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TE SLĂ VIM,

Miercuri au continuat lu
crările sesiunii Marii A- 0 dunări Naționale.

în lojile oficiale au luat 
loc conducătorii partidului 0 și statului.

în loja rezervată corpului
— diplomatic au luat loc șefi 0 ai misiunilor diplomatice

acreditați la București.
A La lucrări asistă numeroși 
9 invitați.

în ședința de dimineață A a început discuția genera- 
lă la proiectele de legi pen
tru adoptarea planului de 0 stat al economiei naționale 
și pentru adoptarea buge
tului de stat pe anul 1968. 0 Au luat cuvîntul depută
ții loan Ichim, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 0 Bacău al P.C.R., Ladislau 
Braniș, președintele Sfatu- 
lui popular al regiunii Mu- 0 reș-Autonomă Maghiară, 
Mihai Suder, ministrul e-

— conomiei forestiere, Ilie 0 Cîșu, secretar al Comitetu
lui regional Ploiești al

•
 P.C.R., Barbu Popescu,
prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agri- 

• culturii, Ion Cotoț, secretar
al Consiliului Central al

PATRIA NOASTRĂ!
Cu planul

anual

immir
MINISTERUL CĂILOR

In partea de nord a orașului 
Ploiești, în vecinătatea uria
șului cvartal al blocurilor de 
locuințe ridicate aici, se află 
Întreprinderea „Cablul româ
nesc'1. Numele său poate nu 
sugerează prea multe. Dar și 
aici, ca pretutindeni, există 
preocupări creatoare.

Construcția cablurilor cons
tituie și azi, pentru lumea în
treagă, tm domeniu cu multe 
probleme nerezolvate. Soli
citările tot mai numeroase so
site din țară pentru diminua
rea importului unor cabluri 
speciale de diverse construc
ții au pus și în fața acestei 
unități industriale sarcini de
osebite. Tînărul inginer 
Marius Titu, director al

Brigada „Scinteii tineretului<< transmite

RESPIRAȚIA ISTORIEI*

FERATE
Miercuri, Ministerul Căilor 

Ferate a anunțat îndeplinirea 
planului anual de transport. 
A fost, de asemenea, realizat 
planul la traficul de mărfuri 
și de călători. Potrivit calcu
lelor preliminare, ceferiștii vor 
obține anul acesta o reducere 
a prețului de cost de 0,3 la 
sută și o creștere a producti
vității muncii de 1,6 la sută 
față de prevederi.

Brevet
gîndirii 
creatoare

„Ridtcatu-s-au de la 
Tara Muntenească — zice 
cronica — Ștefan Vodă cu 
multă mulțime de oaste 
muntenească și din țară 
adunați și au intrat în țară 
și silind spre scaunul Su
cevei i-au ieșit înainte 
Petru Vodă Aron pre Și
ret în sat la Doljești, la 
Tina și s-au lovit în ziua 
de Joi Mari, Aprilie și în- 
frînse Ștefan Vodă pre 
Aron".

Industria constructoare 
de mașini

în ziua de 26 decembrie s-a 
îndeplinit planul producției 
globale prevăzut pe anul 1967 
în cel mai important sector al 
economiei noastre naționale — 
industria constructoare de ma
șini. Din datele preliminate, 
rezultă ca pe ansamblul între
prinderilor din această ramu
ră 
an 
vor 
te 
înseamnă un spor de aproape 
un miliard și jumătate de lei. 
Peste trei pătrimi din sporul 
de producție a fost obținut pe 
baza creșterii productivității 
muncii, ca urmare a acțiunii 
inițiate pentru organizarea ști
ințifică a producției și a mun
cii în toate întreprinderile. Ri
dicarea eficienței economice 
a unităților industriale din a- 
ceastă ramură se reflectă, de 
asemenea, în creșterea benefi
ciilor peste plan, care la fi
nele anului vor însuma mai 
mult de 600 milioane lei.

prevederile pe acesl 
la producția globală 
fi depășite cu pes- 

4 la sută, ceea ce

unității, s-a hotărît să caute 
o altă soluție de rezolvare a 
problemei. în baza unui stu
diu minuțios și îndelungat 
elaborat a ajuns la concluzia 
că vechile mașini nu și-au trăit 
traiul, că pot fi modificate și 
modernizate. Inginerul Ma
rius Titu împreună cu
numeroși tineri muncitori 
din uzină, printre care
numim pe Stelian Vasi-
lescu, Ion Caplat, Mirea 
Tănase, Teodor Năst ase și al
ții, au alcătuit mai multe colec
tive de inovatori care să-și 
dea concursul la rezolvarea 
acestei probleme. Gîndirea 
creatoare a colectivului — 
dublată de o rodnică colabo
rare cu specialiștii Institu
tului de cercetări mecanice 
București (ICEM) — s-a ma
terializat în introducerea pe 
linie de fabricație a unor so
luții noi și eficiente. In acest 
fel uzina a putut să dimi
nueze importul a peste 1 500 
de tone cabluri speciale care 
echivalează cu economisirea 
de devize de peste 3 milioane 
lei valută. Satisfacția colec
tivului condus de tînărul in
giner crește în valoare dacă 
ținem seama de faptul că în 
această sumă economisită in
tră și fabricația pentru prima 
dată în lume a unor cabluri 
speciale folosite la forajul 
sondelor de mare adîncime. 
Acest produs' poartă acum 
emblema pe care scrie „Fa
bricat în R. S. România".

ION TEOHARIDE

Am poposit în aceste zile din 
preajma aniversării Republicii, 
acolo, la izvoarele direptății, în 
Doljeștii Bacăului. Am mers 
pînă la locul de bătaie căutînd 
nu o cufundare în istorie și li
niște epică, ci din dorința de a 
vedea din adine către vîrf trun
chiul istoric al acestui sat, de 
a-i ghici sensurile fiecărui ram 
în măiestuoasa lor îndreptare de 
la pămînt către stea. Am înțeles, 
mai întîi, sentimentul de pre
țuire a istoriei, care înflorește 
în sufletul fiecărui om al satu
lui, de la tînăr pînă la bătrîn, 
și devine sens și emoție în orele 
de zăbavă. Am simțit cum acest

sentiment a fuzionat acum din 
nou cu sufletul oamenilor și am 
avut certitudinea că așa e încă 

. din., momentul în. care am co- 
borît în Sat, cînd am făcut cu
noștință cu zecile de tineri — și 
mai vîrstnici — ne-am strîns 
mîinile, ne-am întîlnit privirile, 
ne-am ademenit gîndurile, aici, 
în acest colț din minunata luncă 
a Șiretului, înflorită acum în 
promoroacă, din dorința parcă 
a naturii de a-și aduce și ea 
prinosul de frumusețe la obra
zul nobil al sărbătorii care se 
apropie.

Presimțirea sărbătorii la Dol- 
jești a început prin două mari 
gesturi de reverență ; unul de 
adîncă slăvire a eroilor trecuți 
în moarte prin porțile victoriei ; 
al doilea, de slăvire a vieții și 
luminii prezentului. Prezenți 
fiind, le-am încercat amînduro- 
ra adîncurile și tăria, urmărind 
în sufletul oamenilor cînd pe 
primul, cînd pe al doilea, extră- 
gîndu-le într-un fel ca pe două 
piloane de aur, strălucitoare 
de altminteri în viața fiecărui 
sat românesc.

Pe cărările de aur ale acestor 
două mari sentimente ne-am în

tîlnit în zilele acestea cu nume
roși cetățeni ai Doljeștiului, ti- A 
neri sau mai în vîrstă, am ” 
schimbat binețe, vorbe despre 
Vreme și pîihe, despre roadele a 
anului, despre ce-o să mai fie. W 
Și am simțit bucuria dominantă 
din inima fiecăruia, bucuria _ 
pentru realizările de pînă acum, 0 
pentru cele viitoare. Am schim
bat cuvinte despre terminarea 
lucrărilor de electrificare a co- 
munei, despre miile de flori 0 
care vor năpădi ulițele comunei 
dîndu-le chip de stradă, despre 
Casa tineretului pe care sătenii 
s-au angajat s-o înalțe prin for
ța brațelor și din dragostea față 
de cultură. Am discutat înde
lung cu tovarășul C. Niță, pre
ședintele sfatului popular, care 
ne-a vorbit cu patimă și grijă 
de gospodar despre tot ceea ce 
s-a înfăptuit în sat în anii lu
minoși ai Republicii, prefigu- 
rînd în cuvinte subțiri dar si
gure, chipul de peste timp al 
satului. Pe omul acesta inimos, 
în mod aproape incredibil sub A 
înfățișarea delicată de domni- “ 
șoară, îl mai întîlnisem ceva mai

(Continuare în pag. a IV-a) 0
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pe-
Lutsch, 

Sfatului 
Brașov, 
director

U.G.S.R., Vaier Gabrian, 
director general al Combi
natului minier din Baia 
Mare, Maria Rațiu, inginer 
la Uzinele textile „Moldo
va" din Botoșani, Alexan
dru Boabă, ministrul 
trolului, Wilhelm 
vicepreședinte al 
popular regional 
Nicolae Mănescu,
general al Grupului de șan
tiere — Porțile de Fier, 
Dumitru Bejan, prim-ad- 
junct al ministrului comer
țului exterior, Vasile Marin, 
secretar al Comitetului re
gional București al P.C.R., 
Remus Răduleț, vicepre
ședinte al Academiei Repu
blicii Socialiste România, 
Dumitru Necșoiu, vicepre
ședinte al Sfatului popular 
al orașului București, și 
Nicolae Hudițeanu, pre
ședintele Cooperativei A- 
gricole de Producție din co
muna Comana, regiunea 
Dobrogea.

După încheierea discuției 
generale a urmat dezbate
rea pe articole a proiectului 
de lege pentru adoptarea 
Planului de Stat al econo
miei naționale pe anul 1968,

care a fost aupțis apoi, tn 
întregime votului «edrist.

Marea Adunare Naționa
lă a aprobat, prin vqț se
cret, cu bile, Legea pentru 
adoptarea Plamijul de Stat 
al economiei naționale pe 
anul 1968.

în ședința de după-anșia- 
ză, la reluarea lucrărilor, a 
fost discutat pe articole și 
supus în întregime votului 
secret, cu bile, proiectul de 
lege pentru adoptarea Bu
getului de Stat pe anul 
1968.

Marea Adunare Naționa
lă a aprobat Legea pentru 
adoptarea Bugetului de 
Stat pe anul 1968.

în continuarea ordinal de 
zi, ministrul justiției, A- 
drian Dimitriu, a prezentat 
expunerea la Proiectul de 
lege privind amnistierea 
unor infracțiuni, grațierea 
și reducerea unor pedepse. 
Deputatul Tudor Drăganu, 
vicepreședinte al Comisiei 
juridice, a expus raportul 
comisiei, referitor la acest 
proiect de lege.

Discutată apoi pe articole

(Continuare tn pag. a TV-a)

SERILE
„SCÎNTEII TINERETULUI"

Poezii premiate la concursul celei
V-a ediții

Vi

Balada De sărbătoare
Vine zimbrul din veac 
Cu luna în coarne 
Pe drum de cărbune și grîu, 
Gonit de puterea luminii 

• La porțile înalte de aur
Apoi se risipește în arbori 
Să urce cu fructele-n numele 

zeilor
Pe care-i închidem în temelii, 
Mit repetat prin care sîntem. 
E aerul tors din cîntec 

de zimbru
Și porțile-și bat strălucirea 

aproape 
Se-nchină vestind, un hrisov 

de decembrie, 
Cetate albastră, Republică !

NICOLAE DAN 
FRUNTELATA

Ascultați, doinesc 
tncă nefăcutele fluiere 
ale tuturor copacilor. 
Pe partea noastră s-a înclinat 

planeta
de atîta eîntec. 
Vin magii stelelor 
sub ștergar alb 
cu capul celui mai frumos cerb 
din grădinile acestui pămînt. 
Ascultați cum se-mplinește 
de bucurie această clipă — 
veșnicia aceasta.

de bine

DANIELA CRÂSNARU

Așa dar, pe la unsprezece, 
unsprezece și ceva, simbătă, 
am plecat cu toții acasă, de 
la Seara „Scinteii tineretu
lui" și nimeni nu poate ne
ga, seara a fost a Sincronu
lui, a acestei superbe or
chestre de tineri care și-a 
frecat umerii, talentul și in
strumentele de Scilele și Ca- 
ribdele atîtor ignorante și 
care a venit să cînte acolo, 
ca peste tot, în fața gene
rației tinere și în fața celor 
care se simt tineri, storco- 
șindu-și în buzunar data de 
pe buletinul de identitate. 
Recitasem împreună cu 
prietenul meu, poetul Cezar 
Baltag, cîteva poezii și aș fi 
dorit (o. dulci orgolii !) să 
am un succes foarte mare. 
Oricît de mare sau de mic 
a fost succesul, mi-am dat 
seama că Sincronul e cerut 
de tineri, înaintea noastră. 
Poziția cea mai comodă, a 
mea și a colegilor mei de 
poezie, ar fi să spun : niște 
muzicanți, niște muzicanți 
ușori, niște exagerați, niște 
interimari ai artei... Dar nu, 
nu voi spune asta, pentru 
că nici nu cred asta, voi spu-

V

Adrian Pâunescu

In obiectiv Uzina de fibre sintetice Să vine ști, sectorul lactamăll.

AȘ VBFA SĂ CÎNTĂM

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ ÎN DOUA DECENII
*5

Cind vorbim de școala româ
nească, — întelegînd prin ea 
toate treptele învățămîntului — 
ne gîndim, de fapt, la cei peste 
patru milioane de cetățeni — 
generația tînără a patriei — 
care învață. Școala noastră de 
toate gradele are, așadar, aceste 
dimensiuni și ea se apropie de 
o cuprindere mai largă, egală 
cu un sfert al populației țării.

Și dacă o țară își măsoară 
gradul dezvoltării sale, urcușul 
dinamic pe treptele progresului, 
și civilizației, după nivelul și 
dezvoltarea pe care o cunoaște 
școala sa, atunci putem afirma, 
cu modestia cuvenită, că Româ
nia stă astăzi așezată în rîndu- 
rile din frunte ale țărilor cu un 
învățămînt echilibrat dezvoltat, 
bine proporționat în raport cu 
dezvoltarea populației, armoni
zat la cerințele societății con
temporane.

