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Disciplină severă Lucrările sesiunii 
și maximă eficacitate Marii Adunări Naționale

valorificarea
patrimoniului
forestier!

Ing. Victor CHIRIBĂU
adjunct al ministrului economiei forestiere

Economia ___
cheie cel de-al 3-lea an al cincina
lului cu noi succese în dezvoltarea 
sa pe linia stabilită de Congresul al 
IX-lea al partidului. îndeplinirea 
și depășirea de către întreprinderile 
forestiere a indicatorilor la producția 
globală și marfă, la producția marfă 
vîndută și încasată pe 11 luni ale 
anului, ca și faptul că unele între
prinderi și-au realizat de 
sarcinile pe întregul an 
mulți dintre indicatorii de 
firmă caracterul realist și 
tor al sarcinilor stabilite 
pentru dezvoltarea acestui 
sector al economiei naționale ; Co
lectivele întreprinderilor forestiere 
au făcut eforturi pentru creșterea 
și diversificarea producției, pentru 
obținerea unor produse de 
superioară, cu costuri mai 
In condiții de rentabilitate sporită. 
Experiența acumulată în acest an — 
și, în general, în perioada cincirialu- ' 
lui — ne determină să reflectăm pro
fund asupra posibilităților de a ne 
îmbunătăți continuu munca, ne cer 
să ne analizăm multilateral activi
tatea și, pe această bază, să îndrep
tăm eforturile noastre spre creșterea 
și mai accentuată în anul viitor — 
1969, a economicității și eficienței 
producției.

O asemenea orientare este stabili
ta "cu rigurozitate chiar prin pro
gramarea și defalcarea prevederilor 
de plan ale întreprinderilor fores
tiere. Cît privește economisirea lem
nului, se știe că în 1969, față de 
propunerile inițiale, prevederile pla
nului de tăiere s-au redus conside
rabil spre a se asigura astfel o ex
ploatare mai rațională a fondului 
forestier — această mare bogăție a 
țării pe care avem datoria s-o gos
podărim cu maximum de răspundere.

Lucrătorii din acest sector al eco
nomiei naționale au în față sarcina 
sporirii eficacității economice a ex
ploatării lemnului. Aceasta presupu
ne ca organele ministerului nostru 
să fixeze sarcini de plan mobiliza
toare pentru fiecare întreprindere 
în parte. Se știe, de pildă, că masa 
lemnoasă ce se exploatează de între
prinderile forestiere este amplasată 
în zone diferite, că de la o perioadă 
la alta prezintă o structură calitati
vă variabilă. Asemenea condiții im
primă și cheltuielilor de exploatare 
o mare variație de la o unitate la 
alta, de la parchet la parchet de 
exploatare și tocmai ele trebuie - 
luate în seamă la departajarea ju
dicioasă a planului pe întregul an, 
cît și pe trimestre, precum și la 
controlul realizării planului.

Prin prisma acestor considerații se

noastră forestieră !n-

pe acum 
1968 la 

plan con- 
mobiliza- 
de partid 
important

calitate 
scăzute,

impune precizat că sarcina dc benefi
cii din anul 1969, mai mare cu 11 la 
sută față de acest an, trebuie nu 
numai realizată, dar și depășită. Iată 
de ce, în acest scop, atît întreprinde
rile cît și organele ministerului nos
tru au preconizat cele mai adecvate 
și energice măsuri menite să reducă 
tot mai mult cheltuielile de exploa
tare a masei lemnoase.

O mare amploare va cunoaște, In 
acest sens, aplicarea unui procedeu 
eficace, prin care cheltuielile de 
producție se planifică corect, se ur- 
măreso îndeaproape prin devi-

Lucrările celei de-a Xll-a se
siuni a celei de-a V-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale au conti
nuat în cursul dimineții de joi.

La intrarea în sala de ședințe, 
deputății și invitații au întîmpinat 
cu puternice aplauze pe conducă
torii partidului și statului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculesctr-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu.

Erau prezenți membrii Consiliu
lui de Stat.

în tribune se aflau numeroși in
vitați, șefi ai misiunilor diploma
tice, ziariști.

Ședința a fost condusă de tova
rășul Stefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale.

în continuarea discuției generale 
la proiectele de legi pentru adopta
rea planului de stat al economiei 
naționale și pentru adoptarea bu
getului de stat pe anul 1969 au 
mai luat cuvîntul deputății : Emil 
Oniga, director general al Uzine
lor de tractoare din Brașov, Vasile 
Ionescu, maistru la Combinatul 
chimic din Craiova, Ștefan Bîrlea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
loan Cotoț, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii generale a sin
dicatelor, Ioan Pop D. Popa, pro
rector al Institutului medico-far- 
maceutic din Tg. Mureș, și Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii.

După încheierea discuției gene
rale, a urmat dezbaterea pe arti
cole a Proiectului de Lege pentru 
adoptarea Planului de stat al eco
nomiei naționale pe anul 1969.

In cadrul discuției pe articole au 
fost propuse unele amendamente. 
Pentru asigurarea unor condiții 
mai bune de locuit tinerilor absol
venți și celor necăsătoriți care lu
crează în industrie și pentru a veni 
în sprijinul întreprinderilor în le
gătură cu angajarea lucrătorilor 
calificați, tovarășul Maxim Ber- 
ghianu a propus din partea 
Consiliului de Miniștri un a- 
mendament care să fie înscris în 
lege drept articolul 12, referitor la 
alocarea unei sume din rezerva de 
investiții pentru construirea de că
mine pentru tineret. Totodată, vor
bitorul a propus unele îmbunătă
țiri la amendamentul formulat de 
tovarășul Ștefan Bîrlea, referitor 
la includerea în lege a temelor de 
cercetare și a numărului de cerce
tări ce vor fi valorificate. S-a pro
pus ca acest amendament să fie 
inclus ca articolul 13 al legii. Am
bele amendamente au fost apro
bate.

Marea Adunare Națională a vo
tat apoi, cu amendamentele pro
puse, prin vot secret cu bile, le
gea pentru adoptarea planului de 
stat al economiei naționale pe a- 
nul 1969.

A fost discutat în continuare, 
pU articole și supus în întregime 
votului deputaților Proiectul de

(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare în pag. • Il-a)

Telegramă
Excelenței Sale NGUYEN HUU THO

Președintele Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud

Cu ocazia celei de-a VIII-a aniversări a creării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri 
ți Marii Adunări Naționale ale Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al nostru personal, vă transmitem dv., și prin dv. Comite
tului Central al Frontului Național de Eliberare, cele mai călduroase 
felicitări.

Manifestîndu-și simpatia și solidaritatea cu lupta eroică a poporului 
sud-vietnamez împotriva agresiunii Statelor Unite ale Americii, partidul 
și guvernul țării noastre, poporul român își reafirmă și cu acest prilej 
hotărîrea de a-i acorda sprijin internaționalist pînă la victoria deplină a 
cauzei sale drepte.

România își exprimă speranța că tratativele de la Paris, cu parti
ciparea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, vor în
cepe cît mai curînd și că ele vor duce la încetarea oricăror operațiuni 
militare ale intervenționiștilor, la retragerea trupelor străine de pe pă- 
mîntul Vietnamului, pentru ca poporul vietnamez să fie lăsat să-și re
zolve problemele fără nici un amestec din afară.

Urăm neînfricatului popor din Vietnamul de Sud succes deplin în 
lupta pe care o duce, sub conducerea Frontului Național de Eliberare, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de libertate, independență și reunifi- 
care a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Eomân, 

Președintele Consiliului de Stat 
b! Republicii Socialiste România

ȘTEFAN

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

în pagina a lll-a

® LEGEA PENTRU ADOPTAREA PLANULUI DE STAT 
AL ECONOMIEI NAȚIONALE PE ANUL 1969

© LEGEA PENTRU ADOPTAREA BUGETULUI DE STAT 
PE ANUL 1969

în ziua de 19 decembrie a.c. a 
avut loc, sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ședința Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Consiliul Național a ascultat și 
aprobat informarea prezentată de 
tov. Vasile Potop, secretar al con
siliului, cu privire la constituirea 
consiliilor județene, municipale, 
orășenești și comunale ale Frontu
lui Unității Socialiste.

Consiliul a dezbătut proiectul de 
lege privind organizarea și func
ționarea consiliilor populare. A- 
cest proiect a fost supus, ca ur

mare a hotărîrii Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui de Miniștri, unei largi dezba
teri publice, în cadrul căreia s-au 
făcut numeroase observații și pro
puneri de îmbunătățire. Consiliul 
Național al Frontului Unității So
cialiste apreciază că proiectul de 
lege examinat corespunde directi
velor și spiritului documentelor 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
cerințelor perfecționării activității 
consiliilor populare — organe lo
cale ale puterii de stat — dezvol
tării democrației noastre socialiste. 
Consiliul a hotărît în unanimitate

să aprobe proiectul de lege pri- 
vind organizarea și funcționarea 
consiliilor populare șl să susțină 
legiferarea lui de către Marea A- 
dunare Națională a Republicii So
cialiste România.

în continuare, consiliul a adop
tat o hotărîre conform căreia zia
rul „România liberă" devine or
ganul de presă al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialistei

De asemenea, consiliul a hotă
rît să aleagă pe tov. Dumitru Pe
trescu în funcția de vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

După cum e știut, In ședința de constituire a Consiliului Național al Frontului Unității Socia
liste, care a avut loc în ziua de 19 noiembrie 1968, s-a hotărît ca înființarea Frontului Unității Socia
liste să se consfințească prin adoptarea unui Act constitutiv semnat de reprezentanții tuturor orga
nizațiilor care, în frunte cu Partidul Comunist Român, alcătuiesc Frontul Unității Socialiste.

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

Act constitutiv
In temeiul împuternicirilor cu care sîntem învestiți 

și al hotărîrilor adoptate în ședințele plenare ale con
ducerilor noastre centrale, care au dezbătut propu
nerea Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân de a se constitui Frontul Unității Socialiste, noi, 
reprezentanții:

Partidului Comunist Român ;
Uniunii Generale a Sindicatelor din România;
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 

Producție ;
Uniunii Tineretului Comunist;
Consiliului Național al Femeilor ;
Uniunii Scriitorilor ;
Uniunii Artiștilor Plastici;
Uniunii Compozitorilor ;
Asociației Oamenilor de Știință ;
Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor ;
Uniunii Societăților Științifice ale Cadrelor Di

dactice ;
Uniunii Societăților de Științe Medicale ;
Uniunii Asociațiilor Studenților din România ;
Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești;
Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum ;
Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Ma

ghiară din Republica Socialistă România ;
Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Ger

mană din Republica Socialistă România ;
Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Sîrbă 

din Județul Timiș ;
Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Sîrbă 

din Județul Caraș-Severin ;
Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Ucrai

neană din Județul Suceava ;
Asociației Juriștilor ;
Uniunii Ziariștilor;
Uniunii Arhitecților;
Comitetului Organizatoric al Veteranilor din Războ

iul Antifascist;
Comitetului Foștilor Deținuți Antifasciști;
Asociației Oamenilor de Artă din Instituțiile Teatrale 

și Muzicale ;
Asociației Cineaștilor;

am hotărîț :
T. :—Constituirea Frontului Unității Socialiste, ’ care 

înmănunchează într-un organism politic permanent, 
larg democratic și cu caracter reprezentativ, toate for
țele politice și sociale ale națiunii noastre socialiste.

Frontul Unității Socialiste dă o nouă și elocventă 
expresie alianței clasei muncitoare — clasa cea mai 
înaintată a orînduirii noastre — cu țărănimea, unității 
lor cu intelectualitatea și cu ceilalți oameni ai muncii, 
frăției de nezdruncinat dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare, coeziunii socialiste a tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră.

2. — Organizațiile de masă, obștești și profesionale, 
consiliile oamenilor muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, constituite în Frontul Unității Socia
liste, recunosc drept forță politică conducătoare 
Partidul Comunist Român, care prin întreaga sa acti
vitate și-a dovedit devotamentul nețărmurit față de 
interesele vitale ale patriei, față de cauza marxism- 
leninismului, înalta capacitate de a călăuzi cu succes 
poporul nostru pe drumul luminos al socialismului și 
comunismului.

3. — Programul care stă la baza activității Frontului 
Unității Socialiste este programul de desăvîrșire a 
construcției socialiste în România, elaborat de Partidul 
Comunist Român. Frontul Unității Socialiste oferă cel 
mai larg cadru organizatoric pentru participarea acti
vă a tuturor forțelor politice și sociale ale societății 
noastre la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și guvernului, pentru atragerea 
maselor largi populare la conducerea treburilor sta
tului.

Frontul Unității Socialiste va mobiliza toate energi
ile poporului pentru continuarea în ritm susținut a 
politicii marxist-leniniste de industrializare socialistă 
a țării, dezvoltarea agriculturii, înflorirea științei și 
culturii. El va milita cu hotărîre pentru consolidarea 
orînduirii noastre socialiste, cimentarea coeziunii 
clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, pentru întărirea și adîncirea prie
teniei și unității dintre poporul român și naționalită
țile conlocuitoare, pentru afirmarea și mai activă a 
organizațiilor de masă și obștești în viața politică și 
socială, pentru dezvoltarea continuă a democrației so
cialiste.

Frontul Unității Socialiste va promova neabătut 
politica partidului și statului nostru de întărire a prie
teniei, colaborării și alianței frățești cu toate țările 
socialiste, de solidaritate internaționalistă cu mișcarea 
comunistă și muncitorească, cu toate forțele democra
tice, progresiste și antiimperialiste, pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și cooperare cu toate statele 
lumii, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza 
respectării neclintite a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității depline în drepturi,

neamestecului în treburile interne și avantajului re
ciproc.

In numele tuturor celor pe care-i reprezentăm, ne 
angajăm solemn să contribuim din toate puterile, în 
cadrul Frontului Unității Socialiste, la înfăptuirea 
aspirațiilor de prosperitate și fericire ale poporului. la 
înflorirea continuă a României socialiste, la lupta 
pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialis
mului în lume.

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român

Secretar General, NICOLAE CEAUȘESCU
în numele Consiliului Central.al Uniunii Generale a 

Sindicatelor din România
Președinte, GHEORGHE APOSTOL

în numele Consiliului Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție

Președinte, VASILE VÎLCU
în numele Comitetului Central al Uniunii Tineretului 

Comunist
Prim-secrctar, ION ILIESCU

în numele Consiliului Național al Femeilor
Președintă, SUZANA GADEA’

în numele Uniunii Scriitorilor
Președinte, ZAHARIA STANCU 

în numele Uniunii Artiștilor Plastici
Președinte, COVALIU BRĂDUȚ

în numele Uniunii Compozitorilor
Președinte, ION DUMITRESCU

în numele Asociației Oamenilor de Știință
Președinte, ATHANASE JOJA

în numele Consiliului Național al Inginerilor și Teh
nicienilor

Președinte, CONSTANTIN DINCULESCU
în numele 1 Uniunii Societăților. Științifice ale Ca

drelor Didactice
Președinte, PETRE CONSTANTINESCU-IASI

în numele Uniunii Societăților de Știinte Medicale 
Președinte, NICOLAE NESTORESCU

în numele Uniunii Asociațiilor Studenților din 
România

Președinte, MIRCEA ANGELESCU
în numele Uniunii Centrale a Cooperativelor Mește- 

șugărești
Președinte, GHEORGHE VASILICHI

în numele Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum

Președinte, SIMION BUGHICI
în numele Consiliului Oamenilor Muncii de Națio

nalitate Maghiară din Republica Socialistă România 
Președinte, ISTVAN PETERFI

în numele Consiliului Oamenilor Muncii de Națio
nalitate Germană din Republica Socialistă România

Președinte, EDUARD EISENBURGER
în numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționa

litate Sîrbă din Județul Timiș
Președinte, MILAN IVANOVICI

în numele Consiliului Oamenilor Muncii de Națio
nalitate Sîrbă din Județul Caraș-Severin.

Președinte, MIHAI PEIA
în numele Consiliului Oamenilor Muncii de Națio

nalitate Ucraineană din Județul Suceava
Președinte, TLARION ZAHARICIUC

în numele Asociației Juriștilor
Președinte, STELIAN NIȚULESCU

în numele Uniunii Ziariștilor
> Președinte, NESTOR IGNAT

în numele Uniunii Arhitecților
Președinte, POMPILIU MACOVEI

în numele Comitetului Organizatoric al Veteranilor 
din Războiul Antifascist

Președinte, IACOB TECLU
în numele Comitetului Foștilor Deținuți Antifasciști.

Președinte, NICOLAE GUINĂ
în numele Asociației Oamenilor de Artă din Insti

tuțiile Teatrale și Muzicale
Președinte, COSTACHE ANTONIU

In numele Asociației Cineaștilor
Președinte, ION POPESCU GOPO

biografie industrialăFișe pentru

Continuare în pag. a IV-a

trice în culori pastelate 
sînt gata să primească 
tensiuni și să determine 
viteze, „Electroprecizia" 
apare în toată complexi
tatea ei de laborator și 
experimentator, de cadru 
de concepție și execuție, 
cu alte cuvinte, un loc 
unde valoarea faptului 
ține, într-un foarte mare

grad, de gîndirea și inte
ligența investite în el. De 
aceea, orice raportare la 
drumul parcurs capătă 
Imediat semnificația tra
iectoriei calităților și ca
pacității umane, de la in
ginerul de mare speciali
tate pînă la tînărul bobi
nator prin ale cărui mîini 
trece miezul de foc și pu-

Drumul „Electropreci- 
ziei" din Săcele se înscrie 
sugestiv în cel al indus
triei noastre contempo
rane. Fostul atelier elec
tric din 1948 a devenit în 
douăzeci de ani una din
tre importantele uzine 
coautoare la construirea 
tractorului și autocamio
nului românesc; de-aici 
pleacă, în diverse colțuri 
ale țării, dar și spre dife
rite meridiane ale plane
tei, mesajul material al 
unui colectiv care susține 
cu succes examenul coti
dian al preciziei. Privită 
de aici, de la banda fi
nală, unde motoarele elec-

Serviciul de 
care înmă- 
(în două

® „ELECTROPRECIZIA" FIRMĂ ȘI DE
VIZĂ ® EXIGENTĂ SI ÎNĂLȚĂ CĂLIFI- 
CĂRE, CEI DOI „POLI ELECTRICI" ĂI 
PROGRESULUI

tere al motoarelor elec
trice.

„Electroprecizia" e o 
uzină care îmbină migala 
unicatului cu producția de 
serie. „Noi sîntem crea
tori", ne spune inginerul 
Ion Lupu, sculerul șef. 
Fluxul exigenței pleacă 
mai ales de la două com
partimente, 
proiectare, 
nunchează 
schimburi, căci nu mai a- 
jung planșele) marea ma
joritate a celor aproape

Platon PARDAU

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem, al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic, exprimăm Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, întregului popor român mulțu
mirile noastre pentru felicitările și urările de bine cu ocazia celei de-a 
51-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

C.C, al P.C.U.S., guvernul U.R.S.S. și întreg poporul sovietic, fidele prin
cipiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, dau o înaltă 
prețuire prieteniei sovieto-române și se pronunță consecvent pentru dezvol
tarea continuă a colaborării multilaterale dintre partidele și țările noastre.

Vă dorim dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România noi succese în desăvîrșirea construcției socialismului, 
în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

L. BREJNEV N. PODGORNÎI A. KOSÎGHIN
Secretar general Președintele Președintele

al C.C. al P.C.U.S. Prezidiului Consiliului
Sovietului Suprem de Miniștri

al U.R.S.S. al U.R.S.S.
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI

EMIL ONIGA
In cadru] eforturilor pentru în

făptuirea industrializării țării 
noastre, întreprinderile construc
toare de mașini, printre care se 
numără și Uzina de tractoare, își 
aduc o contribuție însemnată. Re
zultatele obținute în producție de 
către uzina noastră se datoresc în 
mare măsură preocupărilor pentru 
înfăptuirea obiectivelor cuprinse în 
planul de investiții. Măsurile luate 
de comitetul de direcție al uzinei 
pentru elaborarea din timp a do
cumentației tehnice, colaborarea 
permanentă cu întreprinderea de 
construcții, sprijinul obținut din 
partea ministerului, au dus la pu
nerea în funcțiune a principalelor 
obiective înainte de termen și la 
realizarea integrală a planului de 
investiții pe anul în curs pînă la 
sfîrșitul lunii septembrie.

Au început să producă mai de
vreme decît era prevăzut capaci
tăți noi, au fost efectuate lucrări 
de extindere și reorganizare a 
procesului de producție, ceea ce a 
făcut posibilă atingerea încă din 
acest an a capacității de producție 
prevăzute inițial pentru anul 1970.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la preocupările privind diver
sificarea producției, arătînd că în 
uzină a fost realizat înainte de 
termen un prim lot de tractoare 
de uz general de 40 CP. iar alte 
două tipuri pentru viticultură și 
pomicultură vor fi terminate pînă 
la sfîrșitul anului. Se află, de ase
menea, în curs de pregătire un 
tractor de 100 CP pe roți’, de tip 
agricol și industrial. Paralel, au 
fost depuse eforturi pentru moder
nizarea tractoarelor din producția 
curentă.

