări — printre care 
Austria, Argentina, Ghana, Iran, Me
xic. Pakistan, România. Turcia, 
S.U.A. — încadrează măsurile ce 
urmează a fi luate în contextul re
comandărilor anterioare ale O.N.U. 
privind punerea în valoare și utili
zarea resurselor umane.

declare 
al edu- 
de un

In Comitetul O.N.U. pentru proble
mele economice și financiare au în
ceput dezbaterile asupra raportului 
Consiliului economic și social 
(ECOSOC) în cadrul cărora 18 
țări europene, printre care cele 
9 state coautoare ale rezoluției din 
1965 cu privire la acțiunile pe plan 
regional pentru îmbunătățirea rela
țiilor de bună vecinătate între ță
rile Europei (Austria, Belgia, Bulga
ria. Danemarca. Finlanda. Iugosla
via, România. Suedia și Ungaria) au 
prezentat un proiect de rezoluție 
referitor la intensificarea cooperării 
economico intereuropene.

în acest proiect, după ce se men
ționează rezoluția din 1965 privind 
dezvoltarea relațiilor de bună veci
nătate si a cooperării între statele 
europene cu regimuri social-politice

agențiile de presă
transmit

în Sumatra de nord au 
avut loc lupte între trupele 
guvernamentale și parti
zani, a declarat generalul Sarwe 
Edhie. Se afirmă că au fost uciși 
66 de partizani. Agenția Reuter, 
citînd agenția Antara, informează, 
de asemenea, că au fost arestate 
485 de persoane în cadrul așa-zisei 
„Operațiuni Wheel".

Reluînd o informație publicată 
de agenția indoneziana de presă 
Antara, Associated Press anunță că 
în Indonezia se procedează la 
epurarea aparatului de stat. Pînă 
în prezent au fost destituiți 21 de 
funcționari superiori, iar alți 98 au 
fost siliți să-și dea demisia.

nă a statului". Trei inculpați au pri
mit pedepse variind între 1 an și 
19 ani. Două persoane, printre care 
fostul subsecretar de stat al in
formațiilor în guvernul Stepha
nopoulos, Dimitrios Gheorghiou, au 
fost achitaite.

Mii de studenți au de
monstrat Ia Ankara «îmbăta 
în favoarea retragerii Turciei din 
N.A.T.O, relatează agenția France 
Presse.

Tribunalul militar din 
Atena a pronunțat sentințe 
în procesul grupului de zece per
soane acuzate de „activitate pri
mejdioasă pentru securitatea exter-

0 declarație dată publicității 
de agenția de presă „Eliberarea", 
organ oficial al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
arată că a fost autorizată să anunțe 
că informații difuzate în ultima 
vreme de propaganda americană 
potrivit cărora F.N.E. ar avea in
tenția să-și trimită un reprezentant 
la O.N.U. pentru a expune proble
ma vietnameză sînt lipsite de orice 
temei.

Scriitorul Maurice Druon 
a fost ales academician în 
locul rămas vacant prin moartea 
lui Georges Duhamel. .Maurice 
Druon, autorul mai multor romane, 
printre care „Marile familii" (Pre
miul „Goncourt" 1948), „Regii 
blestemați" și altele, a compus în 
1943 „Cîntecul partizanilor" îm
preună cu acad. Joseph Kessel, au
torul renumitului cîntec al Rezis
tenței franceze.

diferite în domeniile politic, econo
mic, tehnic, științific, cultural si alte 
domenii, rezoluție inițiată de Româ
nia. se ia act de progresele înregis
trate de comisia economică pentru 
Europa în cei 20 de ani de existen
tă și se indică ca statele membre 
ale acestei comisii să-si intensifice 
cooperarea, atît în interesul reci
proc cît și în interesul comunității 
internaționale, în special în inte
resul țărilor în curs de dezvoltare.

Proiectul a fost prezentat de dele
gatul Austriei, Kurt Waldheim, și a 
fost susținut de reprezentantul Iu
goslaviei. Anton Vlatusa.