Pentru un dascăl care slujește

învățămîntul românesc de cîteva 
zeci de ani cifrele, dezvoltarea 
însăși a școlii apar într-o lu
mină deosebită întrucît el nu 
poate ocoli comparațiile, mal 
ales că le-a cunoscut trăindu-le. 
Am cunoscut și eu anii analfa
betismului, timpul în care ră- 
mîneau în afara școlii milioane 
de copii, într-o țară în care po
porul năzuia spre lumină ; am 
fost martor al irosirii zadarnice 
a multor valori ale inteligenței 
românești rămase de multe ori 
nedescoperite, neutilizate pen
tru binele țării și al poporului. 
Șomajul intelectual, mizeria 
care domnea în școală despre 
care ne-a lăsat mărturii și re
vizorul școlar — marele nostru 
poet Eminescu — sînt realități 
pe care ni le amintim ori de cîte- 
ori ne gîndim la prezentul școlii. 
Știm, astfel, mai bine a prețui 
patriotismul fierbinte al marilor 
noștri cărturari, care a animat

activitatea lor plină de dăruire 
în slujba științei și culturii ro
mânești, a luminat și în acele 
vremuri calea învățămîntului 
nostru. înțelegem în acest fel 
mai profund ce a însemnat so
cialismul pentru școala noastră, 
pentru formarea generațiilor de 
intelectuali, de specialiști, de 
cadre solicitate de nevoile unei 
țări aflate în plină activitate 
constructivă.

în 20 de ani — vîrsta Republi
cii — partidul, ctitor de țară 
și de cultură, de viață nouă, a 
alcătuit — folosind și valorifi- 
cînd tradițiile progresiste ale în
vățămîntului nostru — o nouă 
arhitectură a școlii de toate gra
dele. Reforma învățămîntului, 
primul act care a structurat în 
anii regimului nostru învăță- 
mîntul, așezîndu-1 pe baze noi, 
democratice, accesibil tuturor 
copiilor și tinerilor — a stat la 
temelia acestei arhitecturi. Am

de acad. prof.
Eugen Rădulescu

fost martori, astfel, pe măsură 
ce anii au trecut, la clădirea — 
sub auspiciile cele mai generoa
se — a unui învățămînt al cărui 
mers s-a sincronizat pe potriva 
prefacerilor sociale și revolu
ționare care au avut loc pe pjan 
social, economic, politic și cul
tural în țara noastră.

în ansamblul învățămîntulul, 
școala de cultură generală con
stituie — așa cum foarte sugestiv 
se apreciază în documentele de 
partid — factor principal de cul
tură și civilizație. Ce înseamnă, 
în fapt, acest lucru ? Mă văd 
nevoit, pentru a da un răspuns 
complet, să apelez la cifre șl 
date, întrucît ele sînt mai con
cludente decît orice afirmație. 
Statisticile internaționale arată 
că ne aflăm în rîndul țărilor din

frunte în ceea ce privește du
rata învățămîntului — gratuit 
și obligatoriu. De la învățămîn- 
tul primar de patru ani, devenit 
obligatoriu în fapt abia în anii 
regimului nostru, s-a ajuns la 
o școală generală obligatorie cu 
o durată de 8 ani, — practic toți 
copiii țării între 7 și 15 ani în
vață — creîndu-se totodată con
dițiile pentru prelungirea dura
tei învățămîntului de cultură 
generală de la 11 la 12 ani ; în 
anul 1969 școala va da prima 
promoție de absolvenți a 12 cla
se. Amploarea dezvoltării învă
tămîntului este relevată de fap
tul că numărul elevilor care în
vață în licee, la cursurile de zi, 
este aproape de opt ori mai mare 
față de anul școlar 1938—1939. Se 
poate spune astăzi că avem o 
rețea de școli postgenerale bine 
dezvoltată, cuprinzînd în liceele 
de cultură generală și licee de 
specialitate 450 000 de elevi, iar

în școli profesionale și tehnice, 
aproximativ 310 000, ceea ce în
seamnă peste 60 la sută din ab
solvenții școlii generale. Este de 
la sine înțeles că, preocupîn- 
du-se de dezvoltarea învățămîn
tului și de 
statul nostru 
atentă grijă 
mentelor de 
asigure instruirea și educarea 
tinerei generații. Cifra de peste 
191 000 de cadre didactice, care 
asigură desfășurarea normală a 
procesului de învățămînt în 
școli, este de necomparat cu alte 
cifre din trecut.

Un învățămînt puternic dez
voltat, modern, implică și efor
turi pentru crearea și dezvol
tarea unei baze didactico-mate- 
riale corespunzătoare. Statul 
nostru face asemenea eforturi, 
asigurînd mersul înainte al în
vătămîntului. Fiecare început de 
an școlar ne pune în fața unei

diversificarea lui, 
a acordat aceeași 
formării detașa- 

profesori, care să

zestre școlare mult îmbogățite 
prin creșterea spațiului de șco
larizare, prin dotarea la nivelul 
cerințelor contemporane a uni
tăților de învățămînt, a labora
toarelor școlare. Numai în pe
rioada șesenalului s-au construit 
aproape 24 000 săli de clasă. 
Apoi, cunoaștem cu toți bucu
ria, din fiecare septembrie, a 
școlarilor noștri care primesc în 
dar toate manualele 
urmare a măsurilor 
partid.

Adăugind la toate 
noiri și îmbogățiri preocupările 
constante pentru a asigura în
vățămîntului nostru, pe prima 
treaptă a sa, un conținut cores
punzător dezvoltării științei 
contemporane, prin îmbunătăți
rea permanentă a programelor 
școlare, ca și a manualelor, în-

școlare, ca 
luate de

aceste în-

(Continuare în pag. a IV-a)

ne că Sincronul este o or
chestră excepțională, un 
grup care tulbură o apariție 
exemplară a artei în fata 
publicului. Lasă că întreaga 
seară mi-a dat sentimentul 
că tinerii se manifestă cum 
trebuie, cum strigă în ei 
vîrsta șl, în general, cum îi 
vor părinții, dar acești sin- 
croniști ne-au reprezentat 
pe toți cu onoare și cu ta
lent, apărînd din portativ cu 
instrumentele lor pline de 
farmec, ca o infanterie u- 
șoară a artei din noi toți. 
Sala a tremurat, a exclamat 
și a acompaniat, Sincron nu- 
mindu-se, în acele momente, 
spectator și interpret, jilț și 
ușa intrării. Pe cineva pu
tea să-l deranjeze zgomotul 
sălii, dar n-aveam ce face,
ne bucuram că Sincronul 
există, că noi existăm, că ei. 
cei de pe scenă, sînt mani
festarea noastră cea mai ac
centuată. Nu cred că arta 
tînără se reduce la această 
orchestră, dar cred că gru
pul Sincron poate reprezen
ta un vîrf al artei tinere. 
Iar zgomotul, al sălii și al 
scenei, era zgomotul unor 
motoare în plină angajare, 
cu mult mai puternice decît 
se poate bănui sub denumi
rea de : „Cîntă pentru dum
neavoastră formația Sin
cron".

Ce să mai spun, decît că 
felului meu de poezie i-ar 
conveni poate, cîndva, chiar 
mîine, o ieșire în 
această orchestră 
Nu mă umilesc, 
du-le superbilor 
succesului un salt 
periență comună, 
eu să-i știu undeva în asal
tul muzicii, iar ei să aibă un 
reper în poezia tînără româ
nească, mai puțin cunoscută, 
mai puțin glorioasă, 
mai puțin puternică, 
per între altele, care 
verificat.

Aș vrea să cîntăm 
ună.

public, cu 
în spate, 
propunîn- 
băieți ai 

într-o ex- 
în care

dar nu 
Un re- 
trebuie
împre-



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 

adoptă prezenta lege.
Art. 1. — Se adoptă planul 

de stat al economiei naționale 
pe anul 1968.

Art. 2. — Producția globală 
a întreprinderilor industriale 
socialiste va fi în anul 1968 de
Energie electrică
Cărbune extras
Țiței extras
Gaz metan extras
Oțel

din care :
oțeluri aliate mii tone 317,6

Aluminiu primar șî aliaje de alumi
niu mii tone 68

Tractoare bucăți 21.100
Autocamioane și autotractoare bucăți 24.250
Locomotive diesel și electrice magis

trale bucăți 165
Mașini-unelte pentru așchierea me

talelor bucăți 10.960
Motoare electrice de la 0,25 kW

inclusiv MW 1.871
îngrășăminte chimice 100 la sută

substanță activă mii tone 707
Cauciuc sintetic mii tone 52
Materiale plastice și rășini sintetice

(100 la sută) mii tone 122,7
Fibre și fire chimice tone 54.350
Anvelope auto, tractor, avion mii bucăți 1.760
Hîrtie mii tone 392
Ciment mii tone 7.100
Plăci din particule aglomerate și

fibrolemnoase mii tone 366
Mobilă mii lei 4.110
Aparate de radiorecepție mii bucăți 385
Televizoare mii bucăți 160
Răcitoare electrice mii bucăți 166
Țesături mii. m1 516,2
Tricotaje mii. bucăți 99,2
încălțăminte mii perechi 63.031
Carne mii tone 439,8
Ulei comestibil mii tone 260
Zahăr mii tone 490

Art. 4. — Producția globală 
agricolă — în condițiile unui 
an agricol normal — va crește 
în 1968, pe total țâră cu 7,5—■ 
8.5 la sută față de realizările 
din anul 1967, iar la întreprin
derile agricole de stat cu 14 la 
sută.

Art. 5. — Producția marfă a- 
gricolă — exprimată în pre

Total din care : 
întreprinderi 

agricole 
de stat

Grîu și secară mii tone 5380 1274
Porumb mii tone 7950 1453
Sfeclă de zahăr mii tone 4000 —
Floarea-soarelui mii tone 783 220
Cartofi de toamnă mii tone 3350 142,5
Legume mii tone 3080 209
Fructe și struguri mii tone 2562 370
Carne în viu mii tone 1280 267,6
Lapte mii hl 34200 5421
Lînă mii tone 30,35 5,43

Art. 7. — Agricultura va 
dispune — la sfîrșitul anului 
1968 — de un parc de 97 000 
tractoare, 51 800 combine pen
tru recoltat păioase și porumb 
și 65 000 semănători mecanice, 
iar în cursul anului 1968 va 
primi 633 mii tone îngrășămin

LEGE
pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 1968

MAREA ADUNARE NAȚIONALA A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA 

adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Se adoptă buge
tul de stat pe anul 1968 la ve
nituri în sumă de 139.990,6 
milioane lei și la cheltuieli în 
sumă de 138.990,6 milioane 
lei, cu o depășire a veniturilor

— în milioane lei — 
Venituri Cheltuieli

— Bugetul republican... 120.416,4 119.416,4
— Bugetele sfaturilor popuare ... 19.574,2 19.574,2

Art. 3. — Veniturile buge
tului de stat pe antul 1968 de 
la întreprinderile și organiza
țiile economice de stat și co
operatiste se stabilesc în sumă 
de 131.965,6 milioane lei.

Art. 4. — Veniturile buge
tului de stat pe anul 1968 din 
impozite și taxe de la popu
lație se stabilesc în sumă de 
8.025,0 milioane lei.

Art. 5. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1968 pen
tru finanțarea economiei na
ționale se stabilesc în sumă 
de 94.015,1 milioane lei, din 
care 38.099,3 milioane lei pen
tru finanțarea investițiilor 
centralizate.

Art. 6. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1968 pen
tru finanțarea acțiunilor so- 
cial-culturale se stabilesc în 
sumă de 30.568.7 milioane lei 
din care :

a) pentru învățămînt — 
8.030,2 milioane lei ;

b) pentru cultură și artă — 
865,3 milioane lei ;

c) pentru știință — 2.019,0 
milioane lei ;

d) pentru sănătate — 5.883,8 
milioane lei ;

e) pentru ajutorul de stat 
pentru copii — 3.397,0 mi
lioane lei ;

f) pentru pensii și ajutoare 
altele decît cele de asigurări 
sociale, precum și pentru asis
tență socială — 1.171,5 mi
lioane lei ;

LEGE 
pentru adoptarea planului de stat

al economiei naționale pe anul 1968
235,5 miliarde lei, în prețuri 
comparabile 1963.

Art. 3. — Producția princi
palelor produse industriale va 
atinge în anul 1968 următoare
le nivele :

mil. kWh 28.100
mii tone 17.100
mii tone 13.200
mii. m’ 17.450
mii tone 4.921,5

țuri de livrare — a întreprin
derilor agricole de stat va fi 
în anul 1968 de 9,4 miliarde 
lei.

Art. 6. — In anul 1968, la 
principalele produse agricole 
urmează să se obțină — în 
condițiile unui an agricol nor
mal — următoarele producții: 

te chimice în substanță activă.
Art. 8. — în anul 1968 se 

va amenaja din fondurile sta
tului, pentru irigații, o supra
față de 83,1 mii hectare. Con
siliul de Miniștri va sprijini 
cooperativele agricole de pro

față de cheltuieli de 1.000,0 
milioane lei.

Art. 2. — Se stabilește ur
mătoarea repartizare a veni
turilor și cheltuielilor bugetu
lui de stat pe anul 1968 :

g) pentru cultură fizică și 
sport — 176,9 milioane lei ;

h) pentru asigurările sociale 
de stat — 9.025,0 milioane lei.

Art. 7. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1968 pen
tru administrația de stat, or
ganele judecătorești și de pro
curatură, se stabilesc în sumă 
de 2.899,4 milioane lei.

Art. 8. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1968 pen
tru apărarea statului se sta
bilesc în sumă de 5.187,0 mi
lioane lei.

Art. 9. — Fondul de rezervă 
bugetară pe anul 1968 se sta
bilește în sumă de 2.473,8 mi
lioane lei, din care 2.373,8 mi
lioane lei în bugetul repu
blican la dispoziția Consiliului 
de Miniștri și 100,0 milioane 
lei în bugetele sfaturilor 
populare ale regiunilor și ale 
orașelor București și Con
stanța, la dispoziția comitete
lor executive ale sfaturilor 
populare respective, potrivit 
repartizării prevăzute în bu
getul de stat.

Art. 10. — Volumul bugete
lor sfaturilor populare pe re
giuni și orașele București și 
Constanța, al cotelor defalcate 
din veniturile republicane și 
soldurile tranzitorii, pe anul 
1968, se stabilesc după cum 
urmează : 

ducție să amenajeze pentru iri
gații, cu fonduri proprii și 
credite pe termen lung, o su
prafață de 44,4 mii hectare 
din surse locale de apă.

Art. 9. — Volumul total al 
mărfurilor transportate cu 
mijloace de folosință genera
lă, în anul 1968 va fi de 368,1 
milioane tone.

Art. 10. — în anul 1968 se 
vor moderniza 555 km dru
muri cu trafic intens și se vor 
aplica îmbrăcăminți asfaltiee 
ușoare pe 1080 km drumuri cu 
trafic mai scăzut.

Art. 11. — Din cadrul pro

Industrie 33,24
Construcții 1,85
Agricultură (exclusiv turma de bază) 6,64

din care :
credite pentru cooperativele agricole de producție 0,84

Transporturi și telecomunicații 6,37
Comerț, alimentație publică, hoteluri, silozuri și

baze de depozitare 1,47
învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății 1,70
Știință 0,45
Construcții de locuințe și gospodăria comunală 4,76

Art. 13. — Productivitatea muncii pe un salariat va fi în 
anul 1968 de cel puțin:

— în industria republicană
— in activitatea de construții- 

montaj
— în transporturi feroviare

Art. 14 — Salariul real va 
crește în 1968 cu aproape 3 la 
sută față de realizările din 
anul 1967. Se va continua ac
țiunea de îmbunătățire a sa
larizării, astfel ca salariul no
minal să ajungă în medie pe 
anul 1968 la 1252 lei.