Diversificarea producției, a spus

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

VASILE ÎONESCU
Proiectele planului pentru dez

voltarea economiei naționale pe 
anul 1969 și al bugetului de stat, 
pe care le examinăm în cadrul ac
tualei sesiuni, conțin o serie de 
prevederi mobilizatoare care vor 
influența pozitiv și activitatea din 
industria chimică, reflectîndu-se 
în final în mersul înainte al în
tregii noastre societăți.

Am reținut din proiectul de 
plan pe anul viitor că industria 
chimică, a celulozei și hîrtiei se 
vor dezvolta în continuare într-un 
ritm înalt, cu mult peste media pe 
ansamblul industriei. O parte din 
aceste prevederi privesc și Com
binatul chimic-Craiova — obiectiv 
de mare însemnătate atît pentru 
dezvoltarea industrială a județu
lui Dolj, cît și pentru întreaga 
economie națională.

Avînd create condițiile pentru 
îndeplinirea planului de produc
ție pe anul viitor, în bune con
diții și cu o ritmicitate corespun
zătoare, am pus în centrul preocu
părilor noastre folosirea cu ma
ximum de eficientă a tuturor re
zervelor de care dispunem, trecînd 
la luarea unor măsuri al căror 
efect a început să se observe încă 
de pe acum. Ne-am îndreptat a- 
tenția spre îndeplinirea la termen 
a lucrărilor de investiții, s-au sta
bilit sarcini precise în vederea evi
tării unor întîrzieri la punerea în 
funcțiune a noilor capacități, cu- 
noscînd că acest lucru contribuie 
în mod hotărîtor la realizarea sar
cinilor de producție prevăzute 
pentru anul următor.

Acțiunea pentru atingerea para
metrilor proiectați este concepută 
în așa fel încît la unitățile de în
grășăminte cu azot, la fabrica de 
acid nicotinic și la fabrica de 
acetat de vinii monomer să fie evi
tate acele situații din anii trecuți 
care stînjeneau desfășurarea nor
mală a procesului de producție.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ȘTEFAN BfcLEA
Vă rog să-mi permiteți să încep 

intervenția ce am onoarea să o 
prezint în fața dv. prin a sublinia 
mai întîi faptul că dezbaterile din 
actuala sesiune ne oferă prilejul 
de a examina, concomitent cu pro
blemele dezvoltării producției ma
teriale, și programul tematic al ac
tivității de cercetare științifică.

Subliniind că după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. au fost deschise 
largi perspective pentru dezvolta
rea impetuoasă a societății noastre, 
vorbitorul a spus: Este meritul 
conducerii partidului, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de a fi ini
țiat cursul înnoitor al dezvoltării 
științei ca unul din factorii funda
mentali ai construcției economice 
și culturale a României.

In actualul proiect de plan au 

în continuare vorbitorul, creșterea 
calitativă și îmbunătățirea para
metrilor tehnico-funcționali ai 
tractoarelor fac posibilă lărgirea 
pieței de desfacere și creșterea 
competitivității produselor noastre 
pe piața externă. Anul acesta. 48 
la sută din totalul tractoarelor fa
bricate de uzina noastră au fost 
livrate pentru export.

Referindu-se la sarcinile ce re
vin uzinei în anul viitor, vorbito
rul a arătat că vor trebui fabricate 
25 000 tractoare, în 11 tipuri și 
mai multe variante. Din acestea, 
peste 12 000 sînt destinate expor
tului. Aceasta impune să se reali
zeze un contact și mai strîns cu 
beneficiarii externi. Acționînd ope
rativ în direcția modernizării și 
adaptării tractoarelor noastre la 
condițiile de lucru din țările res
pective, a spus vorbitorul, orien- 
tîndu-ne munca spre ridicarea ni
velului calitativ și diversificarea 
producției de tractoare, vom con
tribui ia afirmarea mai puternică 
pe plan internațional a prestigiului 
industriei românești. Totodată, ne 
vom preocupa ca producția desti
nată exportului să fie realizată în 
condiții de eficiență economică 
sporită în acest scop există con
diții să acționăm asupra reducerii 
consumurilor specifice și, în pri
mul rînd, să realizăm economii 
sporite de metal.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Avem pregătite, în bună parte, 
condițiile pentru realizarea planu
lui. Vom mobiliza întregul colec
tiv de muncitori, ingineri, tehni
cieni șl economiști și vom munci 
cu pasiune pentru a transforma 
prevederile în realități.

De asemenea, ținînd seama de 
gradul de tehnicitate a instalațiilor 
și de complexitatea tehnologiei de 
fabricație din combinat, în aten
ția noastră stă creșterea calificării 
muncitorilor de toate meseriile și 
la toate locurile de muncă, în care 
scop s-au organizat cursuri de ri
dicare a calificării, cu examene de 
verificare a cunoștințelor și ates
tare pe posturi. Această acțiune va 
avea ca rezultat o stăpînire mai 
competentă a proceselor tehnolo
gice, prevenirea unor defecțiuni 
tehnice, o exploatare mai rațională 
a mașinilor și utilajelor, cu in
fluență pozitivă asupra productivi
tății muncii, cheltuielilor de pro
ducție și, implicit, asupra rezul
tatelor financiare ale întreprin
derii.

Dat fiind faptul că consumurile 
de materii prime și materiale sînt 
în combinatul nostru încă la un 
nivel ridicat, în atenția întregului 
colectiv de muncă stă depistarea 
căilor și mijloacelor prin care să 
obținem o producție mai mare cu 
cheltuieli cît mai mici. Există largi 
posibilități în toate compartimen
tele combinatului, pentru valorifi
carea superioară a materiilor pri
me și realizarea normelor de con
sum pe fiecare unitate de produs.

Sintem convinși dă prin efor
turile sporite ale întregului nostru 
colectiv și cu sprijinul Ministeru
lui Industriei Chimice — pe care 
l-am dori și mai susținut în anul 
viitor, îndeosebi pentru a putea 
realiza parametrii tehnico-econo- 
mici proiectați — Combinatul 
chimic-Craiova își va aduce în
treaga contribuție la realizarea 
sarcinilor prevăzute în proiectul 
planului de stat pe anul 1969 și, 
prin aceasta, la sporirea poten
țialului economic al patriei noa
stre, la creșterea bunăstării po
porului.

fost incluse cu precădere acele teme 
și probleme ce pot aduce o contri
buție efectivă la creșterea nivelu- 
lului tehnic al produselor și spo
rirea producției materiale.

O coordonată principală a aces
tui proiect de plan al cercetării 
științifice o constituie puternica am
plificare a cercetărilor din dome
niul geologiei, industriei extractive 
și al chimiei, ca și în domeniul ob
ținerii și folosirii unor noi tipuri 
de oțeluri, elaborării de noi mate
riale pentru industria electroteh
nică. introducerii în producție a 
mașinilor-unelte cu comandă-pro- 
gram, a unor noi tipuri de motoare 
cu ardere internă, a componente
lor electronice profesionale, a in
stalațiilor pentru irigații, a utila
jelor de foraj de mare adîncime ș.a.

Așa cum a subliniat în repetate 
rînduri conducerea partidului nos
tru, una din problemele cardinale 
ale folosirii potențialului științific 
de care dispunem o constituie va
lorificarea în practică a rezultate
lor obținute. Astfel, prima dată au 
fost incluse în plan prevederi care 
fac obligatorie preluarea rezultate
lor cercetărilor proprii.

Existența planului de stat pentru 
valorificarea rezultatelor cercetării 
și elaborării unor astfel de planuri 
pe fiecare departament, deși creea
ză premisele unei îmbunătățiri 
substanțiale a procesului introdu
cerii în producție a rezultatelor 
cercetării științifice, constituie încă 
numai un modest început.

După cum știm, statul nostru 
face încă mari eforturi materiale 
pentru achiziționarea pe calea im
portului de utilaje, instalații și teh
nologii necesare dezvoltării indus
triei în rîndul cărora sume impor
tante sînt destinate plății pentru 
licențe know-how, documentații și 
alte produse ale cercetării științi
fice străine.

în același timp, deși mai ales în 
ultimii ani s-au făcut însemnate 
investiții în cercetarea științifică 
proprie, aceasta ne acoperă pe an
samblu numai o mică parte din to
talul investițiilor ce le facem pen
tru ridicarea nivelului tehnologic 
al economiei noastre. Sîntem deci 
departe de a ne considera satisfă- 
cuți de contribuția științei și teh
nologiei proprii la dezvoltarea ge
nerală a societății noastre.

Vorbitorul a subliniat că există 
încă un mare număr de teme și 
probleme, considerate din punct 
de vedere al cercetării ca fiind în
cheiate, dar care nu și-au găsit 
pînă în prezent valorificarea prac
tică, mai ales în domeniul chimiei, 
energiei electrice și al materialelor 
de construcții.

Trebuie spus că, așa cum s-a 
subliniat și la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., existența unor ase
menea situații se datorește și fap
tului că atît Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, cît și Comi
tetul de Stat al Planificării și ce
lelalte organe de sinteză economi
că nu au luat toate măsurile ne
cesare pentru a examina cu minis
terele interesate posibilitățile de 
valorificare a cercetărilor proprii 
și să coreleze aceste posibilități cu 
celelalte secțiuni ale planului de 
stat. (

îri această ordine de idei, por
nind de la faptul că drept urmare 
a intervenției conducerii partidu
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
P’-oblemele de importanță majoră 
ale valorificării cercetării au fost 
nominalizate în planul de stat, so- 
cot că a devenit necesar ca proiec
tul de lege pentru adoptarea pla- 
.nului să cuprindă nu numai pre
vederile de dezvoltare a bazei ma
teriale exprimate printr-un singur 
indicator, ci și prevederile referi
toare la conținutul tematic.

Pentru aceasta propun ca între 
articolele 11 și 12 ale proiectului 
de lege ce ne-a fost prezentat spre 
examinare să se introducă un nou 
articol în următoarea formulare:

Art. 12. în planul de stat pe 
anul 1969 se vor cuprinde 197 teme 
de cercetare, din care 30 vor fi în
cheiate complet și va începe valo
rificarea a 139 cercetări încheiate 
în anii precedenți.

De asemenea, propun ca în actele 
normative ce se vor elabora pe 
baza legii de către Consiliul de 
Miniștri temele din planul de stat 
al cercetării și de valorificare să se 
defalce pe ministere ca indicatori 
de plan și să se prevadă obligativi
tatea Consiliului Național al Cerce
tării Științifice ca împreună cu 
C.S.P., Consiliul Economic și Mi
nisterul Finanțelor să urmărească 
realizarea acestor teme și să asi
gure controlul asupra modului în 
care ministerele și celelalte organe 
centrale se ocupă de valorificarea 
rezultatelor cercetării, propunînd, 
după caz, măsuri corespunzătoare.

Se impune, de asemenea, să tre
cem cît mai rapid la aplicarea in
dicațiilor conducerii partidului de 
a extinde sistemul de finanțare a 
unităților de cercetare pe bază de 
contract.

Subliniind în continuare necesi
tatea intensificării cercetărilor și în 
celelalte domenii ale veții noastre 
economice și sociale, vorbitorul a 
spus : Așa cum arată practica, este 
greu de afirmat că toate aceste 
cercetări vor putea fi efectuate de 
către o singură națiune, ci, dimpo
trivă, tocmai în aceste domenii 
toate națiunile, mari sau mici, pot 
să-și aducă, fie direct, fie pe calea 
unei largi cooperări internaționale, 
contribuția lor în dezvoltarea di
verselor aspecte științifice.

Consider, de aceea, că, în funcție 
de tradiții și posibilități, trebuie să 
investigăm fiecare dintre domeniile 
științei și să stabilim limitele și 
eforturile de participare ale națiu
nii la soluționarea problemelor mo
derne pe care le implică dezvolta
rea lor. Opera înaintașilor științei, 
care au făcut cinste țării și vre
murilor în care au trăit, demon
strează cu prisosință că poporul 
român poate participa activ la 
schimbul internațional al valorilor 
spirituale, la cooperarea științifică 
și tehnică internațională.

în încheiere, vă rog să-mi per
miteți să subliniez că, deoarece ac
tualul proiect de plan și buget în 
domeniul științei corespunde acestei 
politici, că planul economic expri
mă întruchiparea voinței noastre 
de muncă și acțiune statornicită de 
partid, voi acorda cu încredere vo
tul meu programului supus dezba
terii Ivlarii Adunări Naționale.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

I0AN
Proiectele planului de stat și 

bugetului pe anul 1969, prezentate 
spre dezbatere și aprobare actua
lei sesiuni a Marii Adunări Națio
nale, reflectă cu consecvență orien
tarea politică profund științifică și 
realistă a Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare susținută a eco
nomiei țării în actuala etapă a 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui.

Prevederile reflectă totodată grija 
pentru ridicarea necontenită a ni
velului de trai al poporului — 
țelul suprem al politicii partidului 
nostra. Aceste prevederi consem
nează o creștere simțitoare a sa
lariului nominal, pe baza genera
lizării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor.

Noul sistem de salarizare, prin 
a cărui aplicare se realizează creș
terea ponderii salariului tarifar în 
totalul cîștigului, diferențierea sa
lariilor în cadrai aceleiași categorii 
tarifare și acordarea unor sporuri 
pentru vechimea neîntreruptă în 
aceeași întreprindere condiționea
ză veniturile salariaților de nivelul 
de calificare, de spiritul de iniția
tivă, de aportul pe care-1 aduc la 
creșterea producției și productivi
tății muncii.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent prin experimentarea noului 
sistem de salarizare demonstrează 
convingător că asigurarea unei mai 
juste stabiliri a salariului, în 
funcție de cantitatea, calitatea și 
răspunderea socială a muncii, duce 
la o sporire a eficienței activității 
economice.

La grupul de întreprinderi din 
industria alimentară, aflat în ex
perimentare, noul sistem de sala
rizare a condus la realizarea unor 
indicatori de plan, peste media în
registrată pe ansamblul ministeru
lui. Circa 80 la sută din sporul de 
producție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, 
ceea ce a avut ca rezultat depăși
rea beneficiului planificat cu 9,1 
la sută, economii de aproape 5,2 
milioane lei, recuperîndu-se inte
gral fondul de salarii de 3,4 mi
lioane lei, alocat pentru experi
mentare.

Trecerea la experimentarea suc
cesivă a noului sistem de salari
zare implică și îmbunătățirea ac
tivității de normare, prin asigura
rea unei corelații juste între ni
velul de îndeplinire a normelor, 
productivitatea muncii și salariul 
mediu. Este în interesul tuturor 
ca normele de muncă, instrument 
eficient în aplicarea principiului 
repartiției socialiste, să fie în con
cordanță cu gradul de înzestrare 
tehnică, cu nivelul de calificare și

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

IOAN POP D. POPA
Permitețî-mi — a spus vorbito

rul — să remarc cu satisfacție a- 
tenția acordată acțiunilor social- 
culturale în documentele ce le-am 
audiat și studiat cu privire la pla
nul de stat și buget pe anul 1969. 
Subliniind de la început că în do
meniul învățămîntului și sănătății 
avem realizări de necontestat, to
tuși o retrospectivă a anului 1968 
ne arată că am fi putut realiza 
mai mult. Consider că este necesar 
să analizăm de ce nu există o co
relație între cei doi factori — do- 
tație și rezultate — care și unde 
sînt canalele pe unde se scurg fon
durile acordate. Dotația unităților 
noastre sanitare, în general bună, 
este însă inegal concentrată în cen
tre sau unități super-dotate. O do
tare corespunzătoare a unor uni
tăți universitare sau cu mare ran
dament 'în muncă consider că nu 
este o greșeală, ci o necesitate, 
avînd în vedere sarcina de a for
ma cadre de specialiști. Este însă 
greșit ca aparate scumpe, de mare ' 
eficacitate, să nu fie utilizate la 
randament maxim sau să fie sto
cate. După părerea mea, în afară 
de faptul că o investiție bănească 
stă astfel neutilizată, mai grav 
este că bolnavul nu beneficiază 
de aportul acestor aparate. Aș 
propune instituirea unor comisii 
care să cerceteze repartizarea apa
raturii, eficiența utilizării ei, ur- 
mînd ca tot ceea ce reprezintă 
surplus sau neutilizare să se re- 
distribuie altor unități.

în aceeași ordine de idei nu ar 
fi lipsită de interes nici studierea 
valorificării mai raționale a acti
vității cadrelor de înaltă califica
re, precum și a laboratoarelor din 
cadrul disciplinelor preclinice. 
care, actualmente, nu servesc asis
tenței medicale, ci numai muncii 
didactice și de cercetare. în acest 
mod, disciplinele preclinice nu ar 
rămîne „un scop în sine", rupte

COTOȚ
specializare a cadrelor, precum și 
cu îmbunătățirile aduse organizării 
producției.

Sindicatele au o arie largă de 
preocupări și posibilități certe de 
intervenție operativă pentru întă
rirea disciplinei în muncă, ridica
rea gradului de pregătire tehnico- 
profesională a salariaților, pentru 
mobilizarea lor la buna organizare 
a producției, la ridicarea întregii 
activități economice a întreprinde
rilor. Pe alocuri însă, se constată 
o utilizare incompletă a fondului 
de timp, situație determinată, între 
altele, și de neajunsurile ce mai 
există în aprovizionarea tehnico- 
materială a locurilor de muncă, 
cu repercusiuni negative asupra 
folosirii complete a mașinilor, uti
lajelor, a realizării normelor și 
cîștigurilor salariaților, cît și asu
pra stabilității cadrelor de munci
tori, ingineri și tehnicieni.

Considerăm că organele de con
ducere din economie au datoria și 
posibilitatea să rezolve cu mai 
multă promptitudine problemele 
asigurării unei aprovizionări rit
mice care, în condițiile noastre, 
trebuie să funcționeze ca un cea
sornic, lucru pe deplin realizabil, 
deoarece din prevederile planului 
reiese că balanțele materiale aco
peră necesarul la toate pozițiile de 
plan.

Aș dori să mă refer în continuare 
la unele acțiuni ce ar putea să fie 
întreprinse pentru ușurarea efor
tului fizic al muncitorilor și spo
rirea productivității muncii lor. 
Unele conduceri de întreprinderi 
din industriile construcțiilor de 
mașini, minieră, economia fores
tieră, locală, diri construcții nu ape
lează în suficientă măsură la sur
sa de finanțare pentru lucrări de 
mică mecanizare, deși*se simte ne
cesitatea mecanizării unor ope
rații sau procese tehnologice, care 
solicită eforturi fizice. Aplicarea 
operativă a studiilor valoroase re
zultate din acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
cît și a propunerilor de inovații, 
pot aduce un aport deosebit la 
mecanizarea unor munci grele, la 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că.

Pentru utilizarea cu maximum 
de eficacitate a fondurilor cu ca
racter social-cultural, sindicatele 
vor intensifica controlul obștesc 
în toate sectoarele de activitate, 
urmărind îndeaproape folosirea lor 
judicioasă.

îmi exprim deplinul acord cu 
prevederile planului de stat și ale 
bugetului pe anul 1969, pe care le 
voi vota cu toată încrederea.

din clinică, de bolnav, ci ar servi 
înțelegerii fenomenului clinic, 
precum și ameliorării asistenței 
medicale. S-ar înlătura astfel iro
sirea de fonduri prin numeroase 
paralelisme și dispersare de apa
ratură și forțe.

De asemenea, înlăturarea unor 
abuzuri cu privire la spitalizare, la 
prescrierea excesivă de medica
mente, la solicitarea nemotivată a 
mijloacelor de salvare — auto-sa- 
nitare, medici etc., sau în unele 
cazuri a greșelilor de diagnostic 
ce angajează rețeaua în cheltuieli 
vor avea rostul unor gospodăriri 
mai judicioase a fondurilor alocate.

Referindu-mă la problema ca
drelor — a- arătat în continuare 
vorbitorul — țin să arăt că noi 
am obținut rezultate bune prin 
introducerea externatului genera
lizat, precum și prin îndrumarea 
stagiilor de vară ale studenților la 
spitale și clinici. Din acest an, 
vom acorda o atenție crescută in
struirii lor în serviciile de urgen
ță, maternități, salvări, la nivelul 
policlinicilor și chiar al circum
scripțiilor rurale model, unde stu
dentul va avea ocazia să vadă as
pecte pe care spitalul și clinica nu 
i le pot oferi. Prevederea efec
tuării unui stagiu în producție 
după absolvire, în disciplinele de 
bază, o consider foarte utilă. Asis
tența în circumscripția rurală va 
fi astfel calitativ ameliorată.

în continuare, referindu-se la 
problema cadrelor, deputatul a fă
cut o serie de propuneri pentru o 
mai judicioasă repartizare a aces
tora, propuneri menite totodată să 
asigure promovarea ufior cadre ti
nere. de perspectivă. în învățămînt 
și cercetare, precum și îmbunătă
țirea asistentei medicale. Totodată, 
s-ar asigura mărirea eficienței 
spitalelor nou Construite, unde exis
tă condiții excepționale sub toate 

aspectele, dar lipsesc unele cadre 
de înaltă calificare.

