
SESIUNEA t

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Sîmbătă dimineața au început lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Alături de deputați, în marele sfat al țării, la lucrări iau parte numeroși invitați.Asistă șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Sînt prezenți, de asemenea, ziariști români, precum și numeroși trimiși speciali ai unor agenții de presă și ziare de peste hotare, corespondenți permanenți ai presei străine la București.Ora 10. Sosesc conducătorii partidului și statului. întreaga asistență îi întîmpină cu vii și îndelungi aplauze.în loja din dreapta au luat loc tovarășii : Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Petre Borilă, Florian Dănălache,

Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.în loja din stingă se află membrii Consiliului de Stat.Lucrările sesiunii sînt deschise de președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec.Deputății și invitații păstrează un moment de reculegere în memoria acad. St. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, decedat în perioada de timp care a trecut de la ultima sesiune.Marea Adunare Națională a adoptat apoi în unanimitate următoarea ordine de zi :
1. Alegerea Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România.2. Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.3. Proiectul de lege privind 
înființarea Ministerului Mun
cii.4. Alegerea Consiliului de

Miniștri al Republicii Socia
liste România.5. Alegerea unui vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale.

6. Proiectul de lege privind 
aplicarea unor măsuri de per
fecționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale.7. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului de Stat al 
economiei naționale pe anul 
1968.

8. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat 
pe anul 1968.

9. Proiectul de lege privind 
concediul de odihnă al anga- 
jaților.10. Proiectul de lege pri
vind mărcile de fabricație, de 
comerț și de serviciu.11. Proiectul de lege cu pri
vire la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport.12. Proiectul de lege pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune.

(Continuare în pag. a Il-a)
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TOVARĂȘUL NICOLĂL CEAUȘESCU A FUST ALES 
PREȘEDINTE Al CONSILIULUI DE STAT

TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER A FOST 
REALES PREȘEDINTE Al CONSILIULUI DE MINIȘTRI

CONSILIUL DE STAT

AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

NICOLAE CEAUȘESCU

Emil Bodnaraș — vicepreședinta

Constanța Crăciun — vicepreședinte

Ștefan Peterfi — vicepreședinte

MEMBRII CONSILIULUI DE STAT:

Nicolae Hudițeanu

Petre Borilă Athanase Joja
Anton Breitenhofer Ion Popescu-Puțuri
Ion Cosma Cristofor Simionescu
Constantin Daicoviciu Constantin Stătescu
Vasile Daju Gheorghe Stoica
Constantin Drăgan Ludovic Takăcs
Suzana Gâdea (acob Teclu

mm mulșuLUi nicolae ceaușescu
Stimați tovarăși deputați,

Dați-mi voie «ă exprim cele 
mai vii mulțumiri Marii Adunări 
Naționale pentru încrederea ce 
mi-a acordat-o, alegîndu-mă pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, îndelungate). 
Doresc, de asemenea, să vă mul
țumesc călduros în numele tutu
ror membrilor Consiliului de 
Stat.fVii aplauze).

După cum știți, Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român a adoptat un vast pro

gram privind îmbunătățirea con
ducerii economice și sociale. în
făptuirea hotărîrilor Conferinței 
cere din partea tuturor activiști
lor de partid și de stat, a co
muniștilor și întregului popor e- 
forturi sporite în toate domeniile.

Hotărârile Conferinței prevăd 
creșterea rolului Marii Adunări 
Naționale în activitatea de le
giferare și control. Aceasta con
stituie o manifestare a democra
tismului orânduirii noastre so
cialiste. (Aplauze puternice) Sîn- 
tem convinși că fiecare deputat 
va munci cu și mai mult elan, 
aducîndu-și astfel contribuția la

Vă rog să-mi dați voie ca, în 
încheiere, să vă asigur pe dum
neavoastră, reprezentanții na
țiunii noastre socialiste, întregul 
popor, că voi servi cu credință 
cauza partidului și poporului, 
voi veghea să fie respectate le
gile și Constituția țării, voi mili
ta neabătut, împreună cu cei
lalți tovarăși din conducerea par
tidului și statului, pentru ridi
carea României pe noi culmi de 
progres și civilizație, pentru cau
za socialismului și prieteniei în
tre popoare, a păcii în lume. 
(Deputății și invitații aplaudă 
puternic, îndelung).

Îirogresul patriei noastre socla- 
iste.

De asemenea, se prevede îm
bunătățirea stilului și metodelor 
de muncă, a întregii activități a 
Consiliului de Stat.

Vă asigurăm, tovarăși depu- 
tați, că vom aplica cu fermitate 
principiul muncii colective în 
activitatea noastră, că ne vom 
strădui să îndeplinim în cele 
mai bune condiții îndatoririle ce 
ne revin, atît în înfăptuirea poli
ticii interne, cît și a politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru.(Aplauze puternice)

CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
ION GHEORGHE MAURER — Președintele 

Consiliului de Miniștri
Ilie Verdeț — Prim-vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri
Alexandru Bîrlădeanu — Vicepreședinte al Consiliu

lui de Miniștri și președinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice

Alexandru Drăghici — Vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri

Janos Fazekaș — Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri
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de Miniștri

Iosif Banc — Vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri

Gheorghe Gaston Marin — Vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri

Ion Ioniță — Ministrul forțelor armate
Cornel Onescu — Ministrul afacerilor interne
Corneliu Mănescu — Ministrul afacerilor externe
Maxim Berghianu — Președintele Comitetului de Stat 

al Planificării
Manea Mănescu — Președintele Consiliului Economic 
Aurel Vijoli — Ministrul finanțelor
Ion Marinescu — Ministrul industriei metalurgice
Mihai Marinescu — Ministrul industriei construcții

lor de mașini
Constantin Scarlat — Ministrul industriei chimice
Alexandru Boabă — Ministrul petrolului
Florian Dănălache — Ministrul căilor ferate
Ion Baicu — Ministrul transporturilor auto, navale șl 

aeriene
Mihai Bălănescu — Ministrul poștelor și telecomuni

cațiilor
Alexandru Sencovici — Ministrul industriei ușoare
Bujor Almășan — Ministrul minelor
Emil Drăgănescu — Ministrul energiei electrice
Dumitru Mosora — Ministrul industriei construcțiilor 
Mihai Suder — Ministrul economiei forestiere 
Bucur Șchiopu — Ministrul industriei alimentare 
Aurel Moga — Ministrul sănătății 
Petre Blajovici — Ministrul muncii
Matei Ghigiu — Ministrul de construcții pentru in

dustria chimică și rafinării
Mihail Levente — Ministrul comerțului interior

Gheorghe Cioară — Ministrul comerțului exterior
Ștefan Bălan — Ministrul învățămîntului
Adrian Dimitriu — Ministrul justiției
Petre Lupu — Președintele Comitetului de Stat pen

tru Probleme de Organizare și Salarizare
Nicolae Giosan — Președintele Consiliului Superior 

al Agriculturii
Roman Moldovan — Președintele Comitetului pentru 

Prețuri
Mihai Gere — Președintele Comitetului pentru Pro

blemele Administrației Locale
Pompiliu Macovei — Președintele Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă
Președintele Consiliului Central
al Uniunii Generale a Sindicatelor — ministru
Președintele Uniunii Naționale
a Cooperativelor Agricole de Producție — ministru 
Prim-secretarul Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist — 
ministru pentru problemele tineretului
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In timpul lucrărilor tetlunli Marii Adunări Naționali

• Legea privind organizarea și funcționarea 
Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România

• Legea privind înființarea Ministerului Muncii

• Raportul Comisiilor administrativă și ju- 
ridica

prezentat de deputatul Traian Ionașcu

• Raportul Comisiilor administrativă și ju- 
ridica

prezentat de deputatul Emil Bobu
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SESIUNEA

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare dbi pag. I)Marea Adunare Națională a aprobat apoi programul de lucru al sesiunii. Ținînd seama că la Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967 a fost adoptat principiul ca Marea Adunare Națională, ca for suprem al puterii de stat să lucreze în sesiuni deschise de mai lungă durată, Marea Adunare Națională și-a însușit a- cest principiu, votînd ca actuala sesiune să se considere sesiune deschisă, urmînd ca lucrările să sa desfășoare în plen și în comisiile perma- manente.Trecîndu-ee la primul punct al ordinii de zi, s-a dat citire . scrisorii adresate de tovarășul Chivu Stoica, președintele J Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, președintelui Marii Adunări Naționale, în care arată că, ținînd seama de principiul a- doptat de Conferința Națională a P.C.R. din 6—8 decembrie 1967 ca funcția de președinte a] Consiliului de Stat să fie îndeplinită de secretarul general al C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat întrunit în ședința din ziua de 8 decembrie a hotărît în unanimitate să-și depună mandatul.Marea Adunare Națională a aprobat In unanimitate depunerea mandatului Consiliului de Stat.în continuare ia euvîntul tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al unui mare număr de deputațl din toate regiunile țării, a făcut propuneri în legătură cu noua componență a Consiliului de Stat.

LEGEA
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

MAREA ADUNARE 
NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

HOTĂRĂȘTE I

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALS

' Art L — Consiliul de Miniștri al Republieli Socialiste România, organ suprem al administrației de stat, exercită conducerea generală a activității executive pe întreg teritoriul țării, avînd ca principală sarcină aducerea la îndeplinire a directivelor Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale și la progresul multilateral al țării.Art. 2. — Consiliul de Miniștri este ales de Marea Adunare Națională pe durata legislaturii, în prima sesiune a acesteia și funcționează pînă la alegerea noului Consiliu de Miniștri în legislatura următoare.Art. 3. — Consiliul de Miniștri își desfășoară activitatea potrivit principiului conducerii colective.Consiliul de Miniștri, în întregul său, și fiecare din memorii acestuia sînt răspunzători n fața Marii Adunări Naționale, iar în intervalul dintre îesiuni, în fața Consiliului de Stat. Fiecare membru al Consiliului de Miniștri este răs- ounzător atît pentru propria sa activitate, cît și pentru întreaga activitate a Consiliului de Miniștri.
CAPITOLUL II

ATRIBUȚIILE consiliului 
DE MINIȘTRIArt 4. — Consiliul de Miniștri are următoarele atribuții :a) stabilește măsuri genera's pentru aducerea la înde- «liriire a politicii interne și xteme;b) hotărăște măsurile nece- are privind organizarea șl figurarea executării legilor ;c) conduce, coordonează șl ontrolează activitatea minis- erelor și a celorlalte organe entrale ale administrației de tat, precum și a organelor lo- ale ale administrației de tat ;

Propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales președinte al Consiliului de Stat este primită de întreaga asistență într-o atmosferă de puternică însuflețire. în picioare, deputății și invitații aplaudă puternic, îndelung.Marea Adunare Națională a ales în unanimitate, prin vot secret, Consiliul de Stat.Primit cu vii și îndelungi aplauze, ia euvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.S-a trecut apoi la dezbaterea celui de-al 2-lea punct al ordinii de zi: Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Luînd euvîntul, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, a spus : La sfîrșitul u- nor dezbateri ample care, cunoaștem cu toții, au avut loc în Conferința Națională a partidului ce și-a încheiat ieri lucrările, dezbaterea Proiectului de organizare a Consiliului de Miniștri devine foarte ușoară și pentru acest motiv vă rog să-mi îngăduiți să fiu foarte scurt. Proiectul pe care l-ați primit se situează pe linia transpunerii în viață a hotărîrilor Conferinței. Eu vă rog să-1 vedeți și să-1 aprobați. (Aplauze).Ia euvîntul Traian Ionașeu, președintele Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale, care a prezentat raportul comisiilor juridică și administrativă cu privire la proiectul da lege pus In discuție.

d) elaborează proiectul planului de stat șl proiectul bugetului de stat, precum și orice alte proiecte de legi ; elaborează proiecte de decrete ;e) stabilește măsuri pentru realizarea planului de stat șl a bugetului de stat ; întocmește raportul general cu privire la îndeplinirea planului de stat și contul general de încheiere a exercițiului bugetar;f) înființează întreprinderi, organizații economice și instituții de stat de interes republican ;g) ia măsuri în vederea asigurării ordinii publice, apărării intereselor statului și ocrotirii drepturilor cetățenilor ;h) ia măsuri, potrivit hotărîrilor Consiliului Apărării, pentru organizarea generală a forțelor armate și fixarea contingentelor anuale de cetățeni, care urmează să fie chemați la îndeplinirea serviciului militar ;i) exercită conducerea generală în domeniul relațiilor cu alte state și ia măsuri pentru încheierea acordurilor internaționale ;j) sprijină activitatea organizațiilor de masă și obștești;k) exercită orice alte atribuții stabilite prin lege.Art. 5. —• Consiliul de Miniștri organizează informarea opiniei publice cu privire la principalele măsuri pe care le ia în înfăptuirea politicii interne și externe.
CAPITOLUL III

ORGANIZAREA 
ȘI FUNCȚIONAREA’ 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Art 6. — Consiliul de Miniștri se compune din i președintele Oonsiliului de Miniștri ; prlm-vicepreședlntele și vicepreședinții Consiliului 
de Miniștri; miniștrii, precum și președintele Consiliului E- conomlc, președintele Comitetului de Stat al Planificării, președintele Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare și Salarizare, președintele Comitetului pentru Prețuri, președintele Comitetului pentru Problemele Administrației Locale, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, președintele Consiliului Superior al Agriculturii și președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.Din Consiliul de Miniștri

în cadrul discutării pe articole a proiectului, la propunerea ministrului justiției, Adrian Dimitriu, deputății a- probă schimbarea denumirii Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii și Producției și ale Salarizării în „Comitetul de Stat pentru Probleme de Organizare și Salarizare", iar a Comitetului de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat în „Comitetul pentru Problemele Administrației Locale".Marea Adunare Națională a aprobat In unanimitate, prin vot secret, eu bile, Legea privind organizarea și funcționarea Qonsiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Președintele Marii Adunări Naționale a anunțat că, în prima sa ședință, Consiliul de Stat a ales în funcția de secretar pe tovarășul Constantin Stătescu.în legătură cu această alegere, președintele Marii Adunări Naționale a propus includerea în ordinea de zi a sesiunii a unui nou punct, a- probat de deputați i— Eliberarea tovarășului Constantin Stătescu din funcția de vicepreședinte al Tribunalului Suprem.S-a trecut apoi la dezbaterea celui de-al treilea punct al ordinii de zi: Proiectul de lege privind înființarea Ministerului Muncii.Luînd euvîntul, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a subliniat că este necesar ea problemele referitoare la regimul muncii să fie strînse la un loc In cadrul unui minister. Și a 

fac parte, de asemenea, în calitate de miniștri, președintele Consiliului Central al Uniun’i Generale a Sindicatelor și președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție; primul secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist face parte din Consiliul de Miniștri în calitate de ministru pentru problemele tineretului.
Art 7. — Președintele,prlm-vicepreședintele și vicepreședinții Consiliului de Miniștri alcătuiesc Biroul permanent al Consiliului de Miniștri.La lucrările Biroului permanent al Consiliului de Miniștri participă președintele Consiliului Economic, președintele Comitetului de Stat al Planificării și ministrul finanțelor.Art. 8. — La ședințele Consiliului de Miniștri pot fi con- vocați conducători ai organelor centrale ale administrației de stat care nu sînt membri ai Consiliului de Miniștri; de asemenea, Consiliul de Miniștri poate invita reprezentanți ai organelor centrale ale organizațiilor obștești, precum și orice persoană a cărei prezență se apreciază că ar fi utilă.Art 9. — în îndeplinirea atribuțiilor sale cu caracter economic, Consiliul de Miniștri este sprijinit da Consiliul Economic.Consiliul Economic ! controlează aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român și ale Consiliului de Miniștri în domeniul economic i îndrumează oomislile economice teritoriale; elaborează studii cu privire la perfecționarea continuă a conducerii și planificării economiei.Art 10. — Consiliul de Miniștri este sprijinit în rezolvarea unor probleme de comisii și consilii cu caracter permanent aau temporar, a căror organizare și mod de desfășurare a activității se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 11. — tn exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de Miniștri adoptă hotărîri.Normele privind prezentarea de propuneri în vederea adoptării de hotărîri, precum și desfășurarea ședințelor Consiliului de Miniștri, se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Hotărîrile cu caracter nor

cerut aprobarea acestui proiect de lege.Emil Bobu, președintele Comisiei administrative a Marii Adunări Naționale, a prezentat Raportul comisiilor juridică și administrativă cu privire la proiectul de lege pentru înființarea Ministerului Muncii.După dezbaterea proiectului de lege pe articole, Marea A- dunare Națională a aprobat în unanimitate, prin vot secret, cu bile, Legea pentru înființarea Ministerului Muncii.Trecîndu-se la punctul 4 al ordinii de zi, președintele Marii Adunări Naționale a dat citire scrisorii președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, în care se arată că pentru facilitarea a- plicării măsurilor hotărîte de Conferința Națională a partidului supune aprobării depu- taților depunerea mandatului Consiliului de Miniștri.Marea Adunare Națională a aprobat depunerea mandatului.Luînd euvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al Consiliului de Stat, a propus ca președinte al Consiliului de Miniștri pe tovarășul Ion Gheorghe Maurer. Propunerea, primită cu vii șl puternice a- plauze, a fost votată în unanimitate.Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a propus apoi Marii Adunări Naționale componența Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Prin vot secret, Marea Adunare Națională a ales în unanimitate Consiliul de Miniștri. Rezultatul votului a fost salutat prin vii aplauze.