Art. 15. — Cheltuielile ma
xime la 1 000 lei producție 
marfă — în prețuri cu ridica
ta ale întreprinderii — în in
dustria republicană vor fi în 
anul 1968 de 860,2 lei, iar re
ducerea minimă a prețului de 
cost și cheltuielilor de circu
lație va fi în anul 1968 față de 
1967 de 2,2 la sută în indus
tria republicană, de 3,5 la 
sută în transporturi și de 1,0 
la sută în comerțul interior.

Art. 16. — Volumul livrări
lor de mărfuri pentru export 
va fi în anul 1968 de 9,34 mi
liarde lei valută.

Art. 17. — Volumul desfa
cerilor de mărfuri cu amănun
tul va crește în anul 1968 față 
de anul 1967, cu peste 8 la 
sută.

Art. 18. — în anul 1968 se 
vor da în folosință din fondu
rile statului peste 1,7 milioane 
metri pătrați suprafață locui
bilă, echivalent cu peste 57 
mii apartamente convențio
nale.

Art. 19. — Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România este autorizat:

a) să precizeze și să desfă
șoare pe ministere, alte organe 
centrale, sfaturi populare re
gionale, ale orașelor București

— în mii lei —

Venituri
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Total : 19 574 179

1. Argeș 1 329 617 384 350 1 329 617 6 000
2. Bacău 916 504 416 040 916 504 5 000
3. Banat 1 378 827 540 368 1 378 827 7 000
4. Brașov 1 124 948 420 200 1 124 948 5 000
5. București 1 190 005 344 150 1 190 005 7 000
6. Cluj 1 176 645 533 580 1 176 645 7 000
7. Crișana 858 677 279 720 858 677 5 000
8. Dobrogea 547 960 118 100 547 960 4 000
9. Galați 1 189 822 483 000 1 189 822 6 000

10. Hunedoara 763 676 398 520 763 676 4 000
11. Iași 1 134 856 299 300 1 134 856 6 000
12. Maramureș 879 957 276 650 879 957 4 000
13. Mureș-Autonomă

Maghiară 913 825 407 356 913 825 5 000ia Ch 1 bom i o 1 369 492 472 160 1 369 492 7 00017.
15. Ploiești 1 155 909 454 420 1 155 909 7 000
16. Suceava 846509 236 010 846 509 5 000
17. Orașul

București 2 345 885 932 940 2 345 885 9 000
18. Orașul 

Constanța 451 065 165 200 451 065 1000

7 162 064 19 574 179 100 000

Art. 11. — Dotațiile de echi
librare ce se vor acorda în 
anul 1968 bugetelor sfaturilor 
populare din bugetul repu

— regiunea Argeș
— regiunea Bacău
— regiunea Banat
— regiunea Brașov
— regiunea București
— regiunea Cluj
— regiunea Crișana
— regiunea Dobrogea
— regiunea Galați
— regiunea Hunedoara
— regiunea Iași
— regiunea Maramureș
— regiunea Mureș-Autonomă
— regiunea Oltenia
— regiunea Ploiești
— regiunea Suceava
— Orașul București
— Orașul Constanța

gramului de cercetări științi
fice elaborat de Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice, 
planul de stat pe anul 1968 va 
cuprinde sarcini referitoare la 
392 teme de cercetare de im
portanță deosebită, din care 
324 teme în științe tehnice, 
chimice, agricole și silvice.

Art. 12. — Volumul total al 
investițiilor centralizate din 
fondurile statului va fi în 
anul 1968 de 58 miliarde lei. 
Pe principalele ramuri ale e- 
conomiei vor fi alocate urmă
toarele fonduri de investiții, 
exprimate în miliarde lei :

138 280 lei
58 250 lei

290 930 tone km conv.

și Constanța, prevederile pla
nului de stat al economiei na
ționale pe anul 1968 și să tran
smită acestora sarcinile ce le 
revin :

b) să stabilească măsuri 
pentru realizarea Planului de 
stat ;

c) să adapteze indicatorii 
planului de stat prevăzuți în 
prezenta lege, cînd aceasta a- 
pare necesar în cursul execu
tării planului, în scopul asigu
rării dezvoltării echilibrate a 
economiei naționale.

Art. 20. — în vederea spo
ririi eficienței întregii activi
tăți economice care să se re
flecte în creșterea mai accen
tuată a producției, a producti
vității muncii și a beneficiilor, 
Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri pentru a asigura acti
vității de organizare științifi
că a producției și a muncii, un 
caracter continuu și sistematic 
în .toate întreprinderile indus
triale, prin valorificarea și ex
tinderea măsurilor cuprinse în 
studiile efectuate în cadrul 
acestei acțiuni în cursul anu
lui 1967, precum și prin elabo
rarea unor noi studii. Totodată 
se vor lua măsuri pentru ex
tinderea acțiunii de organizare 
științifică a producției și a 
muncii și în celelalte ramuri 
ale economiei naționale.

Art. 21. — Se aprobă exe
cuția, conform anexei, a pla
nului de stat al economiei na
ționale pe anul 1966, adoptat 
prin Legea nr. 1 din 30 iunie 
1966.

blican se stabilesc la suma de
4.718.335 mii lei, repartizate 
astfel, în mii lei :

602 019
154 343
152 457
152 635
423 693
136 912
269 486
294 058
329 089
131 584
561 083
294 951

Maghiară 109 658
426 676
146 603
340 696

86 064
126 328

Art 12. — Pentru anul 1968 
se stabilesc următoarele pro
cente pe baza cărora se calcu
lează cuantumul cotelor de
falcate din veniturile republi

Procentul de defalcare

Nr. Regiunea din impozitul pe 
circulația mărfurilor

din
crt ■au orașul de la întreprinderile impozitul

locale și unitățile
cooperației pe salarii

1. Argeș 100 80
2. Bacău 80 60
3. Banat 80 40
4. Brașov 70 30
5. București 100 70
6. Cluj 90 60
7. Crișana 90 80
8. Dobrogea 100 70
9. Galați 100 70

10. Hunedoara 90 60
11. Iași 100 80
12. Maramureș 100 70

EXPUNERE IA PROIECEUl DE LESE PRIVIND 
AMNISTIEREA UNORINFRACȚIUNI, 

CRAJIEREA Șl REDUCEREA UNOR PEDEPSE 
prezentată de tovarășul Adrian Dimltriu, ministrul justiției

Tovarășe deputate și tovarăși 
deputați,

Din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri vă Supun spre exa
minare și adoptare Proiectul de 
lege privind amnistierea unor in
fracțiuni, grațierea și reducerea 
unor pedepse.

La 30 decembrie se împlinesc 
20 de ani de la proclamarea Re
publicii — eveniment istoric me
morabil, care ocupă un loc de 
seamă în șirul marilor transfor
mări înnoitoare săvîrșite după 
eliberarea patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Deplin stăpîn pe soarta sa, pe 
destinele țării, poporul român, 
sub conducerea partidului co
munist, a obținut realizări re
marcabile în toate domeniile vie
ții politice, economice și sociale, 
care au ridicat țara pe o nouă 
treaptă a progresului ei istoric, 
au mărit prestigiul Republicii So
cialiste România pe arena inter
națională.

Ca urmare a înlăturării clase
lor exploatatoare, a exploatării 
omului de către om, societatea 
a căpătat un Caracter unitar, 
bazat pe comunitatea de interese 
și aspirații a tuturor celor ce 
muncesc. Unitatea strînsă a mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor, 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ade
ziunea lor deplină la politica in
ternă și externă a partidului și 
guvernului, dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste asigură 
trăinicia de granit a orânduirii 
noastre, constituie o uriașă forță 
a progresului patriei pe calea so
cialismului și a comunismului.

Datorită prefacerilor adînci 
care au avut loc în condițiile 
materiale ale societății, precum 
și activității ideologice și educa
tive desfășurate de partid și de 
stat, s-au produs transformări 
profunde în profilul moral și 
spiritual al oamenilor, s-a dezvol
tat noua atitudine față de muncă 
și față de avutul obștesc, a cres
cut spiritul de răspundere fată de 
problemele și interesele colecti
vității, pentru apărarea cuceriri
lor socialismului. Devotamentul 
față de cauza socialismului, pa
triotismul fierbinte, adîncul uma
nism socialist, prezența activă în 
viața politică și obștească au de
venit trăsături caracteristice ale 
poporului nostru. Ele își găsesc 
o vie întruchipare în munca en
tuziastă pentru înfăptuirea pro-

Raportul Comisiei juridice la proiectul 
de lege privind amnistierea unor infracțiuni, 

grațierea și reducerea unor pedepse 
prezentat de deputatul Tudor Drăganu
Comisia juridică a Marii Adu

nări . Naționale, luând în exami
nare proiectul de lege privind 
amnistierea unor infracțiuni, gra
țierea și reducerea unor pedepse, 
consideră că, în condițiile ac
tuale în care poporul român, sub 
conducerea partidului, a obținut 
realizări remarcabile în toate do
meniile vieții sociale, este posi
bilă adoptarea cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a Republicii, 
a unor măsuri de clemență.

Ca urmare a muncii educative 
desfășurate de partid și de orga
nele de stat se reduce treptat nu
mărul celor care săvârșesc fapte 
antisociale sau încalcă regulile de 
conviețuire socială. Crește neîn
cetat rolul opiniei publice în 
combaterea unor asemenea ma
nifestări.

Ținînd seama de aceste îm
prejurări, proiectul de lege pre
conizează amnistierea infracțiu
nilor . pentru care se prevede o 
pedeapsă pînă la 3 ani inclusiv, 
a infracțiunilor de trecere frau
duloasă a frontierei și a infrac
țiunilor săvîrșite de cetățenii sau 
de foștii cetățeni români, stabiliți 
în străinătate.

In afară de această amnistiere, 
proiectul prevede grațierea în în
tregime a celor condamnați la 
pedepse privative de libertate 
pînă la 5 ani inclusiv și a celor 
condamnați pentru infracțiuni 
neintenționate. 

gramului elaborat de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român de dezvoltare multilate
rală a țării, în participarea plină 
de inițiativă a maselor la con
ducerea economiei și culturii, a 
treburilor de stat. Opinia pu
blică înaintată a devenit un pu
ternic factor de educare și con
vingere, acționează ca un mijloc 
eficient de cultivare a trăsături
lor moralei socialiste, aduce o 
contribuție crescîndă la apăra
rea legalității socialiste, la pre
venirea și combaterea infracțiu
nilor.

Hotărârile recentei Conferințe 
Naționale a Partidului Comunist 
Român au deschis perspectiva 
unei noi și puternice dezvoltări 
a societății noastre, a democra
tismului socialist, a afirmării ini
țiativei și puterii de creație a oa
menilor muncii în toate domeniile 
activității sociale.

Ținînd seama de toate aceste 
considerente, de stadiul actual de 
dezvoltare a societății noastre, cu 
prilejul aniversării a 20 de ani 
de la proclamarea Republicii, ca 
un act de clemență al statului 
nostru se propune amnistierea 
unor infracțiuni și grațierea unui 
însemnat număr de persoane 
condamnate pentru fapte prevă
zute de Codul penal sau legi 
speciale.

Proiectul de lege supus Marii 
Adunări Naționale preconizează 
amnistierea tuturor infracțiunilor 
pentru care se prevede pedeap
sa închisorii pînă la 3 ani inclu
siv sau pedeapsa amenzii corec- 
ționale, precum și a infracțiunilor 
de trecere frauduloasă a frontie
rei.

Proiectul conține o prevedere 
specială pentru amnistierea in
fracțiunilor comise de cetățeni 
sau foștii cetățeni români, care 
în prezent sînt stabiliți în străină
tate.

în același timp, se preconi
zează acordarea unei largi gra
țieri a persoanelor condamnate 
la închisoare corecțională pînă 
la 5 ani inclusiv și a celor con
damnați pentru infracțiuni ne
intenționate. Ca o expresie a 
considerentelor umanitare care 
călăuzesc întreaga noastră legis
lație, se prevede grațierea tuturor 
celor care au împlinit vîrsta de 
60 de âni, a femeilor gravide sau 
cu copii pînă la 5 ani, precum 
și a minorilor, condamnați la pe
depse privative de libertate pînă 
la 10 ani inclusiv.

Aceste măsuri de clemență sînt 
întregite cu o dispoziție, inspi
rată de considerații largi umani
tare, potrivit căreia se grațiază 
și cei care ău împlinit vîistâ de 
60 de ani, femeile gravide sau 
cu copii pînă la 5 ani și minorii 
condamnați la pedepse pînă la 
10 ani inclusiv.

Proiectul prevede reducerea în 
diferite proporții a pedepselor în
tre 5 și 12 ani și a pedepselor 
aplicate celor condamnați pen
tru infracțiuni contra securității 
statului, precum și comutarea în 
pedepse de 25 ani muncă silnică 
a pedepselor celor condamnați la 
muncă silnică pe viață.

Ca urmare a punerii în apli
care a acestei legi, vor fi puși 
în libertate un procent de circa 
50 la sută din deținuți, iar cea 
mai mare parte dintre cei care 
vor continua să execute o pe
deapsă privativă de libertate vor 
beneficia de reduceri de pedepse.

Sînt exceptate de la amnistie 
infracțiunile privind avutul ob
ștesc, ultrajul cu violentă, infrac
țiunile de omor și infracțiunile 
contra păcii și umanității.

De asemenea, sînt exceptați de 
la grațiere cei condamnați pentru 
omor intenționat, omor fără , voie 
a două sau a mai multor per
soane, pentru infracțiuni inten
ționate în dauna avutului ob
ștesc prin care s-a produs o pa
gubă mai mare de 3 000 lei, in

cane, care se atribuie bugete
lor sfaturilor populare ale re
giunilor și orașelor București 
și Constanța.

13. Mureș-Autonomă Maghiară 60 M
14. Oltenia 90 70
15. Ploiești 70 30
16. Suceava 90 70
17. Orașul București 60 30
18. Orașul Constanța 100 70
Art. 13. — Consiliul de Mi

niștri va lua măsurile cores
punzătoare pentru ca minis
terele, celelalte organe cen
trale .ale administrației de stat 
și comitetele executive ale 
sfaturilor populare să realizeze 
integral și la timp beneficiile, 
impozitul pe circulația mărfu
rilor și celelalte venituri bu
getare planificate. De aseme
nea, va lua măsurile necesare 
prin care să se asigure de 
către ministere, celelalte or
gane centrale ale administra
ției de stat și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare 
îndeplinirea sarcinilor privind 
organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, rentabi
lizarea întreprinderilor și pro
duselor cu pierderi și redu

Proiectul prevede totodată re
ducerea în diferite proporții a 
pedepselor pe termene între 5 și 
12 ani, a pedepselor pentru in
fracțiuni contra securității sta
tului, precum și comutarea pe
depselor celor condamnați la 
muncă silnică pe viață în 25 de 
ani muncă silnică.