în lumina celor de mai sus — 
a subliniat vorbitorul — se impu
ne intensificarea eforturilor tuturor 
cadrelor noastre medico-sanitare

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

NICOLAE GIOSAN
în contextul rezultatelor obți

nute în toate ramurile economiei 
naționale, iese în evidență contri
buția pe care agricultura trebuie 
să o aducă, în continuare, la dez
voltarea întregii economii, la ni
velul eforturilor deosebite pe 
care statul le-a făcut pentru dez
voltarea, consolidarea și moderni
zarea ei.

Pentru agricultură, anul 1968 se 
deosebește esențial de primii doi 
ani ai cincinalului, cînd planul de 
producție a fost realizat și sub
stanțial depășit. Seceta prelungită 
din primăvară, a cărei intensitate 
se poate compara cu cea din anii 
1946—1947, a cuprins toată țara, 
dar mai ales principalele zone ce
realiere și a pus în pericol re
colta.

Dar tocmai în aceste condiții 
deosebite, agricultura noastră so
cialistă, prin dotarea ei tehnică și 
organizarea în întreprinderi mari, 
și-a dovedit superioritatea și trăi
nicia.

Pe baza programului inițiat de 
conducerea partidului șl statului, 
cu privire la combaterea efectelor 
dăunătoare ale secetei, agricultura 
a reușit să asigure nevoile de pro
duse agroalimentare ale popu
lației, ale industriei și să aducă 
o contribuție însemnată și la ex
port.

Cîteva date referitoare la pro
ducțiile obținute în acest an sînt 
concludente. La cereale, recolta 
preliminată este de 12,5 milioane 
tone, la floarea-soarelui 730 mii 
tone, iar la cartofii de toamnă 
3,6 milioane tone. Au fost livrate 
la fondul de stat peste 1,2 mili
oane tone de legume, într-un sor
timent mai variat. Și în zooteh
nie s-au obținut rezultate satis
făcătoare. Efectivele de animale au 
crescut, iar la fondul central au * 
fost livrate cantități mai mari de 
carne, lapte, lînă și ouă decît în 
anul trecut

în anul 1968, a spus vorbito
rul, în întreprinderile agricole de 
stat au fost generalizate măsurile 
aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din martie 1967. îmbunătățirea 
conducerii, planificării și finanță
rii, organizarea fermelor și între
prinderilor, legarea nemijlocită a 
specialiștilor de producție, salari
zarea și premierea lor după re
zultatele obținute au canalizat e- 
forturile spre sporirea producției, 
gospodărirea cu grijă a mijloace
lor materiale și financiare, reali
zarea de economii și beneficii. 
După datele preliminare, între
prinderile agricole de stat își vor 
încheia activitatea în ansamblul 
lor, în acest an, cu beneficii de 
peste 700 milioane lei.

Pe baza studiului cu privire la 
îmbunătățirea activității stațiuni
lor de mașini și tractoare, aprobat 
de conducerea superioară de partid 
și de stat, cu începeie de la 1 iu
lie 1968 aceste unități au fost or
ganizate ca întreprinderi pe prin
cipiul gestiunii economice proprii. 
Ca urmare, încă din acest an, ele 
vor reduce aproape în întregime 
dotația de la buget, iar pentru 
anul viitor sînt planificate cu be
neficii.

(Urmare din pag. I)
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Lege pentru adoptarea bugetului 
de stat pe anul 1969.

Marea Adunare Națională a a- 
probat prin vot. secret cu bile Le
gea pentru adoptarea bugetului de 
stat pe anul 1969.

Tovarășul Ștefan Voitec a a- 
nunțat apoi că Biroul Marii A- 
dunări Naționale, examinînd pro
punerile făcute în cuvîntarea sa 
de deputatul Ioan Pop D. Popa, 
cu privire la dotația unităților 
medicale, folosirea și repartizarea 
cadrelor medicale, supune spre a- 
probarea Marii Adunări Naționale 
următorul proiect de hotărîre:

Articolul 1. — Se instituie o co
misie alcătuită din următorii de- 
putați : Ștefan Milcu, președintele 
Comisiei pentru sănătate, preve
deri și asigurări sociale, Ioan Pop 
D. Popa, Ștefan Bîrlea. Ludovic 
Csogor, Petre Ionescu, loan Co- 
toț și Veronica Ardelean, care 
sînt împuterniciți să verifice do- 
tația cu aparatură medicală, de 
cercetare și învățămînt din unită
țile clinice și învățămînt preclinic, 
precum și folosirea și repartiza
rea cadrelor medicale pe teritoriul 
țării.

Articolul 2. — Concluziile co
misiei vor fi înfățișate Marii A- 
dunări Naționale în primul se
mestru al anului 1969.

Marea Adunare Națională a a- 
probat hotărîrea propusă.

în continuarea ordinii de zi, 
deputatul Mihai Gere, președinte
le Comitetului pentru problemele 
administrației locale, a prezentat 
expunerea la proiectul de lege 
pentru modificarea Legii nr. 2/1968 
privind organizaras • Iminisrrativă 

spre o muncă de calitate superioa
ră, fondată pe știință și conștiin
ță, avînd convingerea că viitorul 
va înregistra rezultate pe măsura 
eforturilor pe care le fac partidul 
și statul nostru.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la sarcinile ce revin agri
culturii în anul 1969. Producția 
globală agricolă de 83,3 miliarde 
lei depășește cu 3,6 miliarde lei 
prevederile din varianta maximă 
a cincinalului și cu aproape 14 
miliarde, respectiv cu 20 la sută, 
realizările preliminate ale anului 
1968. Vor trebui obținute aproape 
15 milioane tone cereale, aproape 
850 mii tone floarea-soarelui, 3,4 
milioane tone legume, 2,9 milioa
ne tone fructe și struguri.

Sarcini deosebit de mari revin 
agriculturii în creșterea animale
lor. Analizînd în ansamblu aceste 
sarcini, putem să afirmăm că, deși 
mari, ele sînt pe deplin realiza
bile. în anul 1969, agricultura va 
primi investiții de 8,2 miliarde 
lei. Aceste sume permit amenaja
rea pentru irigat a circa 150 mii 
hectare, construirea a 300 ha sere, 
complexe și combinate de crește
re și îngrășare a animalei}-/ fa
brici de nutrețuri corrLirate, 
plantări noi de vii pe 12 mii hec- 
tare și de pomi pe 15 mii hec
tare, răsadnițe,' solarii și altele.

Referindu-se la creditele pe ter
men lung acordate cooperativelor 
agricole, vorbitorul a menționat că 
acestea se cifrează la 1,2 miliarde 
lei, mai mult cu 400 milioane lei 
decît prevede cincinalul, din care, 
aproximativ trei pătrimi sînt des
tinate lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare și construirii de sere mo
derne.

în ce privește acțiunea de chi
mizare a agriculturii, se prevede 
ca în anul viitor să fie livrate cu 
peste 100 mii tone îngrășăminte 
chimice — substanță activă, mai 
mult decît în 1968. Ne exprimăm 
convingerea că industria chimică 
își va îndeplini și depăși acest an
gajament important, iar noi vom 
lua toate măsurile care să garan
teze folosirea lor cu multă chib
zuință, spre a obține o eficiență 
maximă.

Corelarea dintre sarcinile de 
producție și baza tehnico-mate- 
rială, a subliniat în continuare 
vorbitorul, se completează cu o 
mai judicioasă așezare pe teri
toriu a diferitelor culturi, cu dez
voltarea zootehniei în zone cu c> /.- 
diții naturale favorabile, cu tra
diție și experiență în creșterea a- 
nimalelor. El a arătat că reali
zarea producțiilor planificate de
pinde în mare măsură de folosi
rea chibzuită și integrală a pă- 
mîntului, de creșterea continuă a 
potențialului său de producție. 
Pentru a înlătura neajunsurile ce 
s-au manifestat în acest domeniu 
și potrivit legii cu privire la a- 
părarea. conservarea și folosirea 
terenurilor agricole — dezbătută 
și aprobată, nu de mult, de Marea 
Adunare Națională, vom lua mă
suri pentru introducerea cadastru
lui funciar în așa fel ca, pînă la 
sfîrșitul anului 1970, această pro
blemă să fie definitiv rezolvată. 
Avem toată convingerea, a spus 
vorbitorul în încheiere, că preve
derile planului de stat ne anul 
viitor în agricultură vor fi înde
plinite în întregime.

a teritoriului Republicii Socialiste 
România. Deputatul C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, vicepreședinte al 
Comisiei juridice, a prezentat.ra
portul comun al Comisiei admi
nistrative și a Comisiei juridice, 
referitor la acest proiect de lege.

După ce proiectul de lege a 
fost discutat pe articole, Marea A- 
dunare Națională a adoptat Legea 
pentru modificarea legii nr. 2/1968 
privind organizarea administrativă 
a teritoriului Republicii Socialiste 
România.

Potrivit noii legi, unitățile ad- 
ministrativ-teritoriale, denumirea 
și componența lor, municipiile și 
orașele reședințe de județe, pre
cum și satele reședințe de comu
ne sînt cele prevăzute în anexa 
acestei legi.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
hotărît completarea ordinii de zi 
a actualei sesiuni cu următoarele 
proiecte de lege :

— Proiectul de lege pentru or
ganizarea și funcționarea Procu
raturii Republicii Socialiste Româ
nia ;

— Proiectul de lege pentru or
ganizarea judecătorească ;

— Proiectul de lege privind im
punerea veniturilor realizate din 
activitatea agricolă,

La amiază, ședința plenară a 
luat sfîrșit. Tovarășul Ștefan Voi
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, a anunțat că, în confor
mitate, cu principiu! sesiunilor des
chise, lucrările actualei sesiuni vor 
continua în comisii permanente,' 
urmînd a fi reluate in plen la 26 
decembrie.

(Agerpres)
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PLANULUI DE STAT

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art 1. — Se adoptă planul de 
stat al economiei naționale pe anul 
1969.

Art S. — Producția globală a

întreprinderilor industriale socia
liste va fi în anul 1969 de 264,4 mi
liarde lei, în prețuri comparabile 
1963.

Art. 3. — Producția principale
lor produse industriale va atinge 
în anul 1969 următoarele nivele:

Energie electrică mid. kWh 31,0
Cărbune extras mil. tone 19,6
Țiței extras mil. tone 13,2
Gaz metan extras mid. m3 18,05
Oțel — total mii tone 5 494

din care : oțeluri aliate mii tone 401
Aluminiu primar și aliaje de aluminiu mii tone 88,25
Tractoare mii bucăți 25
Autocamioane și autotractoare mii bucăți 30,5
Autoturisme de oraș mii bucăți 12
Locomotive Diesel șl electrice magistrale bucăți 228
Mașini-unelte pentru așchierea metalelor mii bucăți 13,07
Motoare electrice de 0,25 kW și peste MW 2 330
îngrășăminte minerale 100 la sută

substanță activă mii tone 859,4
Cauciuc sintetic mii tone 54,0
Materiale plastice șl rășini sintetice

(100 la sută) mii tone 169,3
Fibre și fire chimice mii tone 60,2
Anvelope (auto,tractor, avion) mii bucăți 2 020
Hîrtie mii tone 425,5
Ciment mii tone 7765
Plăci din particole aglomerate

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

jini cooperativele agricole de pro
ducție, astfel ca din fonduri proprii 
și credite pe termen lung acordate 
de stat, folosind sursele locale de 
apă, să amenajeze pentru irigații o 
suprafață de 55,9 mii hectare.

Art. 9. — Volumul total al măr
furilor transportate cu mijloace de 
folosință generală, in anul 1969, va 
fi de 399,5 milioane tone.

Art. 10. — în anul 1969 se vor 
moderniza 539 km drumuri cu tra
fic intens și se vor aplica îmbrăcă- 
minți asfaltice ușoare pe 1 353 km 
drumuri cu trafic mai scăzut

Art. 11. — Volumul total al in
vestițiilor centralizate va fi în anul 
1969 de 63,3 miliarde lei. Pe princi
palele ramuri ale economiei vor fi 
alocate următoarele fonduri de in
vestiții, exprimate în milioane lei:

Art. 12. — Consiliile populare
ale căror venituri proprii depă-
șese cheltuielile vor vărsa la bu
getul republican, în condițiile iși la
termenele ce se vor stabili de mi-
nistrul finanțelor, diferențele re-
zultate, după cum urmează :
— județul Brașov 91 088 ml 1 lei
— județul Cluj 104 765 w 90

— județul Mureș 283 985 99 90

— județul Prahova 182 412 99 99 e

— județul Sibiu 14 993 99 w
— județul Timiș 33 353 CO W
— municipiul Bucu

rești 492 756 w W
Art. 13. — Pentru anul 1969 se 

stabilesc următoarele procente pe 
baza cărora se calculează cuantu
mul cotelor defalcate din im
pozitul pe salarii de la uni
tățile republicane și ale cooperației 
ce se acordă pentru bugetele con
siliilor populare ale județelor:

11. Covasna 100
12. Dîmbovița 100
13. Dolj 50
14. Galați 75
15,. Gorj 100
16. Harghita 100
17. Hunedoara 20
18. Ialomița 100
19. Iași 100
20. Ilfov 100
21. Maramureș 100
22. Mehedinți 100
23. Neamț 90
24. Olt 100
25. Satu Mare 100
26. Sălaj 100
27. Suceava 100
28. Teleorman 100
29. Tulcea 100
30. Vaslui 100
31. Vîlcea 100
32. Vrancea 100

Art 4. — Producția globală a- 
gricoL. va fi în anul 1969, pe to
tal țară, în condițiile unui an agri
col normal, de 83,3 miliarde lei 
— prețuri comparabile 1963.

Art. 5. — Producția marfă agri
colă — în prețuri de livrare — a

întreprinderilor agricole de stat va 
fi în anul 1969 de 11,7 miliarde lei.

Art. 6. — în anul 1969, la princi
palele produse agricole urmează să 
se obțină — în condițiile unui an a- 
gricol normal — următoarele pro
ducții :

din care:
Total întreprinderile 

agricole de stat

Grîu — secară mii tone 5615 1309
Porumb mii tone 8300 1530
Sfeclă de zahăr mii tone 4370 . _
Floarea-soarelul mii tone 843 243
Cartofi de toamnă mii tone 3640 126
Legume mii tone 3400 257
Fructe șl struguri mii tone 2860 406
Came în viu mii tone 1383 325
Lapte mii hl 33800 5897
Lînă.... ■ mii tone 31 5,6

Art. 7. — Agricultura va dispune 
— la sfîrșltul anului 1969 — de un 
parc de 99 000 tractoare, 51 500 com
bine pentru recoltat păioase și po
rumb și 57 400 semănători meca
nice, iar in cursul anului 1969 va

primi 658 mii tone îngrășăminte 
chimice în substanță activă.

Art. 8. — în anul 1969 se va ame
naja din fondurile statului, pentru 
irigații, o suprafață de 92 mii hec
tare. Consiliul de Miniștri va spri

Industria (inclusiv dotarea organizațiilor de foraj) 36145
Industria construcțiilor 1 475
Agricultura 7 625

din care: credite pentru cooperativele de producție 1180
Transporturi și telecomunicații 7 465
Comerț, alimentație publică, hoteluri, silozuri și baze de

depozitare 1715
învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății 1940
Știință 555
Construcții de locuințe 3 710
Gospodăria comunală 1415

Art. 12. — Se alocă 100 milioane 
lei din rezerva de investiții pen
tru construirea în anul 1969 a 10 000 
de locuri în cămine pentru tine
retul care lucrează în industrie. 
Repartizarea pe ministere șl județe 
se va face de către Consiliul de 
Miniștri.

Art. 13. — în anul 1969 se va e- 
fectua cercetarea a 197 teme, care 
prezintă importanță deosebită pen
tru progresul tehnic și economic

al țării șl se vor valorifica 139 de 
cercetări încheiate în anii prece- 
dențl. La acestea se vor adăuga 
teme de cercetare departamentale, 
care fac parte integrantă din Pla
nul de Stat pe anul 1969.

Consiliul de Miniștri va asigura 
urmărirea și realizarea planului 
unic al cercetării științifice.
Art. 14. — Productivitatea muncii 

pe salariat va fi în anul 1969 de 
cel puțin:

Nr. 
crt județul

Pro
cen

tul de 
defal-

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

10. Constanța 75

Art. 14. — Volumul bugetelor 
consiliilor populare municipale pe 
anul 1969 se stabilește în sumă de 
5 474 590 mii lei potrivit repartiză
rii prevăzute în bugetul de stat.

în cazuri justificate, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județene, cu acordul comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
municipale, pot să modifice volu
mul și structura bugetelor consilii
lor populare municipale, cu respec
tarea indicatorilor financiari apro
bați pe fiecare județ.

Art. 15. — Consiliul de Miniștri 
va lua măsurile corespunzătoare 
pentru ca ministerele, celelalte or

gane centrale ale administrației de 
stat și comitetele executive ale con
siliilor populare să realizeze inte
gral și la timp beneficiile, impozi
tul pe circulația mărfurilor și cele
lalte venituri bugetare planificate. 
De asemenea, va lua măsurile ne
cesare prin care să se asigure de 
către ministere, celelalte organe 
centrale ale administrației de stat 
și comitetele executive ale consi
liilor populare îndeplinirea inte
grală a sarcinilor stabilite, folo
sind cît mai rațional fondurile ce 
le-au fost puse la dispoziție.

Art. 16. — Consiliul de Miniștri 
este autorizat:

a) să introducă modificări în vo
lumul și structura bugetului de 
stat adoptat prin prezenta lege, în 
cazurile în care în cursul anului 
s-au adus modificări indicatorilor 
planului de stat sau modificările 
rezultă din punerea în aplicare a 
măsurilor privind perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale;

b) să folosească în cursul anului 
plusurile de venituri și economiile 
de cheltuieli obținute față de ci
frele stabilite prin buget pentru 
acoperirea unor acțiuni și sarcini 
noi privind dezvoltarea economiei 
naționale.

Art 17. — Se adoptă contul ge
neral de încheiere a exercițiului 
bugetar pe anul 1967 la venituri în 
sumă de 129 307 368 045 "lei și la 
cheltuieli în sumă de 124 321 936 559 
lei, cu un excedent în sumă 
de 4 985 431 486 lei, din care 
4 120 292 697 lei la bugetul repu
blican și 865 138 789 lei la buge
tele consiliilor populare.

— în industria republicană
— în activitatea de construcțil-montaj
— în transporturi feroviare tone km conv.

lei 
lei

148 680
60 860

312 650

Art. 15. — Se va continua acți
unea de îmbunătățire a salarizării, 
astfel ca în anul 1969 salariul real 
să crească cu 5,1 la sută față de 
realizările din anul 1968.

Art. 16. — Cheltuielile maxime la 
1 000 lei producție marfă — în pre
țuri cu ridicata ale întreprinderii — 
în industria republicană vor fi în 
anul 1969 de 847,2 lei, prețul de cost 
la 1 000 tone km convenționale în 
transporturi feroviare va fi de 
128,8 lei, iar cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei volum de desfa
cere la Ministerul Comerțului In
terior vor fi de 78 let

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

Art. 18. — Volumul desfacerilor 
de mărfuri cu amănuntul va fi în 
anul 1969 de 91 miliarde lei.

Art. 19. — în anul 1969 se vor da 
in folosință 88,6 mii apartamente, 
din care se vor contracta cu popu
lația 15 mii în condițiile Legii nr.

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

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

a) să precizeze și să desfășoare pe 
ministere, alte organe centrale, 
consilii populare județene șl al 
municipiului București, preve
derile planului de stat al eco
nomiei naționale pe anul 1969 
și să transmită acestora sarci
nile ce le revin ;

b) să stabilească măsuri pentru 
realizarea planului de stat;

c) să adapteze indicatorii planu
lui de stat prevăzuți în pre
zenta lege, cînd aceasta apare 
necesar în cursul executării

..•■planului, în scopul asigurării 
dezvoltării echilibrate a Econo
miei naționale.

Art. 21. — Se aprobă execuția, 
conform anexei, a planului de stat 
al economiei naționale pe anul 1967, 
adoptat prin Legea nr. 25 din 27 de
cembrie 1966.

Expunerea la legea pentru modificare 
legii nr. I / 1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului 
Republicii Socialiste România 

prezentată de tovarășul lihai Gere, președintele 
Comitetului pentru problemele administrației locale

LEGEA PENTRU ADOPTAREA BUGETULUI DE STAT

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. 1. — Se adoptă bugetul de 
stat pe anul 1969 la venituri în 
sumă de 153 050,2 milioane lei și 
la cheltuieli în sumă de 152 050,2

milioane lei, cu o depășire a veni
turilor față de cheltuieli de 1000 
milioane lei.

Art. 2. — Se stabilește urmă
toarea repartizare a veniturilor și 
cheltuielilor bugetului de stat pe 
anul 1969 :

—• Bugetul republican . . .
— Bugetele consiliilor populare

— în milioane lei — 
Venituri Cheltuieli

133 446,9 132 446,9
19 603,3 19 603,3

Art 3. — Veniturile bugetului 
de stat pe anul 1969 de la între
prinderile șl organizațiile econo
mice de stat și cooperatiste se sta
bilesc în sumă de 142 788,8 mi
lioane lei.

Art. 4. — Veniturile bugetului 
de stat pe anul 1969 din impozite 
și taxe de la populație se stabi
lesc în sumă de 10 261,4 milioane 
Iei.