Luînd apoi cuvîntul, șeful delega
ției române, Mircea Malița. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, a 
subliniat că România acordă o aten
ție specială rolului care revine co
misiilor economice regionale în în
treaga activitate a Națiunilor Unite 
în domeniul economic și social. 
România, a arătat în continuare vor
bitorul, a privit întotdeauna extin
derea cooperării sale economice cu 
celelalte țări europene nu ca un pro
ces de închidere continentală, ci ca 
o posibilitate suplimentară de extin
dere a cooperării și cu țările în curs 
de dezvoltare. Datele stau de altfel 
mărturie a caracterului complimen- 
tar al acestor două procese care se 
sprijină reciproc. Delegația Româ
niei acordă de aceea o însemnătate 
specială însuși titlului proiectului 
de rezoluție : Rolul Comisiei econo
mice pentru Europa în dezvoltarea 
cooperării economice internaționale.

Remarcînd cu satisfacție că dialo
gul intereuropean în favoarea coo
perării se amplifică, șeful delegației 
române a remarcat că deși mai sînt 
încă multe posibilități nefolosite, 
este elocventă dinamica ascendentă 
a comerțului țărilor europene, a a- 
cordurilor economice, a contactelor 
și legăturilor pe plan tehnic și ști- 
ințifio încheiate între statele europene.

Interesul României pentru preocu
pările comisiei în direcția dezvoltării 
cooperării economice internaționale 
— a spus el — este determinat de 
faptul că principalul obiectiv al a- 
cestui organism al Națiunilor Unite 
„de întărire a relațiilor economice 
ale țărilor europene atît între ele, 
cît și cu celelalte țări ale lumii" este 
în deplină concordanță cu unul din 
obiectivele de bază ale politicii noas
tre externe, și anume acela de a pro
mova înțelegerea și cooperarea cu 
toate țările, indiferent de regimul 
lor politic și economic, pe baza res
pectării principiilor suveranității, in
dependenței, egalității în drepturi șl 
avantajului reciproc. Aplicînd cu 
consecventă în practică acest obiec
tiv, România înțelege să participe 
activ, pe măsura resurselor și posi
bilităților de care dispune în actuala 
sa etapă de dezvoltare. Ia opera de 
cooperare economică internațională, 
care se afirmă tot mai mult prin ca
racterul ei direct și concret, ca un 
factor de bază al cunoașterii reci
proce și sporirii încrederii între po
poare, ca un fundament material al 
conviețuirii normale intre state. 
Această poziție de principiu și ac
țiunile concrete întreprinse de Ro
mânia în domeniul cooperării econo
mice cu toate țările lumii au făcut 
ca delegația română să fie printre 
coautorii proiectului de rezoluție 
care se află astăzi în fața comitetu
lui pentru problemele economice și 
financiare — a menționat vorbitorul 
în încheiere.

CAIRO 9 (Agerpres). — Corespon
dentul din Sanaa al ziarului „Al Ah
ram" relatează că situația din Ye
men continuă să fie încordată. For
țele guvernamentale desfășoară lupte 
violente in jurul capitalei împotriva 
triburilor regaliste conduse de mer
cenari. Mai mult de 1000 de merce
nari — belgieni, francezi, vest-ger- 
mani, americani și englezi — afirmă 
ziarul, s-ar afla în rîndurile forțelor 
regaliste. Acțiunile se lovesc de rezis
tența trupelor republicane, în special 
ale celor făcînd parte din unitățile 
mobile ale armatei șl ale corpurilor 
de parașutiști. Calmul domnește în 
celelalte regiuni ale Yemenului. Pe 
de altă parte, un purtător de cuvînt 
al armatei yemenite a declarat că au 
fost respinse unele încercări ale duș
manilor de a se infiltra pe teritoriul 
țării în regiunile din nord-est.