De asemenea, se propune ca 
sancțiunile cu închisoare sau a- 
mendă pentru contravenții să nu 
se mai execute.

Prevederile acestui proiect de 
lege se înscriu pe linia concepției 
profund umaniste care călăuzește 
activitatea partidului și a statului 
nostru — de a da posibilitate 
acelor cetățeni care au săvîrșit 
diferite fapte penale să se reabi
liteze, să revină la o viață cinstită, 
să devină elemente utile socie
tății noastre și să participe în 
rîndurile celor ce muncesc la 
opera de dezvoltare a țării.

în spiritul legalității noastre 
socialiste, care își găsește una din 
înaltele ei rațiuni în apărarea 
proprietății socialiste—- temelii o- 
rînduirii noastre, a bunăstării în
tregului popor — proiectul de 
lege nu acordă amnistie ceîor 
care au atentat la avutul obștesc, 
aducînd pagube economiei na
ționale. Această măsură demon
strează intransigența statului față 
de toți acei răufăcători care lo
vesc în avuția socială creată și 
agonisită prin munca poporului, 
subliniind încă o dată hotăjîrea 
cu care trebuie militat împotriva 
hoților și delapidatorilor, împo
triva indolenței și iresponsabili
tății față de proprietatea socia
listă. în același timp se prevede 
că cetățenii și foștii cetățeni ro
mâni stabiliți în străinătate, care 
au săvîrșit infracțiuni contra 
păcii și umanității, precum și in
fracțiuni de omor intenționat nu 
se pot bucura de dispozițiile a- 
cestei legi.

Statul nostru trebuie să mani
feste în continuare toată fermi
tatea față de orice încercări ale 
forțelor reacționare din afară de 
a lovi în orînduirea noastră. în 
interesele și cuceririle poporului 
român. în condițiile în care 
există imperialismul este necesar 
ca organele de stat, întregul po
por să dea dovadă de neslăbită 
vigilență, să manifeste o perma
nentă preocupare pentru secu
ritatea si capacitatea de apărare 
a statului nostru.

De prevederile grațierii nu be
neficiază persoanele vinovate de 

fracțiuni neintenționate prin care 
s-au produs pagube avutului ob
ștesc mai mari de 50 000 lei, viol, 
luare de mită și tîlhărie.

Proiectul prevede, totodată, că 
recidiviștii și cei care nu au în
ceput executarea pedepsei pen
tru că s-aii sustras de la aceasta 
nu vor beneficia de amnistie, gra
țiere, comutare sau reducere de 
pedeapsă.

Prin aplicarea prevederilor a- 
cestui proieot de lege, unui im

LEGE
privind amnistierea unor infracțiuni, 
grațierea și reducerea unor pedepse

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

adoptă prezenta lege :

Art. 1. Se amnistiază :
a) , infracțiunile pentru care 

Codul penal sau legi speciale 
prevăd o pedeapsă privativă 
de libertate pînă la 3 ani in
clusiv sau pedeapsa amenzii 
corecționale ;

b) . infracțiunile de trecere 
frauduloasă a frontierei ;

c) . infracțiunile prevăzute 
de Codul penal sau de legi 
speciale, săvîrșite de cetățenii 
sau foștii cetățeni români 
care, la data adoptării prezen
tei legi, sînt stabiliți în străi
nătate.

Art. 2. Se grâțiază :
a) , cei condamnați la pe

depse privative de libertate 
pînă la 5 ani ificltiSiv Său la 
amendă corecțională ;

b) . cei oâre au împlinit vîr

cerea cheltuielilor administra- 
tiv-gospodărești.

Art. 14. — Consiliul de Mi
niștri este autorizat să folo
sească în cursul anului plusu
rile de venituri și economiile 
de cheltuieli obținute față de 
cifrele stabilite prin buget, 
pentru acoperirea unor a- 
cțiuni și sarcini noi privind 
dezvoltarea economiei națio
nale.

Art. 15. — Se adoptă contul 
general de încheiere a exer
cițiului bugetar pe anul 1966 
la venituri în sumă de 
108.867.149.000 lei și la chel
tuieli în sumă de 105.371.604.493 
lei cu un excedent în sumă de 
3.495.544.507 lei, din oare 
2.961.574.866 lei la bugetul re
publican și 533.969.641 lei la 
bugetele sfaturilor populare.

crimă de omor, de comiterea u- 
nor infracțiuni intenționate sau 
neintenționate în dauna avutului 
obștesc, omor fără voie a două 
sau mai multe persoane, viol, 
luare de mită și tîlhărie, fapte 
ce reprezintă un deosebit pericol 
social, care contravin în mod 
grav normele de conviețuire so
cialistă statornicite în orînduirea 
noastră. Nu se încadrează, de a- 
semenea, în prevederile proiectu
lui de lege, infracțiunile de ul
traj cu violență, săvîrșite asupra 
lucrătorilor din aparatul organe
lor de stat. Se exceptează tot
odată de la amnistie și grațiere 
recidiviștii și cei care s-au sus
tras de la executarea pedepsei.

Tovarăși deputați,
Măsurile prezentului proiect de 

lege pornesc de la convingerea 
că societatea noastră dispune de 
multiple și puternice mijloace de 
influențare și educare socialistă 
a maselor de cetățeni. Relațiile 
statornicite în societatea noastră, 
relații caracterizate prin colabo
rare și sprijin reciproc între oa
meni liberi, cu o conștiință so
cialistă tot mai înaltă, creează ca
drul prielnic pentru afirmarea vi
guroasă a tot ceea ce este înaintat 
și valoros, pentru respingerea și 
înlăturarea, prin forța opiniei pu
blice și activitatea organelor de 
stat, a tuturor fenomenelor ne
gative.

Este necesar ca și în viitor, 
organele de stat, împreună cu 
organizațiile obștești, să dea cea 
mai mare atenție educației mo- 
ral-cetățenești în cele mai largi 
rînduri ale populației, să se 
preocupe de cunoașterea și res
pectarea legilor țării, care expri
mă interesele și voința poporu
lui, să fie neîngăduitoare față dey 
orice încălcare a lor, să cultive 
intens disciplina socialistă în 
muncă, respectul față de proprie
tatea obștească, spiritul de răs
pundere fată de îndatoririle so-' 
ciale, contribuind astfel la asigu
rarea unor condiții de mare în
semnătate pentru înfăptuirea li
niei politice a partidului și gu
vernului, a programului de în
florire multilaterală a țării.

Proiectul de lege de amnistie 
și grațiere pe care îl prezentăm 
Marii Adunări Naționale spre a- 
doptare constituie, fără îndoială, 
o puternică și convingătoare do
vadă a forței statului nostru, 
a democratismului, a trăiniciei o- 
rînduirii noastre socialiste.

portant număr de persoane care 
au încălcat legile li se dă posibi
litatea de a se reîncadra în acti
vitatea de dezvoltare a societății 
noastre, alături de ceilalți oameni 
ai muncii.

Comisia juridică, în unanimi
tate, este de acord, cu proiectul 
de lege, astfel cum a fost pre
zentat și propune Marii Adunări 
Naționale și adoptarea lui sub 
formă de lege.

sta de 60 ani, femeile gravide 
sau cu copii pînă la 5 ani și 
minorii, condamnați la pedep
se pînă la 10 arii inclusiv ;

c).  cei condamnați pentru 
infracțiuni neintenționate.

Art. 3. Se reduc :
a) , cu Va pedepsele între 5 

și 8 ani inclusiv ;
b) . cu Vs pedepsele între 8 

și 12 ani inclusiv ;
c) . cu 2/s pedepsele mai mari 

de 10 ani la care au fost con
damnați cei prevăzuți în art. 
2, lit. b ;

d) . cu pedepsele aplicate 
celor condamnați pentru in
fracțiuni contra securității 
statului.

Art. 4. Se comută pedepsele 

(Continuare in pag. a Ill-a)
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celor condamnați la muncă 
silnică pe viață în 25 ani mun
că silnică.

Art. 5. Sancțiunile cu închi
soare sau amendă pentru con
travențiile săvîrșite pînă la 
data adoptării prezentei legi, 
în măsura în care n-au fost 
executate, nu se mai execută.

Art. 6. în cauzele aflate în 
curs de urmărire penală sau 
de judecată la data adoptării 
prezentei legi privind infrac
țiunile care nu sînt amnistiate 
potrivit art. 1, procesul penal 
va conținu, iar după pronunța

EXPI/m LA PKOIECn/L DE LESE 
PRIVIND CONCEDIUL DE ODIHNĂ AL ANCAJA[ILOR

prezentată de tovarășul Petre Blajovici, ministrul muncii
Stimați tovarăși deputați și 

deputate,

Ne sînt încă vii în minte lu
crările și hotărârile adoptate de 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român — hotărîri care 
se integrează organic în concepția 
unitară stabilită de Congresul al 
IX-lea, înscriindu-se în ansam
blul preocupărilor partidului nos
tru de îmbunătățire a formelor și 
metodelor folosite în toate dome
niile vieții sociale, în scopul ac
celerării progresului material și 
spiritual al societății noastre.

Sintetizînd bogata și prețioasa 
experiență a conducerii operei de 
construire a socialismului, lu
crările Conferinței și hotărîrile a- 
doptate au scos totodată în evi
dentă dinamismul vieții noastre 
economice, schimbările care se 
petrec continuu în nivelul și 
structura forțelor de producție, 
în sistemul relațiilor de produc
ție. trasînd căile de folosire, cu 
maximum de eficacitate a între
gului potențial material și uman 
al României socialiste.

Sensul major al amplei activi
tăți de edificare economică și 
socială își găsește izvorul în con
tinua îmbunătățire a condițiilor 
de viață materială și spirituală 
ale poporului — scopul suprem 
al politicii partidului nostru. 
Dezvoltarea în ritm susținut a 
forțelor de producție, sporirea 
potențialului economic au deter
minat creșterea continuă a ve
nitului și a avuției naționale, ceea 
ce se răsfrînsîe în mod pozitiv în 
nivelul de viață al celor ce mun
cesc.

Toate aceste realizări obținute 
în țara noastră în anii construc
ției socialiste sînt. — așa . cum 
spunea5 tovarășul Nîcolae 
Ceaușescu în Raportul prezentat 
la Conferința NatiOrială — rodul 
creației conștiente a întregului 
popor român, a muncitorimii, ță
rănimii și intelectualității, a ma
selor largi de cetățeni, fără deo
sebire de naționalitate, care au 
urmat reabătut politica partidului 
comunist, văzînd în ea expresia 
intereselor lor vitale, steaua călă
uzitoare spre un viitor mai bun și 
mai fericit, spre prosperitatea 
României socialiste.

Vă rog să-mi permiteți ca din 
împuternicirea Consiliului de' Mi
niștri să prezint în fața dumnea
voastră spre examinare și apro
bare Proiectul de lege privind 
concediul de odihnă al angaiați- 
lor. Această nouâ reglementate 
jBXprimă încă o dată grija perma
nentă a partidului și a statului 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale oamenilor muncii, 
pentru recompensarea eforturilor 
depuse în muncă, în activitatea 
de înfăptuire a planurilor de dez
voltare economică și socia'ă a țâ
rii. integrîndu-se în ansamblul de 
măsuri avînd ca obiectiv ridica
rea nivelului de trai. Proiectul de 
lege prezentat în această sesiune 
a Marii Adunări Naționale a fost

Raportul Comisiei pentru sănătate, prevederi și 

asigurări sociale și al Comisiei juridice la proiectul 

de lege privind concediul de odihnă a! angajaților
prezentat de deputatul Ștefan Milcu

Comisia pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale, 
și Comisia juridică, reunite în 
ședință comună în zilele de 21 
și 26 decembrie 1967, dezbă
tând proiectul de lege privind 
concediul de odihnă al angaja
ților, au constatat că el aduce 
importante reglementări, care 
se înscriu în contextul general 
al măsurilor luate în scopul 
continuei îmbunătățiri a con
dițiilor de trai, material și spi
ritual ale oamenilor muncii. 
O caracteristică a proiectului 
de lege o constituie faptul că 
el îmbină armonios această 
preocupare, care reprezintă 
scopul suprem al întregii ac
tivități politice și organizatori
ce pe care o desfășoară parti
dul și statul nostru, cu nevoia 
de a se asigura creșterea con
tinuă a eficienței productive 
în toate ramurile economiei 
naționale, în întreprinderi și 
instituții.

Răspunzînd acestor sarcini, 
proiectul de lege mărește du
rata concediului de odihnă, 
măsură care va duce în ace
lași timp la îmbunătățirea 
condițiilor pentru reconforta- 
rea fizică a angajaților și la 
sporirea productivității mun
cii lor.

Pe linia acelorași sarcini, 
potrivit proiectului de lege, 

rea pedepsei se va face apli
carea, după caz, a dispozițiilor 
din art 2 și 3, ținîndu-se sea
ma de excepțiile prevăzute în 
art. 8 și 9.

Art. 7. Dispozițiile prezentei 
legi se aplică și pedepselor re
duse ca efect al unor grațieri 
anterioare.

Art. 8. Sînt exceptate de la 
prevederile articolului 1 lite
rele a și c, infracțiunile prin 
care s-a adus o pagubă avutu
lui obștesc și ultrajul cu vio
lență, iar de la prevederile 
articolului i, litera c, și infrac
țiunile de omor intenționat, 
precum și infracțiunile contra 
păcii și umanității.

întocmit pe baza principiilor sta
bilite de Hotărârea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Miniștri 
și a Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor cu 
privire la majorarea duratei con
cediilor de odihnă și îmbunătă
țirea reglementării acestora.

In proiectul de lege se stipu
lează la articolul 1 că angajați! 
au dreptul, în fiecare an calen
daristic, la un concediu de odih
nă plătit, cu o durată de 15—24 
zile lucrătoare, în raport cu ve
chimea lor în muncă.

Diferențierea concediului în 
raport cu vechimea în muncă 
constituie principiul fundamental 
al reglementării propuse. Este 
echitabil și pe deplin înte
meiat faptul ca toți angajații, in
diferent de locul unde lucrează, 
să primească un concediu a cărui 
durată să reflecte cît mai fidel 
aportul fiecăruia în construcția 
societății noastre.

Aș vrea să subliniez că acest 
principiu oglindește în același 
timp o grijă plină de umanitate, 
deoarece diferențierea în raport 
cu vechimea este și o diferențiere 
în raport cu vîrsta. Este știut că 
salariații cu o activitate mai în
delungată și care de fapt au și 
o vîrstă mai înaintată, au rie- 
voie de o perioadă mai mare de 
odihnă în vederea refacerii forței 
lor de muncă.

