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NCHEIEREA LUCRĂRILOR
SESIUNII EXTRAORDINARE
s

A MARII ADUNAR
133

NAȚIONALE
Vineri , la amiază s-au încheiat 

lucrările celei de-a lX-a* sesiuni, 
extraordinare, a celei de-a V-a le
gislaturi a Marii Adunări Naționale.

La sosirea în sală, conducătorii 
partidului șl statului au fost în- 
timpinați cu vii și îndelungi 
aplauze.

La lucrările sesiunii au luat parte 
numeroși invitați, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București.

In prima parte a ședinței de 
dimineață, în continuarea discuției 
generale, au mai luat cuvintul 
deputății Luiza Pop și Titus 
Țgpovici.

După încheierea dezbaterilor, s-a 
trecut-' la discuția pe articole a 
Proiectului de lege pentru modifi
carea unor articole din Constitu
ția Republicii Socialiste România. 
Proiectul de lege a fost supus apoi 
în întregime votului deputaților.

Marea Adunare Națională a 
aprobat prin vot secret, cu bile, 
Lege.a pentru modificarea unor 
articole din Constituția Republicii 
Socialiste România.

A început apoi discuția pe arti
cole a proiectului de lege privind 
organizarea administrativă a teri
toriului Republicii Socialiste Româ
nia. La acest proiect de lege, depu
tatul Victor Mesaros a propus 
ca orașul Alba Iulia să fie or
ganizat ca municipiu, iar de
putata Luiza Pop a propus ca 
municipiul Odorhei să fie denumit 
Odorheiul Secuiesc. De asemenea, 
deputatul Tudor Drăganu a propus 
șp/primarea din proiectul de lege 
a articolului prin care se prevedea 
intrarea sa în vigoare la 18 fe
bruarie, pentru ca legea să fie 
aplicată potrivit regimului general.

Supusă în întregime votului de
putaților, Marea Adunare Națio
nală a aprobat prin vot secret, cu 
bile, Legea privind organizarea 
administrativă a teritoriului Repu
blicii Socialiste România, cu amen
damentele proptise de deputați.

In continuare, a fost luat în dis
cuție, pe articole, Proiectul de lege 
privind asigurarea conducerii locale 
de stat în unitățile administrativ- 
teritoriale, pînă la alegerea con
siliilor populare. La acest proiect 
de lege, deputatul Tudor Drăganu 
a propus suprimarea articolului 
prin care se prevedea intrarea sa 
în vigoare la 18 februarie, pentru 
ca legea să fie aplicată potrivit 
regimului general.

Trecîndu-se la votul secret,

bile, Marea Adunare Națională a 
aprobat Legea privind asigurarea 
conducerii locale de stat în unită
țile administrativ-teritoriale pînă 
la alegerea consiliilor populare, cu 
amendamentul propus.

La ultimul punct al ordinii de zi, 
deputatul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, a pre
zentat expunerea cu privire la 
proiectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat de la ultima 
sesiune a Marii Adunări Naționale.

Raportul. Comisiei juridice referitor 
la aceste proiecte de legi a fost 
expus de deputatul Mircea 
Rebreanu.

Trecîndu-se la votul secret, prin 
buletine, Marea Adunare Națională 
a aprobat decretele cu 
lege emise de Consiliul 
la ultima sesiune.

Cuvintul de închidere
a fost rostit de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale.

putere de 
de Stat de

al sesiunii

® Adunarea festivă 
prilejul zilei de 
Februarie

cu
16

SPORT
— Rezultate înregis
trate în întrecerile 
Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Grenoble

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația Partidului

Comunist din JaponiaVineri, tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, împreună cu tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Partidului Comunist din Japonia, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.Delegația este formată din tovarășii Tomio Nishizatva, membru al Prezidiului . și al Secretariatului C.C. al P.C. din Japonia, și Hiroshi Ide, membru al Colegiului revistei „Documente internaționale" a P.C. din Japonia.In timpul șederii în România, oaspeții au avut convorbiri cu tovarășii Chivu Stoica și Paul Nicu- lescu-Mizil, membri ai Comitetului Executiv, ai Prezidiului Permanent, secretari ai C.C. al P.C.R. La convorbiri a participat tovarășul Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al revistei „Lupta de clasă".în cursul întîlnirilor s-a făcut un schimb de păreri asupra dezvoltării relațiilor de prietenie dintre cele două partide, precum și asu-

pra unor probleme actuale ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești.Părțile și-au reafirmat deplina lor solidaritate cu lupta eroică dusă de poporul vietnamez împotriva agresiunii S.U.A., hotărîrea de a-i acorda întregul lor sprijin, de a milita pentru încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam, pentru retragerea trupelor S.U.A. și a celorlalte trupe inter- venționiste din Vietnamul de sud, pentru respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară.Ele au relevat necesitatea de a se depune eforturi susținute pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, democratice, pentru un front internațional an- tiimperialist unit în' lupta pentru pace independență națională, democrație și progres social.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, în spiritul relațiilor de prietenie e- xistente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Japonia.
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...De sus, de la 30 de metri, nenumăratele tuburi și conducte, ciudatul — pentru noi, profanii — păienjeniș de țevi, devin grațioasă dantelă, joc fin de arabescuri, su- rîzătoare și concretă geometrie demonstrată cu tone de metal pe mari întinderi de pămînt. De aici, din văzduh, totul pare doar o delicată înmlădiere a materiei greoaie turnată după tiparele celor mai elegante curbe gîndite de Ia Euclid încoace. De la înălțimea platformei contururile ferme se topesc^ în schimb totul apare ca o unitate, ca o singură și unică bijuterie, așa cum și este această u- zină de lîngă Oradea.Este locul unde bauxita se preface în alumină. Iată-le, una la un capăt, alta la celălalt al uzinei. 
Bauxita : pămînt brun-roșcat, adus zi și noapte din munții apropiați, pămînt darnic, care, pe lîngă aluminiu, mal țese printre moleculele sale și metale rare și prețioase. Nu aur și argint, cum sîntem noi tentați să spunem auzind despre metale rare și prețioase, ci altele, mult mai căutate și mai rîvnite decît acestea. Alumina : pulbere albă, praf semănînd a orice numai a metal nu (de fapt nici nu este, dar nici mult nu mai are). Pe drumul de la bauxită la aluminiu, a- lumina este o gară importantă, nod de cale ferată, centru de gravitate al multor altor drumuri.Aici, la Oradea, pămîntul simte inteligența și hărnicia omului. în jocul sălbatic al moleculelor, spiritul uman aduce ordinea înnobi- lîndu-1 pînă la a-1 preface în baletul perfect al metalului.

— Poftim de-ți dă seama unde se termină etapa I și unde începe etapa a II-a... am auzit aici exclamația cuiva, exclamația încărcată de năduf și satisfacție.Ce e cu aceste „etape’ și de unde încărcătura afectivă a exclamației de mai sus ? Cînd, în iulie 1965, a intrat în funcție uzina de alumină (prin diferite birouri oră- dene se păstrează și acum, ca o amintire de preț, o cutie transparentă plină cu alumină, avînd încrustată pe ea ziua „premierei"), data marca, printre altele, și încheierea etapei întîi. Proiectată să producă 120 000 de tone de alumină anual, uzina e pe cale să producă în curînd 180 000 de tone. In viața ei a intervenit „etapa a II-a" : plantarea în continuare a altor a- gregate complexe ce măresc cu încă jumătate capacitatea uzinei. Unde se termină uzina propriu- zisă ? Unde începe șantierul ? Greu de precizat chiar pentru gazde. Montori, sudori, lăcătuși, tîmplari, izolatori taie, lipesc, țes, desfac, ridică, dărîmă, montează țevi, cazane, balustrade, conducte, porți, ventile și mai au încă o sută de acțiuni pe care nu le mai înșir asupra a încă o sută de obiecte pe care nu le mai numesc. Sînt localnici și au venit din toată (ara, adolescenți șl oameni în pragul pensionării, români și maghiari, „debutanți' și „bătrîni' cu zeci de ani de meserie. Astăzi sînt un singur om, constructorul. Străbatem șantierul clisos, unde acest favorabil februarie a ridicat sensibil optimismul constructorilor. Ne călăuzește un bărbat brunet, bine strîns într-o pufoaică albastră, grăbit parcă să arate totul dintr-o suflare. Este Ilie Mitran, inginerul șef al uzinei.— Uitați-vă aici... (In fața noastră, un munte de pulbere alb-găl- buie-roșietică într-o hală imensă). „Sînt vreo 3 000 de tone" — îmi spune inginerul Dorin Papuc, veche cunoștință, la 32 de ani „veteran" al Borzeștilor, Slatinei și al altor mari construcții. „Asta este alumină necalcinată, adică near- să, netrecută prin cuptor" — completează el.— Trebuie să lichidăm depozitul — continuă Ilie Mitran — cu toate că nouă nu ne dăunează, ca să zic așa, cu nimic. Dar dacă reușim să calcinăm toată cantitatea asta, asigurăm Slatina pentru un număr bun de zile. Așa că trebuie să concentrăm toate eforturile pentru terminarea celui de-al doilea cuptor.Sîntem chiar în fața celui de-al doilea cuptor, prevăzut a fi dat în folosință la 15 martie. De fapt cu- vîntul „cuptor" nu spune nimic cititorului obișnuit. Nu vă imaginați un gigantic cuptor de pîine cum sînt cele din brutării; veți avea o imagine falsă. Imaginați-vă, tru a fi cît mai aproape de tate, o uzină.

Ședință de analiză obișnuită. Pe de o parte eforturile conjugate ale cîtorva întreprinderi de construcții și de montaje, pe de altă parte exigențele înalte ale beneficiarului — uzina de alumină.Plăcută ședință 1 Primul ia cu- vîntul inginerul Gheorghe Gligor, conducătorul uneia din întreprinderile de construcții. Vorbește pa
tru minute șl treizeci de secunde. Prima frază : „Planul pe luna ianuarie a fost îndeplinit astfel :...* și urmează numele unor obiective, niște milioane de lei și niște procente (nici unul sub o sută). După care : „Pentru îndeplinirea în bune condiții a planului pe luna februarie avem nevoie de :...' cutare, cutare, cutare. Nici un cuvînt în plus, după care stă jos. „Buun 1* — zice Eremia Drăcea, inginerul șef ad- junt al uzinei. „Să le luăm pe rînd 1" înginerește — adică scurt, 
precis, fără vorbă multă. Inginerul Nicolae Țigănuș ține o tiradă de... 
un minut, o adevărată filipică îndreptată împotriva beneficiarului care... dar ce să mai recapitulăm I Te aștepți ca inginerul Drăcea să-i dea o replică usturătoare. Dar răspunsul cade sec : „20 februarie" — adică „pînă la 20 februarie totul va fi în ordine".Am rămas cu dorința ca toate ședințele la care voi asista să fie „inginerești".

★duce de la bauxi- pe diurnul de laPe drumul ce tă la aluminiu, dezordinea naturii la ordinea impusă de om, există o haltă importantă numită alumină. Aici, lîngă Oradea, s-a înălțat și continuă să se înalțe una dintre mîndriile industriei chimice.Ziua — halele masive, estacadele, șerpii de metal ai conductelor sînt o marcă a frumuseții, izbind retina prin alăturarea surprinzătoare dintre grație și masivitate. Noaptea — în goana mașinii, stelele cerului și luminile combinatului se amestecă într-un singur caleidoscop, o mare de luciri reflectată într-o altă mare de luciri: lucrarea veșniciei și lucrarea omului, una lîngă alta, stîrnind — o clipă sau chiar mai multe... —- gîndul că sînt deopotrivă de frumoase.
George Radu-CHIROVICI

Miercuri după-amiază, la orele 
15,30, după o „pauză" de circa o 
lună, sunetele prelungi ale sirene
lor vesteau din nou pe locuitorii 
Hanoiului despre apropierea avioa
nelor agresoare ale Statelor Unite.

Succedîndu-se la scurte intervale, 
trei valuri de avioane .și-au făcut a- 
parifia dinspre sud. Zburînd la înăl
țime mică, pirații aerului au încer
cat să folosească vizibilitatea bună 
pentru a mitralia și ataca cu ra
chete cartierele dens populate din 
centru. O rachetă a căzut pe stra
da Li Nam De, o altă rachetă pe 
stadionul tineretului și copiilor.