mativ m publică în Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste 
România.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE PREȘEDINTE
LUI, PBIM-VICEPREȘEDIN- 
TELUI, VICEPREȘEDINȚI
LOR ȘI ALE CELORLALȚI 
MEMBRI AI CONSILIULUI 

DE MINIȘTRI

Art 12. — Președintele Oonsiliului de Miniștri conduce, îndrumează șl coordonează întreaga activitate a Consiliului de Miniștri, în scopul îndeplinirii unitare a tuturor atribuțiilor ce revin Consiliului de Miniștri ca organ suprem al administrației de stat Președintele Consiliului de Miniștri reprezintă Consiliul de Miniștri în relațiile acestuia cu organele și organizațiile din țară, precum și în relațiile internaționale.Hotărîrile Consiliului de Miniștri se semnează de președintele Consiliului de Miniștri.
Ari. 13. — Consiliul de Miniștri poate hotărî ca unele din atribuțiile președintelui să fie îndeplinite, în mod permanent și sub îndrumarea a- eestuia, de către prim-vicepre- ședintele Consiliului de Miniștri.In caz de lipsă aau de împiedicare din orice motiv a exercitării de către președinte a atribuțiilor sale, acestea se îndeplinesc de prim-viea- președlntele Oonsiliului de Miniștri.
Art 14. — Prim-ricepreșe- dintele și vicepreședinții Consiliului de Miniștri ajută pe președintele Consiliului de Miniștri în îndeplinirea atribuțiilor sale.Art 15. — Prim-vicepreșo- dintele șl vicepreședinții Consiliului de Miniștri ia) asigură, în oondițille stabilite de Consiliul de Miniștri, îndrumarea, coordonarea și controlul unor activități sau a diferitelor ramuri ori domenii ale administrației de stat; în exercitarea acestor atribuții, prim-vicepreședintele șl vicepreședinții pot da miniștrilor și conducătorilor celorlalte organe centrale ale administrației de stat dispoziții, care se execută prin ordinele, instrucțiunile sau alte acte ale acestora, prevăzute de lege;b) pot da aprobări, în cazurile și în condițiile stabilite de Consiliul de Miniștri;

Luînd apoi euvîntul, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a mulțumit în numele guvernului pentru încrederea acordată. Vă asigurăm, a spus președintele Consiliului de Miniștri, că în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin vom depune toată priceperea, toată străduința de care sîntem capabili. Sîntem convinși că fă- cînd astfel ne îneadrăm în atmosfera de muncă și de luptă pentru realizarea unui țel măreț, dezvoltarea și mersul înainte al țării noastre.S-a trecut apoi la punctul cinci al ordinii de zi. în urma consultării membrilor Biroului Marii Adunări Naționale și a unui grup de deputați, tovarășul Ștefan Voitec a propus în funcția de vicepreședinte al Marii Adunări Naționale pe deputatul acad. Ilie Murgulescu. Marea Adunare Națională a aprobat în unanimitate, prin vot secret, propunerea făcută.La propunerea Biroului M. A. N., deputății au aprobat eliberarea tovarășului Constantin Stătescu din funcția de vicepreședinte al Tribunalului Suprem.Ședința plenară a Marii Adunări Naționale și-a încheiat apoi lucrările. Tovarășul Ștefan Voitec a anunțat că în conformitate cu principiul sesiunilor deschise, adoptat în ședință, punctele următoare cuprinse în ordinea de zi vor fi puse în discuția comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale. După ce comisiile își vor încheia lucrările, Marea Adunare Națională își va reluat activitatea tn plenul său. (Agerpres)

c) exercită controlul general al activității oricăror organe ale administrației de stat, unități economice, întreprinderi și instituții de stat;d) îndeplinesc orice alte a- tribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul de Miniștri.
Ari. 15. — Membrii Consiliului de Miniștri, conducătorii de ministere sau alte organe centrale ale administrației de stat asigură realizarea politicii partidului și statului în ramurile sau domeniile lor de activitate, răspunzînd de activitatea acestor organe în fața Consiliului de Miniștri.
Art 17. — Membrii Consiliului de Miniștri:a) participă la dezbaterile Oonsiliului de Miniștri și la adoptarea hotărîrilor acestuia;b) propun Consiliului de Miniștri proiecte de acte normative, precum și orice alte măsuri de competența acestuia, pe care le socotesc necesare ;c) prezintă Consiliului de Miniștri dări de seamă asupra activității ministerelor sau a celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe care le conduc.

CAPITOLUL V

SECRETARIATUL GENERAL 
AL CONSILIULUI 

DE MINIȘTRIArt. 18. — Consiliul de Miniștri are un Secretariat General.Secretariatul General al Consiliului de Miniștri este condus de secretarul general al Consiliului de Miniștri, care participă la ședințele Consiliului de Miniștri.Structura organizatorică, a- tribuțiile și normele de funcționare ale Secretariatului General al Consiliului de Miniștri se stabilesc de Consiliul de Miniștri.
CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALSArt. 19. — Decretul nr. 264 din 15 iunie 1957 cu privire la funcționarea Consiliului de Miniștri, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 728/ 1967, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

LEGEA
PRIVIND ÎNFIINȚAREA 
MINISTERULUI MUNCIIȚinînd seama că în Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967 s-a subliniat necesitatea de a se înlătura practica actuală ca de aceeași problemă să se ocupe mai multe ministere și organizații centrale ;Avînd în vedere că în cadrul administrației noastre de stat activitatea privitoare la muncă și ocrotire socială se realizează prin mai multe organe, ceea ce nu asigură coordonarea necesară înfăptuirii în mod unitar și în bune condiții a politicii partidului și statului în aceste domenii.

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste Româniahotărăște :Art. 1. — Se înființează Ministerul Muncii, care înfăptu

RAPORTUL COMISIILOR
ADMINISTRATIVA Șl JURIDICA

PREZENTAT DE DEPUTATUL TRAIAN IONAȘCUComisiile administrativă și juridică ale Marii Adunări Naționale, întrunite în ședință comună în ziua de 8 decembrie 1967, au discutat proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Prevederile proiectului da lege se înscriu pe linia măsurilor adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, cu privire la perfecționarea continuă a formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții sociale, răspunzînd cerințelor actualei etape de dezvoltare a societății noastre. Sarcinile tot mal cuprinzătoare ale statului în opera de desăvîrșire a construcției socialiste impun sporirea simțitoare a obligațiilor și răspunderilor Consiliului de Miniștri, ca organ suprem al administrației de statTrebuie să subliniem din- br-un început, cît privește compunerea Consiliului de Miniștri, elementele care-i aduc o importante întregire înnoitoare și anume cuprinderea, în calitate de miniștri, în organul suprem al administrației de stat a președintelui Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a președintelui Uniunii Naționala a Cooperativelor Agricole de Producție, precum și a primului secretar al Comitetului Central al. Uniunii Tineretului Comunist ca ministru pentru problemele tineretului.Reglementînd tn acest spirit atribuțiile Consiliului de Miniștri, proiectul de lege stabilește că organul suprem al administrației de stat are, ca principală sarcină, înfăptuirea politicii partidului pentru asigurarea progresului multilateral al tării și îndeosebi a dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor economiei naționale.Dezvoltând prevederile constituționale, proiectul de lege
RAPORTUL COMISIILOR

ADMINISTRATIVĂ Șl JURIDICĂ
PREZENTAT DE DEPUTATULAceastă dispersare a dus la o serie de neajunsuri într-unîntrunite in ședință comună în ziua de 8 decembrie 1967, comisiile administrativă $1 juridică ale Marii Adunări Naționale au dezbătut proiectul de lege cu privire la înființarea Ministerului Muncii. Prevederile proiectului de lege corespund hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, ținută în zilele de 6—8 decembrie 1967, care a stabilit un complex de măsuri de o importanță covârșitoare pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei, precum și a întregii vieți socials din patria noastră.

Este cunoscut faptul că, în prezent, de înfăptuirea politicii partidului și guvernului ta domeniul muncii și ocrotirii sociale se ocupă mai multe ministere și organe centrale, cum sînt: Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii, Direcția Generală a Recrutării și Repartizării Forțelor de Muncă, Comitetul de Stat pentru problemele Organizării Muncii și Producției și ale Salarizării, Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale și sindicatele din România. 

iește politica partidului și statului în domeniul muncii șl ocrotirii sociale.Art. 2. — Ministerul Muncii conduce, îndrumează și controlează activitatea privitoare la raporturile de muncă, recrutarea și repartizarea forțelor de muncă, protecția muncii, asigurările sociale de stat și asistența socială.Art. 3. — Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii șl Direcția Generală a Recrutării și Repartizării Forțelor de Muncă se desființează, atribuțiile acestora trecînd asupra Ministerului Muncii.De asemenea, trec asuipra Ministerului Muncii atribuțiile Ministerului Sănătății șl Prevederilor Sociale și ale Comitetului de Stat pentru Proble

asigură reglementarea atribuțiilor largi ale Consiliului de Miniștri. Pe lîngă stabilirea măsurilor generale pentru aducerea la îndeplinire a politicii interne și externe a statului, Consiliul de Miniștri hotărăște măsurile necesare privind organizarea și asigurarea executării legilor, conduce, coordonează și controlează activitatea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat.Deosebit de importante pentru îmbunătățirea în continuare a activității Consiliului de Miniștri sînt atribuțiile sale cu privire la activitatea de planificare, la creșterea capacității de apărare a statului și întărirea forțelor armate, la realizarea politicii partidului și statului în relațiile internaționale.Una din ideile călăuzitoare ale noii reglementări urmărește să dea posibilitatea Consiliului de Miniștri să-și consacre activitatea, în tot mai mare măsură, studierii multilaterale a problemelor dezvoltării viitoare a țării șl elaborării, pe baza unei analize științifice a realităților sociale, a hotărîrilor chemate să ducă la îndeplinirea politicii partidului.Potrivit dispozițiilor constituționale, proiectul de lege reglementează organizarea și funcționarea Biroului permanent al Consiliului de Miniștri, precizîndu-se că, le lucrările acestuia, participă președintele Consiliului Economie, președintele Comitetului de Stat al Planificării șl Ministrul Finanțelor.Prin noua lege se vor spori atribuțiile prim-vicepreședin- telui și ale vicepreședinților Consiliului de Miniștri, acor- dîndu-li-se, în limitele legii, dreptul de a da dispoziții, în problemele curente ale sectoarelor de care răspund, miniștrilor și conducătorilor celorlalte organe centrale ale administrației de stat, urmînd ca aceste dispoziții să se exe

sector de activitate deosebit de important. în același timp, prin aglomerarea organelor sindicale cu administrarea fondurilor de stat de asigurări sociale, se sustrăgea atenția a- cestora de la problemele lor specifice.Pornind de la aceste considerente, proiectul de lege prezentat preconizează crearea unui organ central, unic, al administrației de stat, care urmează să se ocupe de problemele muncii și ocrotirii sociale. Prin înființarea acestui organ central unic, se asigură raționalizarea și perfecționarea aparatului administrației noastre de stat ta problemele muncii și ocrotirii sociale, se simplifică munca de conducere, se înlătură paralelismele existente și, prin aceasta, se întărește răspunderea în îndeplinirea directivelor $1 sarcinilor stabilite.în conformitate cu proiectul de lege propus, principalele atribuții ale Ministerului Muncii sînt: conducerea, ta- 

me de Organizare și Salarizară, privitoare la domeniul de activitate al Ministerului Muncii.Asigurările sociale de stat care funcționează în cadrul sindicatelor trec la Ministerul MuncitArt. 4. — Unitățile teritoriale pentru protecția muncii, pentru recrutarea și repartizarea forțelor de muncă, precum și cela de ocrotire socială subordonate Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, trec în sub- ordinea Ministerului Muncii.Art. 5. — Structura organizatorică, atribuțiile și modul de funcționare a Ministerului Muncii se vor stabili prin lege.Art. 6. — Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale se va denumi Ministerul Sănătății.

cute prin ordine, instrucțiuni sau alte acte ale acestora.Un sprijin real al Consiliului de Miniștri, în înfăptuirea politicii economice a partidului, îl va constitui Consiliul Economic. Așa cum se prevede în proiectul de lege, acestuia îi revin sarcini importante în pregătirea soluțiilor pentru cele mai însemnate probleme în domeniul economic, precum și în exercitarea unui control sistematic și eficace în același domeniu.Punînd în aplicare prevederile Constituției, care a ridicat la rangul de principiu fundamental conducerea colectivă, proiectul de lege consacră, la rîndul său, această puternică garanție a unității de acțiune politică și administrativă a ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat.Ca un corolar firesc el principiului conducerii colective, proiectul de lege înscrie o dublă răspundere: pe de o parte, răspunderea Consiliului de Miniștri în întregul său, iar, pe de altă parte, răspunderea fiecăruia dintre membrii săi, atît pentru propria sa activitate, cît și pentru întreaga activitate a Consiliului de Miniștri. Consiliul de Miniștri răspunde fată de Marea Adunare Națională, ca organ suprem al puterii de stat, iar, ta intervalul dintre sesiuni, față de Consiliul de Stat; membrii Consiliului de Miniștri răspund atît față de Marea Adunare Națională și Consiliul de Stat, cît și față de Consiliul de Miniștri.Ținînd seama de faptul că noua reglementare ce se propune constituie un cadru legal care creează condiții optime pentru îndeplinirea sarcinilor Consiliului de Miniștri și asigură continua perfecționare a organizării șt activității acestuia, Comisiile administrativă și juridică propun ca Marea Adunare Națională să adopte proiectul de lege în forma prezentată.

EMIL BOBUdrumarea și controlul activității privitoare la raporturile de muncă, recrutarea și repartizarea forțelor de muncă, protecția muncii, asigurările sociale de stat și asistența socială. Drept urmare, la data punerii ta aplicare a noii legi urmează să se desființeze Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii, precum și Direcția Generală a Recrutării și Repartizării Forțelor de Muncă, atribuțiile lor trecînd ta competența Ministerului Muncii. De asemenea, Ministerul Muncii preia atribuțiile privind raporturile de muncă, ocrotirile sociale și protecția muncii, ale Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, ale Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii șl Producției șl ale Salarizării, precum și ale sindicatelor din România cît privește asigurările sociale de stat.Pentru consideratiunfle arătate mal sus, comisiile administrativă și juridică propun Marii Adunări Naționale adoptarea proiectului ds lege ta forma prezentată.



LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

COLIUDUMITRU

in- lu-ți- va-

Dragi tovarăși,Prin problemele pe care le dezbatem și prin hotărîrile ce le va adopta, Conferința Națională a Partidului Comunist Român se înscrie ca un eveniment de însemnătate istorică în viața partidului, a întregului nostru popor.înfăptuirea prevederilor cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, la îmbunătățirea organizării administrativ- terițoriale, a întregii vieți sociale, va da un impuls și mai puternic desăvîrșirii construcției socialiste, va ridica România pe noi culmi ale civilizației și prosperității, întărind prestigiul țării peste hotare, contribuind la sporirea fluenței socialismului în mea contemporană.Document de o înaltă nută științifică, de o mare loare teoretică și practică, expresie a modului creator în care partidul aplică adevărurile universal valabile ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale țării — Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al partidului nostru, înfățișează problemele fundamentale ale societății noastre în etapa actuală, reprezentînd în același timp, prin soluțiile originale pe care le aduce, o contribuție prețioasă la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste.In continuare, vorbitorul a «pus :înfăptuirea politicii partajului se află în strînsă legătură cu existența unei discipline de partid ferme, conștiente, liber consimțite la toți comuniștii, indiferent de locul de muncă și de funcțiile ce le dețin.Ocupîndu-se, imediat după Revoluția din Octombrie de problemele disciplinei, Lenin ; d aprecia ca una din condițiile cele mai importante ale victoriei clasei muncitoare împotriva burgheziei. Experiența partidului nostru confirmă întrutotul această teză leninistă, atestînd totodată că disciplina reprezintă unul din
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Prevederile documentelor supuse dezbaterii Conferinței se fundamentează trainic pe o experiență bogată de dezvoltare planificată a economiei naționale, experiență care este continuată pe un plan superior în condițiile noii etape de dezvoltare socialistă a României.întreaga politică a partidului nostru în opera de edificare a societății socialiste, a spus, în continuare, vorbitorul, are drept scop suprem , continua îmbunătățire a con- ; dițiilor de viață materială și spirituală a poporului. Pentru realizarea acestui țel, o importanță hotărîtoare au creșterea continuă și susținută a venitului național, asigurarea unui raport just între fondul I de acumulare și consum. Așa .> cum s-a arătat în mod convingător în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu — pentru realizarea politicii de propășire economică a țării, de asigurare a unui înalt grad de civilizație materială și spirituală a poporului — un imperativ de prim ordin îl constituie menținerea unei rate înalte a acumulării în vederea înfăptuirii consecvente a unui amplu program de investiții — bază sigură a reproducției socialiste lărgite, a creșterii avuției materiale, a ridicării bunăstării generale.în legătură cu aceasta, aș vrea să subliniez că o carac- 

factorii fundamentali ai făuririi noii noastre orîn- duiri.Dacă partidul nostru acționează ca o uriașă forță colectivă, strînsunită în jurul Comitetului Central, îndeplinin- du-și cu cinste misiunea încredințată de clasa muncitoare, de poporul român, la aceasta o mare contribuție o dă faptul că în rândurile lui sînt înregimentați cei mai avansați oameni ai societății noastre, că în interiorul său există o disciplină de neclintit, că membrii partidului formează un singur tot în lupta pentru a da viață liniei sale politice. Tăria partidului, uriașa sa influență în mase, se vădesc și în aceea că în perioada care a trecut de la Congres, efectivul său a crescut cu peste 200 000 de membri din rîndurile celor mai înaintați și destoinici muncitori și țărani, ale celor mai valoroși intelectuali.Așa cum rezultă și din dezbaterile Conferinței noastre, complexitatea sarcinilor, volumul sporit al acestora, reclamă o activitate stăruitoare, dusă pe multe planuri, pentru întărirea continuă a răspunderii comuniștilor în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin.Potrivit concepției partidului nostru, conținutul principal al disciplinei, care nu constituie o noțiune abstractă, este dat înainte de toate de aplicarea neabătută a liniei politice stabilite, a hotărîrilor luate, de respectarea cu strictețe a îndatoririlor statutare de către fiecare membru de partid.Afirmarea și mai puternică a rolului organizațiilor de partid și al comuniștilor în 

nostrucu docu- Confe- o con-
teristică esențială a politicii economice a partidului nostru — a- firmată cu vigoare în mentele rinței — stituie repartizarea rațională pe întreg teritoriul țării a forțelor de producție, grija pentru ridicarea economică și socială a regiunilor și localităților mai puțin dezvoltate în trecut. De roadele acestei politici s-au bucurat și se bucură din plin și oamenii muncii din regiunea noastră. Prin construirea și dezvoltarea u- rior mari obiective ca de pildă, Centrala termoelectrică Luduș, Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tîrgu Mureș, întreprinderea minieră Bălan, ponderea industriei în economia regiunii a crescut la 27,8 la sută.Experiența acumulată de întreprinderile din regiunea noastră în domeniul investițiilor mă îndeamnă să susțin cu toată convingerea o serie de măsuri prevăzute în proiectul de Directive cum sînt: înscrierea noilor obiective în

industriale

toate domeniile de activitate îmbogățesc conținutul disciplinei de partid, mărindu-i dimensiunile și semnificațiile. Respectarea riguroasă a legalității socialiste, a obligațiilor profesionale și de muncă, a regulilor de conviețuire socială — se înscriu printre îndatoririle de bază ale comuniștilor. De strădaniile lor, velul conștiinței și al verenței, dar mai cu de rezultatele practice dite de ei, depinde în instanță afirmarea
de ni- perse- seamă dobîn- ultimă instanță afirmarea tot mai puternică și eficace a partidului ca forță organizatoare și mobilizatoare a maselor.Sfera producției materiale deține rolul hotărîtor în viața societății, se situează pe prima linie în lupta pentru progresul continuu al patriei noastre. Comunistul, ca membru al partidului conducător, nu se poate afla decît pe poziția cea mai avansată a frontului nostru constructiv. în asemenea condiții, atitudinea înaintată în producție, în muncă, respectarea hotărîrilor și dispozițiilor organelor superioare, înfăptuirea exemplară a planului fac parte integrantă din disciplina de partid.

planurile de perspectivă trebuie să se facă întotdeauna pe baza unor studii preliminare cu caracter tehnic și economic, care să fundamenteze necesitatea și eficiența lor ; documentația tehnică și proiectele de execuție să se pregătească cu cel puțin un an înainte de începerea execuției lor.Una din victoriile însemnate ale partidului nostru, ale orînduirii socialiste, a arătat, în continuare, vorbitorul, este, după cum se știe, rezolvarea problemei naționale, pe baza

Subliniind însemnătatea disciplinei, a unei ordine desă- vîrșite în îndeplinirea sarcinilor, vorbitorul a arătat în continuare :Cerințe deosebite se pun în fața comuniștilor cu funcții de conducere în organele de partid, de stat și din economie. Prin natura muncii lor și a funcției cu care sînt investiți, ei trebuie să desfășoare o amplă și susținută activitate în vederea dezvoltării spiritului de răspundere personală a tuturor comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc. Oamenii muncii stimează și respectă cadrele noastre pentru că văd în ele un model de disciplină, profilul militantului social, de o cinste, corectitudine și comportare morală ireproșabile, care nu cunoaște liniștea pînă ce nu are certitudinea că îndatoririle ce-i revin lui și altora au fost duse la bun sfîr- șit. Exigența față de sine și față de cei din jurul său, a- precierea principială, obiectivă a oricărei abateri de la linia și hotărîrile partidului și combaterea ei fără menajamente, ridică prestigiul cadrelor, Ie conferă autoritatea de a pretinde o conduită ireproșabilă din partea tuturor, de a nu îngădui nimănui să aducă nici cea mai ceea ce este disciplinei și tid.Adoptarea me față de prevederile statutare, acțiunea promptă a opiniei organizate a comuniștilor, discutarea la timp, cu răspundere, a cazurilor de nerespectare a disciplinei de partid, — a spus în încheiere vorbitorul, au un puternic efect educativ. Tolerarea unor manifestări străine, de orice natură, în orice domeniu, dăunează atît muncii educative, cît slăbește forța partid.Statornicirea de nezdruncinat, întărirea ei continuă, impun exercitarea unui control eficient în toate verigile din partea organelor și organizațiilor de partid. Numai un control făcut Ia timp este eficient, contribuie la îmbunătățirea activității, la prevenirea neajunsurilor, dezvoltă responsabilitatea și exigența membrilor de partid, a- jutîndu-i să-și îndeplinească ireproșabil îndatoririle.

mică atingere a mai de preț — moralei de par-unei poziții fer- oricine încalcă

și disciplinei, organizației deunei discipline

Putem afirma că în istoria țării prie- unitatea cu poporului naționalitățile nu a fost atît strînsă ca în zi- Oamenii muncii noastră prețuiesc

deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate. Crearea condițiilor pentru a- firmarea liberă, nestînjenită, în viața economică și socială a tuturor oamenilor muncii, constituie o victorie de seamă a politicii marxist-leniniste a partidului, a orînduirii noastre socialiste. ~ niciodată tenia și român conlocuitoare de trainică și lele noastre, din regiunea nespus de mult această prietenie și unitate frățească. O deosebită satisfacție produce locuitorilor de pe văile Mureșului, Oltului și ale Tîrnave- lor faptul că drepturile și libertățile lor politice, juridice și social-culturale au o temelie solidă, concretizată în dezvoltarea într-un ritm susținut a economiei pe aceste meleaguri.In întreprinderile care împodobesc peisajul industrial al regiunii, în unitățile agricole și în instituțiile de știință, cultură și învățămînt, oamenii muncii de diferite naționalități, animați de un fierbinte patriotism, muncesc umăr la umăr în deplină armonie, însuflețiți de aceleași idealuri, ale înfloririi României socialiste, patria noastră comună.Sîntem încredințați, a spus în încheiere vorbitorul, că măsurile care vor fi luate pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului vor contribui la întărirea în continuare a prieteniei și frăției tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — puternica forță motrice a progresului societății noastre.

i
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MIHAI DALEA

de activi-vorbitorul și măsu- partid în contribuit

Document de mare importanță teoretică și practică, Raportul prezentat la Conferință de tovarășul Nicolae Ceaușescu ilustrează caracterul științific, realist și creator al politicii partidului nostru, capacitatea sa de a conduce întreaga viață economică și socială, în concordanță cu legile obiective ale socialismului, cu cerințele evoluției forțelor și relațiilor de producție în fiecare etapă istorică, ținînd seamă de particularitățile concrete și tradițiile țării noastre. Este meritul conducerii partidului, meritul deosebit al secretarului general al C.C. că, fruc- tificînd și generalizînd în- tr-un spirit înnoitor experiența de pînă acum, acționează cu fermitate pentru înlăturarea oricăror metode învechite, pentru promovarea cu consecvență a ceea ce este înaintat în toate domeniile tate.In continuare a spus: Eforturile rile întreprinse de această perioadă au la dinamizarea întregii vieți politice, economice și sociale a țării, a activității statului nostru socialist, atît pe plan intern, cit și în domeniul relațiilor internaționale.în repetate rînduri, partidul nostru a relevat considerentele principiale și cerințele obiective care stau la baza politicii sale în domeniul relațiilor economice internaționale. Apreciind contribuția pe care schimburile multilaterale, precum și colaborarea în producție o aduc la asigurarea progresului fiecărei națiuni, la cauza menținerii și consolidării păcii, partidul a- cordă o atenție deosebită utilizării depline a avantajelor și posibilităților ce decurg din participarea României la diviziunea internațională a muncii. Rodul acestei politici consecvente se materializează în creșterea continuă a volumului comerțului exterior al României, în intensificarea și diversificarea legăturilor ei e- conomice externe.După cum se știe, în domeniul ansamblului relațiilor e- conomice externe ale țării noastre, ponderea principală o au schimburile cu țările socialiste, expresie a faptului că partidul și guvernul nostru pun în centrul activității lor pe plan internațional dezvoltarea relațiilor frățești, de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste. îmbinarea armonioasă a intereselor fiecărui stat cu interesele generale ale sistemului socialist mon-
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este grele dez-

Exprimînd adeziunea mea deplină la proiectul de Directive, încă sub impresia raportului tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, care oglindește cu o admirabilă profunzime și luciditate realitățile economice și social- politice românești, dați-mi voie să mă refer în cele ce urmează la problemele de ordin științific ridicate în aceste importante documente.Epoca în care trăim confruntată cu noi și probleme, provocate de voltarea fără precedent a științei și tehnicii, de crearea u- nei profunde inegalități între țările ajunse la un înalt nivel științific și tehnic și cele în care productivitatea muncii este mai mică, de exploatarea celor din urmă de către primele, factori care au creat pe plan economic situații analoge cu metodele vechiului colonialism politic.Viitorul poporului nostru, poziția țării noastre în lume, succesul nostru în apriga concurență în care sîntem antrenați cu sau fără voia noastră depind de atitudinea noastră față de aceste noi probleme, de corecta noastră informare și de înțelegerea noilor drumuri ale științei și tehnicii, de abilitatea noastră în a prevedea evoluția viitoare a a- cestor activități umane, de politica ce vom urma în materie de cercetare ca bază a economiei țării noastre.Ne este cunoscut tuturora și s-a semnalat în numeroase documente de partid că în ultimii 20 de ani s-a produs un real progres în munca de cercetare științifică în țara noastră. Este just și echitabil ca aspectele pozitive ale acestei activități să fie recunoscute și apreciate în raport cu valoarea lor. De asemenea, se cuvine să aducem prinosul nostru de recunoștință școlii noastre, cu tradiții adinei în trecutul poporului nostru, școală 

dial constituie una din trăsăturile fundamentale ale socialismului, chemat să ofere un model de relații noi, echitabile între popoare. Contribuind la dezvoltarea și înflorirea fiecăruia dintre statele noastre, la afirmarea tuturor națiunilor socialiste, aceste relații noi constituie un factor important în creșterea prestigiului și influenței socialismului pe arena mondială.In acord deplin cu politica generală a Partidului Comunist Român de lărgire a rela-