Aceeași grijă se manifestă și 
față de salariații tineri, în vîrstă 
pînă la 18 ani, care vor avea 
dreptul la concediu de odihnă cu 
o durată de 18—24 de zile lu
crătoare, criteriul de diferențiere 
a duratei fiind de data aceasta 
vîrsta. Toate aceste prevederi a- 
rată preocuparea permanentă a 
partidului și a statului nostru de 
a acdrUa 'fiecărui om al muncii, 
de la generațiile cele mai tinere 
pînă al cele vîrstnice, perioada 
de reconfortare de care au ne
voie.

O altă prevedere importantă a 
Proiectului de lege este majora
rea concediului minim la 15 zile, 
fată de 12 zile cît este în pre
zent. Este Semnificativ să arătăm 
că creșterea duratei concediilor 
de odihnă, prin măsurile amin
tite, reprezintă un plus de apro
ximativ 11 milioane zile concediu 
și o ridicare a duratei medii a 
concediilor la 18 zile lucrătoare. 
De această creștere a duratei 
Concediilor vor beneficia, așadar, 
toți salariații și în special cei ce 
lucrează în producția bunurilor 
materiale.

Stabilirea duratei concediilor 
în funcție de vechime, elimină 
unele neajunsuri care s-au mani
festat în aplicarea actualului re
gim al concediilor la unele ca
tegorii de salariați. Este vorba de 
concediile pentru munca nenor
mată, care nu s-au stabilit pe 
baza unor criterii unitare, ne- 
reflectînd natura reală a muncii 
prestate. Așa s-au ivit cazuri 
cînd muncitori cu 10 sau 20 de 
ani vechime în muncă au primit

principalul criteriu de diferen
țiere a concediului de odihnă 
va fi vechimea in muncă a 
angajaților. Prin aplicarea a- 
cestui criteriu, angajații care 
au contribuit în mai mare 
măsură prin munca lor neîn
treruptă și prin experiența lor, 
la propășirea țării se vor 
bucura de un concediu de o- 
dihnă mai mare decît afigaja- 
ții cu o vechime în muncă mai 
redusă și cu o capacitate de 
muncă nesupusă uzurii.

Pentru a se stimula forma
rea unor cadre stabile și a se 
introduce în viața întreprinde
rilor și instituțiilor un nou e- 
lement de întărire a discipli
nei în activitatea productivă, 
proiectul de lege prevede că 
schimbarea locului de muncă, 
în condiții care nu dau drep
tul la conservarea vechimii 
neîntrerupte în muncă, atrage 
după sine decăderea angajati- 
lor, timp de 2 ani, din drep
tul la majorarea concediului 
în raport cu vechimea în mun
că, precum și limitarea lui, 
pentru această perioadă, la 
minimum de 15 zile lucrătoa
re.

Strînsa îngemănare a preo
cupării pentru ridicarea neîn
treruptă a nivelului de trai 
material și cultural al oame
nilor muncii cu sarcina stimu

Nu beneficiază de prevede
rile articolelor 2 ș 3 cei care 
au săvîrșit omor intenționat, 
omor fără voie a două sau 
mai multe persoane, infrac
țiuni intenționate în dauna a- 
vutului obștesc prin care s-a 
produs o pagubă mai mare de 
3 000 lei, infracțiuni neinten
ționate prin care s-au produs 
pagube avutului obștesc mai 
mari de 50 000 lei, viol, luare 
de mită și tâlhărie.

Art. 9. Recidiviștil și cel 
cane nu au început executarea 
pedepsei deoarece s-au sus
tras de la aceasta nu benefici

concedii inferioare ca durată de- 
cît angajații cu o vechime mai 
mică.

Cei ce lucrează în locuri de 
muncă cu condiții grele, vătămă
toare, vor beneficia, în afară de 
concediul care are la bază ve
chimea în muncă, și de un con
cediu suplimentar de 3 pînă la 
12 zile lucrătoare, ceea ce va 
permite înlăturarea eventualelor 
consecințe pe care condițiile 
deosebite de muncă le pot avea 
asupra sănătății și a capacității 
lor de muncă. De asemenea, 
proiectul de lege împuternicește 
Consiliul de Miniștri ca în unele 
Cazuri să poată stabili concedii 
suplimentare cu o durată mai 
mare de 12 zile lucrătoare pen
tru acele locuri de muncă unde 
datorită condițiilor deosebite, se 
impune o perioadă mai mare de 
repaos în vederea lefacerii or
ganismului.

Pe baza unor studii efectuate 
și a practicii, s-a ajuns la conclu
zia că perioada de odihnă nu tre
buie să depășească 30 de zile lu
crătoare. De aceea s-a prevăzut 
în Proiect ca durata totală a u- 
nui concediu de odihnă rezultată 
din adăugarea la concediul pen
tru vechimea în muncă a conce
diilor suplimentare, să nu depă
șească 30 de zile lucrătoare. Pen
tru situațiile în care condițiile de 
la locurile de muncă ar necesita 
timp de refacere a forței de 
muncă mai mare de 30 
de zile lucrătoare, s-a în
scris în proiectul de lege pre
vederea, potrivit căreia Consiliul 
de Miniștri va putea stabili o du
rată totală a concediului anual de 
odihnă mai mare de 30 de zile 
lucrătoare pentru anumite cate
gorii de salariați care lucrează în 
condiții deosebite cum ar fi, de 
exemplu, personalul navigant de 
pe avioanele reactoare și turbo
reactoare și angajați ce lucrează 
în mediu radioactiv.

S-a prevăzut, de asemenea, un 
concediu suplimentar de 2—5 
zile lucrătoare pentru angajații 
care îndeplinesc munci de 
conducere în diferite sectoare 
ale economiei, științei și culturii. 
Acordarea acestui concediu este 
’justificată de răspunderea și com
plexitatea pe care funcțiile res
pective le implică.'

Proiectul de lege mai prevede 
că durata concediului anual de 
odihnă pentru personalul didac
tic de toate gradele este egală cu 
durata legală a vacanței școlare 
sau universitare. Se precizează 
însă că personalul didactic be
neficiază de concediu cu durată 
integrală, dacă a funcționat în 
tot cursul anului școlar sau uni
versitar.

Noua reglementare prevede o- 
bligația unităților de a lua toate 
măsurile necesare pentru ca an
gajații să efectueze în fiecare an 
concediul la care au dreptul și 
se precizează că dreptul la con
cediul de odihnă este intangibil 
și nu poate face obiectul unei 
tranzancții, renunțări sau limi

lării eficienței activității pro
ductive își găsește expresie și 
în prevederile proiectului de 
lege care stabilesc concedii su
plimentare pentru angajații 
care lucrează în condiții deo
sebite, fie ele vătămătoare, 
grele sau periculoase, urmînd 
ca aceste concedii să fie dife
rențiate în raport cu consecin
țele pe care locurile de muncă, 
prin specificul 10r,le pot avea 
asupra sănătății și capacității 
de muncă a angajaților.

Ținînd seama de răspunde
rea mai mare și solicitarea 
sporită pe care o implică 
munca angajaților cu funcții 
de conducere, proiectul de le
ge le asigură și acestora un 
concediu suplimentar de 2—5 
zile lucrătoare. Pe de altă 
parte, în funcție de specificul 
activității corpului didactic, 
căre în timpul vacanței este 
suspendată, în proiect s-a 
prevăzut că durata concediu
lui acestei categorii de anga
jați este egală cu durata le
gală a vacanței școlare sau 
universitare.

Pe linia practicii actuale 
care oglindește principiul că 
concediul de odihnă se acordă 
în scopul refacerii forței de 
muncă, proiectul de lege a 
stabilit că angajații care au 

ază de amnistie, grațiere sau 
reducere de pedeapsă.

Art. 10. Prin săvîrșirea in
fracțiunii, în sensul prezentei 
legi, se înțelege comiterea, 
pînă Ia data adoptării aceste
ia, a oricăreia dintre faptele 
pe care legea le pedepsește ca 
infracțiune consumată sau ca 
tentativă, precum și participa
rea la săvîrșirea acestora ca 
autor, instigator sau complice.

Art. 11. Amnistia prevăzută 
în art. 1 are efecte asupra con
fiscării averii celui condamnat 
numai în măsura în care a- 
ceastă pedeapsă nu a fost exe
cutată. ,

tări. De aceea, în eventualitatea 
că raporturile de muncă au în
cetat, indiferent din ce motive, 
înainte ca angajatul să-și fi efec
tuat concediul, acesta are drep
tul la compensarea lui în bani, 
bineînțeles în raport cu timpul 
lucrat în acel an pînă la data 
încetării relațiilor de muncă.

Este necesar ca programarea 
plecărilor în concediu să se facă 
ținîndu-se seama de interesele 
activității unităților, precum și 
de interesele angajaților. In con
secință, se impune eșalonarea 
concediilor în tot cursul anului, 
în mod egal, în așa fel îneît să 
se asigure în orice perioadă a a- 
nului în toate ministerele, în 
unitățile economice și în in
stituții, cadrele necesare în 
vederea îndeplinirii în con
diții optime a sarcinilor de 
serviciu și producție. Evident că 
în cazul în care anumite unități, 
din diferite motive, au perioade 
de activitate mai redusă, vor 
programa în acele intervale un 
număr mai mare de persoane în 
concediu.

Creșterea duratei concediilor 
de odihnă, Care este o rezultantă 
directă a măririi potențialului e- 
conomic al țării noastre, oferă 
oamenilor muncii un timp liber 
mai îndelungat, care poate fi 
consacrat recreării, turismului, 
tratamentelor în stațiunile bal- 
neo-climaterice și aîtor activi
tăți. De aceea, organele cărora le 
revine, prin atribuțiile lor, obli
gația de a organiza baza mate
rială pentru odihnă, tratament, 
turism, au datoria să se preocupe 
intens de lărgirea posibilităților 
de cazare, de creșterea gradului 
de confort, de buna deservire a 
oamenilor muncii.

Tovarăși deputați și deputate,

Am expus în fața dumneavoas
tră principalele prevederi ale 
Proiectului de lege privind 
concediul de odihnă al an
gajaților pe care îl propun spre 
aprobare Marii Adunări Națio
nale. Această nouă reglementare, 
plină de echitate și profund u- 
manism, reprezintă o dovadă e- 
locventă a grijii partidului și 
statului nostru al cărui țel fun
damental este bunăstarea mate
rială și culturală a celor ce mun
cesc.

Măsurile propuse au fost po
sibile datorită muncii pline de 
abnegație a întregului nostru po
por, care desfășoară o bogată și 
rodnică activitate pentru asigura
rea mersului înainte al societății 
românești.

îmi exprim convingerea că ce
tățenii patriei noastre — benefi
ciarii acestei noi îmbunătățiri a- 
duse în viața lor — își vor in
tensifica eforturile pentru întă
rirea și înflorirea națiunii noastre 
socialiste, pentru înfăptuirea po
liticii partidului de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre, 
Republica Socialistă România.

suferit de o incapacitate tem
porară de muncă timp de 1 
an, nu au drept la concediu 
pentru această perioadă.

Pentru ca aplicarea dispozi
țiilor proiectului de lege pri
vitoare Ia concedii să răspun
dă scopurilor acestei instituții, 
legea stabilește unele garanții 
juridice, cum sînt: interzice
rea amînării și întreruperii 
efectuării concediului, cu ex
cepția cazurilor în care există 
nevoi de serviciu neprevăzute 
și urgente care, fac strict ne
cesară prezența angajatului 
în unitate, ca și a compensă
rii în bani a concediului ne
efectuat, afară de cazurile de 
încetare a relațiilor de mun
că a scoaterii din producție 
pentru o perioadă mai mare 
de 12 luni și a chemării an
gajatului pentru efectutarea 
serviciului militar în termen.

Intrucît reglementările cu
prinse în proiectul de lege 
prezentat constituie o contri
buție importantă la înfăptui
rea sarcinilor etapei actuale 
de desăvîrșire pe 0 treaptă su
perioară a construcției socia
liste, Comisia pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale 
și Comisia juridică propun 
adoptarea lui de către Marea 
Adunare Națională, în forma 
în care a fost prezentat.

LEGE
privind concediul de odihnă al angajaților

MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

adoptă prezenta lege

Art. 1. — (1) Angajații au 
dreptul, in fiecare an calenda
ristic, la un concediu de odih
nă plătit, cu o durată de 15—24

Vechimea în muncă

— peste 20 ani

— pînă la
— de la 
—. de la
— de la
— de la
— de la

5 ani
3 la 8 ani

. 8 la 11 ani
11 la 14 ani
14 la 17 ani
17 la 20 ahl

(2) Pentru tinerii în vîrstă de 
pînă la 18 ani, durata conce
diului de odihnă este de 18—24

Vîrsta

— pînă la 16 ani
— de la 16 la 17 ani
— de la 17 la 18 ani

(3) Vechimea în muncă ce se 
ia în considerare pentru sta
bilirea duratei concediului 
prevăzut la. alin. 1 este aceea 
pe care angajații o împlinesc 
în cursul anului calendaristic 
în care li se acordă concediul, 
oricare ar fi data la care îl vor 
primi.

(4) La stabilirea duratei con
cediului tinerilor în vîrstă de 
pînă la 18 ani se ia în conside
rare vîrsta pe care ei au avu
t-o la 1 ianuarie al anului ca
lendaristic respectiv.

Art. 2. — (1) In afara conce
diului acordat în raport cu 
vechimea în muncă, angajații 
care lucrează în locuri cu con
diții deosebite de muncă au 
dreptul și la un concediu su
plimentar cu o durată de 3—12 
zile lucrătoare.

(2) Consiliul de Miniștri poa
te stabili, în anumite cazuri, 
concedii suplimentare cu o du
rată mai mare de 12 zile lu
crătoare pentru acele locuri 
de muncă la care natura con
dițiilor deosebite determină 
necesitatea unei durate mai 
mari de odihnă.

(3) Sînt condiții deosebite de 
muncă :

a) condițiile vătămătoare de 
muncă, determinate de acțiu
nea unor agenți nocivi fizici, 
chimici sau biologici ;

b) condițiile grele de muncă, 
determinate de existența unui 
microclimat care supune orga
nismul unui efort mărit de 
adaptare, precum și cele care 
determină o suprasolicitare fi
zică sau neuropsihică ;

c) condițiile periculoase de 
muncă, caracterizate printr-un 
risc de accidentare sau îmbol
năvire.

(4) Consiliul de Miniștri va 
stabili criteriile pe baza căro
ra, la propunerea ministerelor 
și celorlalte organe centrale, 
Ministerul Muncii, împreună 
cu Ministerul Sănătății, de co
mun acord cu Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, vor determina locu
rile de muncă cu condiții deo
sebite, precum și durata con
cediului suplimentar pentru 
fiecare din aceste locuri.

Art. 3. — (1) Angajații care 
îndeplinesc funcții de condu
cere sau funcții similare aces
tora au dreptul la un concediu 
suplimentar de 2 pînă la 5 zile 
lucrătoare.