Art. 5. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1969 pentru finan
țarea economiei naționale se stabi
lesc în sumă de 100 412,1 milioane 
lei, din care 40 705,1 milioane lei 
pentru finanțarea investițiilor cen- 
ixrslizstOa

Art. .6. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1969 pentru finan
țarea acțiunilor social-culturale se 
stabilesc în sumă de 33 327,8 mi
lioane lei, din care:

a) pentru învățămînt 8 369,3 mi
lioane lei;

b) pentru cultură și artă 899,8 
milioane lei;

c) pentru știință 2176,1 milioane 
lei;

d) pentru sănătate 6147,6 mi
lioane lei;

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

f) pentru ajutorul de stat pen
tru copii 3 545,0 milioane lei ;

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

h) pentru pensii și ajutoare 
IOVR, militare și alte categorii, 
precum și pentru asistența socială 
1 289,0 milioane lei.

Art. 7. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1969 pentru orga
nele puterii și administrației de 
stat, organele judecătorești și de 
procuratură, se stabilesc în sumă 
de 2 510,5 milioane lei, din care 
16,6 milioane lei pentru Marea 
Adunare Națională.

Art. 8. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1969 pentru apă
rarea statului se stabilesc în sumă 
de 6 405,0 milioane lei.

Art. 9. — Fondul de rezervă 
bugetară pe anul 1969 se stabi
lește în sumă de 1 000 milioane lei, 
din care 800 milioane lei în bu
getul republican la dispoziția Con
siliului de Miniștri și 200 milioane 
lei în bugetele consiliilor populare 
ale județelor și al municipiului 
București la dispoziția comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
respective, potrivit repartizării 
prevăzute în bugetul de stat.

Art. 10. — Volumul bugetelor 
consiliilor populare pe județe și 
municipiul București, al cotelor 
defalcate din impozitul pe salarii 
de la unitățile republicane și ale 
cooperației și soldurile tranzitorii 
pe anul 1969 se stabilesc astfel:

— în mii lei —

4. Bacău 521 673
5. Bihor . 596 918
6. Blstrița-Năsăud 298 076
7. Botoșani 369 408
8. Brașov 542 406
9. Brăila 328 675

10. Buzău 379 424
11. Caraș-Severin 352 671
12. Cluj 773 934
13. Constanța 627 938
14. Covasna 233 872
15. Dîmbovița 372 421
16. Dolj 584 694
17. Galați 566 298
18. Gorj 329 920
19. Harghita 335 051
20. Hunedoara 508 728
21. Ialomița 350 952
22. Iași 694 525
23. Ilfov , 579 697
24. Maramureș 530 162
25. Mehedinți 404 748
26. Mureș 882 275
27. Neamț 399 550
28. Olt 401 504
29. Prahova 779 502
30. Satu Mare 401 801
31. Sălaj 274 773
32. Sibiu 427 634
33. Suceava 481 782
34. Teleorman 405 626
35. Timiș 673 703
36. Tulcea 255 236
37. Vaslui 410 263
38. Vîlcea 419 864
39. Vrancea 329 381
40. Municipiul București 2 544 563

16 990 521 673 3 000
135 760 596 918 3 000
26 400 208 076 2 000
31 000 369 408 2 000

— 451 318 3 000
— 328 675 2 000

66100 379 424 2 000
52 885 352 671 2 000

— 669 169 3 000
160 200 627 938 3 000

32 700 233 872 2 000
78 800 372 421 2 000

108 400 584 694 3 000
145 325 566 298 3 000
61300 329 920 2 000
69 000 335 051 2 000
62 620 508 728 3 000
69 200 350 952 2 000

178 700 694 525 3 000
179 500 579 697 3 000
125 200 530 162 3 000
83 500 404 748 2 000

— 598 290 3 000
84 330 399 550 2 000
49 500 401 504 2 000

— 597 090 3 000
62 800 401 801 2 000
21 900 274 773 2 000

— 412 641 2 000
126 200 481 782 3 000

63 800 405 626 2 000
— 640 350 3 000

52 400 255 236 2 000
38 200 410 263 2 000
77 600 419 864 2 000
45 300 329 381 2 000

— 2 051 807 6 000

Art. 11. — Dotațiile de echilibra
re ce se vor acorda în anul 1969 
pentru bugetele consiliilor populare 
se stabilesc la suma de 2 484 053 
mii lei, repartizate pe județe ast
fel :

V e n it u r i
Nr. Județul sau
crt municipiul Total

din care : 
Cote 

defalcate

Cheltu
ieli

1. Alba 336 721 83 410 336 721
2. Arad 427 778 6 815 427 778
3. Argeș 672 536 180 500 672 536

Solduri 
tranzitorii 
în afara 
veniturilor și chel
tuielilor

2 000
2 000
3 000

— județul Alba 3 999 mii lei
— județul Arad 1 529 w
— județul Argeș 161 005 Ml »p

— județul Bacău 608 »> w

— județul Bihor 6 481 »> M>

— județul Blstrița- 
Năsăud 150 006 »> »»

— județul Botoșani 174 391 »> Pî

— județul Brăila 1 128 M »»

— județul Buzău 69 395 »> 99

— județul Caraș- 
Severin 6 139 >» 99

— județul Constanța 1 370 t» 99

— județul Covasna 75 121 »> 99

— județul Dîmbovița 5 565 ♦> 99

— județul Dolj 10 463 99

o

— județul Galați 1 433 w ro
— județul Gorj 98 812 »p w

— județul Harghita 60 191 w w

— județul Hune-
doara 3 317 99 90

— județul Ialomița 96 230 99 99

— județul Iași 164 381 99 99

— județul Ilfov 15 442 99 99

— județul Mara-
mureș 124 074 99 99

— județul Mehe-
dinți 197 052 99 99

— județul Neamț 201 99 99

— județul Olt 155 414 99 99

— județul Satu
Mare 54 726 99 99

— județul Sălaj 131 375 99 99

— județul Suceava 9 367 99 99

— județul Teleor-
man 111 923 99 99

— județul Tulcea 96 480 99 99

— județul Vaslui 221 141 99 99

— județul Vîlcea 144 518 99 < »>

— județul Vrancea 130 776 99 W

Stimați tovarăși deputați și de
putate,

Din împuternicirea Consiliului de 
Miniștri informez Marea Adunare 
Națională asupra modului în care 
guvernul țării a dus la îndeplinire 
împuternicirile date prin Legea 
nr. 3/1968, pentru delimitarea mu
nicipiilor, orașelor și comunelor.

Acțiunea de delimitare' a muni
cipiilor, orașelor și comunelor din 
cadrul județelor a fost precedată 
de studii și analize efectuate de 
organele locale de partid și de stat, 
cu participarea unui număr însem
nat de oameni de știință, de spe
cialiști : economiști, geografi, so
ciologi, istorici și alte cadre din 
diverse sectoare de activitate, de
putați, activiști de partid și de 
stat, numeroși cetățeni. ,

Propunerile elaborate pe baza 
acestor studii au fost supuse dez
baterii publice în adunările cetă
țenești.

Peste 20 000 de propuneri și su
gestii, făcute în adunările popu
lare, în presă, la radio și televi
ziune, în scrisorile adresate condu
cerii partidului și statului de că
tre oamenii muncii, au contribuit 
la definitivarea propunerilor de 
delimitare a municipiilor și orașe
lor, precum și la organizarea co
munelor.

Guvernul țării, acordînd o mare 
atenție acestor propuneri, le-a exa
minat și multe dintre ele, fiind 
confruntate în teren, au fost re
ținute și transpuse în viață.

Interesul pe care l-au dovedit 
cetățenii patriei noastre cu ocazia 
dezbaterii publice a măsurilor pri
vind delimitarea administrativ-te- 
ritorială a municipiilor, orașelor și 
comunelor demonstrează adîncul 
democratism al orînduirii noastre 
socialiste, rolul hotărîtor al maselor 
în conducerea treburilor de stat și 
obștești, importanta participării 
active a întregului popor la tradu
cerea în viață a hotărîrilor adop
tate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și de Conferința Națională 
din decembrie anul trecut.

Tovarăși,
La propunerea organelor locale 

de partid și de stat. Consiliul de 
Miniștri — pe baza împuterniciri
lor date prin legea sus-menționată 
— a aprobat delimitarea celor 47 
de municipii stabilite prin Legile 
nr. 2 și 20 din 1968.

La delimitarea municipiilor s-a 
avut în vedere teritoriul existent, 
cel rezultat din planurile de pers
pectivă privind dezvoltarea zonelor 
industriale și extinderea zonelor a- 
fectate noilor construcții de locuin
țe sau altor obiective de Interes 
edilitar gospodăresc. S-a ținut sea
ma în același timp de relațiile eco
nomice și sociale între orașul pro- 
priu-zis și teritoriul înconjurător, 
astfel, ca în jurul municipiilor să

se formeze o zonă preorășenească, 
cu o echipare și activitate adecvată 
dezvoltării în perspectivă.

Cele 47 de municipii au o popu
lație totală de peste 4 700 000 lo
cuitori. Gruparea municipiilor 
după numărul de locuitori se pre
zintă astfel: 5 municipii cu o
populație pînă la 30 000 locuitori, 
19 între 30 001—50 000 locuitori, 10 
între 50 001—100 000 locuitori, iar 
13 peste 100 000 locuitori.

Ținînd seama de particularită
țile locale, s-a considerat necesar 
ca de municipiul Constanța să a- 
parțină orașele Eforie, Techirghiol, 
Mangalia și Năvodari, iar de mu
nicipiul Petroșeni — orașele Lu- 
peni, Petrila, Vulcan și Uricani.

Pe baza propunerilor care s-au 
făcut, Consiliul de Miniștri a apro
bat, de asemenea, delimitarea unui 
număr de 189 de orașe. în acest 
număr se cuprind 49 de orașe nou 
înființate, ca urmare a dezvoltării 
în ultimii ani a unor Idealități ru
rale. La trecerea în rîndul orașelor 
a localităților respective s-au avut 
în vedere existența unor obiective 
industriale, dotările social-cultu- 

- rale și edilitare, structura popu
lației active și posibilitățile de dez
voltare în perspectivă a acestora.

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

Ținîndu-se seama de legăturile 
existente între orașe și unele lo
calități din imediata lor apropiere, 
de preocupările locuitorilor și de 
posibilitățile de dezvoltare în pers
pectivă, s-a stabilit ca un număr 
de 60 de asemenea localități să fie 
categorisite ca localități compo
nente ale municipiilor și orașelor.

De asemenea, un număr de 228 
de sate cu peste 160 mii de locui
tori, care se află la distanțe rela
tiv mici față de așezările urbane 
către care gravitează, păstrîndu-și 
caracterul de localități rurale, a- 
parțin de municipii și orașe ale 
căror organe le rezolvă toate pro
blemele legate de administrare șl 
gospodărire.

Traducînd în viață indicațiile 
Conferinței Naționale a partidului 
cu privire la întărirea comunei ca 
unitate de bază în organizarea ad- 
ministrativ-teritorială, Consiliul de 
Miniștri a aprobat constituirea a 
2 706 comune, față de 4 258 cîte 
au existat anterior.

în această formă de organizare 
revin pe un județ în medie 69 
comune, față de 109 cîte au fost 
înainte de îmbunătățirea admi- 
nistrativ-teritorială ; iar media 
populației pe o comună este de

4 580 locuitori, față de 3 027 cîțl 
au existat.

Noile comune dispun de o bază 
economică importantă pentru creș
terea producției, au condiții bune 
pentru valorificarea la nivel su
perior a resurselor materiale și de 
muncă. Astfel, în 2 330 comune e- 
xistă cooperative agricole de pro
ducție, în peste 1 330 de comune 
sînt întreprinderi sau secții in
dustriale, 2 400 de comune dispun 
de unități de deservire a popu
lației.

Comunele astfel constituite asi
gură cadrul corespunzător pentru 
dezvoltarea învățămîntului, cultu
rii, ocrotirii sănătății, pentru a- 
propierea treptată a nivelului de 
viață al locuitorilor de la sate de 
cel al populației orășenești. Ast
fel, noile comune au școli de în
vățămînt general, cămine cultu
rale, cinematografe; în 189 de 
comune există licee teoretice sau 
de specialitate, iar un număr de 
2 450 comune au dispensare medi
cale.

Informăm Marea Adunare Na
țională că, în deplină concordan
ță cu cerințele și realitățile țării 
noastre, Consiliul de Miniștri a a- 
probat ca un număr de 1977 de 
sate, care în decursul timpului 
s-au contopit cu altele învecinate, 
nemaiavînd astfel o existență 
de sine stătătoare, să fie scoase 
din anexa la legea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale. Totodată, în 
baza propunerilor făcute de orga
nele de partid și de stat, au fost 
efectuate și modificări în denu
mirea unor comune și sate.

Tovarăși deputați și deputate,
Din analiza principalelor ele

mente ce caracterizează noile uni
tăți administrativ-teritoriale re
zultă că principiile de bază stabilite 
de Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român au fost res
pectate și că noua structură a îm
părțirii administrative a teritoriului 
țării corespunde pe deplin stadiului 
actual de dezvoltare a României so
cialiste.

Pentru legiferarea măsurilor 
luate de Consiliul de Miniștri în 
baza împuternicirilor care i s-au 
dat este necesar să se aducă unele 
modificări Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a terito
riului Republicii Socialiste Româ
nia.

Prin aplicarea modificărilor pro
puse se consacră pe plan legislativ 
delimitarea unităților administra
tiv-teritoriale, denumirea și compo
nența lor și se stabilesc municipiile 
și orașele reședințe de județe, pre
cum și satele reședințe de comune, 
cuprinse în anexa la prezenta lege.

în acest sens vă supunem spre 
examinare și aprobare modificarea 
articolului 9 al legii nr. 2/1968 șl 
abrogarea articolului 10.
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prezentat de deputatul C. Paraschrvescu-Bălăceanu
Comisia administrativă și Comi

sia juridică, întrunite în ședințe co
mune în zilele de 16 și 18 decem
brie 1968, au discutat proiectul de 
lege pentru modificarea Legii rir. 
2/1968 privind organizarea adminis
trativă a teritoriului Republicii So
cialiste România.

Comisiile au constatat că proiec
tul prezentat răspunde necesității 
de a se consacra pe cale de lege 
încheierea procesului de aplicare a 
Legii nr. 2/1968.

Urmărind să sintetizeze printr-un 
act al organului suprem al puterii 
de stat rezultatele activității des
fășurate de Consiliul de Miniștri 
în vederea asigurării cadrului con
cret de aplicare a Legii nr. 2/1968, 
prin proiectul de lege supus astăzi 
dezbaterii Marii Adunări Naționale 
8-a prevăzut că denumirea și com
ponența unităților admlnistrativ- 
teritoriale sînt cele prevăzute prin 
anexa alăturată, care face parte 
integrantă din acest proiect.

Ca urmare a faptului că anexa 
proiectului de lege cuprinde aceste 
precizări, a devenit necesară mo

dificarea art. 9 al Legii nr. 2/1968 
și abrogarea articolului 10, obiectiv 
care se realizează prin art. 1 și 2 
ale proiectului de lege.

Analizînd dispozițiile proiectului 
de lege, Comisia administrativă și 
Comisia juridică au constatat, că 
prin modificarea art. 9 și abroga
rea art. 10 din Legea nr. 2/1968 
diviziunea ei în capitole și titlurile 
acestor capitole nu mai sînt nece
sare. De aceea, Comisiile au făcut 
propunerea, pe care inițiatorii pro
iectului de lege și-au însușit-o, de 
a adăuga la textul prezentat un 
nou articol, potrivit căruia Legea 
nr. 2/1968 se va republica, elimi- 
nîndu-se mențiunile referitoare la 
împărțirea acesteia pe capitole.

Considerînd că proiectul de lege 
și anexa lui sînt încununarea unei 
activități cuprinzătoare, desfășura
te de Consiliul de Miniștri pe 
baza realităților economice, sociale, 
geografice și istorice ale țării noas
tre, Comisiile reunite recomandă 
Marii Adunări Naționale să adopte 
proiectul de lege în forma în care 
este prezentat.

Legea pentru modificarea
Legii nr. 2/1968 privind

organizarea administrativă 
a teritoriului Republicii 

Socialiste România
Marea Adunare Națională a Re

publicii Socialiste România adop
tă prezenta lege.

Art. 1. — Articolul 9 al Legii 
nr. 2 privind organizarea admi
nistrativă a teritoriului Republicii 
Socialiste România din 17 februa
rie 1968 se modifică și va avea 
următorul cuprins :

„Art. 9. — Unitățile administra- 
tiv-teritoriale, denumirea și com
ponența lor, municipiile și ora
șele reședințe de județe, precum

și satele reședințe de comune sînt 
cele prevăzute în anexa la pre
zenta lege“.

Art. 2. — Se abrogă articolul 10 
al Legii nr. 2 privind organiza
rea administrativă a teritoriului 
Republicii Socialiste România.

Art. 3. — Legea nr. 2/1968 pri
vind organizarea administrativă a 
teritoriului Republicii Socialiste 
România se va republica, elimi- 
nîndu-se mențiunile referitoare la 
împărțirea acesteia pe capitole.

In atenția celor care doresc să participe la tragerea 
la sorți pentru primul trimestru al anului 1969 

a libretelor de economii pentru construirea de locuințe
Se aduce la cunoștință celor 

interesați că libretele de eco
nomii pentru construirea de 
locuințe care dau dreptul titu
larilor să participe la tragerea 
la sorți pentru primul trimes
tru al anului 1969 se emit 
pînă la data de 31 decembrie 
a.c. inclusiv.

La tragerile la sorți trimes
triale participă toate libretele 
de economii pentru construirea 
de locuințe ale căror depuneri 
au fost păstrate la C.E.C. în 
tot cursul trimestrului pentru 
care se efectuează tragerea (li
bretele emise sau lichidate în 
cursul trimestrului pentru care

se face tragerea nu participă 
la această tragere la sorți).

După cum este cunoscut, ti
tularii libretelor de economii 
pentru construirea de locuințe 
beneficiază în afara importan
telor cîștiguri în bani și de 
numeroase alte avantaje, prin
tre care : garantarea de către 
stat a sumelor depuse, acestea 
putînd fi retrase oricînd de 
persoanele îndreptățite să dis
pună asupra depunerilor ; păs
trarea secretului privind nu
mele depunătorilor și opera
țiunile efectuate ; scutirea de 
orice fel de impozite și taxe a 
depunerilor și cîștigurilor etc.

Ex® meri ui de diplomă 
în învățămîntul superior

Recent, Consiliul de Miniștri a 
emis o hotărîre privind examenul 
de diplomă în instituțiile de în- 
vățămînt superior. Studiile în in
stituțiile de învățămînt superior 
se încheie prin examen de diplo
mă, care face parte integrantă din 
procesul de învățămînt și se orga
nizează de două ori pe an, în se
siuni stabilite de Ministerul învă- 
țămîntului. Candidații se pot pre
zenta la examenul de diplomă cel 
mult de două ori în decurs de trei 
ani de la absolvire. Cei care nu 
reușesc se mai pot prezenta pentru 
susținerea examenului încă o sin
gură dată, în următorii trei ani. 
Hotărîrea oferă posibilitatea și 
absolvenților din seriile 1965—1966 
și anterioare, care nu s-au prezen
tat niciodată la examenul de di
plomă sau care s-au prezentat de 
cel mult două ori și au fost decla
rați respinși, să mai susțină acest 
examen, o singură dată, la una 
din sesiunile anilor 1969—1971.

Examenul de diplomă este regle
mentat prin instrucțiunile Ministe
rului învățămîntului și constă în 
elaborarea și susținerea unei lu
crări care trebuie să reflecte capa
citatea absolventului de a se infor
ma, a analiza și sintetiza, a expu
ne critic și a interpreta științific 
o anumită temă importantă din 
domeniul specialității sale.

Diplomele pe care le primesc 
absolvenții instituțiilor de învăță
mînt superior au următoarele de
numiri : a) La învățămîntul uni
versitar, farmaceutic, de educație

fizică și sport, de artă — diplomă 
de licență, cu mențiunea ramurii 
de știință sau domeniul, precum și 
specialitatea ; b) La învățămîntul 
superior economic — diplomă de 
licență în științe economice ; c) La 
învățămîntul tehnic și agronomic, 
după caz — diplomă . de inginer, 
diplomă de arhitect, diplomă de 
medic veterinar ; d) La învățămîn
tul superior medical — diplomă 
de doctor-medic (această denumire 
nu reprezintă titlu științific). De
numirea de „diplomă de medic" 
folosită începînd cu anul 1949 și 
pînă Ia data prezentei hotărîri 
pentru absolvenții instituțiilor de 
învățămînt superior medical este 
echivalentă cu denumirea prevă
zută mai sus. e) La învățămîntul 
de subingineri și conductori arhi- 
tecți, după caz — diplomă de 
subinginer, diplomă de conductor 
arhitect; f) La învățămîntul supe
rior pedagogic — diplomă de ab
solvire. în diplomele pentru învă
țămîntul superior economic, teh
nic, agronomic, la cel de subingineri 
și conductori arhitecți și la învăță- 
mîntui superior pedagogic se men
ționează specialitatea.