BAGDAD 9 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad anunță că cei șase 
militari din trupele regaliste care au 
fost executați joi în principala piață 
publică din Sanaa, erau mercenari 
europeni — doi francezi, doi englezi, 
un italian și un olandez. Ei au fost 
capturați în cursul luptelor desfășu
rate în împrejurimile orașului Sa
naa.

Conferința 
miniștrilor 
de externe 
ai țărilor arabe

9.
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In 
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miniștrilor 
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a- 
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in- 
am-

CAIRO 
gerpres 
Sîmbătă. 
început 
facerilor
rabe. Siria, 
nu va participa la 
terarabe. este reprezentată de 
basadorul său la Cairo. Sami Droubl. 
Numeroși observatori califică pre
zenta siriană la 
lor de externe 
drept semn al 
poziției Siriei 
Orientului Apropiat.

In cuvîntul de deschidere, minis
trul de externe al Marocului. Ah
med Laraki. care este si președinte
le actualei reuniuni de la Cairo, a 
precizat că această conferință are 
drept scop definitivarea ordinii de 
zi și stabilirea datei conferinței ara
be la nivel înalt care, la invitația 
regelui Hassan al II-lea, se va ține 
la Rabat. Sîmbătă seara au început 
dezbaterile propriu-zise.

conferința miniștri- 
arabi de la Cairo 
unei modificări a 
fată de problemele

înaintea angajării Londrei 
în negocieri cu „cei 6"
• Franța și Olanda: poziții opuse • Italia va sprijini 
cererea britanică

AMSTERDAM 9 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă ținută 
vineri la Amsterdam, ministrul de 
externe al Olandei, J. Luns, a de
clarat că a avut întrevederi la Pa
ris cu ministrul de externe francez, 
Couve de Murville, cu privire la 
aderarea Angliei la Piața comună, 
dar fără să se fi înregistrat vreun 
progres în această problemă. Agen
ția France Presse amintește că în 
ce privește angajarea tratativelor 
cu Londra în problema aderării, 
pozițiile Franței și Olandei sînt 
complet opuse. în timp ce Franța

refuză acesit lucru. Olanda, susți
nută și de alți membri ai C.E.E., 
dorește începerea cît mai curînd 
posibil a tratativelor,

★
ROMA 9 (Agerpres). — In Comi

sia de politică externă a Parlamen
tului italian, ministrul de externe 
Fanfani a declarat că Italia va 
sprijini cererea britanică de a adera 
ca membru cu drepturi depline la 
Piața comună. El a subliniat că ul
timele declarații oficiale franceze 
nu au schimbat punctul de vedere 
al Italiei în această problemă.

In Cipru se restabilește liniștea
NICOSIA 9 (Agerpres). — Se re

latează că în insulă tensiunea a scă
zut. Evacuarea primelor trupe gre
cești se desfășoară în mod normal.

★
ISTANBUL 9 (Agerpres). — Primul 

ministru turc, Suleyman Demirel, a 
făcut o declarație la radio în care 
și-a exprimat părerea că existența 
gărzii naționale cipriote reprezintă un 
obstacol important în calea unei re
zolvări definitive a problemei Cipru
lui. Premierul turc a subliniat că 
recentul acord greco-turc, potrivit

căruia trupele introduse clandestin pa 
insulă de către cele două părți vor fl 
retrase, nu a înlăturat cu totul pri
mejdia unui război. înlăturarea aces
tei primejdii „poate fi asigurată nu
mai o dată cu soluționarea finală a 
problemei Ciprului. Evacuarea tru
pelor regulate grecești a dat însă ce
lor două țări posibilitatea de a ne
gocia o soluție". Suleyman Demirel a 
subliniat, totodată, că Turcia nu are 
ambiții teritoriale în Cipru, dar nu va 
renunța nici o dată la dreptul de a 
proteja comunitatea turco-cipriotă.

Festivitățile
•9

de la Plevna
la 90 de ani de la eliberarea orașului

SOFIA 9 — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : Timp 
de o săptămână, la Plevna au avut 
loc manifestări consacrate aniversării 
a 90 de ani de la eliberarea acestui 
oraș de sub jugul otoman de către 
armatele aliate româno-ruse și vo
luntari bulgari.