(2) Funcțiile prevăzute la 
alin. 1 și durata maximă a 
concediului suplimentar pen
tru fiecare din ele, diferențiată 
în raport cu răspunderea, 
complexitatea și importanța 
sarcinilor ce le revin, se stabi
lesc la propunerea ministere
lor și celorlalte organe cen
trale, de către Ministerul Mun
cii de comun acord cu Comite
tul de Stat pentru Probleme 
de Organizare și Salarizare și 
cu Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

Art. 4. —Durata concediilor 
suplimentare se stabilește, 
pentru fiecare angajat în 
parte, proporțional cu timpul 
lucrat în funcția sau condi
țiile arătate la art. 2 și 3, în 
perioada celor 12 luni premer
gătoare acordării concediului.

Art. 5. — (1) Durata totală a 
concediului anual de odihnă 
rezultată din însumarea con
cediilor prevăzute de articolele 
1, 2 și 3 nu poate depăși 30 
zile lucrătoare.

(2) Pentru locurile de muncă 
la care se referă art. 2 alin. 2 
Consiliul de Miniștri poate sta
bili o durată totală a conce
diului anual de odihnă mai 
mare de 30 zile lucrătoare.

Art. 6. — (1) Durata conce
diului anual de odihnă pentru 
personalul didactic de toate 
gradele este egală du' durata 
legală a vacanței Școlare sau 
universitare.

(2) Personalul didactic be
neficiază de concediu cu du
rată integrală, dacă a funcțio
nat fn tot Cursul anului școlar 
sau universitar. în cazul în 
care angajarea S-a făcut după 
începerea anului școlar ’ sau 
universitar, durata concediului 
va fi proporțională cu timpul 
cuprins între data încheierii 
contractului de muncă și sfîr
șitul acelui an.

Art. 7. — Angajați! trimiși, 
pe baza unor contracte, să exe
cute lucrări sau să presteze 
servicii în alte țări, vor primi 
concediul de odihnă stabilit 
prin contractul încheiat cu be
neficiarul extern. Acești anga
jați vor beneficia de un con
cediu cel puțin egal ca durată 
cu cel care 11 s-ar cuveni po- 

zile lucrătoare, în raport eu 
vechimea lor în muncă, după 
cum urmează i

Durata concediului
15 zile lucrătoare
16 zile lucrătoare
17 zile lucrătoare
18 zile lucrătoare
19 zile lucrătoare
21 zile lucrătoare
24 zile lucrătoare

zile lucrătoare, diferențiată în 
raport cu vîrsta lor, după cum 
urmează :

Durata concediului

24 zile lucrătoare
21 zile lucrătoare
18 zile lucrătoare

trivit prevederilor prezentei 
legi.

Art. 8. — (1) Angajații care 
au fost în incapacitate tempo
rară de muncă întregul an ca
lendaristic, nu au dreptul la 
concediul de odihnă pentru a- 
cel an.

(2) In cazul în care perioada 
de incapacitate temporară de 
muncă a fost de 12 luni sau 
mai mare și s-a întins pe 2 ani 
calendaristici consecutivi, an
gajații au dreptul la un sin
gur concediu de odihnă, acor
dat în anul reînceperii activi
tății, în măsura în care nu a 
fost efectuat în anul în care 
s-a produs pierderea tempo
rară a capacității lor în muncă.

Art. 9. — (1) Pentru angaja
ții care au beneficiat, în ul
timele 12 luni premergătoare 
acordării concediului de odih
nă, de concedii fără plată a 
căror durată însumată depă
șește 30 de zile, concediul de 
odihnă va fi redus proporțio
nal cu timpul care depășește 
această durată. La această re
ducere se vor lua în conside
rare numai perioadele de cîte 
30 zile.

(2) Prevederile alin. 1 nu se 
aplică în cazul în care conce
diile fără plată au fost acor
date datorită reducerii tempo
rare a activității unității

Art. 10, — (1) Angajații care 
îndeplinesc, prin cumul, pe 
lîngă funcția de bază, o altă 
funcție, au dreptul la concediu 
de odihnă plătit numai de la 
funcția de bază

(2) Unitatea la care angajații 
cumulează, le va acorda, la 
cerere, un concediu fără plată 
pentru zilele ce constituie con
cediul lor de odihnă la func
ția de bază.

Art. 11. — (i) Angajații care, 
după intrarea în vigoare a 
prezentei legi încetează activi
tatea ca urmare a desfacerii 
contractului de muncă în te
meiul art. 19 sau art. 20 lit. e. 
f ori g din Codul muncii, vor 
primi în primii 2 ani după re
încadrare concediul prevăzut 
la art, 1 redus la durata mi
nimă. In anii următori celor în 
care li s-a aplicat această re
ducere. concediul le va fi acor
dat corespunzător vechimii -lor 
totale în muncă.

(2) Prevederile alin. 1 nu se 
aplică :

a) angajaților care, după 
desfacerea contractului de 
muncă în temeiul art, 19 din 
Codul muncii, pentru motivele 
arătate la art. 133 (indice 1) 
alin. 1 lit. c din același cod, 
se reîncadrează în muncă în 
termenul prevăzut în această 
dispoziție ;

b) angajaților pentru care, 
după desfacerea contractului 
de muncă în temeiul art. 20 
lit. g din, Codul muncii, a in
tervenit achitarea, anularea 
urmăririi penale sau încetarea 
procesului penal ori a urmări
rii penale ;

c) angajatelor care cresc 
unul sau mai mulți copii pînă 
la vîrsta de 7 ani, dacă, după 
întreruperea activității, s-au re
încadrat în muncă în termen 
de 90 de zile de la data cînd 
copiii au împlinit această 
vîrstă.

Art. 12. — (1) Conducerea 
unității are obligația să ia toa
te măsurile pentru ca angajații 
să efectueze, în fiecare an ca
lendaristic, cancediile de odih
nă la care au dreptul.

(2) Dreptul la concediu de 
odihnă nu poate face obiectul 
unei tranzacții, renunțări sau 
limitări. Orice așemenea act 
este nul de drept.

(3) Programarea concediilor 
de odihnă se vă face la sfîrși
tul anului, pentru ănul urmă
tor, de către conducerea uni
tății, de acord cu organdi Sin
dical din unitate. Ordinea con
cediilor va fi stabilită eșalonat 
în tot cursul anului, ținîndu-se 
seama de interesele bunei des
fășurării a activității și de in
teresele angajaților.

(4) Concediul de odihnă cu
venit cadrelor artistice și de 
specialitate artistică din insti
tuțiile artistice de spectacole și 
concerte va fi programat, de 
regulă, îri perioada dintre două 
stagiuni.

(5) Pentru cei noi angajați, 
precum și pentru cei reînca
drați a căror vechime în mun
că este, potrivit prevederilor 
Codului muncii, întreruptă, 
primul concediu va putea fi 
programat numai pentru peri
oada ulterioară împlinirii unei 
vechimi neîntrerupte în mun
că de 11 luni. In cazul în care 
cela 11 luni sînt împlinite In

anul talendaristie în care an
gajatul s-a încadrat sau reîn
cadrat în muncă, durata con
cediului va fi proporțională cu 
timpul cuprins între data în
cadrării sau reîncadrării și 
sfîrșitul acelui an calendaris
tic ; dacă cele 11 luni sînt îm-
plinite în anul calendaristic 
următof, primul concediu se 
va acorda în acel an, la durata 
sa adăugîndu-se, pe lîngă con
cediul integral pe acel an, și 
zilele de concediu Corespunză
toare timpului lucrat în anul 
anterior.

Art.' 13. — (1) Ordinea efec
tuării concediilor de odihnă 
stabilită conform ârt. 12, va fi 
modificată și concediul va fi 
reprogramat și efectuat pînă la 
sfîrșitul anului calendaristic în 
curs, în următoarele cazuri :

a) cînd angajatul se află în 
incapacitate temporară de 
muncă ;

b) cînd angajata cere conce
diu de odihnă înaintea sau în 
continuarea concediului de ma
ternitate ;

cj cînd angajatul este che
mat să îndeplinească îndatori
ri de stat sau obștești ;

d) cînd angajatul este che
mat să satisfacă obligații mi
litare. altele decît serviciul 
militar în termen ;

e) cînd angajatul urmează 
sau trebuie să urmeze un curs 
de pregătire profesională sau 
politică ;

f) cînd angajatul are reco
mandare medicală pentru a 
urma un tratament într-o sta
țiune balneoclimaterică, într-o 
anumită perioadă a anului. In 
acest caz. data trimiterii în 
concediu va fi cea indicată în 
recomandarea medicală;

g) cînd, din motive bine în
temeiate, care au intervenit 
după programare, prezența an
gajatului la muncă este cerută 
în interesul serviciului, în pe
rioada ce i s-a stabilit pentru 
concediu, precum și .îp cazul 
în care angajatul: cere, pentru 
interese personale, schimbarea 
datei plecării în concediu și in
teresele serviciului o permit.

(2) Dacă în timpul cînd an
gajații sînt îh concediu de 
odihnă intervine vreuna din 
situațiile prevăzute la alin. 1 
lit. a. c, d și e. concediul se 
întrerupe. Restul Zilelor de 
concediu se va efectua după ce 
au încetat situațiile respecti
ve, iar cînd aceasta nu este 
posibil, la data stabilită prin- 
tr-o nouă programare.

Art. 14. — (1> Angajații vor 
' putea fi rechemați • din conce- 
, diu prin dispoziția scrisă a 

conducerii unității, dată cu a- 
cordul organului sindical din 
unitate, numai pentru nevoi 
de serviciu neprevăzute și ur
gente care fac prezența anga
jatului în unitate strict nece
sară. In asemenea cazuri, con
cediul se întrerupe iar restul 
zilelor de concediu se repro- 
gramează în condițiile arătate 
Ia art. 13 alin. 2.

(2) In cazul rechemării din 
concediu, angajații au dreptul 
la rambursarea cheltuielilor de 
transport și a cheltuielilor le
gate de efectuarea concediului 
în altă localitate, egale cu 
sumele cheltuite pentru pres
tații de care n-au mai putut 
beneficia din cauza rechemării.

Art. 15. — (1) Concediul de 
odihnă care nu a putut fi efec
tuat în cursul unui an calen
daristic, pentru motivele pre
văzute la art. 13 și 14, va fi 
efectuat în cursul anului ca
lendaristic următor, împreună 
sau separat de concediul cu
venit pe acel an.

(2) Efectuarea într-un an ca
lendaristic a concediilor de 
odihnă cuvenite oe mai mult 
de 2 ani consecutivi, este in
terzisă.

(3) Concediile cuvenite ti
nerilor în vîrstă de pînă la 18 
ani și celor care lucrează în 
locuri cu condiții deosebite de 
muncă, nu vor putea fi amî- 
nate și reprogramate în anul 
următor pentru considerente 
legate de interesul serviciu
lui sau al angajaților.

Art. 16. — Conducerea uni
tății este obligată să aducă la 
cunoștință fiecărui angajat, cel 
mai târziu cu 15 zile Înainte, 
data la care urmează să plece 
în concediu.

Art. 17. — (1) Pe perioada 
concediului de odihnă, anga
jații au.dreptul la o indemni
zație care se calculează pe 
baza salariului lor mediu zilnic 
pe ultimele 12 luni și se plă
tește anticipat.

(2) Salariul mediu zilnic se 
obține prin împărțirea sumei 
realizate, în. perioada prevă
zută în alin. 1, din cîștigurile 
cu- caracter permanent, la nu
mărul lunilor luate în calcul 
și apoi la 25,5, numărul mediu 
al zilelor lucrătoare din cursul 
unei luni.

(3) în cazul în care, în 
cursul celor 12 luni luate în 
considerare, angajatul a fost 
în incapacitate temporară de 
muncă, în concediu fără plată 
mai mic de 30 de zile, în con
cediu fără plată prevăzut de 
art. 9 alin. 2, în ebneediu de 
studii, a fost concentrat Sau 
nd a lucrat din cauza încetării 
activității fără vina sa, perioa
dele respective se exclud atît

• ca timp cît și ca sume din cal
culul Indemnizației de conce
diu.

Art. 18. — (1) Angajatul de- 
tașât în altă localitate, căruia 
i se acordă concediul de odih
nă în timpul detașării, are 
dreptul la rambursarea chel
tuielilor de transport dus și 
întors din localitatea unde este 

detașat în localitatea unde te 
află, potrivit contractului, lo
cul său obișnuit de muncă.

(2) Concediul de odihnă ne
acordat angajatului transferat, 
de către unitatea de la care 
s-a efectuat transferarea, se va 
acorda acestuia de unitatea la 
care a fost transferat. Indem
nizația de concediu va fi su
portată de către cele două u- 
nități proporțional cu timpul 
lucrat la fiecare dintre aces
tea în cursul anului calenda
ristic respectiv.

Art. 19. — (1) Compensarea 
în bani a concediului anual de 
odihnă este permisă numai

a) în cazul în care contrac
tul de muncă al angajatului a 
încetat înainte ca el să-și fi 
efectuat concediul ;

b) în cazul scoaterii sale din 
producție pentru o perioadă 
mai mare de 12 luni ;

c) în cazul chemării angaja
tului pentru îndeplinirea ser
viciului militar în termen, cu 
termen redus sau ca elev în 
școlile militare de ofițeri de 
rezervă.

(2) In cazul decesului anga
jatului, compensația în bapl 
se va acorda membrilor săi de 
familie — soț, copii, părinți.

(3) Calculul compensației bă
nești a concediului de odihnă 
se face potrivit normelor pre
văzute pentru calculul indem
nizației de concediu. La calcu
lul compensației se ia în consi
derare concediul cuvenit în ra
port cu anii pentru care an
gajații n-au beneficiat de acest 
drept.

(4) Neacordarea concediului 
de odihnă atrage răspunderea 
disciplinară a conducerii uni
tății, precum și răspunderea 
ei materială integrală pentru 
suma plătită angajatului drept 
despăgubire pentru concediul 
nefolosit și al cărei cuantum 
se stabilește potrivit prevede
rilor alin. 3.

(5) In cazul în care, după ce 
angajatul a efectuat concediul 
de odihnă, contractul său de 
muncă a încetat din motivele 
prevăzute la art. 11, cu excep
ția celor arătate la alin. 2 al 
aceluiași articol, acesta es<te o- 
bligat să restituie unității par
tea din indemnizația de con
cediu corespunzătoare perioa
dei nelucrate din anul pentru 
care i s-a acordat acel conce
diu.

Art. 20. — Angajații .‘.cu 
contracte de muncă pe durată 
determinată vor primi conce
diul de odihnă numai după 
împlinirea unei vechimi neîn
trerupte de. 11 luni în aceeași 
unitate.

Art. 21. — Vechimea în 
muncă ce se ia în considerare 
la determinarea duratei con
cediului de odihnă prevăzut 
de art. 1, se stabilește potrivit 
art. 40 din Legea nr. 27 din 28 
decembrie 1966 privind pen
siile de asigurări sociale 'de 
stat și pensia suplimentarăm

Art. 22 — (1) Prevederile
prezentei legi intră în vigoare 
de la 1 ianuarie 1968.