Absolvenții care nu reușesc la 
examenul de diplomă, sau cei care 
nu s-au prezentat niciodată la a- 
cest examen, primesc, la cerere, 
certificat de absolvire, în care se 
trec disciplinele prevăzute în pla
nurile de învățămînt, precum și 
notele obținute.

(Agerpres)

teatre
• Opera Română : Povestirile lui Hoffmann — 19,39.o Teatrul de Operetă : My fair lady — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia): Heidelbergul 
de altădată — 19,30 ; (sala Studio) : Orașul'nostrix — 19,30.
e Teatrul de Comedie : Nicnie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Dansul morții
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Echilibru fragil — 19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 20.
• Teatrul Giulești : Meșterul Manole — 19,30.
« Teatrul „Barbu Delavrancea" : Kathleen — 20.
s Teatrul „Ion Creangă" : Adresanții necunoscuți — 9,30,
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Don Quljote — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Papucîada — 17 ; (sala din str. Academiei) : A fugit un tren — 17,
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Mexîco-Melody — 19,30.
• Circul de stat : Circul „Aeros" (R.D.G.) : 16 ; 19,30.

11,00 — Curs de limba rusă (reluarea lecției de joi).11.30 — Curs de limba spaniolă (lecția a 38-a).
12,00 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex T V.
17,35 — Actualitatea In agricultură.
17.50 — Ghid utilitar.
17,55 — Publicitate.13,05— Curs de limba spaniolă (reluarea lecției a 38-a).
18.30 — La porțile cunoașterii. Emisiune pentru tineret. — „Echi

libru pe 5 mm.“. Inițiere în patinajul artistic (emisiunea a 
H-a) — „Zîmbiți vă rog" (emisiunea a Il-a) — din ciclul 
de emisiuni de Inițiere în arta fotografică.

19,00 — Telejurnalul de seară. — Buletinul meteorologic.
19.30 — Actualitatea în industrie. Industria metalurgică în al treilea

an al cincinalului. Interviu cu ing. Ion Marinescu, ministrul 
metalurgiei.

19.50 — Opinia dumneavoastră.
20,00 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice : Imagini din 

Londra — II.
20,20 — Desene animate.20.30 — Studioul muzical. Povestea instrumentelor muzicale. De la

clavecin la plan. Prezintă : Th. Bălan.
21,00 — Reflector.
21,15 — Film artistic : „Careta verde’ — producție a studiourilor 

sovietice.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

De la atelier la 
uzina moderna

cinema

(Urmare din pag. I)

o sută de ingineri di 
Uzinei. și ‘sculărid, 
unde se traduc in me
tal instrumentele vii
toarelor operațiuni. în 
aceste două puncte 
începe.:. ' precizia „E- 
lectropreciziei". De 
competenta șl fantezia 
inginerului, însoțite de 
exactitatea matrițeru- 
lui, a celor de la 
strunguri, rab.oteze, 
rectificatoare, depind 
calitățile unei produc
ții care, r'ealizată în 
mari cantități, nu are 
nimic din ceea ce s-ar 
putea numi o „pro
ducție de serie".

Sculăria „Electro- 
preciziei" se află în- 
tr-o nouă hală, unde 
„coexistă" mașini mai 
vechi cu utilaje de 
ultimă expresie tehni
că. Respectiva coexis
tență are tilcul ei. V- 
zlna, se află in extin
dere, drept care s-au 
construit această nouă 
sculărie, o centrală 
termică, iar „sacii de 
ciment de care ne îm
piedicăm pretutindeni, 
materialele risipite de 
constructor pe tot șan
tierul (spune ing. loan 
Lupu) sînt pentru vii
toarea hală unde se va 
fabrica echipament e- 
lectric de autocamion, 
autoturism și trac
tor". Extinderea co
incide cu un alt e- 
veniment hotărâtor în 
viața uzinei. ’ Se pre
gătește asimilarea u- 
nor produse noi : in
stalații electrice auto, 
mulț mai complexe, 
printre care un . sis
tem de aprindere tran
zistorizat, relee, alter- 
natoare etc., a căror 
prezentă (deocamdată, 
mai mult în planșe șl 
schite), se face simți
tă pretutindeni. Pla
nurile viitoarelor, pie
se si tot ceea ce ține 
de producția acestui 
„mîine" sînt probleme 
la ordinea zilei. Poate 
de aceea a.lte întîm- 
plări, precum cea pe 
care ne-o relatează 
maistrul principal 
loan Rasaliu, secre
tarul comitetului de 
partid din uzină, 
trec pe planul se
cund. A avut loc £n-

tr-o duminică, așa că 
. luni dimineața puțini 

au. știut că uzina lor 
ă fost pe punctul de

■ a-și- întrerupe activi
tatea (și chiar și-ar fi 
întrerupt-o) dacă... O 
simplă piatră ajun-

■ să în ' conductă, 
sub . imperiul presiu
nii, a spart pereții de 
metal, determinînd o 
puternică erupție de 
gaz metan. Asta se în- 
tîmpla, duminică, in 
zi de odihnă... Perico
lul era iminent. Fără 
să-i cheme cineva, 
mecanici de la între
ținere, numeroși alți 
muncitori, au alergat 
imediat la uzină, au 
început săpăturile și, 
după ore de muncă 
încordată, în zorii zi
lei, au redat produc
ției conducta. Luni di
mineața, lucrul s-a 
reluat normal fără să 
se piardă un singur 
minut. Un fapt di
vers 1 Poate, dar el 
tine de acel sentiment 
al responsabilității so
ciale a omului — fa
tă de o colectivitate 
de care se simte legat

, prin mii de fire.
La „Electroprecl- 

zla" sînt muncitori
■ care de 20 de ani, zi 

de zi. pentru a ajun
ge la uzină, vin de la 
Rîșnov sau tocmai din 
cealaltă parte a Bra
șovului, ceea ce în
seamnă zeci de kilo
metri. Dar oamenii a- 
eeștia. și mulți alții,

■ sînt ai uzinei, deși Să- 
celele e undeva la in
terferența dintre sat 
și oraș, deși Brașovul, 
aflat la 10—12 km, a 
construit fabrică după 
fabrică, deși destule 
„ispite" — unele ți- 
nînd de o viață cul
turală mai intensă, al
tele de confortul ci
tadin -r- nu au fost și 
nu sînt neglijabile. Ei 
sînt ai acestei uzine, 
care se pregătește 
să-și sărbătorească 
primii ■ douăzeci de 
ani de existență.

Exigență și inițiati
va sînt, aici, atribute 
cu caracter perma
nent, sin, secția presă, 
gîndirea ■ inginerului 
proiectant și precizia 
matrițerului se întru

nesc repetat în același 
obiect stanțat în me
tal, care va deveni 
piesa componentă a 
cutărui produs. Sec
ția pregătea alte și 
alte motoare electri
ce. Le pregătea, în
să, de o bucată de vre
me. în alt mod decît o 
făcuse înainte. O idee 
aparținînd inginerului 
șef al uzinei, Gheor- 
ghe Trifu. vizînd 
îmbunătățirea folosi
rii spațiului și a ma
șinilor, a determinat 
reorganizarea acestei 
secții, incit astăzi ea 
produce, pe aceeași 
suprafață, cu mult 
peste așteptări.

Străbătând într-o 
noapte uzina din Să- 
cele, metafora care ni 
s-a impus a fost aceea 
a spiralelor luminoa
se. Plecau din mîinile 
acestor oameni, spre a 
se încărca de energii, 
spre a întâlni ener
giile. Sub acest semn, 
spirala ascendentă își 
are ca suport exigen
ța.

Organizarea științifi
că a producției a pus 
în circulație cuvîntul 
acuratețe. Ce înseam
nă aici acuratețe ? Un 
beneficiar a reclamat 
că bobinajul motoru
lui X e lovit la mar
gini, că rulmenții fac 
prea mult zgomot. 
Asta a determinat în 
uzină o amplă dezba
tere. „Să lucrăm cu a- 
curatețe" — a fost cu
vîntul de ordine. De 
aici preocupări spori
te pentru finisarea 
migăloasă a fiecărei 
piese.

Vîrsta medie ta 
„Electroprecizia" e 
cam de 30—32 de ani. 
Ea îsi sprijină un pol 
pe generația proaspe
ților absolvenți ai 
scolii profesionale și 
celălalt pe veteranii 
care au parcurs, în
tr-o măsură mal mare 
sau mai mică, ambele 
decenii ale „Electro- 
preciziei". Sînt polii 
care declanșează, ne
contenit, scînteia unor 
remarcabile calități o- 
menesti, angajate pe 
un continuu drum de 
autoperfecționare și 
împlinire.

• Becket t PATRIA — 10 ; 13,30 1 
17 ; 20,30.
• Profesioniștii : REPUBLICA —
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, FES
TIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, MODERN — 9,30 ; 12 ; 14,30 ;
17 ; 19,15 ; 21,45.
• Astă seară mă distrez : LUCEA- 

' FARUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 2668) ; 20,15 (seria de bi
lete — 2686).
A Made in Italy : CAPITOL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
« Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
A Columna (ambele serii) : LU
MINA — 9—16,45 In continuare ; 
19,45, FEROVIAR — 9—15,30 tn
continuare ; 18,45, EXCELSIOR —
10 ; 13,15 ; 16,30 ; 19,45, GLORIA — 
9 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,45, TOMIS — 
10—16,30 în continuare ; 19,45.
A Să rîdem cu Stan șl Bran s CI
NEMATECA (bilete Ia casă) : 10 ;12.30 ; 16.
A Parisul vesel : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
A Heroina : DOINA — 11,30 ; 13,45; 16 ; 18,15 ; 20,30.
A Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
A 6 iulie : UNION — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
A Ziua In caro vin peștii : GRI- 
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 ;
18.15 ; 20,45, FLOREASCA . — 9 ;
11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
A veșnicul întîrziat : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15 ;
17.45 ; 20.
A Hombre : DACIA — 8,15—16,30 
in continuare ; 18,45 ; 21.
A Viva Marla : BUZEȘTI — 15,30 ;
20.30.
A Judoka, agent secret : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30, 
VICTORIA — 8,45 ; 10,45 ; 12,45;
14.45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45.
A Superautomatul : UNIREA —
15.30.
A Lustragiul : UNIREA 18 ;
20.30. DRUMUL SĂRII r 15 ;
17.30 ; 20. ''if
O Ultimul voievod : LIRĂ — 18 
A Tarzan, omul-maimuță : LIRA
— 15,30 ; 20.
A Căderea imperiului roman i 
GIULEȘTI — 15,30 ; 19.
A Samuraiul : COTROCENI —
15.30 ; 20,30, VOLGA — 9,30—16,15 
în continuare ; 18,30 ; 20,15.
A Eu te-am iubit : COTROCENI
— 18.
A Anna Karenina: MIORIȚA — 
9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15.
A Șapte oameni de aur : MOȘILOR
— 15,30 ; 20,30.
A Colivie pentru doi ; MOȘILOR
— 18.
A Mărturisirile unul domn cu cameră mobilată : POPULAR — 
15,30 ; 20,30.
A Gustul mierii : POPULAR — 18.
A Tudor (ambele serii) : MUNCA 
— 15,30 ; 18,30.

CARE S!NT CELE MMI IMPORTANTE MONUMENTE 

ALE LUMII? CE STILURI ARHITECTURALE S-AU 
SUCCEDAT IN ULTIMII PATRU MII DE ANI?

Răspunsul îl găsiți în minighidul de arhitectură 

publicat de călăuza omului bine informat:

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1969

a Fete In uniformă : FLACĂRA
— 15,30 ; 20,30.
A Hoțul de piersici : FLACĂRA
— 18.
A Prințesa : ARTA — 9—15,45 In 
continuare ; 18 ; 20,15.
A Operațiunea San Gennaro : VI- 
TAN — 15,30 ; 20,15.
A Vară capricioasă : VITAN — 18.
A Planeta maimuțelor : RAHOVA
— 15,30 ; 20,30.
A Să nu ne despărțim : RAHOVA
— 18. '?■'
• Marysîa șl Napoleon ! PROG- 2- 
SUL — 15,30 ; 20,30.
• Aventurierii : PROGRESUL
— 18.
• Winnetou (seria a IlI-a) : COS
MOS — 16 ; 18 ; 20.
• Pentru cîțiva dolari In plus șl
Un dolar găurit : VIITORUL
— 16.
• Tandrețe : VIITORUL — 20,30.
• Piramida Zeului Soare : CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Roata vieții : PACEA — 15.30 ; 
18 ; 20,15.
ft Trei copil „minune" : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

gg , ia @ ii @
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iul de parchet. In această privința, 
o experiență pozitivă s-a înregistrat 
in cadrul a numeroase întreprinderi 
forestiere, ca de pildă, la I. F. Bra
șov. Aici, prin acest deviz s-au di
mensionat realist cheltuielile de pro
ducție, pe structura lor : cu forța de 
muncă, la operațiile de scos-apro- 
piat, la cele de transport și altele, 
corespunzător unor nivele mobiliza
toare, pe fiecare parchet de exploa
tare. Acordîndu-se însemnătatea cu
venită urmăririi sarcinilor respective, 
Ia această unitate, cheltuielile totale 
pentru exploatarea unui metru cub 
de masă lemnoasă În acest an au 
scăzut cu peste 22 la sută comparativ 
cu nivelul realizat în 1957. Succese 
asemănătoare — tot prin folosirea 
devizului de parchet — a consemnat 
șl parchetul Bogdana din cadrul 
I. F. din orașul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, unde eficiența aces
tui procedeu de planificare și urmă
rire financiară se reflectă în creș
terea valorii producției marfă cu 
10,6 la sută pe metru cub, dar și în 
reducerea cheltuielilor de exploata
re cu 3,7 lei/mc de masă lemnoasă.

Rezultatele amintite îndeamnă ca
drele tehnice și economice din secto
rul întreprinderilor forestiere să ex
tindă metoda devizului de parchet, 
fără a neglija însă cîtuși de puțin 
faptul că reducerea cheltuielilor de 
producție este nemijlocit Iegată-și de 
durata de exploatare a unui. parchet. 
Iar durata de exploatare, la rlndul 
ei, depinde de organizarea procesu
lui tehnologic, de ritmicitatea și in
tensitatea muncii, de cointeresarea 
muncitorilor și a maiștrilor de par
chet. Or, se știe că în condițiile ex
ploatării lemnului, dat fiind specifi
cul activității, în mare măsură buna 
organizare a muncii și procesului de 
producție este legată de cointeresa
rea lucrătorilor. Pînă acum, din 
practică s-a văzut că plata în acord 
a muncii, sistem folosit la exploata
rea masei lemnoase, cointeresează pe 
muncitori, însă salarizarea în regio 
a maistrului de parchet nu e de na
tură să-1 stimuleze pe acesta în 
scurtarea duratei și în reducerea 
cheltuielilor de exploatare, în utili
zarea celor mai raționale tehnologii 
și a formațiilor de muncă optime — 
sub raportul componenței, numărului 
și structurii lor. Căutînd să înlăture 
acest neajuns, una din unitățile din 
«actor — Întreprinderea forestieră 

Piatra Neamț — a experimentat 
salarizarea maistrului în funcție de 
durata de exploatare a parchetului 
și de calitatea lucrărilor executate 
șl a înregistrat succese importante 
în îmbunătățirea acestor indicatori. 
Iată de ce considerăm indicat ca, 
în colaborare cu organele Comitetu
lui de Stat pentru Probleme de Or
ganizare și Salarizare, să se extindă 
in 1969 această formă de cointeresare 
a maiștrilor de parchet, în cît mai 
multe unități de exploatare a lem
nului. Bineînțeles, rezultatele vor fi 
superioare numai în cazul în care nu 
șe vor folosi niște rețete cu valabi
litate generală, ci soluții diferenția-

Disciplină severă m valorificarea

patrimoniului forestier!
te, mobilizatoare, corespunzător con
dițiilor concrete ale întreprinderilor, 
sarcinilor de plan, necesității de a le 
realiza cît mai bine, mai rentabil 
pentru economia națională.

Anumite progrese de ordin finan
ciar ale activității exploatărilor fo
restiere se vor obține și prin lichi
darea practicii întîlnite în unele 
întreprinderi, de a nu doborî și 
fasona arborii la rînd, de a nu 
scoate lemnul în trunchiuri lungi și 
catarge, de a sorta masa lemnoasă 
la cioată, adică la locul tăierii. Va
lorificarea superioară, ’ integrală a 
masei lemnoase și scurtarea duratei 
de exploatare nu sînt posibile acolo 
unde se manifestă tendința perpetuă
rii acestei practici depășite. în acest 
sens, experiența pozitivă acumulată 
de I. F. Curtea de Argeș, Piatra 
Neamț, Băbeni, Bistrița, Tîrgu Neamț, 
care au renunțat la metodele neeco- 
nomicoase, așa zise „tradiționale" de 
exploatare a lemnului — pledează 
convingător pentru extinderea proce
deelor raționale de doborît și fasonat 
a masei lemnoase, în măsură să evite 
pierderile.

Promovarea unor asemenea metode 
raționale de producție în exploată
rile forestiere, dublată de mai buna 
organizare a muncii sînt în stare 
să evite și neritmicitatea procesului 
tehnologic, care uneori este înrăută
țită și de influenta factorilor natu
rali. Această neritmicitate, nu nu
mai că provoacă dereglări în lanțul 
furnizori de material lemnos — be
neficiari. dar dă naștere și la- difi
cultăți serioase în situația financiară 
a întreprinderilor forestiere. Studiile 
de la fața locului și datele statis
tice demonstrează concludent că, da
torită nerițmicității procesului teh
nologic, în ultimii ani, planul , de ac

tivitate în sectorul exploatării si 
industrializării lemnului s-a realizat 
cu depășiri în trimestrele I și II și 
s-a îndeplinit la limită în trimestrul 
III, pentru ca în trimestrul IV să se 
obțină 96—99 Ia sută din prevederi. 
Dacă neritmicitatea producției la 
nivel de trimestru se datorează în
tr-o măsură și unor factori exteriori, 
cea la nivelul unei decade trebuie 
atribuită aproape în exclusivitate 
celor care coordonează și conduc 
procesul tehnologic în exploatările 
forestiere și în unitățile de in
dustrializare a lemnului.

Aceeași însemnătate se impune 
acordată și procesului de prelu
crare primară a lemnului, do
meniu în care sarcina fundamentală 
pentru 1969 constă în valorificarea 
superioară a masei lemnoase, prin 
antrenarea în producție, în prelucra
re a unor cantități sporite de lemn 
de fag subțire și lemn de foc. Pla
nul la cherestea fag este astfel con
ceput, îneît nici un metru cub de 
buștean cu diametrul peste 16 cm 
nu poate fi irosit. Mai mult, se pre* 

vede ca minimum 75 la sută din 
buștenii cu diametrul de 12—16 m/m 
șă fie utilizat! în producția de che
restea pentru ambalaje. Restul lem
nului. rotund este destinat integral 
producției altor sortimente cum sînt: 
construcția rurală, lemnul pentru 
celuloză, lobdele industriale. Progra
marea acestora trebuie respectată 
riguros, întrucît orice abatere de la 
sortarea indicată poate produce „go
luri" în balanțele acestor sortimen
te și deci pierderi beneficiarilor.

Evident, exploatările și întreprin
derile forestiere se vor strădui să 
îndeplinească strict toate aceste sar
cini trasate prin planul de stat. A-
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preciez, însă, că și beneficiarii noștri 
trebuie să înțeleagă necesitatea de a 
economisi lemnul, de a-i da o va
loare cît mai ridicată în utilizare. 
Or, unii dintre acești beneficiari so
licită numai sortimente de anumite 
dimensiuni, de preferință, de mari 
dimensiuni. Se uită oare că lemnul 
nu este un produs care poate fi li
vrat într-o gamă dimensională largă 
— așa cum se pretinde, bunăoară, la 
livrarea laminatelor din metal ? In
teresele economiei naționale cer ca 
beneficiarii să fructifice toate posi
bilitățile ce pot asigura o folosire ra
țională a lemnului de toate dimensi
unile — adaptînd procesele tehnolo
gice la caracteristicile acestei ma
terii prime valoroase — eliminîn- 
du-se astfel risipa sub orice formă 
s-ar manifesta ea.

După cum spuneam, tot în scopul 
valorificării superioare, cît mai com
plete a masei lemnoase, se preconi
zează ca în producția de amba’aje să 
fie utilizat și 330 000 mc lemn de foc, 
ceea ce echivalează cu economisirea 
a 150 000 mc cherestea fag. în eco
nomia noastră, folosirea lemnului 

pentru fabricarea ambalajelor cu
noaște o continuă tendință de creș
tere, tendință .neeconomică și ne
justificată, dacă ținem seama,că.a- 
ceste ambalaje risipesc lemnul și că 
în alte țări ponderea consumului de 
lemn în acest domeniu este mult 
mai mică. Așa cum .a indicat 
plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 de
cembrie a.c., este timpul să se. ia 
măsurile; necesare pentru înlocuirea 
lemnului cu alte materiale, De a- 
ceea, cred că se impune un 
ritm mai accentuat în producția de 
ambalaje din carton, sticlă, material 
plastic, textile sau alte materiale ief
tine. — care ar preveni irosirea ma
sei lemnoase — lemnul fiind dirijat 
cu precădere spre sectoarele de fa
bricare a altor produse care con
feră masei lemnoase un înalt grad 
de valorificare.