Agresorii nu și-au putut desfă
șura însă după voie planul de 
atac. Focul puternic al apărării an-

CORESPONDENȚA 
DIN HANOI DE LA 
ADRIAN IONESCU

pen- reali-

• //arta administrativă a Repu
blicii Socialiste
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© LEGE PENTRU MODIFICAREA UNOR ARTI 
COLE DIN CONSTITUIA REPUBLICII SO 
CIALISTE ROMÂNIA

© LEGE PRIVIND ORGANIZAREA ADMINIS
TRATIVĂ A TERITORIULUI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA
LEGE PRIVIND ASIGURAREA CONDUCERII 
LOCALE DE STAT ÎN UNITĂȚILE ADMINI
STRATIV-TERITORIALE PÎNĂ LA ALE-

Acum cîteva zile m-am întîlnit cu N„ un fost coleg de facultate. în discuția noastră s-au derulat a- mintirile ultimilor ani de studenție : bucuriile și îndoielile, cursurile, orele nesfîrșite de discuții, profesorii noștri, speranțele, angajamentele, acelui început matură.La terminarea am plecat .fiecare in colt de țară, ne-am idealurile și munca de fiecare zi in care am simțit — sentiment inestimabil — că participăm activ la făurirea societății în care trăim. Ne-am întregit personalitatea, am învins greutăți și aproape toți reușit — mai greu, ușor, cu eforturile de care viata noastră fi frumoasă — să a-

dorințele de viațăfacultății alt găsit

ficarea valențelor individului.Colegul meu a fost un student excepțional, cu o inteligență și pregătire surprinzătoare, impresionînd prin largul lui orizont, prin marea și multilaterala lui informare. El este astăzi inginer — dar nu despre asta vreau să vorbesc... La cîțiva ani după terminarea facultății a ajuns — lucru perfect meritat pentru cunoștințele și talentul lui — director tehnic al unei mari uzine. După luni de muncă în care inițiativele lui că șef ruiam

GEREA CONSILIILOR POPULARE

n-ar jungem la ceea ce am sperat că va fi viitorul.Poate de aceea m-a durut și m-a revoltat destinul ciudat și fără noimă al fostului meu coleg. Caz izolat — dar grav, deoarece există — el pune din plin problema rolului și a influentei mediului în formarea personalității, rolul ambiantei sociale în valori-

N ȚAangajează în fine într-o întreprindere măruntă, cu conștiința ultragiată și cu senzația, după atîtea zbateri chinuitoare, că e vinovat. Devine timid, încercările de a-și regăsi echilibrul se lovesc de suspiciuni și de concepții plafonate. Directorul întreprinderii, om cu cunoștințe
au fost strălucite, iată intră in conflict cu un de la minister, ale că- dispoziții pe atît de nefondate pe cit de aprig susținute. l-au revoltat. Apă- rîndu-și punctul de vedere pînă la capăt, unor continue mașinații, este tr-un moment ne. să-și dea demisia. Răzbunarea șefului (astăzi co- borît cu vreo 10 trepte pe scara ierarhică — după muncă și merit) îl urmărește ; referințele care i se dau sînt proaste, i se pun în snate fapte pe care nu le-a făcut, demne poate de cei care îl acuzau. Se

dar supus și meschine nevoit. înde slăbiciu-
limitate și închistat în formule, creator al unei fa- miliuțe — menținută și consolidată prin bîrfă și interese materiale satisfăcute^ reciproc — îl jignește și privește neîncrezător și cu teamă orice idee inovatoare. Mai mult, postul vacant de șef de serviciu este ocupat de un tehnician, iar lui N. continuă să i se ceară să facă o muncă tot mai depărtată de inginerie. măruntă și inutilă.— De ce nu pleci, de ce nu faci nimic ? — l-am întrebat.

pot lupta — descurajat.de vorbă cu i-a sapă'— Nu mai mi-a răspunsStînd mult el, un optimism nativ creat impulsuri pentru noiplanuri, pentru noi speranțe. Știu că-și va învinge dezamăgirea și va reuși. Dar toate acestea demonstrează cîtă nevoie avem de integritate și inteligentă, de înțelegere și omenie în colectivul în care lucrăm.Cunosc într-un oraș mare, cu multe și foarte moderne și bine organizate întreprinderi, o fabrică, nu știe cum, parcă izolată realitățile economice, practica administrativă de tehnica actuală, primitivă și deficitară semănînd cu o insulă pierdută în o- cean. Aici muncesc totuși 15 ingineri și 10 absolvenți de facultăți economice care se chinuiesc într-o atmosferă care-i plafonează profesional și-i pervertește sufletește. Aici, unde directorul — actionînd după nu știu care atribuții de serviciu originale — se ocupă exclusiv de activitatea e- chioei de încărcări-descăr- cări si de controlul prezentei la serviciu, s-au creat cîteva „familiute" unite prin interese comuna de

se de de și

parvenire și care „se reciproc. în această atmosferă, cei „neadaptați" suferă material și moral fiind considerați, în cazul cel mai bun, lipsiți de valoare. Mai pot aici oamenii să gîndească, să se perfecționeze ? Ce ar putea face, cum s-ar simți, în această atmosferă un tînăr absolvent ? Ce ar învăța el. ce viitor i s-ar oferi ?Capacități, inteligențe, idei sînt pierdute în asemenea medii sufocante, potrivnice autenticei creații ? în nenumărate discuții cu tineri, i-am auzit vorbind despre acțiunea binefăcătoare pe care o are colectivul asupra găsirii echilibrului, a integrării pe drumul cel mai propice dezvoltării personalității lor.Scriind aceste rînduri, nu pot să nu-mi amintesc cu emoție și recunoștință de directorul întreprinderii în care am lucrat în primii ani de inginerie. La vîrsta
Inq. Radu George 
NICULESCU

(Continuare
în pas. a V-a)

fiaeriene i-a silit să-și schimbe 
dispozitivul de luptă. Trei avioane 
au fost doborîte, iar un al patrulea 
a fost avariat și a scăpat cu greu 
din raza de acțiune a apărătorilor 
orașului. In cursul aceleiași zile, 
alte trei avioane americane au fost 
doborîte pe teritoriul' R. D. Viet
nam.

Atacul aviației 
precedat de 
cursiunilor 
tului Haifong, 
bombardarea, timp de mai multe 
zile, a pozițiilor apărării antiaerie
ne din jurul Hanoiului însuși. De 
altfel, aci se așteaptă ca raidul de 
miercuri să se repete în zilele ur
mătoare. De aceea autoritățile au 
luat din vreme măsuri corespunză
toare. Cea mai mare parte a locui
torilor orașului a fost evacuată din 
nou. Rețeaua de adăposturi a 
fost extinsă și, ceea ce este mai 
important, apărarea antiaeriană a 
fost întărită. Aceasta s-a putut ve
dea și din riposta dată miercuri 
după-amiază atacatorilor. Ca și 
ceilalți corespondenți de presă 
străini, care au vizitat orașul ime
diat după atac, mi-am dat seama 
și cu acest prilej de eficiența mă
surilor luate de autorități, de dîr- 
zenia populației locale. Apărătorii 
Hanoiului și-au concentrat toate 
forțele pentru a zădărnici atacul 
agresorilor ; după respingerea lui 
viața și-a reluat cursul normal.

Veștile ce sosesc la Hanoi atestă 
că opinia publică internațională iu
bitoare de pace este indignată de 
noul act agresiv al Statelor Unite. 
După cunoscutele declarații ale 
guvernului de la Hanoi, în care se 
arată că Vietnamul de nord va în
cepe convorbiri dacă S.U.A. vor 
înceta necondiționat bombarda
mentele și celelalte acte de 
război împotriva R. D. Vietnam, 
omenirea așteaptă ca, în sfîrșit, 
Statele Unite să întreprindă ac
țiuni concrete care să ducă la so
luționarea problemei vietnameze 
pe baza Acordurilor de la Geneva. 
Sfidînd opinia publică mondială, 
S.U.A. au răspuns însă acestor aș
teptări prin noi acte agresive, ata- 
cînd capitala R. D. Vietnam, popu
lația civilă, instituții social-cultu- 
rale. In acest fel, administrația a- 
mericană arată încăodafă ce cre
dit se poate da declarațiilor repre
zentanților ei despre așa-zisa lor 
„dorință de pace".

S.U.A. a fost 
reînceperea in- 

agresive asupra por- 
precum și de
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SClNTEIA — sîmbătă 17 februarie 1968

răriîe sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale
TOL DEPUTATULUI

VICTOR MESAROSLocuitorii din circumscripția electorală Baia de Arieș au primit cu profund interes și satisfacție propunerile privitoare la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării, organic legate de întreg ansamblul de măsuri elaborate de partid în vederea perfecționării conducerii și planificării economiei naționale, văzînd în ele o nouă expresie a preocupării permanente a conducerii de partid și de stat pentru continua dezvoltare a României pe calea progresului, a socialismului.Măsurile care fac astăzi obiectul dezbaterii noastre izvorăsc, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, din necesitatea punerii de acord a organizării administrativ-teritoriale cu schimbările calitative intervenite în dezvoltarea forțelor de producție și în repartizarea lor geografică, în dezvoltarea societății, cu modificările ce s-au produs în structura populației, în profilul, dimensiunile și condițiile de viață ale orașelor, comunelor și satelor, pe întregul cuprins al țării. Ele urmăresc să asigure un sistem de unități administrative care să dea posibilitatea rezolvării operative și competente a diferitelor probleme și înlăturarea verigilor intermediare inutile, precum și paralelismele în atribuții și competențe.Noua organizare administrativ- teritorială va favoriza fără îndoială o și mai largă participare a oamenilor muncii de la orașe și sate la activitatea de stat și obștească, va contribui la valorificarea superioară a potențialului material și uman al țării noastre.Consider că noua împărțire ad-< ministrativă — în cadrul căreia vor intra județe cuprinzînd un teritoriu mai mic decît cel al regiunilor și avind legături directe cu orașele și comunele care intră în componența lor — va asigura condiții mai bune pentru rezolvarea sarcinilor ce revin organelor de conducere locale, făcînd posibil ca atît județul în ansamblu, cît și fiecare localitate de pe teritoriul său să se poată dezvolta multilateral și armonios.Declarîndu-mă de acord cu propunerile făcute aici, aș vrea să arăt că, în ce privește județul Alba ►— în componența căruia intră și
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

Vă mărturisesc sincer că sînt stăp'înit de un sentiment de bucurie și de justificată mîndrie pentru faptul că oamenii muncii de pe meleagurile Bihorului — români, maghiari și de alte naționalități — după ce au analizat cu mult interes harta viitoarelor județe și municipii — și-au manifestat deplina lor adeziune față de propunerile făcute. în același timp ei au veniț cu aproape 2 000 de sugestii care să ajute la o cît mai realistă conturare a viitorului lor județ. Bihorul, zonă cu tradiții și bogății materiale și umane deosebita, cuprinde în aria sa amfiteatrul Țării Crișurilor, cu culmile înalte ale Bihariei, Pădurii Craiului și Muntelui Meseș, culoarele depresionale ale Crișului Negru, Crișului Repede și ale Barcăului, care au confluența în mănoasa cîmpie a Crișurilor. în acest cadru natural, variat și fertil, județul Bihor are prielnice condiții de dezvoltare multilateralăȘi pînă acum, în această parte a țării s-au materializat cu prisosință eforturile pe care le fac partidul și statul nostru pentru dezvoltarea armonioasă și echilibrată a patriei. Au apărut și s-au dezvoltat aici numeroase întreprinderi industriale, printre care Uzina de ma- șini-unelte „înfrățirea", Uzina de alumină, Centrala termo-electrică, fabrici aparținînd industriei ușoare și alimentare, majoritatea avînd o puternică bază de materii prime în apropiere (la Dobrești, Voivozi, pe cîmpiile Salontei, în pădurile din părțile Vașcăului, Beiușului și Aleșdului).Organizarea județului Bihor deschide, asemenea celorlalte județe, noi perspective de valorificare a rezervelor existente.Cu toate că întreprinderile industriale din raza județului Bihor au obținut importante succese, efortul comun trebuie intensificat și mai mult în vederea obținerii unei mai mari productivități a muncii, a reducerii substanțiale a prețului de cost, astfel încît producția globală industrială pe locuitor să depășească media pe țară.Construirea unor noi obiective în centrele Marghita, Beiuș, Salon- ta și Aleșd va contribui și mai mult la valorificarea bogățiilor zonei, la atragerea în circuitul economic al țării a unor noi sectcare de activitate și forțe umane. A- ceasta implică acordarea unei atenții deosebite pentru calificarea cadrelor și folosirea rațională a mijloacelor de producție. Totodată apare ca o necesitate pentru ministerele de resort să manifeste o grijă continuă în vederea folosirii și valorificării judicioase a resurselor și rezervelor, amplasării noilor obiective, cooperării permanente cu Consiliul popular județean.

Țin să relev de la început ca un merit al proiectului de lege privind împărțirea administrativ- 

circumscripția electorală pe care o reprezint — el cuprinde localități și o populație cu un trecut istoric;’co- mun puternic frămîntat de luptele pentru libertate socială și națională, cu îndelungate și trainice legături economice, politice, culturale.Locuitorii de pe Valea Mureșului și Arieșului, care în mod firesc au gravitat de veacuri spre vechile centre economice, politice și culturale românești — Alba Iulia și Blajul — și-au adus din plin contribuția la afirmarea idealului unității naționale ; am în vedere răscoala din 1784 condusă de Horia, Cloșca și Crișan, luptele revoluționare din anul 1848 și adunarea istorică de pe Cîmpia Libertății din Blaj, Adunarea de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 cînd populația Transilvaniei a hotărît unirea cu România. Am numit doar trei din numeroasele episoade din trecutul glorios al acestui teritoriu. Aș vrea să mai adaug că de numele orașului Alba Iulia este legată încercarea lui Mihai Viteazul din anul 1600 de a uni într-un singur stat centralizat Transilvania, Țara Românească și Moldova.Ținînd seama de îndelungatele sale tradiții istorice, de condițiile favorabile pentru o dezvoltare mai susținută în viitor, fac propunerea ca orașul Alba Iulia să aibă statut de municipiu. în felul acesta, orașul Alba Iulia, care are o poziție centrală în geografia județului nostru, va dispune de posibilități sporite de dezvoltare, ceea ce va face să exercite o influență pozitivă mai mare asupra întregului județ, să aibă un rol mai însemnat în viața economică, politică, socială și cui- tural-științifică a țării.Sîntem convinși că, în anii care vor urma, datorită măsurilor înțelepte care se adoptă, localități ca Alba Iulia, Blaj, Abrud, Cîmpeni, Sebeș, Aiud, ca și altele de pe cuprinsul județului Alba, vor cunoaște o înflorire multilaterală, că realizărilor de pînă acum li se vor adăuga altele și mai mari.Votez cu toată încrederea și cu profundă satisfacție proiectul de lege cu privire la organizarea ad- ministrativ-teritorială a patriei noastre dragi — Republica Socialistă România.