înregis- schim- Româ- de dez- nu nu-

țiilor țării noastre cu toate statele, indiferent de natura orînduirii lor sociale, sporesc, continuu legăturile economice cu țările capitaliste.O linie ascendentă trează colaborarea și burile economice ale niei cu țările în curs voltare, fapt oglinditmai de creșterea volumului comerțului exterior, dar și de existența a numeroase acorduri comerciale, de plăți sau cooperare economică și tehnică. în perioada 1960—1966, volumul comerțului nostru cu aceste țări a crescut de peste 2,5 ori. Avem acorduri comerciale și de plăți cu numeroase state din Asia, Africa și America Latină. Spre deosebire de relațiile existente în lumea capitalistă, legăturile economice, colaborarea statelor socialiste cu țările în curs de dezvoltare — echitabile prin caracterul lor — sînt menite să contribuie la lichidarea situației grele moștenite de la colonialism, la dezvoltarea forțelor de producție, condiție 

se mai

naționale ; insistă asu- necesității u- strînse legă- între cerce- și practică ; apelează la oa-re-

care a făcut posibile realizările mărețe de pînă acum.Astăzi ni cere însă mult și altceva. Să încercăm să deslușim care sînt cerințele vremurilor noi.In Directive este accentuat rolul determinant al cercetării științifice în dezvoltarea și modernizarea economiei se pra nei turi tare se mobilizarea menilor de știință pentru zolvarea problemelor tehnice și economice cerute de construcția socialistă. In raportul său, tovarășul secretar general a dat acestui apel accente patetice deosebit de impresionante.Pentru a răspunde apelului care ni s-a adresat, pentru ca Directivele să devină realitate, trebuie să reconsiderăm metodele noastre de muncă din. trecut. Directivele ne indică ținta de atins, dar drumul spre ea, noi, oamenii de știință trebuie să-l trasăm, să-l urmăm și să-1 arătăm altora. Este datoria fiecăruia dintre noi ca în sfera noastră de acțiune să imaginăm și să propunem forme concrete pentru transpunerea în practică a principiilor conținute în Directive.Vremurile s-au schimbat și viața ne obligă să ne îndreptăm privirile spre viitor. Sîntem siliți să ne adaptăm, pentru a supraviețui, schimbărilor profunde care s-au produs în lume, să trecem la acțiuni inteligent concertate ș> dirijate. Trebuie să găsim metode pentru a spori nivelul și productivitatea muncii științifice în țara noastră, atît a cercetării fundamentale cît și a celei aplicate. In trecut ne-am complăcut mai mult în pro-

fundamentală pentru consolidarea independenței naționale și asigurarea progresului economic și social al acestor țări.Creșterea continuă a legăturilor noastre economice externe și a colaborării cu toate statele se desfășoară pe temeiul respectării mutuale a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. In concepția partidului tul trainic

internaționalismului Natura sarcinilor ce fața națiunilor so- țelurile comune, se află la dintre ele

nostru, fundamen- al schimburilor e- conomice internaționale îl poate constitui numai dezvoltarea independentă a fiecărei economii naționale. Preocuparea pentru creșterea continuă a economiei naționale a fiecărei țări și progresul ei multilateral, pentru folosirea tot mai eficientă a propriilor resurse materiale sau umane, care au drept rezultat ridicarea nivelului de viață al poporului și sporesc contribuția proprie la întărirea sistemului mondial al socialismului, concordă pe deplin cu principiile marxism-leninismului, ale socialist, stau în cialiste, principiile care bâza relațiilor fac ca între interesele naționale și cauza generală a socialismului să existe o unitate deplină. Nu a existat și nu poate exista vreodată internaționalism fără național,, și nici întărirea sistemului mondial socialist fără întărirea fiecărei țări care face parte din el. Iar aceasta nu se poate realiza decît folosind la maximum, cît mai rațional, întreaga capacitate și umană a națiuniiConsiderate din vedere al relațiilor externe, măsurile pe care le dezbatem, în prezent, își dezvăluie încă un aspect al importanței lor vitale.Repartizarea judicioasă a răspunderilor și competențelor, eliminarea practicilor de centralism excesiv, întărirea după o concepție modernă a structurilor productive și a ce- 

. •» materială respective, punct de economice

bleme de creație științifică. Acum se pun probleme de organizare a muncii științifice. Este o realitate, este o necesitate.Directivele relevă importanța Consiliului Național al Cercetării Științifice, semnalînd ca un început bun în direcția coordonării și valorificării cercetării științifice, elaborarea unui program al cercetării. Ra- liindu-mă la aceste aprecieri pozitive, aș dori totuși să relev că există o deosebire fundamentală între coordonarea cercetării științifice și valorificarea rezultatelor.Consiliul Național al Cercetării Științifice este, Academie, una din instituții științifice ce importante ale cauza actelor normative care îi îngrădesc competența, dar desigur, de ce să nu o recunoaștem, și din lipsă de experiență inerentă începuturilor, Consiliul Național al Cercetării Științifice nu a putut încă aduce toată contribuția sa în desfășurarea cercetării științifice în țara noastră. De aceea salut ca foarte bine-venită lărgirea sferei de competență a Consiliului Național al Cer-

aiături de cele două nedidacti- târii. Din

extinderea cooperării,

lor financiare, posibilitatea o- ferită marilor unități producătoare de a se confrunta pe piața mondială, ca și toate celelalte pîrghii și mecanisme pe care le va pune în mișcare aplicarea acestor măsuri vor crea acel cadru solid necesar afirmării tot mai eficiente a României în arena relațiilor economice internaționale.Referindu-se pe larg la necesitatea unui schimb continuu de valori, la perfecționarea tuturor căilor pentru efectuarea acestuia — printre care un loc important îl ocupă cooperarea— la indicațiile date în această direcție de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R., vorbitorul a spus în continuare :Astăzi, după aproape un an de la adoptarea măsurilor privind cînd primele rezultate încep să se întrevadă constatăm cu un sentiment de satisfacție, justețea indicațiilor conducerii de partid care au stat la baza îmbunătățirii muncii în acest domeniu. Dezbaterile Conferinței Naționale și hotă- rîrile ce vor fi adoptate impun analizarea critică, cu un înalt spirit de răspundere de către toți factorii, a modului cum au fost aplicate în viață aceste măsuri. Acest lucru se cere cu atît mai mult cu cît în aplicarea indicațiilor partidului și guvernului au existat unele amînări și întîrzieri ne justificate, care au frînat, un anumit timp, inițierea și organizarea acțiunilor de cooperare economică.Abordarea cu răspundere a unei probleme de asemenea importanță trebuie să pornească de necesitatea susținut a nale și extinderea continuă a cooperării internaționale există o legătură nemijlocită și că, în scopul creării unor condiții optime pentru elaborarea planurilor economice de perspectivă, trebuie asigurată, de asemenea, o perspectivă îndelungată și sigură comerțului exterior, colaborării economice cu celelalte state.în încheiere vorbitorul a spus :Exprimîndu-mi acordul deplin cu măsurile cuprinse în documentele supuse dezbaterii, cu propunerile făcute în cadrul Conferinței Naționale, am profunda convingere că a- plicarea lor va duce la un puternic avînt al forțelor de producție, la consolidarea relațiilor socialiste, va ridica la un nivel calitativ superior întreaga viață economică și socială a țării dînd un nou și puternic imbold operei de de- săvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.(Cuvîntarea a fost subliniată prin vii și puternice aplauze) 

la faptul că între dezvoltării în ritm economiei națio-

cetării Științifice prevăzută de Directive.Pentru ași putea îndeplini competent sarcina orientării tematicii, a finanțării laționa- le a cercetării, Consiliul Național al Cercetării Științifice, prin comisiile sale, trebuie să dispună de o evidență precisă a tuturor unităților de cercetare din țară, dar în special a laboratoarelor combinatelor, a profilului lor, a bazei lor materiale, a numărului și nivelului forțelor de muncă și a rezultatelor obținute.Cred că una din sarcinile esențiale ale Consiliului Național al Cercetării Științifice este de a se ocupa de laboratoarele uzinale, de tematica și înzestrarea lor, de care ministerele nu s-au ocupat, iar întreprinderile nu s-au putut o- cupa.După părerea mea, Consiliul Național ar trebui să dobîn- dească, cu timpul, în domeniul organizării științei, aceeași autoritate ca actualmente C.S.P. în materie de producție propriu-zisă.Pe linie tehnico-științifică consider că este necesară înființarea, în cadrul Ministerului Industriei Chimice, a u- nui institut sau colectiv de lucru de inginerie chimică, care să întrunească pe cei mai buni specialiști din țară în acest domeniu cu scopul să îndeplinească două sarcini mai importante :Prima ar fi de a studia experimental instalațiile industriale, existente în combinate, în vederea operării acestora la parametrii tehnico-economici proiectați și pentru depășirea acestora, cînd este posibil. Rezolvarea acestei sarcini va a- duce mari beneficii.A doua sarcină a institutului de inginerie chimică este aplicarea în producție a rezultatelor cercetărilor institutelor de cercetare departamentale sau ale Academiei, adică trecerea de la mic la mare.Institutul de inginerie chimică ar urma să preia conducerea științifică a uzinei experimentale de la Dudești și a celei de la Rișnov, precum și a altor stații pilot răspîndite în diferite locuri din țară.Pe linia organizatorică con-
(Continuare tn pag. a IV-a)



LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R.
(Urmare din pag. a IlI-a)sider necesar să se înființeze, în cadrul Ministerului Industriei Chimice (dar probabil și în alte ministere productive), un post de ministru adjunct al cercetării. Sarcina sa ar fi de a răspunde de planul de cercetare al ministerului, în special de aplicarea rezultatelor cercetării în producție,
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IOSIF UGLAR
Dezbaterea în Conferința Națională a Partidului Comunist Român a unor probleme de importanță majoră pentru înflorirea multilaterală a țării, pentru accelerarea ritmului înaintării României socialiste pe calea progresului social este adînc semnificativă. Ea arată înalta responsabilitate pe care partidul o simte față de destinele țării, față de întregul nostru popor angajat eu toate forțele in munca de edificare a noii societăți.După ce a arătat succesele obținute de oamenii muncii din regiunea Maramureș în îndeplinirea sarcinilor ae pian pe 11 luni vorbitorul a spus : Aș vrea să subliniez și eu importanța faptului că documentele pe care le dezbatem înscriu, ca principii de bază ale organizării și conducerii vieții sociale, centralismul democratic și conducerea colectivă, principii care asigură îmbinarea coordonării armonioase u- nitare a activității economice și social-culturale de ansamblu cu participarea largă a cadrelor și specialiștilor ia luarea deciziilor și înfăptuirea lor, cu stimularea largă a inițiativei unităților economice.De mare importanță este faptul că deciziile hotărîtoare ale politicii economice, care angajează răspunderea pentru viitorul națiunii, vor fi luate de forurile supreme ale partidului și statului. Aceasta constituie o garanție de bază că vor fi soluționate cu rezultate optime problemele atît de complexe ale progresului social contemporan.în același timp, lărgire* a- tribuțiilor și competențelor a- cordate întreprinderilor, reali
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CONSTANTIN SCARLAT
Politica clarvăzătoare a Partidului Comunist Român de dezvoltare puternică a forțelor de producție și de valorificare superioară a resurselor naturale existente la noi în țară a deschis un cîmp larg de dezvoltare industriei chimice, care — prin producția sa — reprezintă o sursă inepuizabilă de noi materii prime și materiale cu caracteristici superioare, utilizate pe scară din ce în ce mai mare în celelalte ramuri ale industriei, în agricultură, construcții, transporturi, precum și în producția bunurilor de consum. Astăzi dispunem de o industrie chimică modernă în plină dezvoltare, în care se regăsesc toate sectoarele ei de activitate cunoscute pe plan mondial, concretizate prin fabricarea curentă a peste 6 000 de produse. Crește continuu contribuția industriei chimice la introducerea progresului tehnic în toate ramurile economiei și, pe această bază, la creșterea productivității muncii sociale.Organizarea, din inițiativa conducerii partidului, a primei Consfătuiri pe țară a lucrătorilor din industria chimică a constituit un prețios sprijin pentru îmbunătățirea activității în acest sector. Dezbaterile care au avut loc în cadrul acestei consfătuiri, cri- ticile și indicațiile primite din partea conducerii de partid prin cuvîntul tovarășului secretar general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, ne-au permis să luăm măsuri hotărite pentru lichidarea neajunsurilor existente în această ramură industrială și ridicarea nivelului calitativ al activității colectivelor din întreprinderi și din minister. Rezultatele măsurilor luate, 1* care 8-au adăugat cele reieșite din studiile elaborate cu ocazia acțiunii de organizare științifică a producției șt a muncii, au creat premisele realizării planului producției globale pe anul 1967 în proporție de 100,7 la sută șl obținerii unul volum de beneficii suplimentare de peste 200 milioane lei.Oprindu-ae asupra unor lipsuri ce se manifestă șl în activitatea întreprinderilor din Industria chimică, asupra cau

după aceleași principii și cu aceeași rigoare cum răspund celelalte organe ale ministerului de planul de producție, de planul de investiție și de celelalte planuri.în încheiere vorbitorul a •pus :Așa cum m arată în raportul tovarășului secretar general Nlcolae Geaușescu in studiu se află dezvoltarea 

zarea unei mai mari mobilități funcționale a unităților productive și de desfacere, organizarea conducerii industriei pe cele trei verigi propuse — întreprinderea, centrala industrială, ministerul — vor duce, fără îndoială, la înlăturarea practicilor de centralism excesiv, a paralelismelor în activitatea de conducere, fenomene care s-au resimțit și în economia regiunii Maramureș. Din a- cest punct de vedere consider că măsurile ce se prevăd pentru perfecționarea sistemului de aprovizionare teh- nico-materială a întreprinderilor răspund unor necesități reale, adînc resimțite de viața noastră economică.Sîntem convinși că ansamblul măsurilor preconizate, mecanismul economic întemeiat pe apropierea conducerii de producție, mobilitatea mai mare a întreprinderii, ca și cunoașterea nemijlocită și din timp a cerințelor producției vor permite eliminarea multor greutăți pe care întreprinderile le întîmpină în prezent în problema aprovizionării tehnico-materiale. Pentru a întări spiritul de răspundere în raporturile contractuale, propunem ca prin acte normative să se întărească răs
i

zelor ce le determină șl rele- vînd importanța pe care o au măsurile de îmbunătățire a conducerii planificării economiei naționale și pentru dezvoltarea industriei chimice vorbitorul a arătat în continuare : Raportul tovarășuluiNicolae Ceaușescu prezentat Conferinței Naționale subliniază pe drept cuvînt că în stadiul actual al dezvoltării vieții noastre economice și sociale principiul conducerii unipersonale a devenit anacronic. Multiplele aspecte care se cer analizate în luarea unei hotărîri legate de dezvoltarea curentă sau de perspectivă a activității unei ramuri economice, a unei întreprinderi sau a unui produs depășesc posibilitățile unui singur cadru de conducere, oricât de bine pregătit ar fi acesta. Realizare* unul cadru organizatoric de conducere colectivă în toate organismele vieții economice, de sus pînă jos, aplicarea principiului conducerii șl muncii oolectlve — a arătat în continuare vorbitorul — v* înlătura șl în industria chimică o serie de neajunsuri generate de luarea unor hotărâri arbitrare, de manifestări de voluntarism oare, la actualul nivel de dezvoltare, pot aduce prejudicii serioase 

învățămîntuiui superior. îndrăznesc să exprim speranța că învățămîntul reformat astfel ne va da absolvenții de care are nevoie economia și cultura noastră, în special că va reuși să schimbe metodele de selecție perimate, care constituie o stavilă în învățămîntul nostru superior.Terminînd, exprim convingerea că există soluții bune la 

punderea materială a întreprinderilor și obligativitatea compensării daunelor provocate în urma încălcării disciplinei contractuale de cei vi- novați.Referindu-se la rolul important pe care urmează să-1 aibă centralele industriale în asigurarea cadrului prielnic de manifestare a eficienței procesului de concentrare a producției, vorbitorul a făcut propunerea de înființare a unei centrale industriale mi- niero-metalurgice la Baia Mare. Printr-o asemenea formă de organizare s-ar evita dezavantajele generate de actuala formă de organizare, cînd pentru fiecare dintre cele trei faze ale fluxului tehnolo 