(2) Pe aceeași dată se abro
gă : art. 63—65 inclusiv și art. 
74 din Codul muncii ; Decre
tul nr. 261 din 15 iunie 1957 
pentru reglementarea conce
diilor anuale de odihnă în îh- 
vățămîntul de cultură genera
lă, profesional și tehnic ; art 
8 din Decretul nr. 416 din 20 
octombrie 1953 privind stabili
rea drepturilor personalului 
navigant profesionist din aero
nautica civilă ; Hotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 186 din
16 martie 1951 privind acor
darea concediilor de odihnă ; 
Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 760 din 27 iulie 1962, 
pentru modificarea unor pre
vederi ale Hotărîrii Consiliu
lui de Miniștri nr. 186/1951 
privind acordarea concediilor 
de odihnă ; Hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 1586 din 
26 august 1952 privind acorda
rea concediilor de odihnă unor 
categorii de artiști ; Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 
1523 din 26 decembrie 1951 
privind unele măsuri deroga
torii de la dispozițiile art. 1 
ai Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri nr. 186/1951 pentru acor
darea^ concediilor de odihnă ; 
Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 2070 din 22 iunie 
1953 privind concediile de o- 
dihnă ale angajaților din sec
torul agricol ; Hotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 235 din
17 februarie 1954 pentru extin
derea prevederilor Hotărîrii 
Consiliului de Miniștri nr. 1523 
din 26 decembrie 1951 salaria- 
ților unor întreprinderi de 
construcții din cadrul Minis
terului Industriei Metalurgice 
și Construcțiilor de Mașini ; 
Dispoziția Consiliului de Mi
niștri nr- 170 din 9 decembrie 
1959 privind extinderea Hotă- 
rîrif Consiliului de Miniștri 
nr. 1523/1951 și asupra salari- 
aților întreprinderii de pros
pecțiuni și laboratoare „Pros
pecțiuni" de sub tutela Comi
tetului Geologic ; art. 27 din 
Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 1842 din 16 septem
brie 1952 privind recrutarea și 
repartizarea organizată a for
țelor de muncă necalificate ; 
art. 5 din Hotărîrea Consiliu
lui de Miniștri nr. 79 din 8 
martie 1963 privind drepturile 
ce se acordă în țară persona
lului de specialitate trimis în 
străinătate pentru executarea 
de lucrări sau prestare de ser
vicii , dispozițiile din Decretul 
nr. 112 din 22 martie 1965 re
feritoare la durata concediului 
suplimentar pentru angajații 
trimiși să lucreze în țări cu 
climă greu de suportat, pre
cum și orice alte dispoziții 
contrare prezentei legi.

L
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și supusă în întregime vo
tului secret, cu bile, Legea 
privind amnistierea unor 
infracțiuni, grațierea și re
ducerea unor pedepse a fost 
aprobată de Marea Aduna
re Națională.

La următorul punct al 
ordinei de zi, deputatul Pe
tre Blajovici, ministrul 
muncii, a prezentat expune
rea asupra Proiectului de 
lege privind concediul de 
odihnă al angajaților. De
putatul Ștefan Milcu, pre
ședintele Comisiei pentru 
sănătate, prevederi și asigu
rări sociale, a expus rapor
tul acestei comisii și al co
misiei juridice referitor la 
Proiectul de lege.

în cadrul discuțiilor cu 
privire la acest proiect de

lege au luat cuvîntul depu
tății Ion Stanatiev, director 
general al Uzinelor „In
dustria Sîrmii" din Cîmpia 
Turzii, Dumitru Gheorghiu, 
vicepreședinte al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Anica Ursache, 
tehnician la întreprinderea 
textilă din Galați, și Nico- 
lae Lazăr, chimist la Com
binatul chimic din Bor- 
zești.

Proiectul de lege a fost 
discutat apoi pe articole și 
supus în întregime votului 
secret al deputaților.

Marea Adunare Națională 
a votat prin vot secret, cu 
bile, Legea privind conce
diul de odihnă al angajați
lor.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

(Agerpres)

Tabere de instruire sportivă

Ieri s-au deschis, sub egida
C.C. al U.T.C. și Ministeru
lui Invățămîntului, la Brașov 
și la Miercurea Ciuc, tabere 
pentru instruirea șefilor co
misiilor de sport din școli. 
La Brașov, timp de 10 zile 
vor fi instruiți metodic, prac-

tic și teoretic, cu probleme 
privind organizarea și desfă
șurarea i ' ’
șefii comisiilor 
liceele industriale 
profesionale, iar la 
Ciuc, cu aceleași 
șefii comisiilor de 
liceele teoretice.

activităților sportive, 
sportive din 

și școlile 
Miercurea 
probleme, 
sport din

€u prilejul

aniversări!

Republicii
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Noi atacuri aeriene
asupra R. D. Vietnam

ÎN POFIDA DECLARAȚIILOR PRIVIND ÎNCETAREA FOCULUI,
AVIAȚIA AMERICANA A EFECTUAT BOMBARDAMENTE

25 DECEMBRIEIN ZIUA DE

Ancheta Garrison
Procurorul din New Orleans acuză din 

nes FBI și CIA • Oswald a lucrat 
pentru CIA? • Un articol din „Ramparts“

„Austeritatea 
in învățămîntul

britanic

ii

„Am descoperit ce s-a Intfmplat. Nu știm încă totul dar 
aflăm In fiecare zi mai mult Pînă in prezent am obținut rezul
tate bune, iar reușita va fi completă dacă vom izbuti să aducem 
vinovății In fața Justiției, fără ca guvernul federal să intervină", 
a declarat miercuri procurorul Jim Garrison la o conferință de 
presă la New Orleans.

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la moartea scriitorului Ca- 
listrat Hogaș, în sala de festivi
tăți a Filialei Iași a Academiei 
a avut loc miercuri o ședință co
memorativă. Personalitatea scrii
torului și profesorului Calistrat 
Hogaș a fost evocată de prof, 
univ. Constantin Ciopraga 
prof. univ. Nicolae Popa de 
Universitatea „Al. I. Cuza“.

Și 
la

Teatrul de stat din Oradea a 
prezentat miercuri în premieră 
piesa „Floare de nu mă uita", 
creație a dramaturgului orădean 
Valentin Avrigeanu. Piesa, in
spirată din basmul popular și 
concepută ca o feerie în versuri, 
se adresează îndeosebi tineretu
lui. „Floare de nu mă uita" este 
a treia premieră a teatrului oră
dean în actuala stagiune.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări de la proclamarea 
republicii, Ambasada Republi
cii Socialiste România la Pe
kin a organizat Ia 27 decem
brie o conferință de presă.

Despre importanța acestui e- 
veniment în istoria poporului 
român, despre succesele obți
nute de oamenii muncii din 
țara noastră sub conducerea 
Partidului Comunist Român în 
cei 20 de ani de construcție a 
socialismului, a vorbit amba
sadorul României în R. P. Chi
neză, Aurel Duma.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze, ai 
organelor centrale de presă, 
radio-ului și televiziunii.

In continuare, au fost vizio
nate filmele de scurt metraj 
„Sibiu", „Aluminiu", „Ziua 
recoltei".

Potrivit declarației unui pur
tător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam, americanii au continuat să 
atace regiuni populate ale țării, 
în ciuda declarațiilor cu privire 
la încetarea focului în zilele Cră
ciunului. La 25 decembrie — se 
arată în declarație — aviația 
S.U.A a bombardat orașul Vinh 
și numeroase districte din pro
vinciile Nghe An, Ha Tinh și 
Thanh Hoa. Avioanele americane 
au bombardat, de asemenea, mai

multe ambarcațiuni pescărești 
din Nhat Le (provincia Quang 
Binh) ți Nga Son (provincia 
Thanh Hoa). In aceeași zi, arti
leria a atacat zona demilitarizată 
ji regiunea învecinată ei. Vinh 
Linh. Concomitent, nave de răz
boi americane au bombardat re
giunea Tinh Gia din provincia 
Thanh Hoa. Purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Exter
ne condamnă aceste noi crime co
mise de americani împotriva 
populației civile a R. D. Vietnam.

Apropiată reîntoarcere a regelui

9 Majoritatea definufilor din insulele Leros
și Yaros nu vor beneficia de amnistie

Școala românească
decenii

Aurel Ardeleana, ambasadorul 
român la Delhi, a organizat la 
26 decembrie 1967 o conferință 
de presă, în cadrul căreia a vor
bit despre însemnătatea celei 
de-a XX-a aniversări a procla
mării Republicii, precum și des
pre politica internă și externă a 
României. La conferință au par
ticipat numeroși ziariști și repre
zentanți ai agențiilor de presă.

Agențiile occidentale de presă informează că mărfi seara a sosit 
la Atena Leonidas Papagos, mareșalul curții regale grecești, care 
de la 14 decembrie se stabilise Ia Roma împreună cu regele Con
stantin.

(Urmare din pag. I)

tregim tabloul școlii noastre a 
cărei dezvoltare constituie astăzi 
o problemă de interes național. 
Conferința Națională a partidu
lui a apreciat că în perioada 
următoare se va traduce în fapt 
o sarcină fundamentală a Con
gresului al IX-lea al partidului 
și anume prelungirea duratei 
învățămîntului obligatoriu de la 
8 la 10 ani în vederea ridicării 
nivelului de cultură al întregu
lui popor.

Fără îndoială că a vorbi des
pre învățămîntul românesc în
seamnă totodată recunoașterea 
progresului pe care l-a făcut 
școala noastră superioară în anii 
socialismului. „Este de înțeles 

tovarășul Nicolae 
la întîlnirea cu in- 

din Brașov — 
se poate c o n- 
industrie puternică,

— arăta 
Ceaușescu 
telectualii 
c ă nu 
cepe o 
și însăși construirea socialismu
lui, fără dezvoltarea învățămîn
tului, fără un învățămînt supe
rior bine organizat, la nivelul 
celor mai înalte performanțe pe 
plan mondial, fără ridicarea ni
velului de cultură al întregului 
popor. Socialismul însuși în
seamnă civilizație, cultura cea 
mai avansată și tocmai acesta 
este drumul principal pe care 
îndreaptă partidul nostru, gu
vernul țării noastre, întreaga 
dezvoltare a învățămîntului, ști
inței și culturii, avînd convin
gerea că numai așa ne vom în
deplini îndatorirea de a construi 
socialismul și a crea condițiile 
pentru făurirea societății comu
niste în România".

Pornind de la acest principiu, 
partidul și statul manifestă o 
permanentă grijă pentru orien
tarea și îndrumarea, pentru dez
voltarea și perfectionarea învă
țămîntului superior, întrucît a- 
cestuia îi revine rolul important 
de a pregăti specialiști cu o 
înaltă calificare în toate dome
niile vieții sociale și, totodată, 
de a duce mai departe dezvol
tarea științei, tehnicii și culturii 
românești. Este un adevăr de 
netăgăduit că școala noastră su
perioară se bucură de un bun 
renume, are un meritat presti
giu național și internațional. S-a 
vorbit adesea despre o nouă 
geografie universitară a țării. 
Această geografie s-a dezvoltat 
odată cu țara și potrivit cerințe
lor societății noastre. Asi- 
gurînd dreptul și, totodată, po
sibilitatea de a urca toate trep
tele invățămîntului, orînduirea 
noastră socialistă a deschis ’ti
nerei generații, celor mai înzes
trați absolvenți ai învățămîntu- 
lui de cultură generală posibi
lități nelimitate de a urma stu
dii universitare pentru dobîndi- 
rea celei mai înalte calificări. 
Lumea amfiteatrelor țării, cu
prinsă în 16 centre universitare, 
numără astăzi circa 144000 de stu
dent!, avem astăzi 74 de studenți 
la 10.000 de locuitori, față de 17 
citi erau în anul 1938. Un aseme
nea raport situează România 
printre țările cu un nivel ridicat 
de dezvoltare a învățămîntului

superior. Cuprinderea mal largă 
a tinerei generații în învățămîn- 
tul superior coincide cu îmbu
nătățirile permanente care se 
aduc condițiilor de studiu șl de 
viață, concretizate în dezvolta
rea bazei materiale a învăță- 
mîntului, ca și în larga cuprin
dere a studenților în cămine, 
cantine, în numărul sporit de 
burse de stat ce se acordă stu
denților — un procent de circa 
60 la sută.

Prestigiul școlii noastre supe
rioare este, fără îndoială, sporit 
de participarea unor savanți cu 
renume mondial, a unor emi- 
nenți profesori, ca și a unor 
cadre tinere cu temeinică pre
gătire de specialitate — peste 
13 000 la număr — la formarea 
viitorilor specialiști.

Ne sînt cunoscute preocupă
rile permanente, sub îndruma
rea plină de atenție a partidu
lui, pentru îmbunătățirile — de 
structură și de conținut, adec
vate cerințelor economiei și cul
turii naționale — aduse învăță- 
mîntului superior. Ca rezultat 
al acestor măsuri, care preco
nizau racordarea mai perfectă 
a învățămîntului superior la ce
rințele societății, aceasta satis
face din ce în ce mai bine func
ția socială ce îi este conferită.

Congresul al IX-lea al Parti
dului, elaborînd un program de 
însemnătate istorică pentru des
tinele țării, a direcționat și vii
torul învățămîntului. îmi îngă
dui să afirm că ne aflăm într-o 
etapă de consolidare și de per
fecționare a învățămîntului pe 
un fundament structural și ma
terial solid. S-a realizat și se 
realizează, la îndemnurile date 
de partidul nostru, o largă con
sultare a factorilor celor mai 
competenți pentru perfecționa
rea unor măsuri care se preco
nizează a fi luate în scopul îm
bunătățirii continue a învăță- 
mîntului nostru de toate gradele 
pe temeiuri științifice.

în raportul prezentat la Con
ferința Națională a partidului se 
arată că : „în stadiul de dezvol
tare în care ne găsim, mersul 
înainte depinde în mod. hotărî- 
tor și nemijlocit de calitatea și 
competența oamenilor, de capa
citatea lor de a stăpîni mijloa
cele de producție mereu mai 
perfecționate, de priceperea de 
a administra bogățiile țării, avu
ția națională, de receptivitatea 
la tot ceea ce e nou și înaintat, 
de puterea de a ține pasul cu 
progresul mondial". Se înțelege 
deci, că în fața școlii, a învă
țămîntului nostru stă îndatori
rea de a forma asemenea cadre, 
care să poată realiza optim ce
rințele societății de astăzi. Slu
jitorii școlii noastre — ca și 
ucenicii lor, elevii și studenții — 
socotesc această sarcină ca o 
mare răspundere socială și na
țională și își unesc eforturile 
pentru ca societatea noastră să 
primească noi generații de ca
dre care să contribuie cu entu
ziasm și pricepere, cu o înaltă 
competență profesională la înăl
țarea României pe culmile înalte 
ale progresului,

Ansamblul teatral de păpuși 
din Republica Socialistă Româ
nia, format din colective ale tea
trelor din Craiova și Timișoara, 
a dat miercuri primul spectacol 
la Pekin, în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în R. P. Chi
neză, potrivit acordului de co
laborare culturală româno-chi- 
neză pe anii 1966—1967.