Sîmbătă dimineața au avut loc 
festivități în comuna Grivița. Aici a 
fost renovată cripta de la Mauso
leul eroilor români și a fost inaugu
rat noul colț muzeistic din Parcul 
prieteniei bulgaro-române. La mi
tingul care a avut loc a participat 
o delegație a regiunii Galați condu
să de Gheorghe Baroga, șeful secției 
de propagandă și agitație al Comi
tetului regional Galați al P.C.R., 
precum și Cristea Ionescu Tira, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al țării 
noastre la Sofia, și alți membri ai 
ambasadei române.

Președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al județului 
Plevna, I. Besev, a evocat faptele 
vitejești ale ostașilor români și ruși 
care cu 90 de ani în urmă au pierit 
pentru libertatea poporului bulgar. 
A luat cuvîntul, de asemenea, Cris
tea Ionescu Tira.

Din partea regiunii Galați și a 
ambasadei române au fost depuse co
roane de flori în cripta Mausoleului, 
apoi oaspeții au vizitat noul colț mu
zeistic. Aici sînt expuse arme și uni
forme originale ale ostașilor români, 
copii ale steagurilor regimentelor de 
dorobanți și vînători și reproduceri 
după tablouri ale lui N. Grigorescu. 
A fost vizitată una din cele mai 
mari redute românești de lingă Gri
vița.

La Mausoleul româno-rus din 
Plevna a avut loc apoi solemnitatea 
depunerii de coroane de flori.

In seara aceleiași zile în sala tea
trului popular din Plevna a avut loo 
o adunare festivă consacrată aniver
sării a 90 de ani a luptelor de la 
Plevna.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Bulgariei, Uniunii Sovietic» și 
României.

Boris Velcev, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, a adus salutul Comitetului Cen
tral al partidului și guvernului R. P. 
Bulgaria. In lupta pentru libertate 
populară — a spus vorbitorul — 
există multe evenimente legate de 
eroism, dar eroismul, bărbăția și 
jertfa de singe a trupelor elibera
toare în luptele de la Plevna, Gri
vița, Dabnicul de sus și de jos, îm
potriva asupritorului secular vor 
străluci de-a lungul veacurilor cu 
cea mai vie lumină.

Evocînd faptele de arme ale arma
tei române, vorbitorul a spus i In 
luptele pentru Plevna, alături de 
oștile rusești a luptat vitejește și o 
armată română de 40 de mii de 
soldați care a luat parte activă la 
eliberarea Bulgariei de nord-vest. In 
memoria poporului — a spus el — 
vor rămîne de-a pururi numele unor 
eroi români ca maiorul Șonțu, căpi
tanul Valter Mărăcineanu și mulți 
alții, care și-au dat viața pentru liber
tatea noastră națională. El a transmis 
poporului român mulțumiri și recu
noștința poporului bulgar și urări de 
noi succese în construcția socialistă. 
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In continuare au luat cuvîntul 
Puzanov, ambasadorul U.R.S.S. 
Sofia, Cristea I. Tira, însărcinatul 
afaceri ad-interim al României 
Sofia, conducătorul delegației sovie
tice de la Rostov pe Don, A. Suici- 
mezov, Gheorghe Baroga, conducă
torul delegației din regiunea Galați.