Resurse de economicitate există și 
trebuie puse îh valoare în sectorul 
de exploatare și industrializare a 
lemnului și prin folosirea integrală 
a capacităților de producție, a utila
jelor și instalațiilor destinate meca
nizării muncii. De pildă, un studiu 
recent întocmit, privind creșterea 
randamentului în utilizarea fierăs- 
traielor mecanice la recoltarea lem
nului, arată că prin mal buna orga
nizare a locurilor de muncă șl eli
minarea timpilor neproductivi se 
poate asigura un spor de 8,2 la sută 
a productivității lor și o reducere 
substanțială a numărului de munci
tori la fiecare mie de metri cubi fa
sonați. Totodată, extinderea folosirii 
fierăstrăului mecanic și la curățatul 
crăcilor poate aduce o creștere a 
productivității muncii — la această 
operațiune — cu 16,1 la sută, după 
cum mecanizarea colectării, transpor
tului și încărcării rămășițelor de 
lemn de la fabricile de cherestea 
determină economisirea a 44 la sută 
din numărul muncitorilor ocuoati în 
prezent în această activitate. Studiul 
de care aminteam a șl fost aplicat la . 
11 fabrici de cherestea din sector și 
a permis scăderea cheltuielilor de 
producție cu 1.6 milioane lei.

Fapt este că în sectorul de exploa
tare si industrializare a lemnului e- 
xistă îndemnate rezerve de dim'nuare 
a prețului de cost și de sporire a be
neficiilor. Rămîne ca în anul viitor, 
comitetele de direcție ale întreprin
derilor și organele de resort din 
minister să le valorifice cît mai de
plin.. prin măsuri tehnice și organi
zatorice ferme, țp concord’-'tă cu 
prevederile profund mobilizatoare 
ale planului de stat.

TIBERSU BREDICEANy

Lâ 19 decembrie 1968 a încetat 
din viață compozitorul Tiberiu Bre- 
țliceanu, artist al poporului, muzi
cian cu bogată și neobosită' acti
vitate în domeniul creației, al fol
cloristicii, al organizării unor insti
tuții cultural-artistice de frunte.

Tiberiu Brediceanu, fiu al lui Co- 
riolan Brediceanu, militant pentru 
drepturi sociale și naționale ale 
românilor din Transilvania, s-a 
născut la 2 aprilie 1877, la Lugoj, 
fiind elev al muzicianului Iacob 
Mureșianu. Artistul s-a dedicat de 
timpuriu culegerii și publicării lu
crărilor folclorice — adunînd peste 
două mii de cîntece și dansuri — 
și valorificării în propria creație a 
nestematelor muzicii populare ro
mânești.

Prelucrările de melodii folclorice 
pentru voce și pian, cîntecele, doi
nele, scenele lirice-coregrafice in
spirate din bogata sensibilitate ar
tistică națională, din viața poporului 
nostru, cum sînt „Transilvania, 
Banatul, Crișana și Maramureșul 
în port, joc și cîntec", „La șezătoa
re", „Seara mare", „La seceriș", 
piese instrumentale și orchestrale, 
au îmbogățit patrimoniul artei ro
mânești, bucurîndu-se de o înaltă 
apreciere în rîndurile iubitorilor 
de frumos din țara noastră. Prospe
țimea și caracterul autentic popular 
al creației lui Tiberiu Brediceanu

*

Corpul neînsuflețit va fl depus 
la sediul Uniunii Compozitorilor 
din București, Calea Victoriei nr. 
141.

Accesul publicului va fi permis 
în ziua de 20 decembrie a.c. între 

li asigură acestuia un loc de seamă 
în istoria muzicii românești.

■ Compozitorul a desfășurat o 
multilaterală activitate de organi
zator și îndrumător al unor insti
tuții cultural-muzicale, ca Teatrul 
Național și Opera Română din Cluj, 
Opera Română din București, Con
servatorul Astra din Brașov. A 
fost membru fondator al Societății 
Compozitorilor Români, membru 
corespondent al Academiei Româ
ne, membru al Societății franceze 
de muzicologie.

Pentru meritele sale, Tiberiu 
Brediceanu a fost distins cu titlul 
de artist al poporului și cu ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Prin vasta și îndelungata sa ac
tivitate pusă în slujba promovării 
și afirmării largi a muzicii și cul
turii noastre naționale, Țiberiu 
Brediceanu a intrat în galeria ar
tiștilor noștri patrioți, numele și 
opera sa dăinuind în amintirea 
tuturor oamenilor de cultură și artă, 
a maselor largi de iubitori ai fru
mosului în țara noastră.

COMITETUL DE STAT PENTRU 
CULTURĂ ȘI ARTĂ 

UNIUNEA COPdPOZITORILOR.
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTĂ ROMANIA

*

orele 14 șl 18, și în ziua de 21 
decembrie, între orele 9 și 11 ; la 
ora 12 va avea loc o ceremonie 
de ăoliu. înmormîntarea va avea 
loc duminică, 22 decembrie, la ora 
14,00, în orașul Lugoj.
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Vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P, Bulgaria, Pencio Kubadinski, 

a sosit în Capitală
Joi dimineața a sosit în Capitală 

Pencio Kubadinski, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, pentru a participa la lu
crările sesiunii a VII-a a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-bul
gare de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

La sosire, oaspetele a fost întîm- 
pinat de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice, Mihal Marin,

adjunct al ministrului afacerilor 
externe, precum și de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Constantin Po
pov, ministrul energiei și combusti
bilului al R, P. Bulgaria, și mem
brii delegației guvernamentale bul
gare. Erau, de asemenea, prezenți 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

în cursul zilei de joi, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Rădulescu, și președin
tele Consiliului Economic, Manea 
Mănescu, au primit pe Raymond 
Etchas, reprezentant rezident al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare în Europa

(P.N.U.D.), care face o vizită în 
țara noastră.

în cadrul întrevederilor, care au 
decurs într-o atmosferă cordială, 
au fost discutate unele proiecte 
privind extinderea cooperării între 
instituțiile române și Programul 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare. 

(Agerpres)

SQ

viața internațională

ncheierea sesiunii
Consiliului General

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
româno-bulgare de colaborare economică

Adunare consacrată împlinirii 
a 8 ani de la constituirea Frontului

și tehnico-științifică
Joi au început la București lu

crările sesiunii a Vil-a a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
bulgare de colaborare economică șl 
tehnico-științifică. r

Delegația română este condusă 
de Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,

președintele părții române a co
misiei, iar delegația bulgară de 
Pencio Kubadinski, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții bulgare a comi
siei.

(Agerpres)

Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

de activiști
5

Joi dimineața a sosit în Capitală 
o delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul G. I. Popov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar ,al Comitetului orășenesc 
Leningras/al P.C.U.S., care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va 
face o vizită în schimb de expe
riență în țara noastră.

ai P. C. U. S
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 

delegația a fost salutată de tova
rășul Aldea Militaru, membru al 
C.C. al P.C.R,, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față I. S. Ilin, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Continuîndu-și vizita în țara noas

tră, delegația Comitetului orășenesc 
de partid și a Comitetului Executiv 
al Sovietului din Moscova, condusă 
de V. F. Promîslov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului din Moscova, 
a vizitat în cursul zilei de joi Palatul 
pionierilor, Fabrica de confecții și 
tricotaje „București” și unele unități 
comerciale din Capitală.

*
Joi dimineața s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Consiliului Național 
al Femeilor condusă de Ioana Boga, 
vicepreședintă a consiliului, care, la 
invitația Comitetului femeilor so
vietice, a făcut o vizită de prietenie 
în U.R.S.S.

*
Institutului român 
culturale cu străi-

La invitația 
pentru ■. relațiile __________ _____
nătatpâ" Vilho Siivola, actor și regi
zor a’' Teatrului Național din Hel
sinki. președintele Asociației 
tenie Finlanda-România, și 
Siren, secretarul asociației, 
cut timp de două săptămîni 
în tara noastră. Oaspeții

de prie-
Seppo 

au fă- 
o vizită 
au avut

întrevederi la I.R.R.C.S., Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, Aso
ciația oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale și alte in
stituții de cultură, au vizitat obiec
tive social-culturale din Capitală și 
Iași.

De asemenea. Vilho Siivola a ținut 
două conferințe la Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I, L. 
Caragiale”.

•eritțj. ? u.:-0 -i ■■■-: ;

Ă sosit în Capitală delegația U- 
niunii Tineretului pentru Eliberare 
din Vietnamul de sud, condusă de 
Nguyen Thuan Hoa, membru al 
Comitetului Executiv al Uniunii Ti
neretului pentru Eliberare din pro
vincia Saigon-Cholon, care, Ia 
tația C.C. al U.T.C., va face o 
tă în țara noastră.

Din delegație mai fac parte 
yen Hong, membru ai 
Executiv ai Uniunii 
pentru Eliberare din

în sala de festivități a Fabricii 
„Adesgo1* din București a avut loc 
joi la amiază o adunare consacrată 
împlinirii a 8 ani de la constitui
rea Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud. Adu
narea a fost organizată de Comi
tetul național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez. Au 
luat parte muncitori, tehnicieni și 
ingineri din întreprindere, precum 
și o delegație de tineri din Vietna
mul de sud, care ne vizitează țara. 
Au participat, de asemenea, Ngu
yen Duc Van, șeful Reprezentanței 
permanente a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud la București, Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam în țara 
noastră, membri ai Reprezentanței 
și ai Ambasadei R. D. Vietnam.

Deschizînd adunarea, prof. Tudor 
Ionescu, președintele Comitetului 
național de. solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, a adresat, cu 
acest prilej, Comitetului Central 
al Frontului Național de Elibera
re, patrioților sud-vietnamezi, în
tregului popor din Vietnamul de 
sud felicitări cordiale și un căl
duros salut.

în cuvîntul său, tng. Andrei Po
pescu, directorul fabricii, a arătat 
că înființarea la 20 decembrie 
1960 a Frontului Național de Eli
berare constituie un moment im
portant în viața poporului din 
Vietnamul de sud, aniversarea de 
astăzi reprezentînd un bilanț al 
succeselor strălucite obținute îm
potriva agresorilor americani și 
un puternic imbold pentru apăra
rea dreptului său sacru de a dis
pune liber și nestingherit de soarta 
sa: Referindu-se ’a' -solidaritatea' 
oamenilor muncii din țară noastră ■ 
cu lupta eroică a poporului viet
namez, vorbitorul a arătat că po-

porul român își manifestă încrede
rea în capacitatea și forța de luptă 
a poporului vietnamez, în victoria 
inevitabilă a cauzei sale juste, sus
ține dreptul său de a-și decide 
soarta fără nici un amestec din 
afară, și își reafirmă hotărîrea de 
a-i acorda sprijinul său internațio
nalist pînă la victoria deplină a- 
supra agresorilor.

Vorbitorul a subliniat, în în
cheiere, că delegația F.N.E. din 
Vietnamul de sud trebuie să par
ticipe la Conferința de la Paris ca 
parte independentă, pe picior de 
egalitate cu toți ceilalți partici
pant, deoarece F.N.E. din Vietna
mul de sud este reprezentantul 
autentic al poporului sud-vietna- 
mez.

A luat apoi cuvîntul Nguyen 
Duc Van, care a relevat că, în 
cei 8 ani de existență a Frontului 
Național de Eliberare, poporul 
vietnamez a obținut succese deose
bite. Vorbitorul a subliniat că 
lupta poporului vietnamez împo
triva agresiunii se bucură de a- 
probare, sprijin și ajutor din par
tea tuturor țărilor socialiste fră
țești, de un sentiment de solidari
tate al întregii lumi progresiste. 
Șeful Reprezentanței F.N.E. la 
București, a spus în încheiere: 
Poporul și Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
exprimă Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului ro
mân mulțumiri sincere pentru 
sprijinul sincer, multilateral și 
eficace acordat în lupta sa dreap
tă împotriva agresiunii americane.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un program de filme 
documentare despre viața, munca 
și lupta eroică a poporului viet
namez.

BERLIN 19. — Corespondentul A- 
gerpres Șt. Deju transmite : Joi 
s-au încheiat la Berlin lucrările 
celei de-a 18-a sesiuni a Consiliului 
General al Federației Sindicale Mon
diale.

în ultima sa ședință, Consiliul Ge
neral a discutat și adoptat o serie 
de documente. în rezoluția cu pri
vire la situația din Vietnam se ara
tă că Consiliul General susține în 
întregime poziția R. D. Vietnam și 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud în vederea re
glementării problemei vietnameze și 
lansează un apel muncitorilor și sin
dicatelor din întreaga lume pentru 
intensificarea sprijinului material și 
moral acordat luptei poporului viet
namez, pînă la victoria sa finală.

Consiliul General a aprobat de a- 
semenea o declarație în legătură cu 
cea de-a 50-a aniversare. în 1969, a 
creării Organizației Internaționale a 
Mdncii. Referitor la raportul cu pri
vire la pregătirea cadrelor sindicale 
în țările în curs de dezvoltare, a 
fost adoptată o hotărîre. în care se 
prevede înființarea unei comisii spe
ciale cu scopul de a analiza în mod 
amănunțit posibilitățile de creare a 
Unui institut special pentru proble
mele pregătirii cadrelor în țările în 
curs de dezvoltare. Această comisie, 
din care face parte și Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din România, ur
mează să prezinte celui de-al 7-lea 
Congres Sindical Mondial concluziile 
și propunerile sale.

în vederea pregătirii unul docu
ment de orientare și acțiune sindi
cală, care va fi trimis tuturor orga
nizațiilor sindicale din lume în 
perioada premergătoare Congresului 
Sindical Mondial, Consiliul General 
a hotărît să constituie o comisie în
sărcinată să elaboreze acest docu
ment. Din această comisie face parte

și Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România.

Consiliul General a dezbătut și a- 
probat o rezoluție generală în ca
drul discuțiilor pe marginea acestui 
document. A luat, de asemenea, cu
vîntul 
secretar 
U.G.S.R., 
neral al 
rezoluția 
flecte mai larg spiritul și propune
rile făcute în dezbateri, ca F.S.M. 
să pună accentul pe problemele 
specific sindicale, pe revendicările 
economice și sociale ale celor ce 
muncesc și ale organizațiilor lor 
sindicale. Arătînd că. în general, re
zoluția corespunde preocupărilor 
F.S.M., vorbitoarea a făcut unele 
propuneri de amendamente.

După includerea amendamentelor 
prezentate atît de delegația română 
cît și de alte delegații, sesiunea a 
adoptat rezoluția generală.

Hotărînd convocarea celui de-al 
7-lea Congres Sindical Mondial între 
17 și 31 octombrie 1969 la Budapesta, 
rezoluția arată că F.S.M. va folosi 
pregătirile în vederea congresului 
pentru a-și întări caracterul ei de 
organizație sindicală, democratică, 
de masă și de clasă. în cadrul căreia 
fiecare centrală sindicală națională 
își determină liber orientarea pe 
baza egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și soli
darității internaționale. Arătînd că 
revendicările economice și sociale 
ale oamenilor muncii, problemele 
specifice ale mișcării sindicale tre
buie să constituie principalele preo
cupări ale F.S.M.. rezoluția mențio
nează necesitatea atragerii la mun
ca de pregătire a congresului a unui 
număr cît mai mare de organizații 
neafiliate la F.S.M.

tovarășa Larisa Munteanu, 
al Consiliului Central al 

membru al Consiliului Ge- 
F.S.M.. care a arătat că 
generală ar trebui să re

MOSCOVA 19. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, transmi
te : Delegația de activiști ai C.C. al 
P.C.R. condusă de tovarășul Teodor 
Haș, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretai al Comitetului județean Arad 
al P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., face o vizită de schimb de 
experiență în U.R.S.S 
convorbire cu P. / 
adjunct al șefului secției construcții 
de mașini a C.C. al P.C.U.S. în a- 
ceeași zi, membrii delegației s-au în- 
tîlnit cu V. N. Lisițîn, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al Planiii- 
cării al R.S.F.S.R.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

>., a avut joi o 
A. Zdorov, prim-

Convorbiri
ale delegației

A.R.L.U.S. ia Moscova

(Agerpres)

invi- 
vizi-

Ngu- 
Comitetului 
Tineretului 

provincia 
Thua Thien, și Pham Minh-Thanh, 
erou al armatei de eliberare.

(Agerpres)

de colaborare culturală

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 
Moscova au început convorbirile 
dintre delegația Consiliului General

■ A.R.L.U.S., condusă de Mihail Ro- 
șianu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., și conducerile Uniunii 
asociațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu țările străine și 
Asociației de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.) cu privire la Stabilirea pla
nului de colaborare dintre aceste aso-

• ciații pe anul 1969.
Delegația Consiliului General • 

A.R.L.U.S. a fost primită de N. V. 
Popova, membră a C.C. al P.C.U.S., 
președinta Prezidiului Uniunii asocia
țiilor sovietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine. Cu acest 
prilej, a avut loo o convorbire caldă, 
prietenească.

Sesiune jubiliara

Cu prilejul celei de-a VIII-a ani
versări a creării Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, a trimis o tele
gramă de felicitare președintelui 
Comisiei pentru-Relații Externe a 
Comitetului 
Național de 
mul de sud,

Tn cadru! manifestărilor consa
crate sărbătoririi a 50 de ani de 
la prima promoție de economiști, 
la Academia de Studii Economice 
din București au început joi di
mineața lucrările sesiunii științi
fice jubiliare, la care participă ca
dre didactice de specialitate din 
București și celelalte centre cu în- 
vățămînt economic superior din 
țară, cercetători, economiști din 
producție.

în prima zi a sesiunii au fost 
prezentate, pe secții de specialitate, 
aproape 100 de comunicări. Unele

dintre acestea s-au referit la or
ganizarea și conducerea științifică 
a întreprinderilor, sistemul infor
mațional economic, cercetările o- 
peraționale, programarea matema
tică în economie.

*
Seara, participanții la sesiune au 

fost prezenți la un spectacol orga
nizat, cu prilejul acestei aniversări, 
de formațiile artistice ale Casei 
de cultură a studenților din Capi
tală.

(Agerpres)

Central al Frontului 
Eliberare din Vietna- 
Tran Buu Kiem.

★
Cu prilejul celei de-a VIII-a ani

versări a creării Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de

sud, Comitetul național de solida
ritate cu lupta poporului vietna
mez și Liga română de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa au 
trimis o telegramă ’ de solidaritate 
Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare.

Cu același prilej, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din România, 
Uniunea Tineretului Comunist, U- 
niunea Asociațiilor Studenților din 
România și Consiliul Național al 
Femeilor au trimis telegrame de 
solidaritate organizațiilor similare 
din Vietnamul de sud.

i

deTimpul probabil pentru zilele
21, 22 și 23 decembrie a.c. în Bucu
rești : Vremea se menține relativ 
călduroasă-și în general umedă. Ce
rul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații locale. Vînt potrivit din

vest și nord-vest. Temperatura sta
ționară la început, apoi în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 4 și plus 6 grade, iar ma
ximele între zero și 10 grade. în 
București : Vremea se menține re
lativ călduroasă și în general ume
dă. Cerul va fi mai mult noros. 
Ploaie slabă, mai aleg în prima parte 
a intervalului. Vînt potrivit din sec
torul sud-vestic. Temperatura sta
ționară la început apoi în scădere.

Peste cîteva zile, la chioșcuri și librării

I

ale C.A.E.R. și 
cercetări1 știin- 
bază de con- 

modalitatea de

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc a 16-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru coordonarea cercetărilor științifi
ce și tehnice. La ședință au parti
cipat delegații ale țărilor membre 
C.A.E.R. — Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S., precum și de
legația Iugoslaviei. în calitate de ob
servator a participat 0 delegație de 
reprezentanți ai Cubei.

Comisia a examinat unele proble
me referitoare la experiența colabo
rării țărilor membre 
R.S.F. Iugoslavia în 
țifice și tehnice pe 
tract, precum și la
colaborare în efectuarea analizelor ni
velului științific și tehnic pe plan 
mondial în probleme de interes re
ciproc.

S-a acordat, de asemenea, atenție 
unor probleme referitoare la lărgi
rea colaborării între țări în ce pri
vește pregătirea de cadre științifice 
în specialitățile deficitare.

Delegațiile au discutat îndeplinirea 
în anul 1968 a unor teme din „Ra
portul de coordonare a celor mai 
importante cercetări științifice și teh
nice, de interes reciproc, care se 
desfășoară în țările membre C.A.E.R. 
în anii 1968—1969“. Comisia C.A.E R. 
a adoptat direcțiile principale ale 
activității sale pe anii 1969—1971.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și înțele
gere reciprocă.

BRATISLAVA 19 (Agerpres). — La 
19 decembrie 1968 s-a semnat la Bra
tislava Planul de colaborare culturală 
și științifică între Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ceho
slovacă pe anii 1969—1970.