întregii economii naționale.Referindu-se la experiența dobîn- dită în antrenarea unor colective largi de specialiști în rezolvarea unor probleme mai grele, tehnologice sau economice, la cadru] nou, mai eficient pe care-1 deschide participării acestora la conducerea și organizarea producției noua structură de conducere, vorbitorul a precizat: Concentrarea producției chimice în puternice centrale industriale, în cadrul cărora vor fi grupate forțele necesare rezolvării problemelor tehni- co-economice și organizatorice, va permite o folosire mai eficientă a specialiștilor, în eontact permanent cu problemele producției, va înlesni rezolvarea cu mai multă operativitate a necesităților producției, corespunzător liniilor directoare stabilite de partid și guvern, cerințelor progresului tehnico-științific contemporan și ale competitivității economice. Analizînd în cadrul ministerului principiul pe baza căruia trebuie organizate centralele industriale, s-a ținut seama de faptul că unitățile industriei chimice au o interdependență tehnologică. Din aceste motive, am considerat că organizarea centralelor pe pricipiul tehnologic este modul cel mai Indicat. Am avut în vedere că un număr de întreprinderi mici pot fi comasate c* eecții la întreprinderi mal mari cu profil similar. De asemenea, volumul mare de piese da schimb spe- clfloa industriei chimice, precum șl problemele multiple șl complexe pe care le ridică reparațiile în industria chimică ne-au determinat să propunem crearea unei centrala pentru producția pieselor de schimb și a unor utilaje specifice. Aceasta va coordona activitatea în domeniul pro

toate problemele ridicate de dezvoltarea ascendentă continuă a științei și economiei țării noastre, izvorîte din priceperea și munca poporului nostru. Să atacăm și să înlăturăm toate dificultățile cu curajul senin îndreptățit de succesul realizărilor noastre de pînă acum, bazate pe politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român.
gic există unități independente, aparținând unor foruri tutelare diverse. Apartenența sectoarelor de explorare, extracție minieră și metalurgie la aceeași centrală va asigura realizarea unei concepții unitare în problemele de perspectivă ale extracției metalelor neferoase, va stimula preocuparea tuturor sectoarelor pentru calitatea produselor și valorificarea rațională a bazei de materii prime din țara noastră.în ansamblul măsurilor care fac obiectul dezbaterilor în Conferința Națională a partidului un loc important îl ocupă principiile de bază cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale și sistematizarea rurală. Aflate într-o strînsă intercondiționa- re dialectică cu măsurile referitoare la perfecționarea conducerii și planificării economiei, ele vin să coreleze stadiul actual de dezvoltare a forțelor de produeție cu formele de administrație, să dea un avînt puternic valorificării potențelor materiale și umane ale țării.Luminosul program elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, documentele deschizătoare de largi perspective, prezentate în fața ' noastră de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la actuala Conferință’ Națională a partidului, ă spus, în încheiere vorbitorul, însuflețesc întregul nostru popor, stimulează inițiativa și sporesc atașamentul oamenilor muncii față de forța conducătoare a societății noastre — Partidul Comunist Român.în fața acestui înalt for al partidului, țin să exprim hotă- rîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiunea Maramureș, români, maghiari și de alte naționalități, de a-și consacra toate forțele, energia și priceperea pentru a da viață hotăririlor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, 
ducției și desfacerii pieselor de schimb din atelierele proprii ale întreprinderilor chimice și din întreprinderile specializate subordonate direct acestei centrale, urmărind reducerea continuă a importului pe seama asimilării în țară a acestor piese. Echipe specializate ale centralei vor putea presta servicii de reparații întreprinderilor chimice.Ținînd seama de importanța deosebită pe care o are activitatea de proiectare și cercetare pentru nevoile producției chimice, ne propunem să Subordonăm unor centrale, institutele de cercetări și proiectări specifice, cum sînt acelea în domeniul petrochimiei, celulozei și hîrtiei, metalurgiei neferoase, medicamentelor. Subordonarea institutelor de cercetări și proiectări specializate centralelor industriale va permite o intensificare a activității de cercetare în domeniul îmbunătățirii tehnologiilor și al calității produselor, paralel cu cercetările pentru noi produse, urmărind sporirea competitivității produselor noastre chimice pe piața externă.După ce a evidențiat sarcinile deosebite ce vor reveni întreprinderilor, centralelor industriale și ministerelor în realizarea în ritm rapid a investițiilor din industria chimică, a planului de stat pe ramură, precum și răspunderile ce-i revin ministerului în consolidarea organizatorică a centralelor, vorbitorul a spus în încheiere :Dezbaterile, care au avut loc în legătură cu proiectul de Directive adoptat de plenara din octombrie a C.C., se încadrează în practica partidului de a se sfătui cu oamenii muncii în toate problemele importante ale vieții economice și sociale. Conferința Națională a partidului, prin ansamblul da măsuri pe care le va adopta, va conduce mal departe procesul continuu de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, pentru realizarea programului amplu de desăvîrșlre a construcției socialiste în patria noastră.Vorbind în manele întregului oolectlv al Ministerului Industriei Chimice, îmi exprim adeziunea totală la ansamblul de măsuri preconizate, ou convingerea că ele vor asigura condițiile necesare realizării cu succes a Directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, avîntulul continuu în dezvoltarea economiei națcinale.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
9

NICOLAE GIOSAN

Aplicarea măsurilor de îmbunătățire a conducerii șl planificării economiei naționale, primite cu multă satisfacție șl Interes de toți oamenii muncii, va avea o influență dintre cele mai favorabile pentru progresul agriculturii noastre socialiste.De la Congresul al IX-lea, conducerea partidului s-a preocupat tot mai mult de consolidarea agriculturii, de integrarea ei în ansamblul dezvoltării armonioase și unitare a economiei. După cum este cunoscut, s-au adoptat hotărîri de mare importanță în domeniul îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii, înființării uniunilor cooperatiste, desfășurării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, organizării gospodări- i ilor agricole de stat, măsuri , care se încadrează în mod organic în principiile pe care ' actuala Conferință le dezbate.După ce a amintit măsurile inițiate de consiliile agricole pentru traducerea în viață a acestor hotărîri vorbitorul a spus că ele au contribuit la sporirea continuă a producțiilor agricole.în ultimii doi ani, de pildă, producția de cereale a depășit, în medie, cu peste un milion tone prevederile cincinalului, iar efectivele de animale, îndeosebi la bovine și ovine, au ajuns de pe acum nivelele stabilite pentru anii 1969 sau chiar 1970.Vorbitorul s-a oprit, apoi, la unele neajunsuri manifestate în diferitele compartimente ale

Dacă ar fi să stabilim o or

DIALE C T I C A
SUCCESULUI

După felul în care își înde
plinește sarcinile ce-i revin 
prin planul de stat, Vzina de 
mașini electrice din București 
nu face parte din rîndul ace
lor întreprinderi cu „zig-za- 
guri" în activitatea produc
tivă. Colectivul ei îjt calcu
lează succesele precum spirele 
unui stator, și le construiește 
mai bine zis cu migala zida
rului ce așează o cărămidă 
peste alta, după o foarte 
strînsă logică a lucrurilor. Aici 
nu se „trage tare" într-un tri
mestru ca să se recupereze 
nerealizările celor trei luni 
din urmă. „Există o ritmici
tate bună a fabricației noastre, 
ritmicitate care se menține de 
la un timp aproape de nivelul 
teoretic dorit". Sînt cuvintele 
inginerului șef, tovarășul 
Constantin Răduț.

Acum, spre sfîrșit de an, 
mulți dintre cei cu care 
am discutat se conside
ră ajunși pe un pisc de 
unde văd limpede înălți
mea la care s-au ridicat dar și 
potecile care i-au ajutat la 
urcuș. Iată : producția globală 
îndeplinită și depășită cu 4 la 
sută, producție marfă peste 
plan — 5 la sută, productivi
tatea muncii — 2,3 la sută. 
Două milioane și jumătate lei 
economii suplimentare. Bene
ficiile au fost depășite cu 
ceva mai mult peste 11 mi
lioane. Planul a fost realizat 
și pe sortimente, iar la export 
s-a livrat o substanțială pro
ducție suplimentară.

Insistența cu care construc
torii de mașini electrice au 
pedalat pe toate elementele 
organizării științifice a pro
ducției mi s-a părut a fi acel 
resort care a declanșat ener
gii existente în trecut la sta
diul potențial, a generat idei 
care, deși au existat ji mai 
înainte, au îmbrățișat acum 
un perimetru vast, care au per
mis înflorirea inițiativei, tre
sărea la activitate a unor sec
toare unde la un moment dot 
se părea că nu există nioi o 
ieșire. Una din ideile aplicate 
cu multă eficiență, ni se spune, 
a fost echilibrarea capacități
lor maxime ele atelierelor. 
Două erau punctele nodale ale 
aoestei acțiuni i atelierul prese 
și cel de sudură. Ea prese mo- 
tioele „strangulării" proveneau 

acestei Importante ramuri a economiei naționale a- rătînd că acestea se datoresc și faptului că în activitatea de planificare ne-am ocupat mai ales cu repartizarea sarcinilor pe regiuni și raioane, fără a efectua studii a- profundate cu privire la orientarea și profilarea producției, la stabilirea diferențiată și concretă a culturilor și a speciilor de animale pe fiecare unitate în parte.Principiile de îmbunătățire a conducerii și planificării economiei naționale, a spus, în continuare vorbitorul, prevăd ca și în agricultură să fie adoptate noi măsuri, a căror traducere în viață să ducă la dezvoltarea ei în ritm și mai intens, la sporirea producției agricole și a eficienței economice.îmbunătățirea conducerii și organizării agriculturii de stat, potrivit noilor cerințe și condiții create în acest sector, deschide perspective largi organizării științifice a producției și a muncii, generalizării tehnologiilor moderne, creșterii într-un ritm mai susținut a producției și rentabilizării tuturor întreprinderilor și fer

de la utilajele vechi, care nu 
mai corespundeau actualului 
nivel tehnic al producției și 
de la mina de lucru slab cali
ficată. Inutil de intrat în amă
nuntele necesității înlătură
rii efectelor unei atari si
tuații. Mai importante ni 
se par rezultatele: capa
citatea de lucru a prese
lor a crescut cu circa 10—12 
la sută, fapt care a permis u- 
zinei să-și ia angajamentul de 
a da peste plan 1 000 de mo
toare. Tot aici își are sursa și 
asigurarea decalajului realizat 
între atelierul de prese și cele
lalte sectoare ale uzinei. In 
asigurarea ritmicității amintite 
mai sus măsurile luate la prese 
au fost determinante.

• Mașinile electrice și „rul
menții" care le învîrtesc cu 
mii de ture pe minut • O uzi
na care și-a schimbat în acest 
an de trei ori angajamentele
• Ce declara inginerul șef des
pre ritmicitatea fabricației

dine a acțiunilor întreprinse 
pe linia unei mai bune orga
nizări a producției, la punctul 
doi s-ar înscrie activitatea pri
vind tipizarea unor repere și 
procese tehnologice. Folosirea 
planurilor combinate de croire, 
aplicarea tehnologiei de grup 
și reducerea echipamentului 
de S.D.V-uri — toate urmări 
incontestabile ale tipizării — 
sînt avantaje de mare însem
nătate într-o uzină ou o pro
ducție de serie mică și cu 
mare varietate de sortimente. 
Și rezultatele nu s-au lăsat 
așteptate: 292 tone de tablă 
silicoasă pentru tole înscrisa 
la rubrica economii.

Pe imaginara noastră o- 
gendă simțim nevoia să »• 
dăugătn puncte noi: repro- 
iectarea unor produse, in

melor, precum și a fiecărui produs în parte.Generalizarea reorganizării întreprinderilor agricole de stat, începînd cu anul agricol 1967—1968, adîncirea procesului de concentrare și specializare, precum și modernizarea și industrializarea producției vor avea urmări dintre cele mai favorabile pentru dezvoltarea sectorului de stat al a- griculturii.Referindu-se Ia activitatea stațiunilor de mașini și tractoare care, în condițiile reglementărilor actuale, nu își acoperă cheltuielile din veniturile pe care le realizează, fiind prevăzute cu pierderi, vorbi

troducerea mecanizării u- 
nor sectoare ale eviden
ței și de calcul de pro
iectare, crearea unui ser
viciu de autoutilare (construc
tor șef 2 — cum i se spune 
în uzină), a unui atelier în 
care sînt materializate ideile 
constructorului șef.

De fapt, prin înființarea 
serviciului de autoutilare și 
înzestrarea sa cu atelierul ne
cesar, s-a creat premisa ca 
circa 30 la sută din utilajele 
noii hale, aflată în construcție 
la „mașini electrice", să fie a- 
sigurate prin mijloace proprii. 
O serie de mașini și utilaje 
realizate aici au fost patentate 
drept invenții. In ce timp s-a 
ajuns aici ? In mai puțin de 
un an 1

Inutil de spus că în aceste 
zile uzina trăiește febra unui 
sfîrșit de an încărcat, cînd 
grija pentru îndeplinirea tu
turor indicatorilor de plan nu 
face nici un obiect de discu
ție sau îndoieli. Evenimentul 
se împletește însă cu o grijă 
nu mai puțin acută: pregăti
rea producției anului viitor, 
pregătire ce angrenează bra
țele ți mințile unui colecția 
foarte mare. Uzina ea asimila 
în 1968 un număr important 
de produse noi. Am văzut o 
asemenea listă: tipuri noi do 
motoare, echipament perfeo- 
ționat pentru troleibuze, oon- 
vertizoare do frecvențe di
ferite etc. Do curînd s-a făcut 
o trecere în revistă a stadiu
lui In oare se află pregătirea 
la fabricație la aceste produsa, 

torul a arătat că pe baza indicațiilor date de conducerea partidului s-a elaborat un studiu cu privire la îmbunătățirea activității stațiunilor de mașini și tractoare care prevede un program de măsuri menite să asigure funcționarea acestor unități pe principiul gestiunii economice propriiîn activitatea de eercetare, a spua, apoi vorbitorul, eforturile oamenilor de știință vor fi concentrate spre rezolvarea aoelor probleme de care depinde direct sporirea producției agricole, printre care realizarea unor noi soiuri, asigurarea seminței de calitate pentru toate culturile, de material săditor. Metodele agrotehnice vor trebui perfecționate continuu spre a permite o folosire mai bună a mijloacelor mecanice, a produselor chimice, a terenurilor irigate și indiguite. Se vor aprofunda cercetările în domeniul legumicultorii, pomiculturii și viticulturii, culturii cartofilor și sfeclei de zahăr, fundamentate din punct de vedere tehnic și economic toate măsurile care se iau pentru progresul agriculturii. în zootehnie, eforturile vor fi îndreptate mai ales spre rezolvarea problemelor din domeniul reproducției și selecției, asigurarea cu reproducători de înaltă valoare biologică, a furajării raționale, dezvoltînd producția de nutrețuri combinate, în primul rînd pe baza resurselor și posibilităților interne.Tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ea, în încheiere, să apreciez încă o dată grija deosebită pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, o acordă stabilirii celor mai potrivite soluții de conducere și organizare a agricultorii noastre socialiste, în concordanță deplină cu condițiile și particularitățile concrete ale țării și nevoile poporului nostru.

ți altele. Cîteva cuvinte înso
țesc fiecare rubrică, fiecare 
produs. „Realizarea prototi
pului se află în plină desfă
șurare . Pînă la sfîrșitul anului, 
prototipurile urmează a fi o- 
mologate". Sau: „Proiectele 
sînt gata, prototipurile reali
zate ți omologarea lor efec
tuată". Sau: „Pregătirea fa
bricației sub aspectul tehnolo
giei și echipamentului tehno
logic este realizată integral 
pentru... și parțial pentru... 
Pînă la sfîrșitul anului totul 
va fi gata".

O dialectici a succesului ? 
A celui conturat deja și a ce
lui viitor. Da, există așa ceva I 
Planul întocmit în cadrul ac
țiunii de organizare științifică 
a producției cuprinde 32 de 
măsuri, din care 27 s-au apli
cat în acest an și 5 se vor a- 
plica în 1968—1969. Cea mai 
mare parte din măsurile apli
cate în 1967 vor avea drept 
de liberă trecere și în anii ur
mători. Cu un mic adaus. In 
1968, și mai departe, ele nu 
vor mai purta aceeași denu
mire, ci vor fi considerate ca 
lucruri firești, eficiența lor ur- 
mînd a fi integrată ca un re
zultat normal al activității u- 
nei întreprinderi.

Nu ne îndoim că ți în 1968 
va exista încă un plan de mă
suri in care, scriptic, vor 
fi cuprinse alte idei, alte 
gînduri a mii de oa
meni materializate în produse 
mai multe și mai bune obți
nute eu un randament și efi
ciență economică maximă. Un 
asemenea plan la sfîrșitul a- 
nului următor va intra iarăși 
în tezaurul de muncă, de o- 
bișnuință al unei mari uzine. 
Pentru că un colectiv care îți 
schimbă într-un singur an de 
trei ori angajamentele In în
trecerea socialistă (nu pentru 
că acestea ar fi fost la ora 
respectivă sub posibilități) va 
găsi, nu no îndoim, în orice 
etapă resursele rentabilizării 
la maximum a activității sale.