In centrul Plevnei — Mausoleul
, st
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realizata
primul transplant 
al unei inimi la 
om, arată pe o ra
diografie interio
rul pieptului pa
cientului Wash- 
kanski. Sîmbătă, 
acesta a fost su
pus unor noi ra
diații cu cobalt. 
Azi, duminică, se 
împlinește o săp- 
tămînă de la ope
rație.

tulburător
Japonia a intrat în posesia unui 

document de o valoare excepțio
nală : filmul documentar asupra 
bombardamentelor atomice de la 
Hiroșima și Nagasaki, făcut ime
diat după explozie de către ci
neaști și savanți japonezi. Exis
tența acestui film a devenit publi
că de cîteva luni. Ziarele japo
neze au susținut printr-o campa
nie de presă cererea autorilor de 
a li se restitui filmul. Acesta a 
fost luminat Ministerului de Ex
terne de la Tokio, după 21 de ani 
de la confiscarea lui de către au
torități militare americane, în

Filmul, a cărui proiecție du
rează două ore și jumătate, a fost 
realizat în august 1945 la Hiro
șima și Nagasaki, continuînd apoi 
o perioadă de 6 luni, cu scopul 
de a arăta efectele exploziei asu
pra supraviețuitorilor și a naturii. 
Originalul filmului se află în 
posesia forțelor aeriene ameri
cane.

Opinia publică din Japonia ar 
dori să afle dacă filmul va fi 
prezentat publicului : Ministerul 
de Externe l-a predat Ministeru
lui Educației, care încă nu a ho- 
tărît.
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Comitetul pentru teritoriile sub 
tutelă și neautonome a aprobat cu 
70 de voturi pentru, 16 contra și 18 
abțineri un proiect de rezoluție prin 
care Adunarea Generală reafirmă 
dreptul populației din Masqat și 
Oman la autodeterminare și inde
pendentă și dezaprobă sprijinirea de 
către Anglia a unul regim nerepre
zentativ care guvernează acest teri
toriu, nesocotindu-i drepturile. Ro
mânia a votat în favoarea acestui 
proiect.

• Președintele Adunării Generale 
a O.N.U., Corneliu Mănescu, și secre
tarul general al O.N.U., U Thant, au 
adresat mesaje cu prilejul împlinirii 
a 19 ani de la adoptarea „Declarației 
universale a drepturilor omului" de 
către Adunarea Generală.

Declarație sovietică
adresată R.F.G.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Gu
vernul sovietic a adresat o decla
rație guvernului R. F. a Germaniei, 
în care îi atrage atenția asupra 
evoluției politice periculoase din 
Republica Federală, exprimată mai 
ales la recentul Congres de la 
Hanovra al Partidului Național De
mocrat, de extremă dreaptă. In 
declarație se arată că guvernul 
U.R.S.S. consideră 
rea unor măsuri 
preîntîmpine reînvierea sau reorga
nizarea pe teritoriul R. F. a Ger
maniei a militarismului german și 
a nazismului. Textul declarației a 
fost înmînat la 8 decembrie însărci
natului cu afaceri ad-interim al 
R F. a Germaniei în U.R.S.S.

Texte cu conținut asemănător au 
fost remise ambasadorilor S.U.A., 
Angliei și Franței în U.R.S.S.

Astăzl se împlinesc 19 ani de clnd 
Adunarea Generală a Națiunilor 
Unite a adoptat și proclamat „De
clarația universală a drepturilor o- 
mului". Pentru a învedera impor
tanta deosebită a acestui act în 
viața internațională, Adunarea Ge
nerală a invitat toate statele mem
bre, precum și organizațiile interesa
te să sărbătorească în fiecare an 
data de 10 decembrie ca „Ziua 
drepturilor omului". Perioada care 
începe azi și se va încheia la cea 
de-a 20-a aniversare a Declarației, 
a fost proclamată „Anul drepturilor 
omului".