■Planul prevede un bogat schimb de 
oameni de știință, cadre didactice, 
oameni de cultură, pentru documen
tare, specializare și schimb de expe
riență, legături directe între institu
tele de învățămînt superior din cele 
două țări. în domeniul artei s-au pre
văzut turneele în R. S. Cehoslovacă 
ale Teatrului Național „Ion Luca Ca- 
ragiale”, Filarmonicii de stat din Cluj 
și corului „Madrigal” la Festivalul 
internațional „Primăvara la Praga”, 
precum și participarea Filarmonicii de 
stat slovace și a unui ansamblu fol
cloric din Cehoslovacia la Festivalul 
și concursul internațional de folclor 
din România, a altor formații artis
tice. Se prevede, de asemenea, o lar
gă colaborare între uniunile de crea
ție, studiourile cinematografice, ra
dioul și televiziunea din cele două 
țări.

Din partea română, planul a fost 
semnat de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, iar din 
partea cehoslovacă de dr. Matei Lu
can, împuternicitul Consiliului națio
nal slovac pentru învățămînt.

ROMA 19 (Agerpres). — în prima 
zi a lucrărilor celui de-al doilea Con
gres național al Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare, Tullio 
Vecchietti, secretarul general al 
P.S.I.U.P., a prezentat un raport în 
care, referindu-se la situația inter- 

■ națională, a scos în evidență ascuți
rea contradicțiilor imperialismului, 
fapt de care trebuie să țină seama 
mișcarea muncitorească din Occident. 
Vorbitorul a menționat, de aseme
nea, că unul din obiectivele luptei 
întregii mișcări muncitorești interna
ționale îl constituie coexistența paș
nică.

Referindu-se la problemele inter
ne ale Italiei, Vecchietti a arătat că 
acțiunile revendicative care au loc 
în prezent în țară demonstrează do
rința crescîndă a maselor de a parti
cipa la opera de profundă înnoire 
socială, economică și politică. Rea
litatea nouă, se spune în raport, pune 
în fața P.S.I.U.P. și a tuturor forțelor 
de stînga italiene sarcini de mare 
răspundere, și anume aceea de a sta
bili și realiza acele obiective care să 
ducă la creșterea forței oamenilor 
muncii.

I

de eliberare a popoarelor

ȘTIRI SPORTIVE
*

VIENA 19 — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Comuniștii austrieci și-au luat azi 
rămas bun de la Johann Koplenig, 
președintele de onoare al P.C. din 
Austria. Adunarea de doliu a avut 
loc Ia cimitirul central din Viena. 
Alături de numeroși membri ai 
P.C.A. au fost prezenți reprezentanți 
ai partidelor frățești. Din partea 
P.C.R. a participat o delegație for
mată din Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.C.R. Membrii delegației ro
mâne au făcut de gardă, împreună 
cu alți reprezentanți ai partidelor 
comuniste, la catafalcul celui dispă
rut și au exprimat condoleanțe so
ției și fiicei defunctului. Ultima gar
dă de onoare au făcut-o membrii 
Biroului Politic al P.C. din Austria.

în acest timp, sute și sute de oa
meni ai muncii au adus un ultim 
salut celui dispărut. Prin fața cata
falcului a trecut, de asemenea, Bru
no Pittermann, președintele Interna
ționalei socialiste, șeful grupului par
lamentar socialist din Austria.

în cuvîntarea de adio, președin
tele P.C. din Austria. Franz Muhri, 
a evocat viata și activitatea lui 
Johann Koplenig, o viață închinată 
clasei muncitoare, poporului austriac, 
cauzei comunismului și păcii.

In emiratele și șeicatele din Golful 
Persic, care au hotărît unirea lor 
într-o federație, a fost constituit 
Frontul national de eliberare, tn- 
tr-o conferință de presă tinută la 
Beirut, purtătorul de cuvînt al noii 
organizații, Talal Saad, a declarat că 
Frontul numără în rîndurile sale cî- 
teva mii de luptători instruiți în 
condiții de ilegalitate, precum si nu
meroși militari care au dezertat din 
trupele sultanilor și emirilor. El a 
precizat că activitatea Frontului este 
îndreptată spre „eliberarea popoare
lor din teritoriile Golfului Persic de 
dominația colonialismului britanic si 
spre înlăturarea conducerii seicilor 
și sultanilor care s-au dovedit sa
teliți ai colonialiștilor și lachei ai 
companiilor petroliere".

O Ieri, în turneul internațional fe
minin de handbal de la Moscova, 
echipa României a învins cu scorul 
de 11—10 (5—5) echipa Bulgariei. 
Astăzi, handbalistele românce întîl- 
nesc echipa R. D. Germane.

• Primul mare concurs feminin 
de patinaj viteză al sezonului s-a 
desfășurat la Oslo. Proba de 500 m 
plat a fost cîștigată de Ruth 
Sphleiermacher (R. D. Germană), 
care a realizat timpul de 46”3/10. La 
1 000 m a terminat învingătoare Las- 
ma Kauniste (U.R.S.S.), în 1’33” 4/10. 
Pe locul 
(U.R.S.S.). 
m au fost 
sovietice. _______ __ _________
de Skoblikova (U.R.S.S.) - 2’ 29” 3/10 
și respectiv Irina Egorova (U.R.S.S.) 
— 5’ 10” 8/10.

O în meci retur, pentru „C.C.E.” 
Ia baschet feminin, la Clermont 
Ferrant s-a disputat meciul dintre 
echipele Universite Club Clermont 
Ferrant și Sparta Praga. Baschetba
listele franceze au obținut victoria 
cu scorul de 54—53. Returul va a- 
vea loc la 9 ianuarie la Praga.

o La Aix en Provence se desfă
șoară în prezent un mare 
internațional de natatie, 
participă numeroși campioni 
și recordmani mondiali din 
lia. S.U.A. și Franța. Proba de 100 
m liber a fost cîștigată de australia
nul Mike Wenden (54” 2/10). în proba 
de 200 m liber, pe primul loc s-a cla
sat americanul Mike Burton cu 
2’ 01” 9/10, urmat de francezul 
Mosconi cu 2’ 02” 6/10. Proba de 100 
m fluture a revenit americanului 
Douglas Russell cu 58” 3'10

o în optimile de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri" la fotbal, la Leeds, 
în prezența a peste 25 000 de specta-

tori, echipa Leeds United a întrecut 
cu 5—1 (2—0) formația vest-germa- 
nă „Hanovra 96“. O victorie ușoară 
a obținut și echipa portugheză Vi
toria Setubal, care jucînd pe teren 
propriu cu Fiorentina a cîștigat cu 
3—0 (2—0). La Hamburg, S. V. Ham
burg — Hibernian Edinburg 1—0 
(1—0).

Și
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D Un limbaj 
comun 
în era 
specializării 
□ „Știința 
omului" 
in pragul 
unei noi 
Renașteri

UNA DIN PROBLEMELE CARE PASIONEAZĂ OMUL SECOLULUI
O vastă anchetă la 

care răspund teoreti
cieni ai artei — M. Al
patov, Pierre de Bois- 
defire, Mieczyslaw Po- 
remskl, G. Oprescu, 
Ren6 Huyghe, Carlo 
Giulio Argan — oame
nii de știință Aurel 
Avramescu și Edmond 
Nicolau, scriitorii Ho- 
ria Lovinescu și Ana 
Blandiana, Frederik 
Pohl (S.U.A.) șl Stanis
lav Lem (Polonia), ci
neaștii Ion Popescu- 
Gopo, Kaneto Shindo 
(Japonia) și Serghel 
lutkeviîil (U.R.S.S.), 
compozitorul francez 
Maree! Mihaîovfcf.

UMA

n Vioara 
lui Einstein 

B Toți oamenii 
vor deveni 

artiști? 
3 Tehnica 
frumosului 

frumusețea 
tehnicii

doi s-a clasat Skoblikova 
Probele de 1 500 și 3 000 
dominate de patinatoarele 

victoriile fiind realizate

0 Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit la Santiago de Chile meciul 
de fotbal dintre Chile și R. F. a 
Germaniei. Chilienii au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (0—1). Scorul 
a fost deschis în minutul 6 de Becken
bauer. Celebrul fotbalist vest- 
german, care a făcut o partidă ex
celentă în primele 20 de minute, a 
fost nevoit mai tîrziu să părăsească 
terenul de joc acuzînd dureri de 
stomac. în minutul 33. arbitrul me
ciului a eliminat de pe teren pe 
Netzer (R. F. a Germaniei! si Rey
noso (Chile), care s-au lovit reciproc.

concurs 
la care 
olimpici 
Austra-

re- 
cu 
re- 
ro- 
joc 
ac-

O Continuîndu-și turneul în Iugo
slavia, selecționata masculină de 
baschet a României a susținut la 
Novi Sad meciul revanșă cu repre
zentativa țării gazdă. Victoria a 
nit baschetbaliștilor iugoslavi 
scorul de 83—69 (30—34). Prima 
priză a aparținut jucătorilor 
mâni, care printr-un foarte bun 
tactic au concretizat majoritatea
țiunilor din atac, reușind ca la pauză 
să aibă un avantaj de 4 puncte. în 
par-tea a doua a jocului, gazdele au 
atacat dezlănțuit și, profitînd de nu
meroasele greșeli comise în apărare 
de adversarii lor, au obținut în final 
o victorie meritată.

Primul joc dintre ceh- două echi
pe, disputat la Slavonski Bkod, fuse
se cîștigat. după prelungiri, de iugo
slavi cu 61—60.

BELGRAD 19. •— Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Vecea Federală a Skupștinei Federa
le a adoptat miercuri proiectul celor 
13 amendamente la Constituția 
R.S.F.I. care, după ce au fost adop
tate anterior de Vecea popoarelor, 
capătă un caracter definitiv.

Potrivit .noilor amendamente, 
R.S.F.I. este compusă din republicile 
socialiste Bosnia și Herțegovina, Croa
ția, Macedonia, Muntenegru, Serbia și 
Slovenia — avînd două provincii so
cialiste autonome — Voivodina și Ko
sovo. Kosovo este noul nume al fos
tei provincii autonome Kosovo și Me
tohia.

Amendamentul privind structura 
Skupștinei Federale arată că aceasta

este compusă din Vecea popoarelor 
(formată clin cîte 20 delegați ai fie
cărei republici și din cîte 10 delegați 
ai fiecărei provincii), Vecea social- 
politică (formată din delegați ai cetă
țenilor din comune) și trei vece ale 
comunităților de muncă — Vecea 
economică, Vecea cultural-educativă 
și Vecea social-sanitară. în legătură 
cu aceasta, președintele Skupștinei 
federale, Milentie Popovici, a decla
rat că în prezent se instituie sistemul 
bicameral : Vecea popoarelor, ca or
gan în care sînt reprezentate toate 
popoarele și naționalitățile, devine 
egală în drepturi cu restul Skupștinei 
— în componență căreia intră depu
tății celorlalte vece.



internaționala
Ultimele ședințe

la O.N.U.
REZOLUȚII ADOPTATE 

DE ADUNAREA GENERALĂ
NEW YORK 19. — Trimisul spe

cial Agerpres, N. Ionescu. transmi
te : în cursul ședinței de joi. Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat 
o serie de documente elaborate de 
Comitetul pentru teritoriile sub tu
telă și neautonome. Printre rezolu
țiile adoptate se află raportul Co
mitetului pentru studierea felului în 
care este aplicată Declarația cu pri
vire Ia acordarea independentei ță
rilor si popoarelor coloniale, situația 
din insulele Fiji, Oman, Papua și 
Noua Guinee. A fost adoptată, de 
asemenea, o rezoluție care condam
nă activitatea monopolurilor economi
ce străine în detrimentul popoarelor 
din teritoriile coloniale. Rezoluția, a- 
probată cu 87 de voturi pentru, 2 con
tra (Portugalia și Republica Sud-Afri- 
cană) și 18 abțineri, cere puterilor 
coloniale să ia măsuri imediate pen
tru încetarea acestor activități care 
„violează drepturile economice, po
litice și sociale ale popoarelor'*.

în dezbaterile care au precedat 
adoptarea documentelor a luat cuvîn- 
tul reprezentanta României Maria 
Groza.

Experiența istoriei, inclusiv expe
riența tării mele. România, a spus 
ea, a confirmat că dominația străi
nă afectează în mod grav dezvolta
rea popoarelor, evoluția societății 
umane, aducînd prejudicii enorme 
intereselor vitale ale popoarelor res
pective. în același timp, experiența 
istorică scoate în relief adevărul 
fundamental că dominația străină 
poate frîna procesul de dezvoltare 
a națiunilor, de constituire a state
lor naționale, poate întîrzia pentru 
o anumită perioadă evoluția unui 
popor, dar nu-1 poate împiedica să-și 
realizeze aspirațiile sale de libertate 
și de progres dacă acest popor este 
ferm hotărît să trăiască liber și stă- 
pîn pe soarta sa.

Poporul român care de-a lungul 
istoriei sale a făcut sacrificii grele 
pentru a scutura jugul oprimării 
străine și care este profund atașat 
ideilor de libertate și de indepen
dentă națională. înțelege și sprijină 
fără rezerve cauza popoarelor care 
se află încă sub dominația colonială 
și își exprimă deplina solidaritate cu 
lupta lor justă, cu eforturile pe care 
le depun în vederea avansării cît 
mai rapide pe drumul progresului si 
al bunăstării.

Considerăm că este de datoria 
comunității internaționale să între
prindă noi eforturi pentru a sprijini 
în mod mai eficace mișcările de eli
berare națională în lupta lor pentru 
eliminarea oricăror forme — des
chise sau disimulate — ale colonia
lismului și neocolonialismului.

*

Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat rezoluția

„ÂPOLLO-8"
24 de ore 

înaintea lansării
NEW YORK 19 (Agerpres). — Pre

gătirile în vederea lansării la 21 de
cembrie a navei spațiale „Apollo-8“ 
sînt gata. N.A.S.A. a pregătit diverse 
soluții de schimb în cazul în care a- 
paratura de bord nu va funcționa 
perfect.

în cazul ivirii unor dificultăți în 
apropierea Lunii, se prevede ca nava 
spațială să înconjoare satelitul te
restru, dar să nu intre pe o orbită lu
nară permanentă. în toate cazurile 
echipajul va fi în permanentă legă
tură cu specialiștii de pe sol.

Stațiile meteorologice anunță con
diții atmosferice favorabile lansării 
cabinei spațiale „Apollo-8", prevăzută 
pentru sîmbătă 21 decembrie.

Pentru realizarea întregii misiuni 
au lucrat 350 000 de savanți, tehni
cieni, funcționari și muncitori de la 
20 000 companii diferite. N.A.S.A. a 
folosit pentru toate pregătirile un te
ren de 35 000 ha pe care a construit o 
clădire de 3 681 000 mc. Racheta pur
tătoare „Saturn-5" (în fotografie) a 
fost transportată pe rampa de lan
sare cu un vehicul cu o suprafață de 
2 079 mp pe o pistă special construită 
capabilă să suporte cele 8 600 
de tone ale rachetei și a platformei 
sale. Racheta are o lungime de 85 m 
și cîntărește 3100 tone. 

cu privire la „cooperarea internațio
nală în domeniul folosirii în scopuri 
pașnice a spațiului extraterestru". 
Rezoluția, care a fost prezentată de 
un grup de țări, printre care și 
România, preconizează un plan am
plu de acțiuni în domeniul cooperă
rii internaționale în folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului cosmic, 
recomandă crearea unui grup de 
lucru pentru studierea problemelor 
transmisiunilor directe prin sateliți 
și solicită continuarea lucrărilor Co
mitetului O.N.U. pentru spațiul cos
mic.

*
Adunarea Generală a apro

bat o rezoluție prezentată de 
un mare număr de țări africane 
și asiatice care cheamă Banca 
Mondială să nu acorde ajutor 
Portugaliei și Republicii Sud-Afri- 
cane atît timp cît cele două țări 
nu vor renunța la politica lor de 
discriminare rasială și dominare 
colonială. Rezoluția, aprobată cu 
82 voturi, contra 7 și 25 de abți
neri, cheamă totodată Banca Mon
dială să retragă împrumuturile și 
creditele garantate deja celor două 
țări, deoarece aceste sume „sînt fo
losite pentru a suprima mișcarea 
de eliberare națională în coloniile 
portugheze și în Namibia (Africa 
de sud-vest) și împotriva popu
lației africane a Republicii Sud- 
Africane".

*
Adunarea Generală a examinat ra

portul Comitetului special pentru 
problema definirii agresiunii. A fost 
aprobată — cu 71 voturi pentru și 16 
abțineri — o rezoluție prin care se 
subliniază necesitatea de a elabora 
fără întîrziere o definire internațio
nală general acceptată a agresiunii 
și se cere comitetului special să-și 
continue activitatea și în 1969.

*
A fost adoptată, de asemenea, — 

cu 88 voturi, contra 2 și 22 de 
abțineri — o rezoluție prin caie 
se exprimă profunda îngrijorare în 
legătură cu stabilirea și menținerea 
de baze militare străine în . teritoriile 
coloniale. Existența acestor baze, se 
subliniază în rezoluție, este incom
patibilă cu principiile și scopurile 
Cartei O.N.U.

IRLANDA DE NORD

DECLARAȚIA P. C.
ÎN PROBLEMA

VOTULUI UNIVERSAL
LONDRA 19. — Corespondentul 

Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Partidul Comunist din Irlanda de 
nord a dat publicității o declarație 
în care se arată că în ciuda discu
țiilor actuale despre diferitele pro
iecte de reformă, problema arzătoare 
a votului universal nu este mențio
nată în legislația anunțată a fi pre
zentată Ia noua sesiune a parlamen
tului nord-irlandez. în declarație se 
arată, printre altele: „Trebuie să 
existe votul universal care să ga
ranteze principiul un om. un vot în 
toate alegerile și care să pună capăt 
tuturor voturilor plurale. Aceste mă
suri trebuie să fie însoțite de o reor
ganizare a circumscripțiilor electora
le. Fiecare cetățean trebuie să aibă 
dreptul de a vota la vîrsta de 18 
ani în toate alegerile. Este necesară 
o legislație care să intre în vigoare 
imediat, pentru a preveni discrimi
narea pe motive de religie, culoare 
sau rasă, precum și propovăduirea 
urii sectare".

B H @ Q O B

agențiile de presă transmit:
Banca Centrală a Olandei 

a ridicat cu o jumătate de 
procent taxa de scont. Noua 
taxă de scont, care intră în vigoare la 
20 decembrie, este de 5 la sută. O 
hotărîre similară a fost adoptată și de 
Banca Națională a Belgiei, a cărei 
taxă de scont crește de la 3,75 la 4,50 
la sută.

!n portul Sasebo, unde a 
acostat miercuri dimineața submarinul 
nuclear american „Plunger" au avut loc 
joi mari demonstrații de protest. După 
amiază a avut loc un miting organizat 
de partidul comunist, la care au luat 
parte circa zece mii de persoane. 
Locuitorii orașului Sasebo participanți 
la aceste acțiuni au adoptat scrisori 
de protest împotriva acostării subma
rinelor americane, adresate premieru
lui japonez Eisaku Sato, și președin
telui S.U.A., Lyndon Johnson.

Congresul S.F.I.O. și problema 
regrupărilor din interiorul 

stîngii franceze
Azi, în suburbia 

pariziană Puteaux 
se deschide congresul 
extraordinar al Par
tidului Socialist — 
S.F.I.O. Pe ordinea 
de zi figurează .' pro
blema reformelor re
gionale, relațiile din
tre P.C.F. și S.F.I.O., 
problema creării nou
lui partid democrat
socialist francez.

Fără a anticipa a- 
supra hotărîrilor pe 
care este chemat să 
le ia congresul, ob
servatorii politici de 
aici subliniază că este 
de așteptat ca discu
țiile să graviteze în 
jurul ultimelor două 
chestiuni.

Deși liderii S.F.I.O. 
au mai avut prilejul 
să se pronunțe asu
pra ideii de creare a 
unui nou partid so
cialist, se apreciază 
că acum, în cadrul 
congresului, se aș
teaptă un răspuns de
finitiv. în urmă cu 
cîtva timp, radicalii, 
care inițial se decla
raseră favorabili unei 
fuziuni, s-au pronun
țat împotriva proiec
tatului partid.

Despre un aseme
nea partid „renovat" 
se discută de mai 
mult timp, iar discu
țiile au fost determi
nate de schimbările 
importante survenite 
de la crearea S.F.I.O., 
de necesitatea ca so
cialiștii din Franța să 
aibă un partid care 
să grupeze pe toți cei 
ale căror opinii re
prezintă evantaiul 
ideologiei social-de- 
mocrate, un partid cu 
o nouă structură or
ganizatorică, cu „ca
dre, metode și stil nou 
de muncă, cu un vo
cabular adaptat rea

lităților contempo
rane". După cum se 
crede, S.F.I.O. ar 
urma să constituie 
coloana vertebrală a 
noului partid socia
list, După cum se a- 
preciază la Paris, 
ideea are perspec
tive de a fi tra
dusă in viață atîta 
vreme cît Convenția 
cluburilor republica
ne rămîne favorabilă 
unui asemenea par
tid; cu alte cuvinte,

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS DE IA 
AL. GHEORGHIU

pare a se contura o 
uniune în doi. Există 
insă divergențe între 
S.F.I.O. și Convenție 
asupra structurii nou
lui partid.