Avem condiții naturale deosebite. Cîmpia Crișurilor este o zonă fertilă. Structura reliefului asigură posibilități largi pentru dezvoltarea culturilor cerealiere, a plantelor tehnice, a legumiculturii, po- miculturii, creșterii animalelor. Dar noi, gospodarii propriei noastre case, trebuie să acordăm atenție sporită amenajării ei, zăgăzuirii capriciilor naturii, eliminării urmărilor calamităților provenite din inundații, cît și continuării acțiunilor întreprinse în problema desecărilor, scopuri imediate ale dezvoltării agriculturii județului Bihor. Putem face mai mult pentru ca Bihorul, care deține 3,1 la sută din suprafața arabilă a țării, să obțină cantități sporite de grîu și porumb.Noua organizare teritorială, autonomia de care se bucură unitățile administrativ-teritoriale creează condiții mai prielnice pentru desfășurarea inițiativelor locale, pentru participarea maselor la rezolvarea sarcinilor de stat și obștești, la îmbunătățirea activității edilitare și gospodărești, la înfrumusețarea satelor, comunelor și orașelor patriei.Cu mare bucurie au primit oamenii muncii din această zonă propunerea ca Oradea, centrul viitorului județ, să se numere printre municipii. Devenind municipiu, Oradea, principalul oraș al județului, prin multiplele legături cu zona înconjurătoare, asupra căreia exercită o influență multilaterală, va atrage noi forțe în întreprinderile sale, contribuind în acest fel la creșterea gradului de civilizație în zonă.Măsurile pe care le dezbatem in actuala sesiune a forului suprem al țării sînt rodul gîndirii creatoare a conducerii partidului și guvernului nostru, al bogatei experiențe acumulate, al unor temeinice studii și căutări la care au participat specialiști din toate domeniile, al sugestiilor și propunerilor oamenilor muncii. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „modul de elaborare a acestor măsuri reprezintă o ilustrare grăitoare a practicii partidului de a se sfătui cu poporul în toate acțiunile esențiale pentțu destinul țării, învederează încăLdată că politica Partidului Comunist Român este, în ultima instanță, emanația voinței întregului popor, a intereselor sale fundamentale".Voi vota cu însuflețire legile supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, avînd ferma convingere că ele vor contribui la dezvoltarea în ritm susținut a industriei, agriculturii, a tuturor celorlalte sectoare și ramuri de activitate umană, la progresul general al scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
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teritorială, pe lîngă altele, bineînțeles, este acela că în modul de abordare și soluționare el se inspiră 

din realitățile țării noastre în toată complexitatea lor : economice, demografice, social-culturale, geografice, precum și ' acele de ordin istoric, tradiție și componență națională.Merită, de asemenea, să fie a- mintit ca un element pozitiv procedeul folosit în vederea elaborării proiectului de lege pe care-1 discutăm: Intr-adevăr, Comitetul Central al partidului nostru a supus discuției publice un amplu studiu referitor la propunerile cu privire la o nouă arondare a teritoriului țării. Timp de aproape patru luni aceste propuneri au fost examinate și discutate de către cetățenii țării noastre. Atît în timpul discuțiilor pînă la elaborarea proiectului, cît și în dezbaterile Marii Adunări Naționale au fost subliniate și amplu argumentate cauzele care au determinat această nouă arondare a teritoriului țării noastre, precum și în ce constă, cu ce se deosebește calitativ de actuala noastră împărțire administrativă. Proiectul de lege pe care-1 discutăm a procedat la înlăturarea acelor elemente din actuala împărțire pe care viața le-a dovedit depășite, perimate și, într-o măsură, chiar dăunătoare dezvoltării societății noastre.Este bine cunoscut că a administra și mai ales a administra bine înseamnă în același timp știință și artă. In administrația de stat, în conducerea treburilor obștești, priceperea se manifestă în tactul și contactul cu masele, în cunoașterea profundă a domeniului pe care-1 administrezi, a realităților țării, județului, orașului, comunei ; precum a trecutului și perspectivelor apropiate sau mai îndepărtate, dar mai ales a oamenilor cu nevoile și aspirațiile lor, în capacitatea de a asculta părerea altora și receptivitatea la doleanțele oamenilor.De aceea, mi se pare că împărțirea teritoriului din punct de vedere administrativ, felul cum sînt constituite și delimitate unitățile administrative, numărul lor pe plan orizontal și vertical prezintă o importanță deosebită pentru o bună administrare a treburilor de stat, în noua organizare teritorială a țării, prin renunțarea la raion ca verigă intermediară, comuna capătă o semnificație și o importanță deosebită. O semnificație, prin a- ceea că consfințește schimbările calitative care s-au produs în ultimii 20 de ani în viața satului românesc, sub toate aspectele. Aș menționa numai unul care este cunoscut tuturor — ațela al schimbării nivelului cultural al populației satelor : școli de cultură generală de opt ani în toate comunele, mai multe licee ; analfabetismul este de mult o amintire tristă,
CUVÎNTUL

MARIALegea cu privire la organizarea administrativ-teritorială a țării, pusă în dezbaterea actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, prezintă o mare importanță pentru întregul nostru popor, fiind menită să contribuie la ridicarea activității tuturor factorilor care au un rol nemijlocit în propășirea economică, politică și sociai-culturală a României socialiste.Noile măsuri au fost primite ca un suflu înnoitor și pe meleagurile someșene. Ca pretutindeni în țară, și la noi se construiesc azi fabrici șl uzine, iar o- goarele sînt brăzdate de puternice tractoare și mașini produse de industria noastră - socialistă. Se ridică tot mai multe școli, cămine culturale, cinematografe, dispensare, case de naștere, grădinițe pentru copii și alte unități cu caracter social, care dau o înfățișare nouă satului românesc de azi.Asemenea profunde prefaceri a cunoscut în anii socialismului și comuna noastră, în care trăiesc și muncesc laolaltă peste 3 000 de locuitori.Temelia bunăstării crescînde a populației comunei Păulești o reprezintă puternica noastră cooperativă agricolă, care, în anul viitor, va aniversa 20 de ani de existență. Avuția ei obștească se ridică în prezent la aproape 14 milioane lei. Prin valorificarea condițiilor favorabile pe care le avem pentru dezvoltarea creșterii animalelor, legumiculturii și a altor ramuri, am reușit să obținem an de an venituri însemnate.Măsurile preconizate de Conferința Națională a partidului nostru au deschis noi perspective dezvoltării vieții economice a satului, subliniind necesitatea creării unor comune puternice care să asigure cadrul necesar pentru ca în viitor să putem valorifica și mai bine resursele naturale ce le avem. In expunerea făcută la prezenta sesiune, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat încăodată că prin constituirea unor comune mari, potrivit condițiilor locale, se va putea dezvolta activitatea industrială, meșteșugărească și de deservire la sate. In ce ne privește, precizările valoroase făcute de secretarul general al Comitetului Central al partidului nostru își găsesc o reală întruchipare. In cooperativa noastră se va putea dezvolta foarte mult cultura legumelor în sere și în cîmp, iar în legătură cu aceasta vom fi în măsură să înființăm unități pentru semiindustrializa- rea legumelor.Sînt multe acțiuni pe care cooperativele agricole nu le pot realiza numai cu forțele lor proprii. Astfel, lucrările de îmbunătățiri funciare, necesare pe mari suprafețe în viitorul județ Satu Mare, vor putea fi rezolvate în cea mai mare parte numai prin contribuția largă a cooperativelor. Or, trebuie să spunem că noua organizare administrativ-teritorială creează condi- 

dar pentru totdeauna apusă ; satul are o viață culturală, artistică bogată ; în el trăiesc astăzi nu 2—3 intelectuali, cum erau înainte, ci 10—20 cadre didactice, 2 pînă la 4 ingineri, medici și sute și mii chiar de absolvenți ai acestor școli generale de 8 ani.Prevederile proiectului de lege, elaborate după principiile cuprinse în hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R. din decembrie 1967, sînt pe deplin în concordanță și cu prevederile Constituției noastre, care, în Titlul ei 1, exprimă și consfințește caracterul democratic al statului nostru socialist: „Stat al oamenilor muncii" în care „întreaga putere aparține poporului", care „exercită puterea prin Marea Adunare Națională și consiliile populare" și „activitatea de stat are drept scop dezvoltarea orînduirii și înflorirea națiunii socialiste, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, a- sigurarea libertății și demnității omului, afirmarea multilaterală a personalității umane".înainte de a încheia, îmi permit să fac, în legătură cu înființarea noilor comune, o propunere pentru viitoarele consilii populare provizorii ale județelor. A rămas în competența lor să stabilească numărul comunelor, după criteriile care au fost arătate și în hotărîrile Conferinței Naționale a partidului și în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de astăzi. Mi-aș permite să sugerez ca în stabilirea satelor care vor rămîne mai departe comune să se țină seama și de considerentul vechimii acestor sate. Se știe că avem în țară, poate nu prea multe, sate, comune care au o vechime între 600 pînă la 750—800 de ani. In special în Transilvania sînt cunoscute multe din aceste comune, care n-au însă o populație care să ajungă la un număr considerat necesar și corespunzător altor cerințe ale principiilor care stau la baza proiectului de lege și chiar a textului legii : au o populație între 2 000 și 3 000 de locuitori. Sînt în Transilvania comune cu o existență confirmată de istorie încă din secolele XIII—XIV cu denumirea de „villa" sau „sacerdos de villa" și locuitorii acestor comune, vă dați seama, sînt mîndri de trecutul lor și nu știu cum ar înțelege faptul că se văd transformați într-un sat sau anexă la o altă comună. Eu mi-aș permite să propun consiliilor populare provizorii ale județelor să studieze situația din punct de vedere administrativ a unor asemenea comune, găsind soluții corespunzătoare mărimii lor și ținînd seama de trecutul și tradițiile -lor.Pentru toate considerațiile arătate aici mă declar de acord cu prevederile acestui proiect de lege, și ca atare îl voi vota.
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ZIDARUții mai bune pentru întreprinderea unor acțiuni intercooperatiste de ameliorare a fondului funciar, pentru înființarea unor unități menite să industrializeze producția agricolă, pentru lărgirea și diversificarea prestărilor de servicii care să asigure condiții de muncă membrilor cooperatori în tot cursul anului.Pe bună dreptate s-a arătat aici că prin sistematizarea așezărilor rurale vor putea fi redate agriculturii importante suprafețe, fapt ce mă face să consider întru totul îndreptățită critica la adresa Consiliului Superior al Agriculturii, care nu acționează cu mai multă hotă- rîre pentru înlăturarea risipei de pămînt.în același timp sistematizarea satelor va însemna un nou pas al acestora în direcția asigurării unui confort cît mai apropiat de cel pe care-1 oferă orașul. Datorită schimbărilor importante intervenite în felul de trai al țărănimii, de pe acum comuna noastră, de exemplu, a ajuns la un anumit nivel de urbanizare, deoarece în fiecare din satele componente avem lumină electrică, școli, grădinițe sezoniere, cămine culturale, cinematografe, magazine de desfacere, unități prestatoare de servicii ș.a. Toate acestea, împreună cu frumoasele locuințe ale cooperatorilor, fac viața mai plăcută. Dar noi nu ne oprim aici : ne-am propus ca în perioada ce urmează să construim o baie comunală, să înființăm noi unități de deservire a populației și alte edificii de interes social-cultural care vor asigura sătenilor noștri condiții și mai bune de viață.Fără îndoială că măsurile de organizare administrativă a țării și de îmbunătățire a activității consiliilor populare vor avea un rol de seamă în realizarea proiectelor noastre. Consider că aceste organe trebuie să înlăture unele practici vechi, birocratice, să dovedească mai multă inițiativă și operativitate în rezolvarea problemelor așa cum o cer răspunderile deosebite care le revin. Pe de altă parte, apreciind cum se cuvine sprijinul dat de Ministerul învățămîntului, Ministerul Sănătății, de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, așteptăm un ajutor mai susținut din partea acestor instituții centrale, mai ales că avem în vedere dezvoltarea în perspectivă a satului.Sîntem convinși că prin creșterea atribuțiilor și competenței organelor locale ale puterii de stat, prin înlăturarea verigilor și formalităților care îngreunau ritmul desfășurării unor lucrări, avînd sprijinul eficient al organelor județene și al celor de la centru, vom putea rezolva operativ problemele gospodărești, ridicînd continuu nivelul de civilizație al comunei.Susținînd cu căldură măsurile supuse spre dezbatere îmi voi da votul din toată inima pentru adoptarea lor.
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PROF. TUDOR DRĂGANU
Proiectele de legi privind modificarea Constituției și organizarea administrativ-teritorială a Republicii Socialiste România au o deosebită însemnătate prin problemele majore pe cale le ridică în legătură cu dezvoltarea viitoare a societății noastre. Intr-adevăr, organizarea administrativă a teritoriului țării nu constă numai în stabilirea unui cadru geografic menit să înlesnească înfăptuirea pe teren, prin organe locale, a administrației de stat, ci ea interesează întregul sistem de organe care alcătuiesc aparatul statul uirjPe de altă parte, modul în care este înfăptuită organizarea administrativ-teritorală influențează profund însuși conținutul activității diferitelor organe locale de stat, stilul lor de muncă. Printr-o corespunzătoare delimitare a unităților administrativ-teritoriale se asigură condițiile necesare pentru o tot mai largă participare a maselor la activitatea organelor de stat, pentru raționalizarea și simplificarea aparatului de stat și, ca urmare, pentru înlăturarea unor metode birocratice.Tocmai pentru că organizarea administrativ-teritorială prezintă o asemenea importanță, reglementările ce se propun se bazează pe o analiză științifică și pe studiul multilateral al ansamblului condițiilor economice, social-politice, geografice și istorice ale țării. Ideea a- propierii aparatului de stat de mase, atragerea tot mai largă a acestora la conducerea de stat, asigurarea operativității în muncă, eliminarea paralelismelor și suprapunerilor de atribuții, armonioasa repartizare a forțelor de producție pe teritoriul țării, promovarea tradițiilor locale naționale și culturale devin punctele cardinale spre care se orientează atît propunerile de modificare a Constituției, cît și ansamblul prevederilor proiectelor de legi aferente.Urmărind realizarea acestor principii fundamentale, proiectele de legi prevăd ca, în locul celor două verigi intermediare : raionul și regiunea, create de legea nr. 5/1950, între centru și unitățile de bază : orașele și comunele, să fie constituită o singură asemenea verigă î județul.Cheie de boltă a întregii structuri a noilor reglementări, această măsură, însoțită de sporirea atribuțiilor organelor orășenești și comunale, constituie un factor care va contribui în largă măsură la adîncirea conținutului democratic al activității lor. Intr-adevăr, comunele și orașele formează cadrul ' teritorial în care oamenii muncii își desfășoară activitatea lor productivă zilnică în fabrici și uzine, în întreprinderi și organizații economice, în cooperativele agricole de producție. De aceea, întărirea rolului orașelor și comunelor în viața de stat va înlesni atragerea maselor la activitatea publică.Crearea județului ca unică verigă intermediară între unitățile de bază și conducerea centrală contribuie substanțial la apropierea aparatului de stat de mase și prin faptul că întinderea acestor noi unități teritoriale este în medie de aproape trei ori mai mică decît cea a fostelor regiuni. Datorită acestei împrejurări, orașul de reședință al județului devine mult mai accesibil pentru populația acestuia decît erau în trecut orașele regionale, ceea ce creează condiții tot mai bune pentru participarea maselor la activitatea organelor județene.Pe de altă parte, înlăturând o mare risipă de forțe și de bunuri materiale, concentrînd răspunderea în mîinile unei singure verigi intermediare, lichidând practicile birocratice rezultate din divizarea atribuțiilor între prea multe organe suprapuse, îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale marchează încă un jalon pe drumul perfecționării continue a metodelor și a stilului de muncă în conducerea generală a societății, a cărei promovare constituie o preocupare centrală.a partidului.Ca urmare a măsurilor privitoare la organizarea administrativ- teritorială a țării, este necesar să se adopte dispoziții de tranziție care să reglementeze condițiile în care se va înfăptui conducerea pe plan local pînă la alegerea consiliilor populare, se vor stabili viitoarele limite teritoriale ale orașelor și comunelor, se vor pregăti și organiza alegerile de deputați și se vor lua alte măsuri pe plan local. Dispozițiile proiectului de lege privind asigurarea conducerii locale de stat în unitățile administrativ-teritoriale pînă la alegerea consiliilor populare răspund tocmai acestei nevoi de continuitate în muncă.îmbunătățirea activității organelor de stat nu este posibilă fără să se asigure o pregătire temeinică și o tot mai accentuată specializare a cadrelor din diferitele ramuri și sectoare. Conducerea nu poate deveni științifică fără însușirea științei conducerii. Prin încadrarea organelor administrației de stat cu un personal calificat și cu o bogată experiență în muncă, se creează condițiile necesare pentru rezolvarea justă și rapidă a problemelor de competența lor.Pentru a răspunde acestei nevoi a societății noastre, sub îndrumarea partidului, au fost luate măsuri pentru repartizarea în funcții a cadrelor în raport cu pregătirea și capacitatea lor. De asemenea, prin întreaga politică dusă de partid și de guvern în materie de învățămînt, prin organizarea unor variate forme de instrucțiune, a unor cursuri de calificare, școli profesionale și altele, se urmărește ridicarea neîntreruptă a nivelului de specializare a cadrelor. Pe linia acestei politici, o măsură deosebit de importantă va fi înființarea unei școli superioare de adminis