Dezvoltarea personalității umane, 
ce se înscrie printre valorile majore 
ale civilizației și culturii, nu poate 
fi concepută fără respectarea drep
turilor și libertăților fundamentale 
ale omului, iar recunoașterea demni
tății umane constituie fundamentul 
păcii în lume. Constatînd că „dispre
țul față de drepturile omului a dus 
întotdeauna la acte de barbarie ce 
au revoltat conștiința umanității". 
Declarația precizează drepturile și 
libertățile fundamentale ale omului 
și anume : drepturi elementare, pre
cum egalitatea tuturor oamenilor fără 
discriminare și indiferent de statu
tul politic, juridic sau internațional 
al țării sau teritoriului respectiv, 
dreptul la viață, la libertate și la 
securitatea personală, recunoașterea 
personalității juridice, dreptul la in
violabilitatea personală, a familiei, 
a domiciliului ; drepturi civile și po
litice — dreptul la naționalitate, li
bertatea de gîndire, de opinie, de 
întrunire și asociere, dreptul de a 
participa la viața politică și dreptul 
de vot universal, egal și secret ; 
drepturi sociale și economice, cum 
sînt dreptul la muncă, cu salariu 
egal pentru muncă egală, fără discri
minare, dreptul la odihnă, la învă
țătură.

Concepută într-o atmosferă în care 
mai stăruiau resentimentele unei 
lumi răvășite de război și într-o epo
că atît de aproape de actele mon
struoase care au stîrnit legitima re
voltă a conștiinței umanității, De
clarația a fost redactată la mai mulți 
ani după aceea, astfel îneît ea a 
pierdut, în cele 100 de ședințe în 
care s-a discutat, o mare parte din 
eficiența pe care o impuneau aspi
rațiile profunde și cerințele funda
mentale și permanente ale popoare
lor. Astfel, deși exprimă convinge
rea că „este esențial ca drepturile 
omului să fie ocrotite printr-un re
gim juridic". Declarația nu cuprinde 
mijloace pentru a-i garanta eficiența. 
Cu toate limitele ei. Declarația — 
primul document de drept interna
țional prin care se consacră drep
turile și libertățile fundamentale ale 
omului — a constituit un succes al 
forțelor progresiste și democratice 
din întreaga lume, o armă în lupta 
lor pentru dreptate. Datorită acelo-

rași forțe, în cei 19 ani ce s-au scurs 
principiile înscrise în Declarație 
s-au afirmat tot mai mult; zeci de 
popoare au reușit să scuture jugul 
colonial si să pășească într-o etapă 
nouă a istoriei lor.

Declarația a constituit punctul 
de plecare pentru adoptarea 
mal multor convenții avînd 
drept obiect asigurarea egalității 
în drepturi dintre bărbat și fe
meie, îmbunătățirea condiției femeii ; 
declarația drepturilor copilului (1959), 
declarația și convenția privind eli
minarea tuturor formelor de discri
minare rasială (1963), elaborarea ce
lor două pacte privitoare la dreptu
rile economice, sociale și culturale, 
precum și la drepturile politice și

lui. recurgînd la metode tot mai ra
finate și camuflate, amenință con
tinuu independenta tinerelor stata 
apărute ca o expresie a luntei de 
eliberare.

în opinia publică mondială s-a for
mat de mult un consens asupra fap
tului că oamenii nu pot fi liberi șl 
nu se pot bucura de drepturi și li
bertăți decît în cadrul unui popor 
liber și stăpîn pe soarta sa. într-o 
rezoluție a Adunării Generale a 
O.N.U., se arăta expres că „supu
nerea popoarelor unei subjugări, u- 
nei dominații și unei exploatări stră
ine constituie o negare a drepturilor 
fundamentale ale omului, este con
trară Cartei Națiunilor Unite și com
promite cauza păcii și colaborării
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civile. în sfîrșit, printre documentele 
internaționale ce se circumscriu în 
sfera principiilor Declarației univer
sale a drepturilor omului, se află și 
cunoscuta rezoluție a O.N.U. inițiată 
de România, cu privire la educația 
tineretului în spiritul ideilor păcii și 
al înțelegerii între popoare. După 
cum este știut, apreciind în modul 
cuvenit rolul pe care-1 are educația 
tinerei generații în opera de trans
formare a relațiilor dintre oameni și 
popoare, rezoluția inițiată de țara 
noastră s-a bucurat de înalte apreci
eri pentru profundul umanism care 
a inspirat-o.