Consemnând pre
zența la congres și a 
adepților așa-numitei 
poziții ireductibile, 
care respinge „sacri
ficarea" S.F.I.O. și 
spune „nu" contopirii 
cu cluburile republi
cane intr-un partid 
„cu un viitor proble
matic", presa parizi
ană subliniază că ma
joritatea o dețin a- 
depții poziției lui Guy 
Mollet (actualul se
cretar general al 
S.F.I.O.), care este în 
favoarea regrupării 
unui număr cît mai 
mare posibil de socia
liști și se pronunță, 
deci, pentru crearea 
noului partid al cărui 
congres constitutiv să 
aibă loc mimai peste 
șase luni. Guy Mollet 
se pronunță pentru o 
reînnoire și a echipei 
conducătoare.

■ Relațiile cu P.C.F., 
în lumina ultimelor

R. Nixon despre

Coordonatele politicii externe 
â noii administrații

MONTREAL 19 (Agerpres). — 
Președintele ales al S.U.A., Richard 
Nixon, a acordat un interviu zia
rului canadian „La Presse" în care 
s-a ocupat de direcțiile principale 
ale politicii externe a Statelor Uni
te sub administrația sa. „Statele 
Unite — a spus el — nu pot să pre
tindă să conducă comunitatea mon
dială. Nu este vorba de izolațio
nism, dar este clar că 200 milioane 
de americani nu vor putea asigura 
nici securitatea militară și nici dez
voltarea economică a 2 miliarde de 
ființe umane". Subliniind că S.U.A. 
ar putea acorda unor țări „o pro
tecție militară sau un ajutor eco
nomic", dacă ele cer acest lucru 
Nixon a adăugat că Statele Unite 
„nu vor putea să ducă un război 
pentru un alt popor în locul aces
tuia".

Referindu-se la problema viet
nameză, președintele ales și-a ex
primat părerea că „Statele Unite 
trebuie să pună capăt cît mai repe
de posibil acestui conflict, pe baza 
unui compromis onorabil și în urma 
tratativelor". El a afirmat că S.U.A.

Guvernul canadian a hotărît să normalizeze relațiile 
cu Republica Populară Chineză - se arată într-un artico1 publicat 
de ziarul canadian „The Toronto Star". Ziarul reamintește că în ultima vreme, 
primul ministru al Canadei, Pierre Elliot Trudeau, a declarat în repetate 
rînduri că guvernul său consideră ca fiind anormală o situație în care nu există 
relații diplomatice între două state ce au relații comerciale dezvoltate, cum sînt 
Canada și R P. Chineză.

Toți emigranții politici venezueleni se pot întoarce 
în patrie — 3 uuunțat ministrul de interne al Venezuelei. S-a anunțat, de
asemenea, că președintele va ordona 
număr de deținuți politici.

Consiliul de Miniștri al 
R. F. a Germanieil a însărcinat 
pe ministrul de interne, Ernst Benda, 
să informeze Comitetul de organizare 
al Jocurilor Olimpice de la Munchen 
că garantează desfășurarea‘competiții
lor în conformitate cu regulamentele 
Comitetului internațional olimpic. A- 
gentia France Presse apreciază că a- 
ceastă hotărîre semnifică faptul că gu
vernul vest-german nu se va opune 
prezentei drapelului și emblemelor 

evenimente, vor cons
titui una din proble
mele nu mai puțin 
importante în discu
ție la congres. Guy 
Mollet și-d exprimat 
dorința,. într-un arti
col apărut în ajunul 
deschiderii congresu
lui, ca S.F.I.O. să nu 
trateze aceste rapor
turi numai din punc
tul de vedere al a- 
lianțelor electorale: 
„Există un aspect 
mai important, sub
liniază el, acela al 
raporturilor posibile 
între unii și cei
lalți. Personal sînt 
convins că sciziunea 
clasei muncitoare ră
mîne arma privilegi
ată a reacțiunii și că 
noi trebuie să acțio
năm cu toate forțele 
noastre pentru a-i 
pune capăt. Imensa 
majoritate a socialiș
tilor gîndește în acest 
mod".

Comuniștii francezi, 
după cum subliniază 
și „L’Humanite", nu 
pot rămîne indife
renți față de proiectul 
privind crearea nou
lui partid socialist, 
știut fiind că P.C.F. a 
acționat dintotdea- 
una pentru unitatea 
de acțiune a forțelor 
stîngii și în primul 
rînd a comuniștilor 
și a socialiștilor. în 
recentul manifest a- 
doptat de plenara 
Comitetului său Cen
tral „pentru demo
crație avansată, pen
tru o Franță socia
listă", P.C.F. a preci
zat că va continua să 
acționeze efectiv pen
tru unirea forțelor 
muncitorești și demo
cratice, indiferent de 
concepțiile lor filozo
fice, credințele lor re
ligioase, apartenența 
lor de partid.
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„doresc să asigure poporului din 
Vietnamul de sud dreptul de a 
hotărî liber asupra soartei sale" și 
a adăugat că „noi trebuie să evităm 
să avem alte Vietnamuri".

în legătură cu relațiile dintre 
S.U.A. și Europa occidentală, Ni
xon s-a pronunțat în favoarea unei 
întăriri a alianței atlantice. „Noi, 
a spus el, trebuie să căutăm mai 
puțin să dăm lecții aliaților noștri 
și să acordăm o atenție mai mare 
sfaturilor lor. Guvernul american a 
luat prea multe hotărîri fără să-și 
consulte aliații". în ce privește si
tuația din Orientul Apropiat, el a 
afirmat că „această regiune are 
o importanță vitalăJși problemele ei 
se leagă de problemele Europei, 
Asiei și Africii. înainte de toate 
noi trebuie să încercăm să deza
morsăm acest butoi cu pulbere..." 
Deși a declarat că politica S.U.A. 
„trebuie să ia în considerație rea
litatea existenței Chinei", Nixon a 
expus vechea poziție americană față 
de R. P. Chineză, poziție care, prin
tre altele, se opune restabilirii 
drepturilor acestei țări la O.N.U.

eliberarea din închisori a unui mare 

R. D. Germane Ia Jocurile Olimpice 
din 1972 de la Munchen.

Violente ciocniri între 
forțele guvernamentale ira
kiene și cele kurde s au des
fășurat în regiunea Hamidiyeh, scrie 
ziarul libanez „Al Bayrak". în cursul 
luptelor, apreciate drept cele mai in
tense de la încetarea focului, surve
nită în iunie 1966, au fost utilizate 
aviația și artileria grea.

IN PARLAMENTUL 

BRITANIC

Critici aduse 

„reformelor sindicale”
LONDRA 19 (Agerpres). ■— La 

Londra a avut loc o reuniune a 
membrilor Parlamentului care re
prezintă sindicatele, participanții 
condamnînd politica antisindicală 
a guvernului laburist. Acest grup 
parlamentar a supus unei critici 
aspre proiectul „reformelor sindi
cale", care urmează să fie publicat 
la sfîrșitul anului sub forma unei 
cărți albe. Aceste reforme prevăd 
măsuri care vor afecta libertățile 
sindicale, printre acestea numărîn- 
du-se dreptul acordat patronilor 
de a urmări sindicatele pentru în
călcarea contractului de muncă, în 
cazul declarării grevelor, eticheta
rea drept greve ilegale pe cele de
clanșate fără sprijinul conducerii 
sindicale etc.

Parlamentarii participanți la a- 
ceastă reuniune au susținut obiec
țiile ridicate față de această poli
tică de Congresul sindicatelor bri
tanice.

ZAMBIA

PRIMELE

ALEGERI

GENERALE
Pentru prima oară de la obține

rea independenței. în Zambia au loc 
alegeri generale. Aproximativ 1,6 
milioane de persoane care au îm
plinit ÎS ani și au drept de vot sînt 
înscrise în listele electorale.

La bătălia electorală au parti
cipat două formațiuni politice: 
Partidul unit al independenței na-' 
ționale al actualului președinte Ka- 
unda și Congresul național african, 
actualmente în opoziție.

Hotărîtor pentru victoria partidu
lui de guvernământ este considerat a 
fi programul său electoral în care sînt 
cuprinse, de fapt, obiectivele econo
mice și sociale care să ducă la con
solidarea economiei și un regim po
litic stabil în vederea consolidării in
dependenței și unității țării. Printre 
măsurile imediate se prevăd crearea 
unui sector național în industrie, 
creșterea ritmului de dezvoltare e- 
conomică, diversificarea culturilor 
agricole, integrarea tuturor bra
țelor de muncă disponibile în sec
toarele productive. O serie de re
forme inițiate recent au avut ca 
obiectiv central consolidarea inde
pendentei tării. Astfel, s-a impus o 
restrângere a transferului câștigurilor 
în străinătate din partea întreprin
derilor străine din industria cupru
lui și din alte sectoare, naționaliza
rea unor mari societăți precum și 
limitarea libertății de acțiune a fir
melor străine în țară.

în ceea ce privește politica ex
ternă, se prevede continuarea actua
lei politici de „neutralitate pozitivă" 
și de sprijinire a luptei de elibe
rare națională din sudul Africii.

Deși victoria în alegeri a Parti
dului unit al independentei națio
nale nu este pusă la îndoială (în 
fosta Adunare Națională deținea 56 
din cele 75 de locuri, față de 8 
locuri ale Congresului național a- 
frican) disputa se pare că va fi a- 
prinsă.

D. P.

La poligonul din Nevada 
a avut loc o experiență 
nucleară subterană,cea mai 
puternică din cîte au fost efectuate 
vreodată. Explozia a avut o putere de 
60 de ori mai mare decît cea a bom
bei atomice care a fost aruncată asu
pra Hiroșimei în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Deși încărcă
tura explozivă de o megatonă a fost 
plasată la o adîncime de 1 402 metri, 
unde de șoc au fost înregistrate timp 
de șase secunde la o depărtare de 
400 km.

în urma hotărîrii anunța
te de guvernul francez, Poli- 
ția a început să se retragă ieri din 
punctele ocupate în centrele universi
tare, pentru a favoriza reducerea în
cordării și încetarea grevelor studen
ților în întreaga tară, în vederea nor
malizării activității universitare.

La aniversarea Frontului Național 

de Eliberare din Vietnamul de sud 

0 «zt wă//< 
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Nguyen DUC VAN
șeful Reprezentantei permanente a F.N.E. din Vietnamul 

România
de sud Irt

Se împlinesc astăzi 8 ani de la 
crearea Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud. Acești 
ani reprezintă una din cele mai fră- 
mîntate perioade din istoria noastră. 
Poporul din Vietnamul de sud sub 
conducerea F.N.E. a înscris pagini 
de adevărat eroism în crunta în
cleștare cu forțele intervenționiste. 
Este un lucru bine cunoscut că Sta
tele Unite au dislocat pe teatrul de 
război sud-vietnamez o uriașă mai 
șină de război. Statele Unite chel
tuiesc anual 30 de miliarde do
lari pentru războiul din Vietnam. 
Această desfășurare fără prece
dent de forțe și resurse, nu 
le-a adus rezultatele scontate. Este 
semnificativă în acest sens evoluția 
de pe fronturile de luptă în ultimii 
ani. Dacă în sezonul uscat 1965—66 
Comandamentul american, dispunînd 
de un corp expeditionar de 700 000 
de militari americani și saigonezi, a 
putut organiza o contraofensivă în 
cinci direcții, iar în 1966—67, dis
punînd de 1 000 000 de oameni a 
reușit să lanseze o a doua contra
ofensivă dar într-o singură direcție, 
anul acesta cu aproape 1 300 000 oa
meni s-a dovedit incapabil să de
clanșeze vreo acțiune ofensivă mai 
importantă. Celebrul plan al gene
ralului Westmoreland de „a căuta 
și a nimici" forțele armate ale 
F.N.E., apoi de a „pacifica" popu
lația, a trebuit să fie abandonat. 
Acum se vorbește de un alt plan, ace
la de „a distruge pentru a menținfe". 
Forțele intervenționiste par a se a- 
funda și mai adînc într-un tunel 
fără ieșire, fiind practic imobilizate. 
Atacate fără încetare, zi și noapte, 
din toate părțile, cu tot felul de arme 
și prin toate mijloacele de luptă, 
ele sînt nevoite să se replieze în 
orașe și în incinta bazelor strategice, 
fără a putea para loviturile forțelor 
patriotice.

Organizînd și conducînd lupta po
porului din Vietnamul de sud împo
triva imperialismului american. 
Frontul Național de Eliberare s-a a- 
firmat ca reprezentant autentic al 
populației, sud-vietnameze. exponent 
al aspirațiilor ei fundamentale. 
F.N.E. desfășoară o susținută luptă 
politică. Prin programul său în 10 
puncte din 1960 si nrogramul său po
litic publicat în 1967, F.N.E. a reușit să 
grupeze într-un bloc monolit 40 de 
organizații, reprezentînd majoritatea 
populației, fără deosebire de clasă, 
de concepții politice, de credințe 
religioase, de naționalitate etc., în 
lupta comună pentru, independentă, 
democrație, pace, neutralitate, pros
peritate și reunificarea patriei.

Constituirea Alianței forțelor na
ționale. democratice și pașnice din 
Vietnamul de sud este o nouă do
vadă a lărgirii frontului de uniune 
națională antiimperialistă.

Pînă în prezent, zonele eliberate 
reprezintă patru cincimi din terito
riul Vietnamului de sud. cu 11 mili
oane de locuitori și se întind pînă 
la limita perimetrului orașelor și 
bazelor americane. Potrivit unor 
date încă incomplete. în 17 provincii, 
5 orașe, 33 districte și 1 700 comune, 
populația a ales comitete populare 
revoluționare, care îndeplinesc func
ția de organe ale F.N.E Asemenea 
comitete au fost alese chiar și în 
orașul Hue și în unele cartiere ale 
Saigonului. provocînd derută în rîn- 
dul marionetelor, care simt că le 
fuge pămîntul de sub picioare.

în ciuda bombardamentelor și a 
răspîndirii de substanțe chimice to
xice. populația din zonele eliberate 
a reușit nu numai să-și procure 
produsele de primă necesitate, ci 
are posibilitatea si de a aproviziona 
eficient Forțele Armate Populare de 
Eliberare. Dintre cele 3 milioane de 
hectare de pămînt cultivate. 2,5 mi
lioane hectare au fost distribuite 
țăranilor săraci de către F.N.E. „Nici 
un deget de pămînt lăsat în para
gină". „Să producem mai mult decît 
a distrus dușmanul". „Totul pentru 
front" — acestea sînt chemările 
care mobilizează masele de țărani la 
intensificarea eforturilor lor pentru 
a spori producția la hectar prin 
dezvoltarea culturilor, defrișări, să
parea de canale de Irigație, ame
liorarea pămînturilor etc. Peste un

MESAJUL 

PREȘEDINTELUI 
HO SI MIN
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HANOI 19 (Agerpres). — 
Președintele R. D. Vietnam, Ho 
Și Min, a adresat Iui Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezi
diului C.C. al F.N.E. din Viet
namul de sud, un mesaj de fe
licitare. Sub conducerea clar
văzătoare a F.N.E., se spu
ne în mesaj, forțele armate Ș> 
populația Vietnamului de sud 
au înscris pagini glorioase în 
istoria națiunii. Subliniind că 
Frontul Național de Eliberare 
este organizatorul și conducă
torul întregului popor din Viet
namul de sud în lupta împotri
va agresiunii americane, pre
ședintele Ho Și Min declară : 
„Dacă Statele Unite doresc cu 
adevărat pacea și respectă 
dreptul poporului sud-vietnamez 
la autodeterminare, ele trebuie 
să discute cu Frontul Național 
de Eliberare toate chestiunile 
referitoare Ia Vietnamul ele 
sud".

milion și jumătate de elevi frecven
tează școlile de diferite grade, zeci 
de mii de adulți urmează cursuri 
suplimentare de perfecționare. în 
plină junglă au fost inaugurate fa
cultăți, cum ar fi cea de medicină 
care a și pregătit primele promoții 
de specialiști. Serviciile sanitare ale 
F.N.E. au ramificații pînă în locurile 
cele mai îndepărtate. în zonele 
eliberate nu s-a produs nici o epi
demie, în timp ce o serie de 
epidemii au făcut ravagii, în fiecare 
an, în orașele ocupate de inamic, 
în ce privește cultura națională și 
populară ea cunoaște o continuă 
dezvoltare.

Pe plan internațional. Frontul Na
țional de Eliberare a stabilit repre
zentante permanente în toate țările 
socialiste, unele dintre ele benefi
ciind de statut diplomatic. Formațiu
nile care alcătuiesc F.N.E. au ade
rat la 12 organizații internaționale.

Toate aceste realități arată că 
F.N.E. este factorul determinant în 
evoluția situației din Vietnamul de 
sud ; nici chiar guvernul Statelor 
Unite nu a putut persista îr’^f nega 
aceasta.

în urma eșecului suferii atît în 
nordul, cît și în sudul Vietnamului, 
în urma protestelor opiniei publice 
mondiale, Statele Unite au trebuit 
să înceteze bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam și să vină la Paris 
pentru a purta tratative cu delega
ția nord-vietnameză. cu reprezentan
ții F.N.E. din Vietnamul de sud. 
După cum e cunoscut, F.N.E. a publi
cat declarația sa din 3 noiembrie 
1968 cu privire la soluționarea politi
că a problemei vietnameze. Această 
inițiativă a fost călduros salutată de 
mai multe guverne, organizații inter
naționale și naționale, de către po
poarele progresiste și iubitoare de 
pace din întreaga lume. Cu toate 
acestea, Statele Unite și valeții lor 
de la Saigon fac obstrucții la con
vorbirile de la Paris în timp ce își 
concentrează forțele aeriene, na
vale și terestre pentru a lansa 
atacuri de anvergură în cadrul așa- 
zisului „plan de pacificare accelerată". 
Statele Unite speră că prin aceasta 
ar putea ajunge la o redresare a 
situației pe front, în scopul redu
cerii rolului F.N.E., pentru a apăra 
și consolida administrația marionetă, 
pentru a-și perpetua dominația în 
Vietnamul de sud. însă situația este 
ireversibilă. Delegația F.N.E. trebuie 
să participe la Conferința de la 
Paris, ca parte de sine stătătoare,, pe 
picior de egalitate cu ceilalți-’•*jr,ti- 
cipanți la Conferință, de,-< ’see 
Frontul National de Eliberare >.rie 
reprezentantul autentic al poporului 
din Vietnamul de sud.

Noi am primit cu satisfacție cu
vintele rostite de secretarul general 
al P.C.R., președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceausescu. în fața 
Marii Adunări Naționale: „încetarea 
bombardamentelor americane asupra 
Republicii Democrate Vietnam (...) 
trebuie urmată acum — pe baza tra
tativelor între părți, la care să nar- 
ticipe și Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud — de în
cetarea oricăror operațiuni militare 
ale interventioniștilor în Vietnam, 
de retragerea trupelor străine de pe 
pămîntul Vietnamului. Solidar cu 
bravul popor vietnamez, căruia i-a 
acordat și-i acordă întregul său snri- 
jin internaționalist, poporul român 
consideră că singura modalitate de 
instaurare a păcii în această parte a 
lumii este ca Vietnamul să fie lăsat 
să-și rezolve problemele fără nici un 
amestec din afară".

Populația și F.N.E. din Vietnamul 
de sud mulțumesc sincer partidului 
comunist. guvernului și poporului 
român pentru sprijinul si ajutorul 
multilateral, eficace, acordat luptei 
lor. Ei știu că victoriile lor nu pot 
fi despărțite de sprijinul hotărît si 
ajutorul nespus de prețios acordat 
de țările socialiste, de toate po
poarele progresiste și iubitoare de 
pace, inclusiv cel al Statelor Uni
te. La rîndul lor. conștient! de da
toria lor internationalistă. populația 
și F N.E. din Vietnamul de sud ml 
vor precupeți nici un efort pentru 
a învinge agresiunea americană, a- 
dueîndu-și în felul acesta contribu
ția la lupta comună a nonoare’or 
împotriva imperialismului, pentru in
dependentă, pace și progres social.

Tentativă de tergiver
sare a convorbirilor 

de la Paris
PARIS 19 (Agerpres). — Joi 

dimineața a avut loc o nouă în- 
tîlnire între șefii adjuncti ai de
legațiilor R. D. Vietnam și 
S.U.A. la conferința de la Paris 
în problema vietnameză. Dele
gația R. D. Vietnam a dat pu
blicității un comunicat în care 
se citează afirmația Iui Vance 
că dacă forțele patriotice din 
Vietnamul de sud vor lansa 
atacuri împotriva Saigonului, 
„se va crea o situație în care va 
fi imposibil să se ducă convor
biri serioase și să se mențină în
cetarea bombardamentelor asu
pra Vietnamului de nord, iar 
guvernul american ar putea în
treprinde acțiuni militare adec
vate pentru a răspunde atacu
rilor". Partea nord-vietname
ză, precizează comunicatul, a 
respins cu fermitate afirmațiile 
reprezentantului american, de- 
mascînd manevrele S.U.A. des
tinate să întîrzie întrunirea con
ferinței în patru.
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