trație, care să pregătească pentru administrația locală cadrele necesare. înfăptuind o formă de învă- țămînt deosebită de a altor instituții de învățămînt superior, viitoarea școală superioară de administrație va fi o rodnică pepinieră de cadre înzestrate cu o calificare specială deosebit de utilă în munca organelor locale ale administrației de stat.Integrîndu-se armonios în con-
CUVÎNTUL

LUIZA POP

profundă sași totală a-de oameni ai

Izvorîte din istoricele documente ale celui de-al IX-lea Congres al partidului nostru, principiile îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a țării, adoptate de Conferința Națională a partidului din decembrie și concretizate în propunerile Comisiei centrale de partid și de stat, au fost primite de toți oamenii muncii din patria noastră cu tisfacție, viu interes deziune.Ca deputată aleasă muncii români și maghiari de pe meleagurile Harghitei, doresc să-mi spun părerea asupra modului în care au fost organizate județele din această parte a țării. Socotesc că organizarea județelor Harghita și Covasna este rațională, întrucît s-au avut în vedere condițiile geografice, social- politice, componența națională a populației legăturile culturale tradiționale, posibilitățile de dezvoltare ale diferitelor localități.In numele alegătorilor mei, da- ți-mi voie să exprim deplina satisfacție și, totodată, mulțumiri conducerii partidului și statului pentru trecerea orașului Odorhei în rândul municipiilor. In felul acesta, orașul Odorhei va beneficia de largi competențe și atribuții și avem ferma convingere că municipiul nostru va cunoaște o dezvoltare și înflorire continuă. Amintim că în orașul nostru se va da în folosință întreprinderea integrată de ață de cusut tip bumbac, cu o capacitate de 2 000 tone/an ață de cusut, se vor instala centrala telefonică automată de 1000 linii și ' alte obiective, care vor contribui la ridicarea social-economică a orașului.(U'Sîntem dbrîștienți de responsabilitățile noastre și vom face totul ca problemele care privesc munca social-economică, cultural-științi- fică și de educație patriotică, cetățenească să fie o preocupare a noastră, a tuturora.în anii construcției socialiste, meleagurile județului Harghita, a cărui reședință va fi orașul Miercurea Ciuc, au cunoscut, o dată cu întreaga țară, profunde transformări înnoitoare, care au îmbogățit viața materială ‘și spirituală a locuitorilor săi. Perspectivele care se deschid în prezent sînt și mai largi și mai luminoase. Cu prilejul vizitei conducătorilor de partid și de stat în regiunea noastră, de care oamenii muncii de pe aceste meleaguri își amintesc cu multă dragoste și recunoștință, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că în actualul cincinal se vor construi Odorhei fabrici la Miercurea Ciuc, și Gheorghieni. O puter-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

TITUS POPOVICInoii împărțiri administra-Legeativ-teritoriale, pe care o dezbatem astăzi, se înscrie pe înalta traiectorie a politicii creatoare, originale, izvorîtă și legată prin cele mai trainice fibre de viața clocotitoare a poporului român, pe care a trasat-o Congresul al IX-lea al partidului nostru : ea constituie o strălucită sinteză între tradițiile pe care ni le-a lăsat zbuciumata noastră istorie, experiența imensă acumulată în anii construcției socialiste și perspectivele viitorului, pe care avem dreptul și datoria să ni-1 făurim.O orînduire nouă care-și propune ca țel principal transformarea realității în sensul legilor care guvernează lumea și al aspirațiilor societății muncitoare nu se naște niciodată într-un proces facil, liniar, triumfal și festiv ; ci într-un efort care nu admite stagnarea, neînțelegerea, ignorarea cerințelor vieții ; într-o bătălie permanentă cu forța rapace a învechirii, a comodității, a reținerii de-a gîndi lucid.Această luciditate, acest realism robust și sănătos, niciodată înfricoșat în fața greutăților, niciodată evadînd în soluții aventuriste și de mîntuială, în subiectivism i- responsabil, este una din trăsăturile fundamentale ale poporului nostru. Preluînd și ridicînd pe treapta științei, a activității organizate curajul, realismul, tot ceea ce a fost înaintat, progresist în trecutul nostru istoric, partidul nostru și-a cîștigat încrederea nepieritoare a întregului popor român.Noua împărțire administrativ- teritorială a preocupat și, cred că pot să spun fără exagerare, a pasionat întregul nostru popor. Cred că niciodată în România n-au apărut mai mulți geografi ca în lunile în care proiectele au fost supuse dezbaterilor publice. Harta patriei s-a gravat, mai adînc. fiecăruia ; fiecare a are ceva de spus, căutat soluții, fiecare zitat de idei, fiecare a 
în inima simțit că fiecare a a fost vi- simțit ne-

textul întregii politici a Partidului Comunist Român, al cărui țel suprem este dezvoltarea noii orîn- duiri, înflorirea națiunii socialiste, creșterea bunăstării materiale și culturale a poporului, reglementările propuse cu privire la organizarea administrativ-teritorială constituie o măsură de seamă pe linia perfecționării neîntrerupte a conducerii vieții sociale în țara noastră. De aceea, declar că voi vota proiectele de legi ce nl se prezintă cu convingerea fermă că aplicarea lor va contribui pe scară largă la înfăptuirea cu un moment mai devreme a nobilelor sarcini ce revin fiecăruia și tuturora în opera de desăvârșire pe un plan superior a construcției so'cialiste.
DEPUTATEI

nică dezvoltare dustria minieră : și Harghita au nele vechi și ță noi zăcăminte de Exploatarea— cel mai al țării — vesti în anii

va la fost puse cunoaște in- Bălan, Lueta lărgite mi- în eviden- minereuri. din Bălanoraș minier se vor iu

trăiesc și ai muncii și în ju- funcționa și vor a-

minieră tînăr în care cincinalului aproape 500 000 000 lei, va da în 1970 peste 1 000 000 tone de minereu cuprifer. Se vor construi o fabrică de tricotaje la Miercurea Ciuc, o întreprindere textilă la Odorhei, iar la Gheorghieni va intra în funcțiune fabrica de pîslă și postavuri. I.a aceasta se va adăuga lărgirea capacităților de producție la întreprinderile existente. Teritoriul județului oferă, de asemenea, condiții prielnice pentru dezvoltarea agriculturii, cu predilecție a culturii cartofilor și sfeclei de zahăr, ca și a zootehniei. Posibilități largi există, de asemenea, și pentru dezvoltarea turismului.Ca și în celelalte județe, municipii și comune în care muncesc laolaltă oameni de diferite naționalități, dețul Harghita vor școli, instituții culturale părea publicații în limba maternă, vor cunoaște o nouă și puternică dezvoltare arta și cultura.Locuitorii județului Harghita sînt conștienți că realizările lor de pînă acum, prezentul și viitorjaT'î ’<« lor fericit se datoresc politicii Partidului Comunist Român, de dezvoltare armonioasă și multilaterală a întregii țări, rezolvării juste, marxist-leniniste a problemei naționale. Socialismul a lichidat pentru totdeauna atît asuprirea socială, cît și asuprirea națională. El asigură adevărata egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, posibilitatea ca fiecare cetățean al țării să-și poată pune în serviciul patriei — Republica Socialistă România — toate cunoștințele, toată priceperea, să-și aducă contribuția la dezvoltarea forțelor de producție, a științei și culturii, să participe activ la conducerea întregii vieți sociale.Oamenii muncii din circumscripția în care am fost aleasă sânt ho- tărîți să-și aducă întreaga contribuție la înfăptuirea mărețelor o- biective stabilite de partid, pentru prosperitate și continua înflorire a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Avînd convingerea fermă că noua organizare administrativ-teritorială va duce la continua prosperitate și înflorire a patriei noastre dragi, votez cu toată încrederea și însuflețirea proiectele de legi supuse dezbaterii.