în pragul celui de-al 20-lea an de 
la proclamarea Declarației, în dife
rite țări ale lumii drepturile și liber
tățile fundamentale ale omului con
tinuă să fie încălcate adeseori în 
forme deosebit de brutale. In Afri
ca. de pildă, forțele neocolonialismu-

internaționale". Cu toate acestea 6 la 
sută din populația continentului afri
can, adică 30 de milioane de oameni 
continuă să se afle încă sub domi
nație colonială. In Republica Sud- 
Africană, în Rhodesia și în coloniile 
portugheze se practică în mod vio
lent noua variantă a rasismului care 
este politica de apartheid, calificată 
în rezoluții ale O.N.U. drept crimă 
împotriva umanității.

Apartheidul, atentatul cel mai fla
grant și odios împotriva drepturilor 
fundamentale ale omului și împo
triva demnității umane, se exprimă 
în cele mai diferite forme : legi de 
segregare, privarea populației de cu
loare de cele mai elementare drep
turi. supunerea ei la persecuții și 
represiuni. Pe plan economic și so
cial, discriminarea rasială înseamnă 
de fapt cea mai cruntă exploatare

a muncitorilor africani. Această sta
re de lucruri nu ar fi, desi
gur. posibilă fără sprijinul pe 
care marile monopoluri, avînd aici 
interese economice, îl acordă regi
murilor respective.

O brutală încălcare a drepturilor 
fundamentale ale omului o consti
tuie represiunile împotriva forțelor 
democratice din Indonezia. Mii și 
mii de oameni sînt deținuți ilegal 
și torturați. Numeroși dintre ei sînt 
deferiți unor tribunale speciale, crea
te ad-hoc. incompatibile cu dispozi
țiile constituționale ale statului in
donezian și deci ilegale, și care nu au 
putut pronunța decît hotărîri ilegale, 
fie și numai din acest punct de ve
dere. Dar procedura folosită în fața 
acestor tribunale este incompatibilă 
cu cele mai elementare norme juri
dice : procesele se desfășoară în se
cret, inculpații sînt lipsiți de dreptul 
de apărare, iar sentințele — de cele 
mai multe ori cu pedeapsa capitală 
— se pronunță fără a se întemeia 
pe vreo probă concludentă. In Gre
cia. teroarea dezlănțuită împotriva 
intelectualilor, a tuturor elementelor 
democratice și împotriva oricăror 
forte ale opoziției constituie, de a- 
semenea. o nesocotire flagrantă a 
drepturilor omului.

Cercurile reacționare nesocotesc nu 
numai drepturile fundamentale ale 
omului, dar recurg la atentate împo
triva vieții însăși a mii și mii de 
oameni.

De ani de zile continuă agresiunea 
americană împotriva poporului viet
namez. Forțele militariste, ultrareac- 
ționare, sfidînd opinia publică mon
dială, însăși conștiința umană, în
cearcă zadarnic să frîngă voința de 
luptă pentru libertate, pentru apă
rarea dreptului sacru al poporului 
vietnamez de a fi stăpîn pe soarta 
sa, spre a-și hotărî singur destinul. 
Istoria stă mărturie că un po
por nu poate fi îngenuncheat, că 
idealurile de libertate nu pot fi sfă- 
rîmate prin forță și agresiune.

Nerespectarea, în întinse zone ale 
lumii, a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, atenta
tele împotriva independenței și su
veranității statelor, învederează im
portanța și actualitatea principiilor 
proclamate în declarație.

Traumatismul provocat de încăl
carea, în orice parte a lumii, a drep
turilor fundamentale ale omului, a- 
fectează întreaga omenire, fiindcă 
lovește demnitatea umană, al cărei 
respect constituie o condiție sine qua 
non a culturii și civilizației contem
porane. Realitatea zilelor noastre 
reclamă imperios necesitatea respec
tării principiilor înscrise în Decla
rație. expresie a dreptului impres
criptibil al popoarelor de a-și hotă
rî singure soarta. Forțele progresu
lui din întreaga lume au capacita
tea de a impune aceasta. în numele 
civilizației.
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