Părăsim uzina ou imaginea 
clară « unui mecanism la ro
tirea căruia toate subansam- 
blele funcționează ireproșabil.

LBODKA

/



„T I E.

/ — Mîine după amiază, se
deschide Festivalul național 
al teatrelor dramatice, amplă 
trecere în revistă a forțelor 
actoricești, regizorale și sceno
grafice puse, în această sta
giune, în slujba dramaturgiei 
românești. închinat celei de a 
20-a aniversări a proclamării 
Republicii, Festivalul va face 
să se perinde pe scenele Ca
pitalei un număr însemnat de 
colective artistice : teatrele 
Național „I. L. Caragiale", 
„C. I. Nottara", de comedie, 
„Lucia Sturdza Bulandra", 
„Ion Creangă" „Barbu Dela- 
vrancea" și Studioul I.A.T.C. 
din București, teatrele Nați
onale din Cluj, Iași ți Craio
va, teatrele din Timișoara, 
Galați, Brăila, Sibiu, Piatra 
Neamț, Tg. Mureș, Botoșani. 
Spectacolele prezentate vor 
îmbrățișa o arie largă a re
pertoriului național, de la 
1. L. Caragiale, Camil Petres
cu, Lucian Blaga și Al. Kiri- 
țescu pînă la Horia Lovines- 
cu, Aurel Baranga, Al. Voitin 
și Dorel Dorian. Este demn 
de remarcat că în Festival vor 
intra și un număr de specta
cole cu piese de debut ale 
unor autori ca Valeriu Ana- 
nia, Dumitru Solomon, Do
minic Stanca, Leonida Teodo-

INFOR.Sîmbătă dimineață, a părăsit pitala delegația Tineretu- -ri Mișcării Naționale a Revoluției (J.M.N.R.) din Congo (Brazzaville), condusă de O- nanga Jean Pierre, secretar al Consiliului Central Executiv

rescu, Paul Cornel Chitio sau 
Sorin TiteL Alături de alte 
cîteva spectaoole cu caracter 
experimental, ele vor fi jucate 
în reprezentații de matineu, 
marcînd tendința de înnoire 
eare se face simțită în ultima 
vreme în viața noastră tea
trală. De altfel, Festivalul va 
constitui, fără îndoială, un ex
celent prilej de afirmare nu 
numai a dramaturgilor debu- 
tanți, dar și a tinerilor regi
zori, actori și pictori sceno
grafi, a căror prezență în spec
tacole este mult mai masivă 
decît în stagiunile trecute.

Premii pentru cel mai bun 
spectacol, cea mai bună regie, 
cea mai bună scenografie, cea 
mai bună interpretare mascu
lină și femenină, precum și 
circa 30 de mențiuni (decer
nate de un juriu care cuprin
de personalități de prim rang 
ale vieții teatrale) vor încunu
na cele mai valoroase prezen
țe artistice.

Ziarul noastru va consem
na zilnic, pe toată durata 
Festivalului, detalii asupra 
spectacolelor prezentate, ur
mărind cu precădere partici
parea și afirmarea artiștilor 
din generația tînără.

S. C.

MAȚIENațional al J.M.N.R., care, la invitația C.C. al U.T.C., a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C. Constructori la înălțimi Foto: O. PLECAN

■ LUNI ÎN CAPITALA

ÎNCEPE FESTIVALUL
NAȚIONAL AL TEATRELOR

DRAMATICE

Arta amatoare studențea
scă, definită nu numai prin 
entuziasm și prin bun gust 
artistic, căreia i se alătură 
reale calități interpretative 
și-a cîștigat un binemeritat 
pestigiu în ambianța cultu
rală a lașului universitar, bu- 
curtndu-se de aprecieri elo
gioase din partea publicului 
spectator. In aceste zile tra
diționalul „Festival al artei 
studențești ieșene" oferă pu
blicului într-o succesiune de 
manifestări eultural-artistice 
o imagine reprezentativă 
pentru munca pasionată a 
formațiilor artistio» din insti-

„CIZMULIȚELE 

MOTANULUI 

Ml SE PO

TRIVESC"

Interviu cu soprana 
Cornelia Angelescu

Duminică dimineața la 
Opera Română, spectacol cu 
„Motanul încălțat". Motanul: 
Cornelia Angelescu, pentru 
prima oară în acest rol. 
Aplauzele răzbat prin corti
na căzută. Se risipesc ulti
mele emoții...

— E primul dumneavoastră 
rol mare 1

— Ce înțelegeți prin rol 
„mare" toate rolurile sint 
mari cînd pui în ele tot sufle
tul. Cronicarii au născocit 
rolurile „mari* si „mici".

— Atunci, « primul dum
neavoastră rol principal ?

•— P» scena Operei, da.

ROMĂ
tute și casa de cultură a tine
retului și studenților. Dedicat 
celei de-a XX-a aniversări a 
proclamării Republicii, Fes
tivalul „Ție, Românie" are, la 
a doua sa ediție, semnificația 
unui omagiu festiv, prinos 
de bucurie cu care studenții 
ieșeni întimpină sărbătoare* 
întregului popor român.

După debutul de dumini
că, simultan cu vernisajul 
unei expoziții de artă plastică 
și fotografie a studenților, de 
ourfnd a fost prezentat spec
tacolul „Goana după fluturi" 
ta interpretarea echipei de 
teatru a easel de cultură a ti- 

însă la Studioul Conserva
torului „Ciprian Porumbes- 
cu“ și apoi într-un turneu 
prin Maramureș, am inter
pretat rolul Norinei din Don 
Pasquale. Tot la Studio am 
cîntat în Orfeu de Gluck, ro
lul Amorașului și în „La 
Serva Padrona" de Pergole- 
ssi. Roluri, care, fără să fie 
principale, le-am cîntat cu 
pasiune.

— Intr-adevăr, tntrucît 
v-am ascultat atunci cu plă
cere. Pe care din rolurile 
acestea, însă, îl considerați 
„adevăratul debut ?“

N I E“
n«netului și studenților. în 
următoarele zile, pînă la 21 
decembrie, vot apare pe sce
na festivalului folcloric al 
Universității „Al. L Cuza" 
echipe de teatru ale Institu
tului politehnic, Institutului 
agronomic, Institutului medi- 
oo-farmaeeutio »to. Susțin 
concerte orchestra „Meteor", 
formația de muzică do came
ră a studenților medictalști. 
Intîlniri remarcabile sa anun
ță a fi spectacolele brigăzii 
„Seringa și acelea ale for
mațiilor de dansuri populare 
ale studenților din Bacău și 
Suceava.

ION TBONAC

— Cu siguranță „Motanul". 
Mi-e foarte drag. CizmuUțele 
lui mi se potrivesc perfect. 
Sar mai ușor în ele cînd aud 
copiii din sală rîzînd. Și apoi 
opera pentru copii mi-a pus 
probleme deosebite din punct 
de vedere vocal și scenic a 
căror învingere îmi dă satis
facție. Insă, trebuie să re
cunosc că, fără ajutorul regi
zorului Hero Popescu și al 
compozitorului si dirijorului 
Cornel Trăilescu, n-aș fi iz
butit „să-l înghit p» căp
căun" 1

N. SPIRESCU

RAPID
Ieri, pe stadionul Giulești 

din Capitală, în meci restan
ță pentru campionatul cate
goriei A la fotbal, echipa Ra
pid București a întrecut cu

A DOUA VICTORIE A HOCHEIȘTILOR 
ROMANI IN CANADAGontinuîndu-șl turneul în

Canada, selecționata de ho
chei pe gheață a României 
4 f'ntijnit în orașul Shawville 

Foff, nația „Pontiacs" pe care 
a ț nvins-o cu scorul de 6-—0 

-0, 0—0, 4—0). Cele 6 go- 
Uti au fost marcate de Csaka

RUGBI
ASTĂZI A 12-A PARTIDĂ 

ROMÂNIA —FRANȚA
Astăzi, la Nantes, are loo 

tradiționala întîlnire interna
țională de rugbi dintre selec
ționatele Franței și României. 
Jocul este așteptat cu deose
bit interes, deoarece întot
deauna rugbiștii români au 
oferit partide spectaculoase 
în compania valoroasei for
mații franceze de nenumărate 
ori cîștigătoare a „Turneului 
celor 5 națiuni". După antre
namentele efectuate sîmbătă.

JIUL 3-1
scorul de 3—1 (1—0) pe Jîul 
Petroșeni. Au înscris Dinu, 
Codreanu, Năsturescu, res
pectiv Peronescu.

(2), Pană, Calamar, Moto și 
Varga. La med au asistat 
2 000 de spectatori. Din cele 
4 meciuri susținute pînă în 
prezent, echipa României a 
cîștigat două, a pierdut unul 
și a obținut un rezultat de 
egalitate.

au fost alcătuite formațiile, 
după cum urmează:

Franța : Lacaze, Capende- 
guy, Trillo, Lux, Lenient, 
Maso, Mir, Carrere (căpita
nul echipei), Herrero, Rupert, 
Plantefol, Dauga, Esponda, 
Cabnier, Berejnoi.

România : Penciu, Vusek, 
Irimescu, Dragomirescu, Ni- 
ca, Oblemenco, Florescu, 
Rășcanu, Demian (căpitanul 
echipei), Ciobănel, Țuțuianu, 
Veluda, Dinu, Onuțiu, Ba
ciu.

Campionatul republican 
masculin de baschet progra
mează astăzi dimineață în 
Capitală, două partide inte
resante. Meciurile se vor des
fășura în sala Floreasca după 
următorul program : ora
10,15 i Steaua București — 
Comerțul Tg. Mureș; ora 
11,80: Politehnica București 
—- Crișul Oradea.

In țară se vor disputa ur
mătoarele partide : masculin : 
Universitatea Timișoara — 
Universitatea Cluj; Politehni
ca Iași — I.C.F. București ; 

In curInd

„SERILE" SCÎNTEII TINERETULUI
EDIȚIA A V-A

dedicată celei de a 20-a aniversări a 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Cu acest prilej, Scînteia tineretului organizează un CONCURS 
dotat cu PREMII pentru cele mai bune VERSURI DEDICATE PA
TRIEI, scrise de cititorii ziarului. Lucrările vor fi trimise pînă la 20 de
cembrie a.c. pe adresa:

„Scînteia tineretului", Piața Scînteil, nr. 1.

Politehnica Galați — Rapid 
București; Farul Constanța 
— Dinamo București; femi
nin : Mureșul Tg. Mureș — 
Universitatea Clui i Crișul 
Oradea — Progresul Bucu
rești.

★

Campionul mondial de box 
la cat mijlocie Emile Griffith 
(S.U.A.) a sosit la Roma în 
vederea meciului pe care-1 
va susține la 15 decembrie 
la Palazzo dello Sport în 
compania italianului Remn 
Golfarinl. într-o declarație 

făcută reprezentanților presei, 
Griffith a spus t ,An> accep
tat această întîlnire deoarece 
se pare că Golfarinl este un 
pugilist curajos care preferă 
ofensiva. Asemenea adver
sari îmi plac foarte mult".

★
Intre 19 și 22 deoembria la 

Palatul Sporturilor din Mos
cova va avea loc un turneu 
internațional de box cu par
ticiparea unor sportivi valo
roși din 7 țări i Olanda, Fin
landa, Iugoslavia, Ungaria, 
R. D. Germană, România și 
UR.S.S.

A B C
Foto t CIUBOTARU VIRGIL — București

Expoziția clu
jeană „20 de ani 
de la proclamarea 

Republicii44
La Ctaj ►» Mă. 

de cuttad ta pavilionul dta 
parcul orașului, «rporițte „20 
da ani de la proclamarea Re
publicii, realizări și perspec
tive ta dezvoltarea regiunii 
Cluf. Expoziția prezinți 
cele mai de seamă nwcea» ob
ținute ta Industria și agri
cultura regiunii, ponderea a- 
certora ta economia națională, 
ta comerțul interior și exte
rior. Datele pe cere vizi
tatorul le are ta dispoziție zu
grăvea» amplul tablou ăl rea
lizărilor din toate domeniile 
de activitate. Astfel, în peri
oada 1948—1967 au luat ființă 
ta regiune 37 de obiective in
dustriale și social-culturale. 
Alte panouri oglindesc dez
voltarea învățămlntalul supe
rior. în Cluj existau în 1947 
opt facultăți cu 9 452 studenți, 
tar astăzi orașul numără 25 de 
facultăți în care învață aproa
pe 20 000 de studenți.

&

CINEMA • TELEVIZIUNE

REÎNTOARCEREA LUI BUR- 
COUF

rulează la Patria (orei» 10 ;
12,ÎS ; 14,30 ; 18,45 ; 19 ; 21,15),
Festival (orele 9 ; 11,15 ; 18,30 ;
18,15 ; 18,45 ; 21).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
m

rulează la Republica (orele
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21).

LOANA
rulează la Feroviar (orele 
(9,15; 11,30; 14; 16.30; 19;
21,30), Excelsior (orele 8 ; 10,15;
12,45 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15), Me- 

‘ lodia (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16,15 ; 18,45; 21).

CONTELE BOBBT, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Luceafărul (orei» 
8,30; 10,80; 12,80; 14,80:
16.30 ; 18,45 ; 20,45), București
(orele 8,45 ; 11,15 ; 18,48 ; 18,18 ; 
18,45; 21), Modem (orei»
9.30 ; 11,« ; 14 ; 16,18 ; 18,30 ;
80.45) .

UN BĂRBAT 91 O FEMEIE
rulează la Central (orei» 8 î
10.30 ; 13,18 ; 18 ; 18,48 ; 81,80).

NOTA ZERO LA PURTARE
rulează la Cinemateca (orele 
(9,45 ; 12).

UN TAXI PENTRU TOBRUK
rulează la Capitol (orele 8,18 ; 
11,30; 13,45; 18,15; 18,30 ;
20.45) , Grivlța (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30).

CINE VA DESCHIDE U9A?
rulează la Lumi»a (orei» 8,45—
18.30 în continuare; 18,80;
20,30), înfrățirea între popoare 
orele 14 ; 18 ; 18ț 20), Moților 
orele 15,30; 18; 20,30).

PROFESORUL DISTRA? 
rulează la Victoria (orele 9 ;
11.18 ; 18,30; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Bucegi (orele 9 ; 11; 13 ; 18 ;
18.18 ; 20,30).

PRIZONIERA DIN CAUOAZ
rulează la Doina (orei» 11,80 ; 
18,45; 16; 18,80; 20,45).

DUMINICĂ LA NEW FORK
rulează la Union (orele 14 ;
15.30 ; 18 ; 80,80).

NĂICĂ ?! VEVERIȚA — MI
HAIL KOGĂLNICEANU — ÎN 
CĂUTAREA TIMPULUI PIER
DUT — ROMANII $1 MAREA 
REVOLUȚIE — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC Nr. 18 — A SOSIT 
VACANTA MARE

rulează la Timpuri Noi (orei» 
9—21 în continuare).

OAMENI ÎN RULOTĂ
rulează la Giulești (orele
18.30 ; 18 ; 20,30).

ZOBBA GRECUL
rulează la Dada (orele 7,45—<
20.30 în continuare).

prostănacul
rulează la Buzeștl (orei» 10] 
14; 1630; 18,48; 21).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Gloria (orei» 9;
11.18 ; 13,80 ; 18 ; 18,18 ; 20,80), 
Volga (orele 10 ; 12 ; 14 ; 18 ;
18.18 ; 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Unirea (orele 11;
18 ; 18,18 ; 20,80).

O FATĂ FERICITĂ
rulează la Tomis (orele 9;
11.18 ; 18,48 ; 16 ; 18,18 ; 20,80),
Aurora (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15,30 ; 18 ; 20,30), Flamura (o- 

rel» 9 ; 11,18 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30).

SPARTACUS
(ambele serii)
rulează la Flacăra (orele 15 ; 
18,48).

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Vitan (orei» 14,45 ; 
17,30; 20).