voia să le comunice, să le con» frunte.Pentru că stilul de muncă și metodele ce caracterizează conducerea partidului și statului nostru, de-a se sfătui cu masele în soluționarea problemelor fundamentale care privesc prezentul și viitorul patriei, luarea în considerare, analizarea atentă și plină de grijă și răspundere a tuturor opiniilor, constituie cea mai strălucită ilustrare a concepției de democrație reală, concretă, operativă.A naște, a întreține și a dezvolta în popor conștiința că fiecare problemă, de la cea mai simplă, pînă la cea mai complexă, poate și trebuie să fie discutată, cîntărită, ca într-o mare familie unită la bine Și la greu, în care evenimentele, hotărîrile ce trebuie luate îi a- propie pe oameni, îi face să dorească să comunice între ei, înseamnă a te hrăni din apa vie și dătătoare de viață a profundei încrederi reciproce.Forța de atracție a socialismului nu constă în cuvinte frumoase, în declarații sau în făgăduieli, ci in primul rînd în exemplul concret pe care-1 oferă, în capacitatea lui de-a rezolva toate problemele care se ivesc, de la cele mari, istorice, pînă la cele mai mărunte și care apar fără încetare, în capacitatea de-a sesiza aspirațiile societății contemporane — și acele care se exprimă în mod pregnant, care strigă, atunci cînd formele se închistează, și acele latente, cărora trebuie să li se dea expresie, care trebuie propulsionate.Noua împărțire administrativ- teritorială a României ridică probleme deosebit de importante. Una din ele mi se pare și activitatea noastră, a deputaților, care trebuie să cunoască un important spor calitativ.Cred — și o spun în primul rînd în chip autocritic — că mai dăinuie destulă lipsă de continuitate, de profunzime, în studierea și stă- 
(Continuare în pag. a IV-a)
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Ciiîintul tovarășului
5»

Ștefan Voitec, președintele

Marii Adunări Naționale,
J 7

la încheierea dezbaterilor
Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Cea de-a noua sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale, care se înscrie ca un însemnat eveniment în viața poporului nostru, ia sfîrșit. Potrivit înaltelor sale atribuții și responsabilități, forul suprem al țării a dezbătut pe larg și a investit cu putere de lege acțiunile Inițiate de partid și guvern cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României socialiste.Elaborate în spiritul principiilor adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, măsurile care statornicesc noua înfățișare administrativă a țării sînt organic legate de programul complex privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale și a întregii vieți sociale. Ele se încadrează într-un tot armonios și dezvoltă creator hotărîrile luate în ultimii ani de conducerea de partid și de stat pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, pe drumul înfloririi continue a națiunii noastre socialiste.Așa cum s-a subliniat în expunerea prezentată în fața Marii Adunări Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și în rapoartele comisiilor permanente și în cuvîntările tovarășilor deputați, noua structură administrativ- teritorială a României se întemeiază pe analiza profundă, cuprinzătoare, a proceselor vieții sociale, a dinamicii și condiționării lor reciproce, îmbină experiența dobîn- dită pînă acum cu spiritul științific, înnoitor, caracteristic politicii partidului și statului nostru.Desfășurată într-o atmosferă jjpecifică de lucru, actuala sesiune a dezbătut cu toată răspunderea și a adoptat proiecte de legi privind : modificarea unor articole din Constituție, organizarea administrativă a teritoriului țării, asigurarea conducerii locale de stat în unitățile administrativ-teritoriale pînă la alegerea Consiliilor populare și a aprobat Decretele cu putere de lege emise de Consiliul de Stat de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale.

Legile adoptate care reglementează noua organizare a teritoriului creează condiții optime pentru dezvoltarea economică și social- culturală a țării, potrivit exigențelor și sarcinilor actualei etape a desăvîrșirii construcției socialiste.Modul în care au fost elaborate și dezbătute măsurile multilaterale pentru îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României constituie o nouă expresie a dezvoltării democrației noastre socialiste, a perfecționării formelor și mijloacelor prin care masele largi ale cetățenilor participă la dezbaterea și soluționarea celor mai importante probleme ale politicii partidului și statului nostru.Se cuvine subliniat că în legile adoptate de Marea Adunare Națională se reflectă grija deosebită, permanentă pentru aplicarea neabătută a prevederilor Constituției României socialiste, care consacră deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor țării, asigurînd întărirea frăției oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate.Tovarășe și tovarăși deputați,Noua organizare administrativ- teritorială ridică în fața noastră, ca reprezentanți ai poporului în organul suprem al- puterii de stat, sarcini de mare răspundere. Ne revine îndatorirea să punem toată priceperea și puterea noastră de muncă în mobilizarea capacităților creatoare ale colectivelor în mijlocul cărora muncim, să aducem o permanentă contribuție la antrenarea maselor largi la traducerea în viață a prevederilor legilor a- doptate, să ținem un contact cît mai strîns cu cetățenii din circumscripțiile în care am fost aleși, să sprijinim cu toată însuflețirea activitatea noilor organe de partid și de stat din județe, din municipii, orașe și comune.Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Exprimîndu-vă, în numele Biroului Marii Adunări Naționale, urări de succes deplin în munca dv., declar închisă cea de-a noua sesiune — extraordinară — a Marii Adunări Naționale.
Ambianța j
(Urmare din pag. I)_cînd experiența era o noțiune a viitorului fusesem numit inginer șef. Dacă am reușit atunci, dacă am înotat cîte ceva din secretele conducerii unei întreprinderi, toate acestea sînt o firească urmare a căldurii cu care am fost înconjurat de director, de ceilalți colegi, de întregul colectiv. Nu voi uita niciodată uimitorul tact al directorului, bunul simt, politețea sa caldă. Intr-o vreme cînd se știa mai puțin despre principiile moderne de conducere, a- cest comunist încercat reușise să creeze — prin inteligență și o înaltă ținută etică — un colectiv bine sudat șl o ambiantă stimulatoare.Participarea afectivă a tuturor celor ce compun un colectiv de muncă. o conducere capabilă să intuiască liniile unei dezvoltări echilibrate a capacităților individuale, topin- du-le în năzuinți comune, care să instaureze o atmosferă sănătoasă de muncă, cinste și emulație — iată, poate, „secretul" unei ambiante cu adevărat stimulatoare. Deși e greu de presupus că pragul superior al calităților poate fi atins de toți membrii unui colectiv, esențial este ca în ambianta prielnică creată, nimic bun să nu se piardă, ca eforturile să fie îndreptate spre un țel comun, fără a se mutila inițiativa creatoare, ideile. Crearea unui astfel de climat — expresie a relațiilor de muncă proprii orînduirii noastre — impune, între altele, înțelegerea justă a valențelor și eforturilor varășilor de muncă, a liniilor forță ale dezvoltării lor viitoare.A reuși în viață nu înseamnă mai a ocupa posturi înalte, aliza o mare invenție sau o operă ca- I pitală ; mai înseamnă a găsi satis- I facția sufletească pe cajj-e și colec- I tivul, cu atmosfera lui stenică, ti-o poate da.Pentru crearea ambianței propice I dezvoltării umane. în multiplele ei ipostaze, să fim necruțători cu ca- 1 racterele pervertite, cu relațiile ba- I zate pe falsitate și pe lipsă de onestitate, dar și cu acei care, înjosind 1 demnitatea umană, din nepricepere 'I sau răutate, irosesc imense capitaluri de inițiativă, dorința și dragostea de muncă, de progres. 0

to- denu- rea-

PLENARA CONSILIULUI CENTRAL 
fii 0. G. S. lîn ziua de 16 februarie a.c. a avut loc ședința plenară a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.1. Plenara a dezbătut și aprobat măsurile referitoare Ia îmbunătățirea structurii organizatorice a organelor teritoriale ale sindicatelor, ca urmare a legii adoptate de Marea Adunare Națională privind noua organizare administrativ-teritorială a țării. In acest spirit, s-a hotărît încetarea activității actualelor consilii regionale și raionale ale Uniunii Generale a Sindicatelor și constituirea consiliilor județene, municipale și orășenești, a organelor lor provizorii de conducere, care își vor desfășura activitatea pînă la alegerile ce se vor organiza în toamna acestui an.2. Plenara a examinat și aprobat execuția preliminată a bugetului pe anul 1967 și proiectul de buget al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor pe anul 1968.3. Plenara a dezbătut și aprobat executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1967 și a stabilit măsurile pentru predarea gestiunii fondurilor de asigurări sociale Ministerului Muncii, în lumina hotărîrii adoptate de Conferința Națională a P.C.R.4. Plenara a fost informată asupra rezultatelor desfășurării întrecerii socialiste pe' anul 1967. în legătură cu aceasta, plenara a luat cunoștință de aprobarea — de către conducerea superioară de partid — a propunerilor făcute de Comitetul Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. cu privire la acordarea stimulentelor morale și materiale celor care s-au menținut cinci ani consecutiv fruntași în întrecerea socialistă. Astfel, s-a hotărît să li se acorde acestora medalia jubiliară pentru „merite deosebite în întrecerea socialistă" a Uniunii Generale a Sindicatelor din România și o recompensă bănească din partea guvernului. De asemenea, se va acorda „Medalia Muncii" tuturor fruntașilor care s-au menținut cinci ani consecutiv și care nu posedă această distincție, iar cei cu merite excepționale vor fi distinși cu ordine ale Republicii Socialiste România.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Apostol, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.Referindu-se la constituirea consiliilor sindicale județene, municipale și orășenești, provizorii, vorbi

torul a subliniat că această hotărîre corespunde pe deplin măsurilor a- doptate de Conferința Națională a partidului privind îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României, măsuri care au întrunit adeziunea întregului nostru popor și au fost legiferate de Marea Adunare Națională. Noua structură organizatorică — corespunzînd stadiului actual de dezvoltare economică și social-politică a țării — creează premise pentru ridicarea întregii activități a sindicatelor la nivelul sarcinilor mari și complexe ale dezvoltării construcției socialiste, asigură afirmarea largă a inițiativei și responsabilității lor la rezolvarea problemelor complexe ale construcției economice și social-culturale. A- propierea conducerii centrale a sindicatelor de organizațiile de bază ale Uniunii Generale va spori operativitatea în elaborarea și îndeplinirea hotărîrilor, va duce la valorificarea mai deplină a capacității organizatorice a sindicatelor în mobilizarea maselor dș oameni ai muncii la înfăptuirea politicii economice a partidului și statului, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și social-culturale ale celor ce muncesc.Conferința Națională a P.C.R. — a arătat vorbitorul — a pus într-o lumină nouă sarcinile și atribuțiile sporite ale sindicatelor, necesitatea de a-și aduce întreaga contribuție la opera de edificare a Româniși socialiste, asigurînd participarea nemijlocită a oamenilor muncii la conducerea producției și la activitatea tuturor organelor de stat.Tovarășul Gheorghe Apostol s-a referit apoi pe larg la sarcinile organizatorice imediate privind aplicarea măsurilor stabilite de plenară, la modul în care trebuie să se acționeze pentru constituirea consiliilor sindicale provizorii. Ia organizarea, îndrumarea și ajutorarea acestora pentru ca activitatea lor să se desfășoare de la bun început la nivelul cerințelor.în încheierea cuvîntului său tovarășul Gheorghe Apostol și-a exprimat convingerea că adoptarea noilor măsuri cu privire la îmbunătățirea structurii și formei organizatorice a sindicatelor va duce la ridicarea calitativă a întregii activități a organelor și organizațiilor sindicale, la mobilizarea oamenilor munaii pentru traducerea în viață a sarcinilor puse de partid în fata sindicatelor în domeniul economic și social-cultural, pentru înflorirea patriei noastre socialiste. (Agerpres)

Pe Valea Oltului
Foto : R. Costin

Cronica ZlSei

35 DE ANI DE LA LUPTELE MUNCITORILOR CEFERIȘTI

SI PETROLIȘTI DIN IANUARIE-FEBRUARIE 1933

ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂ

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A TOVARĂȘULUI
BORIS N. PONOMAR1OVVineri a sosit în Capitală tovarășul Boris N. Ponomariov, secretar al C.C ai P.C.U.S., care la invitația C.C. al P.C.R. va face o vizită de prietenie în țara. noâștră.- La sosire, pe aeroportul Bâneasa,- oaspetele a fost întîmpinat de to

varășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei; (Agerpres)

SPORT
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Olimpiada albă
S Campionii zilei : Norvegia și olan
dezul Verkerk ® Azi meciurile decisive

hochei pe gheață și ultima manșă 
bob 4 persoane— înGRENOBLE 16 (Agerpres). comentariul său pe marginea meciului de hochei dintre echipele olimpice ale Cehoslovaciei și U.R.S.S., corespondentul agenției „France Presse“ scrie printre altele: „Cîștigînd cu 5—4 (3—1, 1—1, 1—2) meciul cu echipa U.R.S.S., selecționata Cehoslovaciei a relansat interesul pentru turneul olimpic de hochei. Cei 12 000 de spectatori au asistat la un meci îndîr- jit, dar lipsit de claritate. Jucătorii cehoslovaci au tulburat cu ardoarea și cu vivacitatea contraatacurilor jocul mai tehnic și coordonat al echipei sovietice". Acum trei echipe — Canada, Cehoslovacia și U.R.S.S. — își vor disputa primul log al acestui pasionant turneu. Meciurile de azi se desfășoară astfel : Cehoslovacia — Suedia și U.R.S.S. — Canada.In grupa B, formația Japoniei a învins cu 11—1 (1—0, 6—0, 4—1) reprezentativa Austriei. Hocheiștii japonezi aspiră la un loc de frunte împreună cu echipele Norvegiei și Iugoslaviei.Vineri, la Autrans, s-a disputat proba feminină de ștafetă 3x5 km care a fost urmărită cu deosebit interes. In pofida timpului nefavorabil (ninsoare și ceață), echipa Norvegiei a avut o comportare remarcabilă, reușind să intre în posesia medaliei de aur. întrecerea a fost net dominată de schioarele norvegiene care au dovedit o pregătire superioară. Echipa norvegiană a fost alcătuită din Augles, Damon și Moerdre.

vremea
Timpul probabtl pentru zilele de 

18, 19 și 20 februarie. In țară : 
Vremea va fi în general umedă si 
va continua să se răcească la 
începutul intervalului. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea pre
cipitații locale, sub formă de lapo
viță și ninsoare în nord și mai 
ales sub formă de ploaie în sud.

Vîntul va sufla potrivit, cu Inten
sificări trecătoare. Temperaturile 
minime în nordul țării vor oscila 
între minus 10 și plus 4 grade, iar 
in sud între minus 3 și plus 3 
grade. Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse între minus 1 și plus 
5 grade în sudul țării, fiind mai 
coborîte în nord, unde vor os
cila între minus 3 și plus 3 grade. 
In București : vreme în genera) 
umedă și în răcire. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil preci
pitațiilor sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vînt potrivit, cu in
tensificări. Temperatura în ușoară 
scădere.

Iată clasamentul probei: 1. Norvegia 57’30”; 2. Suedia — 57’51”;3. U.R.S.S. — 58’13”6/10 ; 4. Finlanda — 58’45”l/10; 5. Polonia —59’04”7/10 ; 6. R. D. Germană — 59’33”09/10.Amatorii de patinaj viteză au fost prezenți să urmărească proba de 1500 m (masculin). Patinatorii olandezi în formă bună au revanșat în- frîngerile suferite în cadrul campionatelor europene. Titlul de campion olimpic a revenit lui Cornelius Ver- kerk (Olanda) cu 2’03”4/L0. Performanța lui Verkerk corectează actualul record mondial oficial (v. r. era de 2’03”9/10 și aparținea aceluiași sportiv). Federația internațională de patinaj urmează însă să omologheze ca nou record al lumii rezultatul înregistrat de olandezul Tho- massen, care pe această distanță a fost cronometrat cu 2’02”5/10.Clasamentul probei : 1. CorneliusVerkerk (Olanda) — 2’03”4/10 ; 2—3. Ard Schenk (Olanda) 2’05” și Ivar Eriksen (Norvegia) — 2’05” (ambii au primit medalia de argint) ; 4. Magne Thomassen (Norvegia) 2'05” 1/10 ; 5—6. Bjoern Tveter (Norvegia) — 2’05”2/10 și Jonny Hoeglin (Suedia) 2’05”2/10 etc. Noul campion olimpic este în vîrstă de 25 de ani și locuiește la Maasdam.Din cauza timpului nefavorabil, nu s-au putut probei Proba cerile nală.Așa început la Alpe d’Huez întrecerile competiției de bob, pentru echipajele de 4 persoane. La startul probei sînt prezente 19 echipaje. După prima manșă, în clasament conduce echipajul Italiei cu l’09”84/100.Urmează în ordine echipajele Austriei — l’10”08/100, Italiei II -1TO”24/1OO, Angliei — 1TO”45/100, R. F a Germaniei — l’10”49/100,României — l’10”59/100, Elveției — l’10”65/100 etc. Manșa a doua și ultima va avea loc astăzi dimineață.In programul de astăzi al Olimpiadei albe figurează următoarele probe : bob (ultima manșă), 50 km fond schi, patinaj viteză 10 000 m, slalom

special masculin și hochei pe gheață : S.U A. — Finlanda, R. D. Germană — R. F. a Germaniei, Franța — Japonia, Suedia — Cehoslovacia, Norvegia — Iugoslavia și U.R.S.S. — Canada. Duminică, în ultima zi a Olimpiadei, este programată la Saint Nizier proba de sărituri speciale de la trambulina mare. Seara va avea loc ceremonia de închidere a competiției.In turneul de hochei pe gheață (grupa A) Finlanda a învins cu scorul de 4—1 (2—1, 1—0, 1—0) e- chipa R. F. a Germaniei.Antrenamentele schiorilor pentru proba de sărituri speciale de pe trambulina mare (90 m) care urmau să aibă loc pe trambulina de la Saint Nizier n-au mai avut loc, din cauza ceții.
În cîteva rînduri

desfășura preliminariile de slalom special (masculin), va avea loc astăzi cînd între- se vor desfășura direct în fi-după cum am anunțat, ieri au

• LA RIGA, în cadrul unui concurs atletic de sală, reprezentanta R. D. Germane. Rita Schmidt (în vîrstă de 17 ani) a stabilit cea mai bună performantă mondială a anului la săritura în înălțime. Alte rezultate: înălțime R. Hubner (Cehoslovacia) triplu salt: Zoltan Zifra15,63 m ; greutate femei : Iudit Bog- nar (Ungaria) 16,73 m ; 800 m femei: Hoffman (Canada) 2'19”6/10.
cu 1,83 m. bărbați: 2,18 m ; (Ungaria)

• ÎN TURNEUL HEXAGONAL 
DE FOTBAL de la Ciudad de Mexico. echipa Ferencvaros-Budapesta a învins cu 2—0 (1—0) formația mexicană Jalisco.

« SFERTURILE DE FINALĂ ALE 
„CUPEI CAMPIONILOR EURO
PENI" LA BASCHET (masculin). Pe teren propriu, echipa Real Madrid a întrecut cu 64—54 (26—28) formația Maccabi Tel Aviv.

e ETAPA A 7-A a Turului ciclist al Cubei. Camaguey-Ciego de Avila (110 km), a revenit polonezului Raymond Osinski în 2h 28’04”. în clasamentul general conduce mexicanul Heriberto Diaz, secondat la 3W de cubanezul Râul Vasquez.

Vineri s-a înapoiat de la Londra delegația de specialiști în îmbunătățiri funciare, condusă de Barbu Popescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, care a dus tratative cu organizații de specialitate engleze în vederea cooperării în domeniul irigațiilor.
★Ansamblul Circului „Erevan", colectiv emerit al R.S.S. Armene, din cadrul Circului Mare din Moscova, a prezentat vineri seara în Capitală un spectacol de gală.La spectacol au asistat Alexandru Bălăci, vicepreședinte al C.S.C.A., Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vicepreședinte al LR.R.C.S,, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public. Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.La sfîrșitul spectacolului, artiștilor sovietici le-au fost oferite flori din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

La Palatul C.F.R. a avut loc vineri după-amiază adunarea festivă consacrată împlinirii a 35 de ani de la eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianua- rie-februarie 1933 și „Zilei ceferiștilor".Au luat parte tovarășii Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, Florian Dănălache, Gheorghe Stoica, Constantin Doncea, Ion Turcu, Vasile Bîgu. In sală se aflau numeroși participanți la grevele și luptele revoluționare din 1933, activiști de partid, de stat și ai organizațiilor obștești, muncitori din unitățile C.F.R. și din alte întreprinderi și instituții bucureștene.Despre semnificația și importanța evenimentelor din ianuarie-februa- rie 1933, precum și despre sarcinile actuale ce le revin ceferiștilor în lumina hotărîrilor recentei Conferințe Naționale a Partidului Comunist Român, a vorbit tovarășul Florian Dănălache.Marile bătălii de clasă din ianuarie-februarie 1933, a spus vorbitorul, intre altele, au înscris o pagină glorioasă în istoria mișcării noastre muncitorești, în cronica luptei împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate și progres social. Prin ascuțișul lor anticapitalist și antiimperialist, prin țelurile lor economice, sociale și politice, au corespuns intereselor generale și de perspectivă ale imensei majorități a populației țării. In focul acestor lupte, de o amploare și vigoare care au zguduit orînduirea burgheză, s-a afirmat cu putere patriotismul fierbinte al clasei muncitoare și al celor mai buni fii ai ei — comuniștii.Vorbitorul a trecut apoi în revistă factorii sociali și politici care au contribuit la dezlănțuirea valului luptelor muncitorești din perioada anilor 1929—1933, evocînd momente din eroicele bătălii de clasă ale ceferiștilor și petroliștilor, organizate și conduse de Partidul Comunist Român.Evenimentele din 1933 din România au avut un larg ecou internațional ; sute de mii de muncitori din întreaga lume și-au manifestat solidaritatea, cerînd eliberarea ceferiștilor arestați.Deși au fost înecate în sînge, a subliniat vorbitorul, eroicele lupte de clasă din acei ani furtunoși au constituit o victorie politică a clasei noastre muncitoare.Continuatoarea unor glorioase tradiții de luptă, a spus tovarășul Florian Dănălache, clasa muncitoare din țara noastră și-a afirmat înaltele sale calități revoluționare în focul bătăliilor pentru eliberarea țării de sub jugul fascist, pentru cucerirea puterii și construirea socialismului, dovedindu-se
teatre

e Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Ateneu) : Concert simfonic. 
Dirijor : Napoleone Anovazzl
(Italia) — 20.
o Opera română : Lucia di La- 
mermoor — 19,30.

• Teatrul de stat de operetă : Prințesa circului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Eurldlce — 19,30, (sala 
Studio) : Martin Bormann — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Rinocerii — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) 
D-ale carnavalului — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Kean — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : 
Cînd luna e albastră — 17 ; Viziuni flamande — 20.
0 Teatrul Giulești (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Paharul cu apă 
— 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Inelul Iul Jupiter — 19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 16, Amintirea a două dimineți de luni — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cei trei mușchetari — 9,30, Monstrul din 
Samarcand — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Sînziana — 17, 
(sala din str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal Ia Boema — 
19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30.
O Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Magistrala tine
reții — 20.
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

O O O O £3 El

cinema
o Capcana : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,30 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 împușcături pe portativ : REPU
BLICA (completare Miracole) — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI 
(completare Dați-mi un calmant) — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 : 17 ; 19 ; 21.
• Valetul de pică : LUCEAFĂRUL 
(completare Io, Mircea Voievod) — 9 :
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45.
O Moartea după cortină : CAPITOL 
(completare Dați-mi un calmant) — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 16,30 ; 20,45.
« Cel șapte samurai : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2 278 — orele 
19,30) CENTRAL (completare Io, Mir
cea Voievod) — 9,30 ; 13 ; 16,30 : 20.
• Dragoste neîmplinită : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30.
0 Innourare trecătoare : VICTORIA 
(completare Miracole) — 9,30 ; 12.15 : 
15 ; 17,45 ; 20,30.
0 Lordul din Alexanderplatz : LU
MINA — 9 — 15.45 în continuare :
18.15 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10 ; 11.
0 Tom Jones : DOINA — 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Dragostea unei blonde : UNION 
(completare Orizont științific nr. 11/" 
1967) _ 14,45 ; 16.30 ; 20,30.
0 Filme de animație : UNION — 18.30.

0 Salut Kenya — Flora australiană 
—Anatolia ospitalieră — încercări — 
Fetiță sau băiat — Fereastra : TIM
PURI NOI — 9 — 21 în continuare.

O Un nabab maghiar : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, BUZEȘTI (comple
tare Viața începe la 40 de ani) —
15.30 ; 18 : 20.30.

0 De trei ort București : FEROVIAR 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLO-

REASCA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
o Cînd tu nu ești : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare în întîm- 
pinarea viitorului) — 15 ; 17,30 ; 20, 
VOLGA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 
20,45.
0 încercuirea : EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la 
ambele completarea Io, Mircea Voie
vod).
o Marele restaurant : DACIA (com
pletare In căutarea timpului pierdut)
— 8 — 15 în continuare ; 17 ; 19 ; 21.
0 Robii : GRIVIȚA — 9.30 ; 11,30 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,45 ; 20,30.
o O sută unu dalmațienl : BUCEGI 
(completare Năică și veverița) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, COSMOS 
(completare Gigantul înaripat) —
14.30 ; 16,30 : 18,30 : 20.30.
0 Căutați idolul : GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la 
ambele completarea Miracole) MIO
RIȚA (completare Pași spre Brâncuși)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA (completare Dați-ml un 
calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
© Cine călărește un tigru : UNIREA
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Răzbunătorii : FLACARA (comple
tare Pe drumul măiestriei) — 16 ;
18.15 ; 20,30,.
0 Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : VITAN (completare Opt 
minute de vis) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
© Zece negri mititei : POPULAR 
(completare împlinire) — 15.30 :
18 ; 20.30.
o Escroc fără voie : ARTA (comple
tare Atenție) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20.30. DRUMUL SĂRII — 15 :
17.30 ; 20.
O Reîntoarcerea Iul Surcouf : MUNCA
— 14 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
o Profesorul distrat : MOȘILOR
(completare Republica la 20 de ani)
— 15,30 ; 18 : 20,30.