9,10 — Emisiune pentru copii 
și tineretului școlar s — Film i 
Sandi, să asculți de mămica. — 
Film serial i Meteor XL-5. — 
Aventurile eohipajului Val-Vîr- 
tej — „La telefon o moștenire" 
(reluare). 10.30 — Emisiunea 
pentru sate. 12,15 — Concert 
simfonic. Concertul pentru orgă 
și orchestră în Re major de 
J. S. Bach. 13,25 — Fotbal: 
Steaua-Petrolul. 17,15 — Spec
tacol muzical-coregrafio în in
terpretarea Ansamblului „Cio- 
cîrlia". 18,00 — Curierul artelor. 
Emisiune de actualitate teatrală, 
muzicală și plastică. 18,30 — 
Magazin 111. 19,30 — Telejur
nalul de seară. 19,50 — Film 
artistic : Puștancele. 21,15 — Tea
tru în studio: „Fii cuminte, 
Cristofor" de Aurel Baranga. 
22,55 — Telejurnalul de noapte.

Un nou vaccin
In zece laboratoare stoma

tologice din America șl Sue
dia m fabrică actualmente un 
eficace vaccin contra cariilor 
dentare. Se para că inițiativa 
aparține microbiologiștilor de 
la Institutul de cercetări den
tare din Chicago, care au 
identificat un anticorp al 
streptococului 8. L, grație 
microscopului electronic. An
ticorpul descoperit apare nu
mai în sîngele persoanelor cu 
dantură perfectă. Noul vaccin, 
odată introdus în organism pe 
cale cutanată, distruge defini
tiv streptococul care provoacă 
neplăcuta maladie dentară.

Culori fi Imagini
îndelungate cercetări biolo

gice au dus la concluzia că 
fiecare specie animală evolu
ează într-un univers vizual 
specific. Omului îi e dat să 
perceapă cele mai multe cu
lori. Un simț vizual dezvoltat 
se mai întilnește la maimuțe, 
veverițe și pești. Insectele au 

| '
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L r e n t r u.. ti ki g r e rr

în general capacitatea de a 
diferenția imagini foarte apro
piate în timp. Și mai curios 
este faptul că taurul nu dis
tinge culoarea roșie. Pînza 
toreadorului este gri pentru 
animal. Cîinele și calul, ani
male pe care le considerăm 
relativ evoluate, au o vedere 
foarte rudimentară. Fiecare 
specie își decupează în lumea 
înconjurătoare un univers a- 
daptat nevoilor sale.

Un riu insecticid
Naoigînd pe Rio Negro, a- 

fluent al Amazonului, biolo
gul american Caroil Williams 
a remarcat lipsa insectelor in 
această regiune. Izolînd ți 
concentrind componența chi
mici ai apei din acest riu, 
cercetătorul a ajuns la con
cluzia că aceștia împiedică 
metamorfoza larvelor de in
secte. Apa din Rio Negro, 
infuzie de plante și arbori, 
va servi astfel luptei împotri
va insectelor dăunătoare din 
alte regiuni.

Pacificul traversat 
înaintea lui 

Magellan
Un manuscris pe mătase 

chinezească, datînd de apro
ximativ 2 500 ani, a constituit 
singurul subiect al unui sim
pozion reunit la Universitatea 
Columbia. Manuscrisul are o 
deosebită valoare documenta
ră, nu numai prin faptul că 
servește la înțelegerea unui 
număr de 300 caractere de 
text chinezești, după mărturia 
specialiștilor de la Universita
tea din Hong-Kong, ci și da
torită asemănărilor uimitoare 
ale celor 12 desene (pe care 
le conține) cu creaturile divi
ne ale căror reprezentări au 
fost găsite în America de sud. 
Acestea din urmă datează din 
aceeași perioadă.

Iată, așadar, încă o măr
turie a vechilor legături între 
cele două coaste ale Pacificu
lui, cu mult înaintea epocii 
lui Magellan.
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Greve ale studen-

filor spanioli
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Demonstrațiilor organizate 
de studenții de Ia Universita
tea din Madrid li s-au alătu
rat vineri peste 5 000 de stu- 
denți ai altor universități din 
Spania, care au hotărît să 
declare o grevă de solidarita
te. Studenții de la Universi
tatea din Saragosa au adresat 
rectorului o scrisoare în care 
cer eliberarea colegilor lor 
madrilieni arestați în timpul 
ciocnirilor cu poliția.
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ITALIA'. — Aspect de Ia recentul marș al păcii desfășurat 
sub lozinca luptei împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

NEW YORK 9. — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : în Comitetul O.N.U. 
pentru problemele economice și 
financiare au început dezbateri
le asupra raportului Consiliului 
Economic și Social (ECOSOC), 
în cadrul cărora 18 țări euro
pene, printre care cele 9 state 
coautoare ale rezoluției din 1965 
cu privire la acțiunile pe plan 
regional pentru îmbunătățirea re
lațiilor de bună vecinătate între 
țările Europei (Austria, Belgia, 
Bulgaria, Danemarca, Finlanda, 
Iugoslavia, România, Suedia și 
Ungaria), au prezentat un pro
iect de rezoluție referitor la in
tensificarea cooperării economi
ce intereuropene.

în acest proiect, după ce se 
menționează rezoluția din 1965 
privind dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și a cooperării în
tre statele europene cu regimuri 
social-politice diferite în dome
niile politic, economic, tehnic, ști
ințific, cultural și alte domenii, 
rezoluție inițiată de România, se 
ia act de progresele înregistrate 
de comisia economică pentru Eu
ropa în cei 20 de ani de exis
tență și se indică ca statele mem
bre ale acestei comisii să-și in
tensifice cooperarea, atît în in
teresul reciproc cît și în interesul 
comunității internaționale, în spe
cial în interesul țărilor în curs 
de dezvoltare.

Proiectul de rezoluție a fost 
prezentat de delegatul Austriei, 
Kurt Waldheim și a fost sus
ținut de reprezentantul Iugosla
viei, Anton Vlatusa, Luînd apoi 
cuvîntul șeful delegației române, 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a subli
niat că România acordă o aten
ție specială rolului care revine 
comisiilor economice regionale 
în întreaga activitate a Națiuni
lor Unite în domeniul economic 
și social.

Interesul României pentru 
preocupările comisiei în direcția 
dezvoltării cooperării economice 
internaționale — a spus el — 
este determinat de faptul că 
principalul obiectiv al acestui or
ganism al Națiunilor Unite „de 
întărire a relațiilor economice ale 
țărilor europene atît între ele, 
cît și cu celelalte țări ale lumii" 
este în deplină concordanță cu 
unul din obiectivele de bază ale 
politicii noastre externe, și anu
me acela de a promova înțele
gerea și cooperarea cu toate ță
rile, indiferent de regimul lor 
politic și economic, pe baza res
pectării principiilor suveranității, 
independenței, egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

Adunarea Generală a O.N.U., 
întrunită in ședință plenară, 
joi după-amiază, a adoptat cu 
87 de voturi pentru, nici unul 
contra și 29 de abțineri un 
proiect de rezoluție in legătu
ră cu problema încheierii unei 
Convenții privind interzicerea 
folosirii armelor atomice, 
proiect aprobat în prealabil 
de Comitetul politic. După 
cum se știe, coautori ai aces
tei rezoluții sint 10 țări prin
tre care și România.

Un alt proiect de rezoluție, 
printre autorii căruia se află 
și România, a fost aprobat in 
unanimitate joi după-amiază 
de Comitetul politic, urmind 
să fie înaintat Adunării Ge
nerale. Este vorba de Proiec
tul cu privire la resursele 
marine, care prevede înfiin
țarea unui Comitet ad-hoc a- 
vind ca sarcină să întreprindă 
un studiu asupra promovării 
cooperării internaționale in ce 
privește exploatarea, conser
varea și folosirea resurselor 
de pe fundul mărilor și ocea
nelor. Printre cei 35 de 
membri ai comitetului ad-hoc 
a fost aleasă și România,
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încordarea din Yemen CONFERINȚA DE LA CAIRO

Lupte violente 
capitalei

în împrejurimile 
yemenite

Corespondentul din Sanaa al 
ziarului „Al Ahram" relatează 
că situația din Yemen continuă 
să fie încordată. Forțele guver
namentale desfășoară lupte vio
lente împotriva triburilor rega
liste conduse de mercenari în 
jurul capitalei. Mai mult de 
1 000 de mercenari — belgieni, 
francezi, vest-germani, ameri
cani și englezi — afirmă_ ziarul, 
s-ar afla 
regaliste.

în rîndurile forțelor 
Acțiunile se lovesc de

rezistența trupelor republicane, 
în special ale celor făcînd parte 
din unitățile mobile ale armatei 
și ale corpurilor de parașutiști. 
Calmul domnește în celelalte re
giuni ale Yemenului. Pe de altă 
parte, un purtător de cuvînt al 
armatei yemenite a declarat că 
au fost respinse unele încercări 
ale dușmanilor de a se infiltra 
pe teritoriul țării în regiunile 
din nord-est.

Sîmbătă în capitala R.A.U. 
a început conferința miniș
trilor afacerilor externe ai 
țărilor arabe. Siria care a- 
nunțase că nu va participa la 
reuniunile interarabe este 
reprezentată de ambasadorul 
său la Cairo, Sami Droubi. 
Numeroși observatori califică 
prezența siriană la conferința 
miniștrilor de externe arabi 
de la Cairo drept semn al 
unei modificări a poziției Si
riei față de problemele O- 
rientului Apropiat.

dramatică

hot
Premierul Turciei

despre problema cipriotă

Primul ministru turc, Suleyman Demirel, a făcut o decla
rație la radio in care și-a exprimat părerea că existența 
gărzii naționale cipriote reprezintă un obstacol important în 
calea unei rezolvări definitive a problemei Ciprului.

O

O
0 problemă dificilă:

CAFEAUA

La 10 decembrie se 
sărbătorește „Ziua 
drepturilor omului".
Cu 19 ani în urmă, A- 
dunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor 
Unite a adoptat „De
clarația universală a 
drepturilor omului". în 
anul 1950, sesiunea A- 
dunării Generale a 
O.N.U. a adresat sta
telor membre și 
niei

opi- 
publice mondi

ale recomandarea 
fiecare an, 

aniversării
în 
ocazia 
doptării acestui 
portant document

ca 
cu 
a- 

im-
să

și nu include măsuri 
practice pentru traduce
rea în viață a principi
ilor proclamate) De
clarația adoptată la 10 
decembrie 1948 a ușu
rat ulterior luarea u- 
nor măsuri care au 
promovat în continuare 
respectarea drepturilor 
omului. în acest sens, 
merită subliniat faptul 
că o serie de documen
te au fost adoptate la 
O.N.U. privind egali
tatea în drepturi a fe
meilor cu bărbații, de
clarația drepturilor co
pilului, eliminarea tu-

Premierul turc a subliniat că 
recentul acord greco-turc, potri
vit căruia trupele introduse clan
destin pe insulă de către cele 
două părți vor fi retrase, nu a 
înlăturat cu totul primejdia unui 
război, Înlăturarea acestei pri
mejdii „poate fi asigurată numai 
o dată cu soluționarea finală a 
problemei Ciprului. Evacuarea 
trupelor regulate grecești a dat 
însă celor două țări posibilitatea 
de a negocia o soluție". Suley
man Demirel a subliniat, totoda
tă, că Turcia nu are ambiții te
ritoriale în Cipru, dar nu va re
nunța nici o dată la dreptul de 
a proteja comunitatea turco-ci- 
priotă.

Comentînd declarația radiodi
fuzată a premierului turc, Su
leyman Demirel, observatorii 
din Ankara consideră că pentru 
moment 
conflict 
Grecia
este înlăturată, cu condiția ca 
prevederile acordului greco- 
turc să fie respectate cu stric
tețe. în Turcia măsurile milita
re, luate cu prilejul izbucnirii 
crizei cipriote, nu vor fi ridi
cate decît 
efectuarea 
vacuare a 
Cipru. Pe
vatorii relevă că guvernul turc 
dezvăluie, pentru prima oară în 
mod public, faptul că acordul 
greco-turc nu prevede, ca o 
condiție Imediată, decît retrage
rea forțelor grecești din Cipru. 
După cum a precizat premierul 
Demirel, numai într-o a doua 
fază a tratativelor guvernul 
turc urmează să obțină dizolva
rea gărzii naționale cipriote

grecești. Observatorii rețin, de 
asemenea, o afirmație a pre
mierului turc, după care „nu 
este posibil ea soluționarea cri
zei și elaborarea 
mentări definitive 
Ciprului, să aibă 
tent".

Consiliul I.C.O. (Interna
tional Coffe Organisati
on) întrunit în capitala 
britanică, n-a ajuns, pare- 
se, nici de astă dată la un 
acord în vederea reînnoirii 
acordului international a- 
supra cafelei, încheiat cu 
cinci ani în urmă, în sep
tembrie 1962.

unei regle- 
a problemei 

loc concomi-

publicată de

o

eventualitatea unui 
armat între Turcia și 
în problema Ciprului

într-o declarație 
presa cipriotă turcă, Fazii Ku- 
ciuk, vicepreședintele Ciprului, 
a afirmat că ar fi gata să aibă 
o întrevedere cu președintele 
Makarios. Comentînd această 
declarație, observatorii din Ni
cosia consideră că liderii ci- 
prioți turci ar accepta reveni
rea la regimul constituțional 
din 1960, bazat pe acordurile de 
la Ziirich și Londra. Președin
tele Makarios și alți membri ai 
guvernului cipriot, relevă 
țiă France Presse, au 
pînă acum să facă orice 
rație în legătură cu un 
tual dialog 
turci.

agen- 
evitat 
decla- 
even-

cu liderii ciprioți

9

Sărbătoarea
treptat, paralel cu 

operațiunilor de e- 
forțelor grecești din 
de altă parte, obser-
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Superioare
11 decembrie reprezintă

tinerei generații de a-și 
îndrepta energia spre 
asigurarea păcii și în
țelegerea între popoare.

Pe linia unor aseme
nea măsuri se înscrie 
și inițiativa O.N.U. ca 
anul 1968 să fie pro
clamat ca „an interna
țional al drepturilor o- 
mului“.

Realitatea din lumea 
capitalului oferă, 
păcate, exemple des
tul de numeroase 
încălcare a drepturilor 
fi libertăților fundamen
tale ale omului. Asistăm 
la încercări de men-

din

de

stăpînul unic al desti
nelor sale, Constituția 
proclamă și garantează 
drepturile tuturor ce
tățenilor patriei noas
tre. Aplicarea în prac
tică a acestor drepturi 
este efectiv asigurată 
de însăși orinduirea 
noastră socialistă, de 
succesele obținute de 
poporul român în toate 
domeniile vieții so
ciale. Profundul demo
cratism al orînduirii 
noastre asigură partici
parea maselor largi Ia 
rezolvarea tuturor tre
burilor publice, le cre

Ziua drepturilor
omului

se sărbătorească „Ziua 
drepturilor omului".

Subliniind „valoa
rea persoanei umane", 
precum și „drepturile 
omului, libertățile fun
damentale pentru toți, 
fără deosebire de ra
să, sex, limbă și reli
gie", Declarația — în 
cele 30 de articole 
— proclamă egalitatea 
tuturor oamenilor, drep
tul lor la o existență 
demnă.

în ciuda unor limite 
(documentul nu ates
tă dreptul popoarelor 
la autodeterminare, nu 
cuprinde referiri la e- 
galitatea în drepturi a 
popoarelor mari și mici

turor formelor do dis
criminare rasială etc.