O Un bărbat șl o femele : MELODIA 
(completare Dați-ml un calmant) — 
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 13,30 ; 20,45, MO

în toți acești ani la înălțimea misiunii sale istorice de principală forță socială a societății. Vorbitorul a trecut după aceea în revistă marile succese dobîndite de România socialistă în toate domeniile de activitate, sub conducerea partidului.întregul nostru popor — a spus vorbitorul — înfăptuiește cu însuflețire programul elaborat de Congresul al IX-lea al partidului co- munișt, hotărîrile Conferinței Naționale, îndreptate spre desăvîrși- rea construcției socialiste, spre ridicarea pe o treaptă superioară a patriei noastre.Alături de toți oamenii muncii, de întregul popor, lucrătorii de la calea ferată și-au adus contribuția activă la marile realizări obținute în construcția societății socialiste în România. In anii construcției socialiste, pentru dezvoltarea și modernizarea căilor ferate au fost alocate însemnate mijloace materiale și financiare, pe baza cărora s-a asigurat ridicarea nivelului tehnic al transportului, îmbunătățirea dotării lui cu material rulant și instalații moderne. Față de anul 1966, anul trecut volumul mărfurilor expediate a crescut cu 8,3 la sută, iar numărul călătorilor transportați cu 7,6 la sută, realizîndu-se totodată indici superiori de utilizare a materialului rulant. A crescut productivitatea muncii, iar prețul de cost a fost continuu redus. Astăzi se transportă pe calea ferată, în numai două luni, aproape tot atîtea mărfuri cîte se transportau în întregul an 1938. După ce a felicitat călduros, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al guvernului, pe toți lucrătorii din unitățile căilor ferate pentru rezultatele obținute în muncă și le-a urat noi succese în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, tovarășul Florian Dănălache a subliniat că feroviarii trebuie să desfășoare în continuare o activitate susținută de valorificare a posibilităților superioare pe care le asigură mijloacele și instalațiile de transport moderne, pentru a asigura sporirea vitezelor de circulație și comerciale ale trenurilor de călători și marfă.Sărbătorind Ziua Ceferiștilor, a încheiat vorbitorul, lucrătorii din domeniul transportului feroviar își exprimă încă o dată devotamentul neclintit față de conducerea partidului și statului, hotărîrea ca, alături de toți oamenii muncii, să înzecească eforturile pentru progresul continuu al societății noastre, pentru înflorirea continuă a patriei, în încheierea adunării a fost prezentat un program artistic susținut de formațiile de amatori reunite ale unor întreprinderi și instituții din Capitală.
★Adunări consacrate împlinirii a 35 de ani de la eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933 au avut loc și în alte localități din țară.
★în semn de cinstire a memoriei eroilor ceferiști căzuți la Grivița, în februarie 1933, vineri dimineața pe plăcile memoriale din incinta uzinelor „Grivița Roșie" și din fața Palatului C.F.R. au fost depuse coroane de flori.
★Pentru activitate rodnică desfă- șurată în procesul de producție, Ministerul Căilor Ferate și Uniunea sindicatelor din transporturi și telecomunicații au acordat insigna „Pentru merit ceferist" unui număr de 400 de feroviari din întreaga țară. (Agerpres)

□ o o o o o
DERN (completare In întîmplnarea 
viitorului) _ 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
o Jocuri neschimbate : RAHOVA 
(completare Ostașii pădurii) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Corigența domnului profesor t 
PROGRESUL (completare Numai șaso 
secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 O fată fericită : LIRA (completare 
sorinei șl soarele) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Război și pace (seriile I șl H) : 
COTROCENI — 14,30 ; 19.
0 Subteranul : CRÎNGAȘI (comple
tare Orizont științific nr. 10/1967) —
15.30 ; 17,45 ; 20.
0 I.oana : VIITORUL (completare O 
după-amiază plină de peripeții) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Slndbad marinarul : FERENTARI 
(completare A sosit vacanța marc) — 
15,30 : 18 : 20,30.
o Pasărea Phflnix : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

12,45—15,30 Jocurile Olimpice de iar
nă. Slalom special bărbați (manșa 
Il-a). 17,30 Curs de limba spaniolă 
(lecția a 3-a). 17,58 Sumarul zilei.
18,00 Pentru copii șl tineretul școlar. 
„Caietul cu portative". Emisiune rea
lizată cu concursul elevilor liceelor 
de muzică nr. 1 și 2 din București. 
18,30 Jocurile Olimpice de Iarnă. 
Hochei : Suedia — Cehoslovacia. In 
pauze : o Telejurnalul de seară, o 
Intîlnire cu... Viorica Cortez-Gugu- 
lanu. 20,45 Tele-enciclopedla. 21,15 
Film serial : Evadatul. 22,05 Jocurlla 
Olimpice de iarnă. Hochei : U.R.S.S.— 
Canada. în pauze : o Divertisment 
de muzică ușoară. 0,15 Telejurnalul 
de noapte.



VIETNAMUL DE SUD Vizita în Anglia

a delegației

romanepentru comerț și dezvoltare
in regiunile de

nternaționa
Lucrările Conferinței 0. N. U5

® LI HUE PATRIOTII ÎSI MENȚIN POZIȚIILE ® CREA- 
HEA UNUI „COMITET POPULAR REVOLUȚIONAR" 
ÎN PROVINCIA THUA THIEN © ATACAREA MAI 

MULTOR BAZE AMERICANEIn partea septentrională a Vietnamului de sud se desfășoară cele mai puternice lupte angajate în ultimele 24 de ore între trupele americano-saigoneze și unitățile Frontului Național de Eliberare.
La Hue, transformat în cea mai mare parte în ruine, în urma bombardamentului aviației și navelor americane, forțele patriotice își mențin pozițiile, mai ales în centrul Citadelei și în zone situate în partea de sud a orașului. Infanteriștii marini americani sînt nevo- iți să lupte casă cu casă pentru a cîștiga cît de cît teren. Potrivit a- gențiilor de presă occidentale, forțe proaspete ale F.N.E. se îndreaptă spre Hue pentru a veni în sprijinul grupelor patriotice aflate în vechea capitală imperială de 18 zile. Unul din corespondenții agenției Associated Press relatează că steagul roșu al partizanilor poate fi văzut în continuare fluturînd deasupra clădirii unde se află tronul foștilor împărați.
La sud de tabăra militară „Ca

rroll", principala bază de artilerie americană amplasată la sud de paralela 17, o companie de infanteriști marini a fost atacată de o unitate a F.N.E. Agenția U.P.I. informează că 109 militari ai companiei americane au fost uciși sau răniți.
In apropiere de Saigon, aproximativ 100 persoane civile și militari saigonezi au fost uciși și răniți în cursul unui bombardament declanșat din greșeală de avioane americane de tipul „B-52“.
In perimetrul bazei aeriene de

la Nha Trang „ Ia 320 kilometri nord-est de Saigon, au căzut aproximativ 30 de obuze. Pentru a patra oară în ultimele șapte zile, aeroporturile de la Can Tho și Tra Noc, ambele situate în delta fluviului Mekong, au fost bombardate. Numărul avioanelor avariate nu este încă cunoscut — subliniază agenția France Presse .

DELHI 16. — Trimisul special Agerpres, I. Puținelu, transmite : Cu ședința de vineri dimineața în care au luat cuvîntul reprezentanții Perului, Kamerunului, Singapore, Barbados și Algeriei s-au încheiat practic dezbaterile generale din Plenara Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare. La începutul ședinței de vineri, plenara a aprobat componența unor grupuri de lucru, din care face parte și România, care să dezbată problemele de pe ordinea de zi ce n-au fost repartizate celor cinci comitete de lucru ale Conferinței. Este vorba, de fapt, de punctele privind expansiunea comerțului și cooperarea economică a țărilor în curs de dezvoltare, măsuri speciale pentru țările mai puțin dezvoltate, problemele speciale ale țărilor fără ieșire la mare, problema alimentației mondiale cea a transferului tehnologic.Sfîrșitul dezbaterilor generale a găsit comitetele de lucru ale sesiunii în plină activitate. In Co

mitetul nr. 4, care discută în prezent problemele dezvoltării transporturilor maritime, reprezentantul român Hristache Zambeti a arătat că țara noastră, care are un litoral de peste 220 km și fluvii navigabile de importanța Dunării, acordă o atenție deosebită navigației. Consecventă principiului baza dezvoltării o constituie primul rînd efortul propriu, mânia — a spus vorbitorul — concentrat atenția pentru crearea unei flote comerciale naționale. Subliniind că perspectivele dezvoltării comerțului exterior necesită în mod obiectiv dezvoltarea flotei maritime, el a sprijinit recomandările Cartei de la Alger cu privire la dreptul incontestabil al țărilor în curs de dezvoltare de a crea și dezvolta flotele lor maritime. Colaborarea în acest domeniu — a continuat vorbitorul — nu se poate substitui însă efortului propriu al fiecărei țări, care trebuie îmbinat cu sprijinul ce trebuie se acorde acestei acțiuni.

că în Roși-a

să

LONDRA 16 — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : Delegația română condusă de tovarășul Petre Lupu, președintele Comitetului de Stat pentru probleme de organizare și salarizare, a vizitat joi școala comercială superioară aparținînd Universității din Manchester, unde i s-au prezentat aspecte privind organizarea cursurilor postuniversitare pentru pregătirea viitoarelor cadre de conducere în economie și Centrul național de calcule electronice.Vineri delegația română a vizitat uzinele chimice „Mond“ de la Runcorn, aparținînd marii firme „Imperial Chemical Industries", precum și uzina de automobile de la Halewood (Liverpool).
chile: Formarea

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

In orașul Hue și în provin
cia Thua Thien a fost creat 
un „Comitet Popular Revolu
ționar", care urmează să-și a- 
sume prerogativele conducerii 
administrative a provinciei în 
locul fostei administrații sud- 

.vietnameze, anunță agenția de 
presă „Eliberarea". Crearea 
administrației revoluționare 
în această provincie a fost 
hotărîtă în cadrul unui Con
gres extraordinar convocat la 
14 februarie în orașul Hue de 
„Frontul Alianței forțelor na
ționale 
pace", 
presă 
tul 
populație la rezistență, a- 
plicînd cu rigurozitate în toa
te domeniile principiul „Totul pentru front, totul pentru victorie".

democratice pentru 
Potrivit agenției de 
„Eliberarea", comite

lui mobiliza întreaga 
rezistență,

luciri de poziție ale opiniei publice americane„Tot mai mulți americani, scrie ziarul „New York Times1*, resping actualul curs al ooliticii Washingtonului față de Vietnam".în cadrul unei conferințe de presă, Harold Stassen, membru de frunte al partidului republican, a cerut „încetarea imediată a bombardamentelor aviației americane asupra R. D. Vietnam". Senatorul Hugh Scott, republican din partea statului Pennsylvania, a declarat că „poporul american este dezamăgit de războiul nepopular dus în Vietnam, al cărui sfîrșit nu se poate întrevedea". Fostul ambasador al S.U.A. în Franța, generalul James Gavin, a subliniat din nou, în cadrul unei conferințe de

presă, că „Statele Unite au săvîrșit o greșeală în momentul în care au intervenit în Vietnam. S.U.A. nu pot obține o victorie militară în Vietnam. Pentru rezolvarea problemei vietnameze, a menționat Gavin, trebuie încetate necondiționat bombardamentele asupra R. D. Vietnam și admisă participarea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud la orice convorbiri de pace".

Dezbaterea proiectului

noii Constituții a R. D. G
Cuvîntarea lui W. Ulbricht la adunarea de la BerlinBERLIN 16. — Corespondentul Agerpres, St. Deju, transmite ■ La Berlin în sala Friedrichstadtpalast a avut loc o adunare publică pentru dezbaterea proiectului noii constituții a Republicii Democrate Germane.Luînd cuvîntul cu acest prilej, Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, s-a referit la proiectul noii constituții care, consfințind participarea activă a cetățenilor țării la construirea socialismului, deschide cîmp larg inițiativei creatoare a oamenilor muncii în dezvoltarea și întărirea R. D. Germane.Vorbitorul s-a referit de asemenea la importanța proiectului constituției pentru perfecționarea continuă a activității organelor conducătoare de stat și pentru dezvoltarea democrației socialiste.Referind u-se la relațiile inter- germane, Walter Ulbricht a reafirmat că R. D. Germană este gata să încheie cu R. F. a Germaniei un tratat cu privire la renunțarea la aplicarea forței, precum și un acord referitor la normalizarea relațiilor dintre cele două state germane. Relațiile între ele, a spus vorbitorul, trebuie să se bazeze pe egalitate în drepturi.

El a arătat, de asemenea, guvernul R.D.G. este interesat stabilirea de relații normale Senatul Berlinului de vest.Apoi, Walter Ulbricht a răspuns la întrebări puse de participanții la adunare.în încheiere, adunarea a adoptat o moțiune în care salută proiectul noii constituții socialiste a R. D. Germane.

ea în cu

AGENȚIILE

unui nou cabinet

ministerial

Intrevederile franco— 
vest-germane la nivel 
înalt ce au durat două 
zile la Paris, fiind de 
altfel prevăzute perio
dic prin tratatul bilate
ral din 1963 franco— 
vest-german, s-au în
cheiat vineri după a- 
miază prin adoptarea 
unei declarații comune 
în problemele europe
ne — principalul obiect 
al discuțiilor purtate 
fiind candidatura An
gliei la Piața Comună.

Potrivit acestei decla
rații, cele două țări, 
și-au exprimat dorința 
de extindere i 
comune și I 
țări europene, 
cial la cele 
didează deja, 
recfivul că ele
admise în Piața Comu
nă atunci cînd vor ft 
efectiv în măsură să o 
facă. Mențiunea e 
valabilă îndeosebi pen
tru Anglia, 
la această aderare, 
Angliei 
țări ce 
dideze, 
R.F.G. 
încheie 
pective 
pentru 
produse 
agricole. E vorba de 
Anglia, țările scandina
ve și Irlanda,

Declarația marchează

Pieței 
alte 

i spe- 
can- 

i co

eliberațiHANOI 16 (Agerpres). — Trei piloți americani, ale căror aparate au fost doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam, au fost pre- dați vineri la Hanoi de către Comitetul pentru apărarea păcii dinR. D. Vietnam unui grup de reprezentanți ai mișcării pentru pace dinS. U.A. Piloții au fost eliberați din ordinul Direcției superioare politice a Armatei populare vietnameze.

It1' ' , . . v

:■
:;:W

Ambasadorul R. D. Viet
nam Ia Havana primit de 
conducătorii cubanezi. Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al Republicii Cuba, Raul Castro, Osvaldo Dorticos, Armando Hart, și Ramiro Valdez, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba, l-au primit pe ambasadorul Republicii Democrate Vietnam la Havana. Ambasadorul vietnamez a transmis conducătorilor de partid și de stat ai Cubei un salut din partea președintelui Ho Și Min și a premierului Fam Van Dong. Fidel Castro a vorbit despre admirația poporului cubanez față de lupta eroicului popor vietnamez și a declarat că țara sa va acorda tot sprijinul poporului vietnamez.

Comunicat comun ungaro- 
olandez. în comunicatul comun cu privire la convorbirile purtate la Budapesta de1 Joseph Luns, ministrul a- facerilor sxterne al Olandei, cu Janos Peter, ministrul .afacerilor externe al Ungariei, se arată că relațiile dintre cele două țări se desfășoară favorabil. Cele două părți au acordat o deosebită atenție dezvoltării relațiilor economice și și-au exprimat dorința de a contribui la extinderea în continuare a contactelor culturale, științifice și tehnice. Cei doi miniștri au examinat de asemenea o serie de probleme ale situației internaționale.

Sub tirul nimicitor al forțelor patriotice, militarii americani de la baza Khe Sanh își găsesc refugiul în tranșee La Sofia a fost dat publici
tății comunicatul comun so- 
vieto-bulgar cu privire la convor-

SANTIAGO DE CHILE 16 (A-gerpres). — La Santiago de Chile s-a anunțat formarea unui nou cabinet în locul celui vechi, a cărui demisie a fost aprobată cu două zile în urmă de președintele E- duardo Frei. Principala schimbare este numirea lui Râul Zaez în postul de ministru al finanțelor. Andres Salvidar a fost numit ministru al economiei în locul lui Ed- mundo Perez Zujovic, care deține în noul cabinet postul de ministru al afacerilor interne. Ministru al educației a fost numit Maximo Pacheco. Restul portofoliilor sînt deținute de membrii cabinetului precedent.

Dar pînă
a 

celorlalte 
să cân

ți

?i
vor

Franța 
sînt dispuse sa 
cu țările res- 

aranjamente 
schimburile de 

industriale și 
E vorba

astfel un acord franco— 
vest-german, în direcția 
unui aranjament posibil 
intre Piața Comună și An
glia. Rezultă că Franța va 
participa la conferința 
de la Bruxelles din 29 
februarie a celor șase 
miniștri de externe ai 
țărilor Pieței Comune 
unde se va discuta de
clarația de principiu a- 
supra acestor aranja
mente adoptată astăzi 
la Paris. „Concesia" fă
cută de Franța asupra 
unei chestiuni de pro
cedură nu schimbă fon
dul poziției ei bine cu
noscute. Neopunîndu-se 
din principiu intrării 
Angliei în Piața Comu- 
mună, Franța cere, după 
cum se știe, îndeplini
rea unor condiții pre
alabile de către Anglia, 
ceea 
oase 
din 
Unii 
nează că aranjamentele 
asupra cărora s-a con
venit ar putea crea o 
punte între Anglia și 
Piața Comună.

Ziarele vest-germane 
văd în acest acord „un 
pas înainte" din partea 
Franței și „un succes" 
cu atît mai apreciat cu 
cît era neașteptat. La 
rîndul lor ziarele „France 
Soir" și „La Croix” men-

ce implică seri- 
eforturi economice 
partea acesteia, 

observatori opi-
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DE PRESĂ TRANSMIT

birile de la Sofia dintre miniștrii afacerilor externe ai celor două țări, Andrei Gromîko și Ivan Bașev. Comunicatul subliniază că au fost discutate problemele relațiilor sovieto-bul- gare, dezvoltării prieteniei și colaborării multilaterale între cele două țări, precum și problemele actuale ale situației internaționale. Cei doi miniștri au reafirmat poziția statelor lor în legătură cu sprijinirea fermă a poporului luptător din Vietnam împotriva agresiunii S.U.A.
Ambasadorul Republicii So

cialiste România la Ankara, 
Ion Drînceanu, a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei, cu ocazia plecării definitive din Turcia. La cocteil au luat parte Ferruh Boz- beyli, președintele Medjilisului, Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul afacerilor externe, Ismet Inonii, președintele Partidului republican al poporului, Aii Aybar, președintele Partidului muncitoresc turc, Sezai Erkut, primarul Ankarei, Cihat Alpan, secretar general al președintelui republicii, subsecretari de stat, deputați și senatori.

Boris Ponomariov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a făcut o vizită la Budapesta în cursul căreia a avut convorbiri cu Zoltan Komoc- sin, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U. Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri în legătură cu unele probleme actua- . le ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Boris Ponomariov a fost primit de Jănos Kâdăr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U.

LW ACT DEMONSTRATIV AL

O interesantă operație de transplantare a plămînilor unui cîine la alt cîine a fost efectuată la Ankara de echipa doctorului Murshid Koryak. în fotografie : medicii și., pacientul lor
Un comunicat dat publicită

ții de Casa Albă arată nu vor semna protocolul I tului de denuclearizare a Latine, care prevede, între părțile contractante să nu ze, să nu instaleze și să nu amplaseze nici un fel de armă nucleară în zona la care se referă tratatul. Statele Unite, se spune în comunicat, vor semna protocolul II la acest tratat care cere respecte statutul merica Latină și să amenințe cu cleare împotriva cane părți la l

că S.U.A. al Trata- Americii altele, ca depozite- ampla-
puterilor nucleare să denuclearizării în A- să nu folosească sau folosirea armei nu- statelor latino-ameri- tratat.

GENEVA 16. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : în ședința din 16 februarie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a luat cuvîntul ambasadorul Uniunii Sovietice, Roscin, care a susținut unele prevederi ale proiectului de tratat de neproliferare a armelor nucleare, prezentat spre dezbatere Comitetului la 18 ianuarie de către delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. El a subliniat că noul proiect de tratat nu conține prevederi care împiedică sau limitează activitatea statelor în folosirea pașnică a energiei nucleare. El a contestat observațiile făcute în cadrul comitetului că mijloacele de control prevăzute în proiectul de tratat implică o mită interferență în treburile terne ale statelor.Reprezentantul sovietic a ținut prevederile proiectului tratat prin care se interzicepîndirea dispozitivelor nucleare pentru efectuarea exploziilor pașnice, întrucît — a afirmat el — a- cestea „nu diferă în mod esențial de armele nucleare".

anu- in-sus- de răs-

OPOZIȚIEI PARLAMENTARE

econo-
De mai bine de o săptămînă sălile Dietei japoneze sînt goale. Nu pentru că ar fi vacanță parlamentară. Dimpotrivă, pe ordinea de zi figurează o serie de probleme majore ale viețiimice și politice a țării, care își așteaptă rezolvarea. Chiar în ziua în care s-au întrerupt lucrările parlamentului se afla în discuție proiectul de buget. La 8 februarie partidele de părăsit însă băncile lui insistînd asupra discuțiilor pînă la „cazului Kuraishi".Iată pe scurt cum s-au petrecut lucrurile. în timpul interpelărilor unor deputați cu privire la Okinawa, primul ministru Sato a admis posibilitatea retrocedării de către S.U.A. a acestei insule împreună cu bazele sale nucleare. Apoi au urmat declarațiile făcute presei de Tadao Kuraishi, ministrul agriculturii și silvicultu-

rii, numit în cabinet în ultima remaniere. Făcîndu-se ecoul forțelor interesate în înarmarea țării, inclusiv cu mijloace nucleare, el a afirmat că actuala constituție a Japoniei nu ar furniza „o bază fermă pentru independența țării", întrucît interzice folosirea forței militare pentru reglementarea dis-

mate de Kuraishi au stîrnit protestele tuturor partidelor de opoziție, care au cerut înlăturarea lui din cabinet. Potrivit părerii o- poziției, afirmațiile ministrului agriculturii ar trăda intenția partidului de guvernămînt de a modifica constituția și a deschide calea spre reînarmare, ceea ce aropoziție au parlamentu- suspendării rezolvarea CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚUIU

putelor internaționale, interzice Japoniei să aibă vase de război și arme nucleare. Prin această declarație Kuraishi a atins punctul cel mai sensibil al politicii guvernului — apărarea și armele nucleare, domeniu în care intențiile cabinetului de la Tokio au fost și sînt o necunoscută pentru opinia publică. Pretențiile expri-

stîrni împotrivirea celor mai largi paturi ale populației japoneze. Partidele de opoziție au publicat o declarație în care se arată că ele nu vor lua parte la lucrările comitetului pentru probleme bugetare — unde, potrivit tradiției, în afara bugetului propriu zis se dezbate întreaga politică internă și externă a țării — pînă cînd nu

se va clarifica politica de viitor a guvernului și nu va fi înlăturat ministrul agriculturii.Felul de a gîndi al lui Tadao Kuraishi, care încearcă să nege constituția de pace japoneză, pare adînc înrădăcinat în partidul de guvernămînt — scrie „Asahi Evening News'.Disputa în „cazul Kuraishi" s-a accentuat după încercările nereușite de reluare a dezbaterilor parlamentului înainte de a se da satisfacție opoziției. Președintele partidului Komei a propus joi, la o conferință de presă, dizolvarea imediată a Camerei ților și organizarea geri.Partidul socialistsocialismului democratic și partidul comunist au anunțat că nu-și vor reocupa locurile în băncile parlamentului pînă cînd nu se vor da explicații supra declarației lui Kuraishi.

Cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversari a forțelor armate 
ale Uniunii Sovietice, la Moscova a avut loc o conferință de presă organizată de ministerele apărării și afacerilor externe. Mareșalul Matvei Zaharov, șeful statului major general al forțelor armate sovietice, a vorbit despre pregătirea de luptă a armatei sovietice, despre dotarea trupelor de rachete, forțelor aeriene militare și flotei maritime militare ale U.R.S.S.

Patriofi angolezi pregătindu-se pentru noi acțiuni împotriva ocupanților portughezi

i 
jionează „o apropiere 
nefă" franco—vest-ger- 
mană în această pri
vință.

Dacă „cei șase” vor 
cădea de acord asupra 
acestei formule adopta
te la Paris, atunci, după 
viitoarea sesiune minis
terială care va avea loc 
în curînd la Bruxelles, 
ei vor trebui să prezinte 
o propunere corespun
zătoare Angliei.

In problema raportu
rilor cu țările din Est, 
după cum a declarat 
generalul de Gaulle în 
ședința plenară cu care 
s-au încheiat convorbi
rile, cele două guverne 
francez și vest-german 
au căzut de acord a- 
supra ideii că trebuie 
să se continue efortu
rile pe calea destinde
rii, aceasta în interesul 
tuturor.

La rîndul său cancela
rul Kiesinger s-a decla
rat, de asemenea, de 
acord cu generalul de 
Gaulle asupra necesită
ții destinderii, în ceea 
ce privește raporturile 
cu țările din Est.

Convorbirile franco— 
vesf-germane la nivel 
înalt s-au soldat și cu 
încheierea unor acorduri 
în dqmeniul cooperării 
bilaterale, printre care-, 
cooperarea industrială 
cea științifică.

DUPĂ INCIDENTELE
I0RDANIAN0
IZRAELIENENEW YORK 16 (Agerpres). — Reprezentantul Iordaniei la O.N.U., Muhammad El Farra, a prezentat joi seara o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate în legătură cu incidentele iordano-izrae- liene care au avut loc la 15 februarie. în scrisoare se arată că partea izraeliană a bombardat teritoriul iordanian cu ajutorul tancurilor și al avioanelor în regiune», liniei de încetare a focului. Ba, a'' bardamentele au durat 7 qre și ât fost îndreptate în special împotriva taberelor de refugiați, se spune în scrisoare. Pierderile umane și materiale nu sînt încă cunoscute. Reprezentantul Iordaniei întrunirea Consiliului ritate. nu a cerut de Secu-

★Reprezentantul Izraelului la O.N.U., Joseph Tekoah, a adresat joi două comunicări președintelui Consiliului de Securitate în care informează despre bombardarea de către artileria iordaniană a unor sate și a unor unități militare iz- raeliene. Forțele izraeliene au ripostat, folosind și aviația, pentru a reduce la tăcere bateriile de artilerie iordaniene se spune în comunicările Izraelului. Potrivit informațiilor primite de delegația izraeliană, schimbul de focuri a durat aproape o zi. Delegatul izrae- lian nu a cerut întrunirea Consiliului de Securitate.
★AMMAN 16 (Agerpres). — în- tr-o cuvîntare rostită la postul de radio Amman, regele Hussein al Iordaniei, referindu-se la declarații oficiale izraeliene că recentele bombardamente la care a fost supus teritoriul iordanian de către artileria și aviația izraeliană constituie o măsură de represalii față de acțiunile de sabotaj întreprinse pe malul occidental al rîului Iordan a subliniat : „Ca șef de stat răspunzător pentru țara și poporul meu, nu am autorizat nici o persoană să furnizeze inamicului țării și poporului Bmeu pretexte pentru a ataca Iordania". în continuare, după cum relatează agenția France Presse, Hussein a adăugat : „Cine se crede mai naționalist decît mine să demonstreze aceasta în propria sa țară și nu să vină pe teritoriul iordanian pentru a face o asemenea dovadă".

reprezentan- de noi aleKomeito, al
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