Printre aceste docu
mente se numără și 
Declarația cu privire la 
promovarea în rîndu
rile tineretului a idea
lurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere 
între popoare, adopta
tă la sesiunea a XX-a 
a Adunării Generale ca 
urmare a inițiativei Ro
mâniei. Această decla
rație, care s-a bucurat 
de sprijin unanim și a 
fost considerată ca un 
document cu profund 
caracter umanist a fost 
primul apel pe care Na
țiunile Unite l-au a- 
dresat direct și solemn

ținere, chiar cu forța 
armelor, a unor rîndu- 
ieli coloniale, se re
primă brutal lupta u- 
nor popoare care mi
litează pentru cucerirea 
sau consolidarea inde
pendenței politice și e- 
conomice. O încălcare 
flagrantă a ideilor De
clarației drepturilor 
mului o constituie 
agresiunea Statelor 
nite în Vietnam, 
cercarea S.U.A. de

o- 
Ș» 

U- 
în- 

a
fringe voința eroicului 
popor vietnamez dori
tor de a-și făuri singur 
soarta, în conformitate 
cu năzuințele sale.

în România socialis
tă în care poporul este

ează cele mai largi po
sibilități pentru valori
ficarea energiilor lor 
creatoare.

Pentru toate popoa
rele lumii „Ziua drep
turilor omului" consti
tuie un prilej de a-și 
manifesta cu tărie ho- 
tărîrea de a milita pen
tru respectarea demni
tății umane, pentru 
pace și progres social, 
pentru ca principiile în
scrise în Declarația a- 
doptată cu 19 ani în 
urmă să devină o reali
tate concretă pe toate 
meridianele.

IOAN TIMOFTE

11 decembrie reprezintă o 
dată importantă în istoria Vol
tei Superioare, sărbătoarea a- 
cestei tinere republici africane.

Volta Superioară este situ
ată în partea de vest a Afri
cii, între Mali, Niger, Daho
mey, Togo, Ghana și Goasta 
de Fildeș. Ea se întinde 
o suprafață de 274.200 
patrați și are o populație de 
4,75 milioane de locuitori 
special negri din grupele ~ 
și mander), fiind țara cea mai 
des populată din Africa de 
vest. Relieful este ușor vălu- 
rit, format dintr-un podiș cu 
altitudine mergînd de la 200 
Ia 600 de metri șî cu vegeta
ție specifică de savană. Ocu
pația de bază a locuitorilor e 
creșterea vitelor — a cor
nutelor mari și oilor. Paralel 
cu aceasta în anii din urmă 
s-a dezvoltat agricultura, cul- 
tivîndu-se mei, orez, porumb, 
sorg, arahide, bumbac. Subso
lul țării în curs de studiere și 
exploatare este bogat în zăcă
minte de aur, uraniu, man- 
gan și cupru. Industria țării 
constă în cea mai mare parte 
din întreprinderi de prelu
crare a materiilor prime agri
cole, acestea reprezentînd de 
fapt și sursa cea mai impor
tantă de export.

în anii care au trecut de 
Ia cucerirea independenței 
s-au depus eforturi pentru 
dezvoltarea economică a ță
rii, pentru extinderea agricul
turii și răspîndirea culturii. In
dustria prelucrătoare este a- 
cum reprezentată de între
prinderi ale industriei ușoare 
și alimentare (produse textile, 
ulei vegetal, săpun, încălță
minte). Alături de industria 
prelucrătoare a materiilor pri
me agricole a apărut și s-a 
dezvoltat industria extractivă. 
Pe de altă parte, în ultimii 
ani, autoritățile au depus e- 
forturi pentru cuprinderea u- 
nui număr cît mai mare 
copii în școli.

In ce privește politica 
ternă, Volta Superioară e in
teresată în dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor social, în intere
sul consolidării păcii mondi
ale.

pe 
km

(în 
gur

Reprezentanții S.U.A., cerând 
amînarea tratativelor pentru luna 
ianuarie 1968, au invocat exis
tența de divergențe cu Brazilia în 
privința unor sorturi de cafea. In 
realitate, însă, dezacordurile cu
prind o gamă mai largă de as
pecte. în primul rînd este vorba 
de însăși esența raporturilor exis
tente în momentul de față între 
țările producătoare de cafea și 
țările importatoare din occident — 
mai precis companiile care se o- 
cupă cu achiziționarea și vânza
rea cafelei din țările care o pro
duc. Țelul declarat al acordului 
din 1962 era — potrivit săptămâ
nalului britanic „ECONOMIST" 
— de „a proteja piața mondială 
de surplusurile acestui produs". 
Dar ce reprezintă în fapt această 
„protecție"? In virtutea acordu
lui o serie de țări au „consimțit" 
să-și reducă atît producția cît 
și cotele de export — pentru re 
glementarea, într-o oarecare mă
sură, a producției și desfacerii 
cafelei și, îndeosebi, în vederea 
stabilizării prețurilor. De pe nr 
ma acestei reglementări au bene
ficiat numai companiile ce con
trolează comerțul cu cafea - 
ca de pildă „General Foods Cor
poration", „Creat Atlantic and Pa
cific" și alte cîteva societăți a 
mericane care controlează 70% 
din întreaga producție de cafea 
a Americii Latine. Nu însă și

țările producătoare. Cazul Bra 
ziliei constituie numai un exem
plu, dar semnificativ. Această 
țară este una din marile producă
toare ale lumii, dînd aproximativ 
50% din producția mondială de 
cafea. Dar cota de export a 
cafelei braziliene este — cum 
preciza „ECONOMIST" — 
16,9 milioane saci (a cite 60 kg) 
anual. Or, în ultimii ani, pro
ducția de cafea în Brazilia a de
pășit considerabil aceste cifre, 
iar recolta foarte mare din 1966 
a sporit stocurile (și așa uriașe) 
cu încă 12 milioane sară. Colum
bia, este și ea, în bună măsură, 
într-o situație similară.

Problema excedentelor este a- 
gravată de alte aspecte. Pe de o 
parte este vorba de amenințarea 
pe care o constitui^ cafelele „so
lubile". Pe de alta, nu trebuie 
omisă pierderea pe care o repre
zintă numărul relativ însemnat 
de cumpărători, din trecut, care, 
din diferite motive, au renunțat în 
prezent la licoarea aromată...

Ținînd cont de faptul că numai 
exportul boabelor cafenii aduce 
anual trezoreriei braziliene 700 
milioane de dolari, că ele aduc ju
mătate din intrările de devize ale 
unor state ca Uganda sau Coas
ta de Fildeș, este deci de înțeles 
— cum se sublinia într-un articol 
din revista ,JEUNE AFRIQUE", 
consacrat recentelor tratative din 
capitala britanică — de ce li se 
acordă acestora o atît de mare 
importanță. Țările producătoare 
nu mai vor să facă jocul trusturi
lor importatoare și totodată re- 
exportatoare, nevrînd să-și vadă 
astfel economia lipsită de aportul 
unor însemnate venituri.

P. N.

■

f

— Va fi realizat cu succes programul spațial american ?
— Da, cu condiția ca America să pună punct războiului ab

surd din Vietnam.
întrebarea a fost pusă de redacția ziarului WASHINGTON 

POST. Răspunsul aparține profesorului Ed. Frazier, unui din 
membrii consiliului de conducere al N.A.S.A. (Administrația 
națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic.). El reflectă nemulțumirea oamenilor de știință ame
ricani angajați în cercetarea Cosmosului și exprimă sugestiv o 
fațetă mai puțin cunoscută a consecințelor nefaste pe care 
le comportă pentru S.U.A. aventura vietnameză a Washingto
nului. Este vorba de repercusiunile negative ale masivei 
poveri bugetare legate de agresiunea din Vietnam, asupra pro
gramelor spațiale americane.

Aprecierea critică a profesorului Frazier (care urmează unor 
critici similare aduse Administrației de directorul N.A.S.A., 
Webb) a văzut lumina tiparului la numai cîteva zile după ce 
a fost operată o nouă amputare a alocațiilor destinate cerce
tărilor spațiale, a doua în decurs de patru luni.

încă din ianuarie, cînd a fost depus în fața Congresului pro
iectul de buget al N.A.S.A., au apărut primele dispute. Atît în 
Camera Reprezentanților cît și în senat „ulii", protagoniștii 
escaladării războiului din Vietnam, au cerut să se reducă sen- 
sebil bugetul destinat cercetărilor spațiale spre a se obține 
sume suplimentare pentru cheltuielile militare. Numeroși con
gresmeni și senatori au cerut însă să se dea prioritate promo
vării cercetării Cosmosului. în senat, un grup de senatori influ- 
enți, printre care Mansfield și Stennis aa depus o moțiune ce- 
rînd să nu fie reduse fondurile destinate N.A.S.A. „Marea 
aventură cosmică, materializînd setea de cunoaștere a omului 
a spus Mansfield — merită atenția națiunii americane și efor
turile ei... Risipa dramatică și inutilă de fonduri și oameni 
este în altă parte, în aventura lipsită de perspectivă și rațiune 
din Asia de sud-est“.

în cele din urmă, o parte din alocațiile necesare N.A.S.A. 
au fost jertfite pe altarul bugetului record, de două ori ma
jorat, destinat mașinii de război din Vietnam. La 29 iulie Con
gresul și-a făcut cunoscută decizia. Bugetul destinat cercetă
rilor spațiale a fost redus cu 516,6 mjlioane dolari. N-au trecut 
decît patru luni și, la 26 noiembrie Congresul a acceptat o 
propunere privind reducerea bugetului N.A.S.A. cu alte 285 
milioane dolari.

Presa americană semnalează că aceasta este cea mai seri
oasă reducere a fondurilor alocate cercetărilor spațiale și că 
este pentru prima oară în ultimii patru ani cînd alocațiile de 
care dispune N.A.S.A. coboară sub plafonul de cinci miliarde 
dolari (patru miliarde și 209 milioane). Și aceasta în împreju
rările cînd colectivele de cercetare ceruseră o majorare pînă la 
aproape șase miliarde dolari a bugetului pe 1968, dată fiind 
perfecționarea unor programe de mare interes științific. Printre 
alocațiile suprimate se numără cele destinate programului 
„Vovager" (71,5 milioane) care trebuie să asigure trimiterea în 
1971 spre Marte a unei cabine spațiale fără cosmonaut. Trei 
alte programe de cercetări în spațiul cosmic au fost complet 
suspendate. Programul de mare importanță științifică al 
creării unui „propulsor nuclear" cunoscut sub numele de 
„Nerva" va fi mult intîrziat din cauza reducerii la jumătate a 
alocațiilor. „Din nefericire — constată NEW YORK TIMES 
— programul spațial nu e singura victimă a escaladării buge
tare care însoțește escalada vietnameză". Despre celelalte vic
time, cotidianul new yorkez nu se grăbește să insiste. Pc-ate 
pentru că asemenea teme ca reducerea programelor sociale sau g 
sporirea impozitelor sînt mai explozive.

EM. RUCĂR
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Starea lui

Washkanski se

îmbunătățește

„Starea lui se îmbunătățeș
te într-o manieră uimitoare", 
a declarat dr. Bosman, medi
cul de serviciu în camera lui 
Louis Washkanski, omul că
ruia în urmă cu o săptămînă 
i s-a transplantat inima De- 
nisei Darvall. Washkanski a 
fost supus sîmbătă de dimi
neață unei noi ședințe de ra
diații cu cobalt, fiind trans
portat din nou trei etaje mai 
jos decît se află camera sa. 
Pacientul este permanent ve
sel, glumește cu medicii și in
firmierele.

Notă sovietică 
adresată BonnuluiGuvernul sovietic a adresat o declarație guvernului R. F. a Germaniei, în care îi atrage a- tenția asupra evoluției politice periculoase din Republica Federală, exprimată mai ales la recentul Congres de la Hano- vra al Partidului Național Democrat, de extremă dreaptă, în declarație se arată că guvernul U.R.S.S. consideră urgentă adoptarea unor măsuri ferme care să preîntîmpine reînvierea sau reorganizarea pe teritoriul R. F. a Germaniei a militarismului german și a nazismului. Textul declarației a fost înmînat la 8 decembrie însărcinatului cu afaceri ad- interim al R. F. a Germaniei în U.R.S.S. Texte cu conținut asemănător au fost remise ambasadorilor S.U.A., Anglie \ $ Franței în U.R.S.S.
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• AGENȚIA de presă „Elibe
rarea" organ oficial al Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud, a dat publicității 
o declarație în care se arată că 
a fost autorizată să anunțe că 
informații difuzate în ultima 
vreme de propaganda americană 
potrivit cărora F.N.E. ar avea 
intenția să-și trimită un repre
zentant la O.N.U. pentru a ex
pune problema vietnameză sînt 
lipsite de orice temei.

• MINISTRUL de externe 
vest-german, Willy Brandt, a 
sosit vineri la Londra pentru a 
avea convorbiri cu colegul său 
britanic, George Brown, asupra 
unor probleme de interes co
mun. Pe ordinea de zi a con
vorbirilor figurează în primul 
rind eventualitatea aderării An
gliei laPiața comună. Vizita la 
Londra a ministrului vest-ger- 
man 
ului

precede reuniunea Consili- 
ministerial al C.E.E.

• AGENȚIA B.T.A. transmi
te : La Sofia a avut loc vineri o 
consfătuire națională la care s-a 
discutat îndeplinirea hotărîrii 
C.C. al P. C. Bulgar și a Consi
liului de Miniștri al R. P. Bul- 
gania cu privire la ridicarea 
rentabilității economiei și pregă
tirea în vederea îndeplinirii pla
nului pe anul 1968.

Raportul în această problemă 
a fost prezentat de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulga
ria.

La consfătuire au participat 
conducători de partid și de stat, 
cadre din conducerea economiei, 
oameni de știință, activiști de 
partid, sindicali, reprezentanți ai 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist.

că au fost uciși 66 de par’ zani. 
De asemenea, agenția citat/. in
formează că au fost arestate 
485 de persoane în cadrul așa- 
zisei „Operațiuni Wheel".

® IARNA a lansat prima sa 
ofensivă în Europa. Cu excepția 
Portugaliei și Andaluziei (Spa
nia), unde soarele strălucește și 
temperatura este ridicată, aproa
pe peste tot ninge și plouă. In 
Marea Britanie, 60 din cele 93 
de comitate se află sub zăpadă. 
Cantități inari de zăpadă au că
zut în Olanda, aducînd și pri
mele tulburări ale circulației, 
în R. F. a Germaniei, în unele 
localități din landul Westfalia 
stratul de zăpadă a depășit un 
metru, iar traficul pe șosele a 
fost îngreunat. Cantități mari de 
zăpadă au căzut și în regiunea 
muntoasă a Siciliei.

Căderi de zăpadă s-au 
gistrat în aproape toate 
nile Franței.

spectacolul de la Teatrul 
continuat turneul în alte

a fost 
speciale 
bine cu

transmite că ge- 
Edhie a declarat 
de nord au avut înre- 

regiu-

reflectă

Detașament al forțelor patriotice angoleze

După succesul obținut la Londra în 
Palladium, Ansamblul „Ciocîrlia" și-a 
orașe britanice, atrăgînd aplauzele călduroase ale unui public 
entuziast și aprecierile elogioase ale ziarelor. La Edinburg 
(Scoția), artiștii români au fost apreciați atît pentru înalta va; 
loare a interpretării coregrafice și muzicale, cît și ca exponenți 
ai tezaurului folcloric românesc.

„Spectacolul — scrie ziarul „Scotish Daily Mail" — 
un adevărat vîrtej coregrafic. Românii au înclinații 
pentru dansurile viguroase, atletice, care se potrivesc 
ritmul rapid al muzicii lor".

Iar „Scotsman", subliniază : „Dacă dansul și muzica
starea sufletească a poporului, atunci înseamnă că românii au 
într-adevăr o impresionantă vigoare și veselie, un simț spumos 
al umorului și spontaneitate. Mulți spectatori s-au intors acasă 
cu dorința profundă de a cunoaște mai multe despre România".

• AGENȚ*.', Reuter, citind a- 
genția Antara, 
neralul Sarwe 
că în Sumatra ___________
loc lupte între trupele guverna
mentale și partizani. Se afirmă

> * *
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