Au participat Go Mo-jo, vice
președinte al Comitetului per
manent al Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină, Ciu Tu-nan, președintele 
Comitetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea, reprezen
tanți ai M.A.E. și alte persoane 
oficiale, precum și un numeros 
public.

Dată fiind funcția sa, în cercu
rile grecești se consideră că so
sirea lui Papagos la Atena ar pu
tea avea ca scop discutarea pro
blemelor de protocol și de orga
nizare materială pe care le-ar 
pune reîntoarcerea în țară a rege
lui Constantin.

Din Atena se anunță că 
miercuri a fost dat publicității 
textul decretului asupra amnistiei, 
care confirmă că cei aproximativ 
2 500 de deportați în insulele Le- 
ros și Yaros nu vor beneficia de 
această măsură. Prin art. 1 al de
cretului, amnistia este acordată 
celor care s-au făcut vinovați de 
„crimă de înaltă trădare" în pe
rioada mai 1964—noiembrie 1965, 
adică persoanelor implicate în 
procesul „Aspida", precum și ce
lor acuzați de delicte minore co
mise în cursul proceselor, ca de 
exemplu insulte aduse tribunalu
lui. Sînt, de asemenea, amnistia-

te persoanele implicate In proce
sul „Elikon".

Cazul compozitorului Milds 
Theodorakis nu se încadrează în 
nici unul din articolele decretu
lui, el fiind acuzat de a fi fost 
organizatorul Frontului patriotic. 
După cum relatează agenția 
FRANCE PRESSE, Milds Theo- 
doralds ar putea totuși beneficia 
de amnistie pe baza unui al doi
lea decret care ar fi în pregătire, 
sau în cadrul unei legi interpre
tative.

româno-iugoslav

RESPIRAȚIA ISTORIEI

(Urmare din pag. I-a)

înainte pe scena căminului cul
tural în rolul principal din dra
ma Bujorului, cu care satul se 
înfățișase la concursul inițiat de 
Casa regională a creației popu
lare. I-am crezut cuvintele en
tuziaste, așa cum l-am crezut 
atunci pe Bujorul interpretat 
artisticește, fără reproș. I-am 
simțit sufletul lui de om nou 
și în discuția cu cele două fetițe 
ale sale, Emilia și Mariana, cu 
care am avut un dialog — spus 
fără nici un fel de înfloritură — 
la nivel înalt, finind cont de as
pirațiile care le însuflețesc.

Mai avem de căutat, înainte 
de plecare, un om : Iorgu Du
mitru, despre a cărui hărnicie 
ni se vorbise ca despre o le
gendă. N-am reușit să-l mai în- 
tîlnim. Ni l-a arătat, însă, cînd 
ne luam rămas bun, cineva, în 
depărtare, printre sunetele cris
taline ale unui clopoțel. Am a- 
pucat să-i vedem numai silueta, 
tăindu-se în zare cu voinicie, 
dusă de-o sanie spre stînele Dol- 
jeștilor, ca într-un pastel ro
mantic de Alecsandrl.

ION ANDREIȚA 
ION CHIRIC

DILEMA
Moartea tragică a premierului australian Harold Holt a 

adus frămintări și griji pe scena politică de Ia Canberra. în 
fapt, aceste frămintări își au sursa In fragilitatea coaliției gu
vernamentale formate din partidul liberal și partidul agrarian 
(Country Party). Obiectul disputei îl constituie în momentul de 
față succesiunea la postul de prim-ministru.

Locul de premier, care revine în mod normal liderului parti
dului liberal, a fost preluat, provizoriu, de liderul lui Country 
Party, J°hn Mc. Ewan, vicepreședinte al cabinetului Hoit. Pen
tru prima oară în ultimii 30 de ani, alegerea unui președinte 
al partidului liberal va fi dificilă. (Un precedent a fost înregis
trat doar în 1938, cînd președintele partidului liberal a fost ales 
după lungi controverse și opt scrutine). De data aceasta, difi
cultățile nu provin din înfruntări interne ale liberalilor, ci din 
presiunile partenerilor agrarieni. Succesorul de drept al dece
datului premier, vicepreședintele partidului liberal, William Mc 
Mahon își vede succesiunea practic blocată de un veritabil „veto" 
al conducătorilor agrarieni. „Vetoul" acesta exprimă, în esență, 
controversele dintre liberali și agrarieni în opțiuni care privesc 
importante probleme ale politicii economice. Liderii lui Coun
try Party, susținînd interese agrare și înclinînd, vădit, spre 
menținerea sistemului preferențial din Commonwealth și spre 
sistemul de subvenții pentru exportul produselor agrare se 
ciocnesc de riposta așa-numitei „aripi dinamice" a liberalilor, 
în frunte cu Mc Mahon care preconizează o „amplă expan
siune și emancipare industrială" paralel cu o slăbire a legătu
rilor cu Londra și Commonwealth-ul. Controversele liberalo- 
agrariene au atins un punct de fierbere în ajunul morții lui 
Hoit, cînd Mc. Mahon a reușit să impună punctul de vedere 
al „liberalilor dinamici" în sensul de a nu devaloriza dolarul 
australian după devalorizarea lirei sterline. în asemenea împre
jurări, avertismentul miniștrilor agrarieni că nu vor participa la 
un guvern condus de Mc. Mahon n-a apărut ca o surpriză.

Dacă n-a surprins, nu e mai puțin adevărat însă că veto-ul 
lui Country Party a stîrnit griji și dileme în sînul liberalilor. 
Liberalii dețin în actualul parlament 61 din cele 124 de locuri, 
în consecință, cele 20 de mandate ale agrarienilor le sînt vital 
necesare. în genere, liberalii nu-și pot permite nici o mișcare 
care ar putea periclita coaliția guvernamentală, actuală, într-un 
moment cînd partidul laburist este într-un vădit avans, fiind 
socotit învingător prezumtiv într-o confruntare electorală anti
cipată. (Pentru prima oară în ultimii 15 ani se vorbește insistent 
în cercurile politice australiene despre o alternativă la „coali
ția burgheză" care guvernează țara din 1949 fără întrerupere).

Alegerea lui William Mc. Mahon fiind puțin probabilă, Con
gresul din 9 ianuarie al partidului liberal va trebui să facă 
opțiunea între cîteva personalități socotite ca aparținînd așa- 
numitei „aripi moderat-conservatoare". Se avansează, astfel, 
numele actualului ministru de externe Paul Hasluck (care a 
susținut tezele protecționiste ale lui Mc Ewan) și al ministrului 
apărării Allen Fairhall (cunoscut ca un promotor al compro
misurilor cu agrarienii). Actualul ministru al muncii, Burry, mi
nistrul fără portofoliu Snedden și procurorul general Bowen se 
adaugă listei „probabililor". Cele mai mari șanse i se dau însă 
liderului fracțiunii liberale în senat, John Garton, foarte bine 
văzut în cercurile agrariene și care, în plus, trece drept „pre
feratul" Iui Robert Menzies, „grand old man", cea mai pres
tigioasă personalitate liberală.

Oricum, alegerea de la 9 ianuarie nu e deloc ușoară. Liderul 
partidului liberal va trebui să fie „persona grata" pentru agra
rieni și, în același timp, să manevreze cu asemenea dexteri
tate încît să facă față avansului mereu mai accentuat al labu
riștilor. Un lider liberal care ar fi socotit „prizonier" al agra
rienilor n-ar face decît să ofere atuuri în plus partidului labu
rist în special la orașe, unde și așa Labour Party e puternic. 
Dilema este evidentă.

BELGRAD 27. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : In urma tratativelor 
comerciale, care au decurs în
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, la 27 decem
brie s-a semnat la Belgrad pro
tocolul privind livrările reciproce 
de mărfuri pe anul 
Republica Socialistă 
Republica Socialistă 
Iugoslavia. In 1968, 
mărfuri dintre cele 
va înregistra o creștere impor
tantă față de prevederile proto
colului comercial pe 1967, precum 
și față de volumul de schimburi 
realizat în anul curent.

1968 între 
România și 
Federativă 

schimbul de 
două țări

Politica de austeritate apli
cată în toate domeniile vie
ții sociale britanice se face 
resimțită din plin șl în sec
torul învățămîntului, care pe 
perioada 1967—1968 va fi lip
sit de 172 milioane de iire 
sterline. Reducerile de alo
cații vizează bugetul univer
sităților, veniturile profeso
rilor, bursele studenților. 
Mijlocul cel mai des utilizat 
pentru atingerea obiectivului 
propus l-a reprezentat mic
șorarea fondului destinat 
construcțiilor universitare, 
lărgirii capacității facultăți
lor, a tuturor instituțiilor de 
educație de diferite grade și 
profile. Au fost obținute ast
fel 78 de milioane de lire 
sterline. Noile măsuri nu fao 
decît să agraveze situația 
școlii britanice deoarece și 
pînă acum o cotă prea mică 
era destinată satisfacerii ne
cesităților mereu crescînde 
de localuri, avîndu-se în ve
dere creșterea relativă a nu
mărului de cursanți. Minis
terul Invățămîntului a alo
cat fonduri pentru construi
rea unor noi săli de curs, 
pentru cumpărarea de mobi
lier sau material didactic. 
Dar sumele alocate erau mai 
mici decît necesitățile. Exis
tă numeroase cazuri cînd 
proiecte de construcție ale 
facultăților au primit aloca
ții atît de mici încît datorii
le pe care ar fi trebuit să Ie 
contracteze pentru acoperi
rea în întregime a cheltuie
lilor depășeau cu mult posi
bilitățile lor financiare. Da
toriile universităților față 
de bănci trebuiau rambursa
te tot din propriul buget cu
rent, împovărat și așa destul 
de mult. Ca urmare, unele 
universități au renunțat la 
proiectele de construcție. La 
unele facultăți s-a ieșit din 
impas pe calea economiilor 
la capitolul... hrana studenți
lor. Oxford, de exemplu, se 
găsește într-o situație fără 
ieșire : el are un buget de 
numai 232.000 de lire pentru 
1967—1968, ceea ce reprezin
tă o șesime din alocațiile ne
cesare. Reducerea aceasta a 
fost făcută printr-o dispozi
ție guvernamentală. Astfel 
de dispozițiuni s-au înmul
țit, în ultimul timp, reduce
rile operate în bugetele fa
cultăților resimtindu-se prin 
efectele lor. Lipsa sălilor de 
curs și a căminelor studen
țești devine tot mai acută. 
Acestei situații i s-a găsit o 
soluție ciudată : nu se con
struiește, ci... se înființează 
mereu comitete ministeriale 
care supraveghează adminis
trarea bugetului universită
ților sau care fac propuneri 
fără vreun folos practic.

Se pare că această situație 
se va prelungi, că nu este 
vorba doar de o dificultate 
momentană creată de criza 
lirei sterline. Planurile de 
perspectivă, date publicității 
în cifre și procente, anunță 
reduceri pînă în 1972 la alo
cațiile destinate învătămin- 
tului. Autorii acestor planuri 
au fost, însă, mai darnici cu 
alocațiile militare, cu chel
tuielile inutile pentru înar
mare.

DOINA TOPOR

Atacul dat de el împotriva 
„acoperirii" vinovațllor asasi
nării președintelui Kennedy 
este considerat fără precedent. 
In cele zece luni de cînd ziarul 
„States Item" din New Orleans 
a pus răspicat la 17 februarie 
1967 întrebarea : „Asasinatul a 
fost comis de un singur om sau 
a fost urzit de un complot ?“, 
Garrison și-a făcut cunoscută 
convingerea în repetate rînduri 
că este vorba de un complot. 
Dispariția succesivă a celor ce 
au avut vreo legătură cu crima 
din Dallas nu l-a clintit pe 
procurorul din New Orleans da 
a merge înainte pentru depista
rea urmelor pe care pretindă 
că le-a descoperit. Acum, ele
mentele noi prezentate miercuri 
au inevitabil un caracter sen
zațional : 1) F.B.I. cunoștea cu 
două luni înainte de data asa
sinatului pregătirea lui; 2) A- 
ceastă informație a fost_ furni
zată de 
care atunci 
(după cum 
gurează în 
Warren ca 
Autoritățile 
cunoștința unor membri ai gu
vernului existența complotului, 
dar John Kennedy n-a fost in
format ; 4) După asasinat au 
fost descoperite de către poli
tie date care nu au fost incluse 
în raportul comisiei Warren, 
etc. etc. Declarațiile lui Garri
son au stîrnit vîlvă în S.U.A. șl 
după numai cîteva ore atît 
F.B.I. cît și C.I.A. au dat pu
blicității comunicate în care 
arată că nu au avut niciodată 
un salariat cu numele Lee Har
vey Oswald, parcă cineva s-ar 
fi așteptat la o recunoaștere 
promptă...

Garrison a organizat confe
rința de presă după ce a făcut 
o vizită la Los Angeles, unde 
a locuit la un hotel sub numele 
fals de Clyde Bablou și și-a 
continuat investigațiile fără a 
solicita concursul poliției cali- 
forniene. Paralel cu această 
călătorie a procurorului, auto
ritățile din New Orleans au 
lansat un mandat de arestare 
împotriva lui Edgar Eugene 
Bradley care locuiește la Holly
wood și este reprezentant pe

Lee Harvey Oswald, 
era agent al C.I.A. 
se știe, Oswald fi- 
raportul comisiei 

unicul criminal). 3) 
federale au adus la

coasta Pacificului al unul pre
dicator evanghelist cu faimă. 
Acuzația împotriva lui Bradley 
este că a luat parte la „o con
spirație criminală pentru a co
mite un asasinat". Ca argument 
al acuzației, Garrison susține 
că Bradley a inițiat în 1964 o 
campanie pentru alegerea ca 
președinte a directorului F.B.I., 
Hoover. în felul acesta, Brad
ley ar fl vrut să-și arate recu
noștința pentru că vinovăția sa 
nu a fost dată in vileag de po
liția federală. Acuzatul a res
pins teza procurorului din New 
Orleans, susținînd că n-a fost 
niciodată în oraș pînă în 1966, 
iar în ziua asasinatului a fost 
în localitatea texană El Paso. 
Rămîne ca Justiția să elucideze 
vinovăția lui. Totodată, procu
rorul a anunțat că procesul in
tentat lui Clay Shaw, un om de 
afaceri din New Orleans, care 
are de răspuns unei acuzații la 
fel de grave, va începe „cît de 
curînd". Anterior s-a precizat 
că procesul va avea loc în fe
bruarie.

...La 26 decembrie, revista
„Ramparts" a publicat un ar
ticol semnat de fostul agent al 
F.B.I., William Turner, care 
face un bilanț al eforturilor 
depuse de Garrison pentru a 
face lumină în asasinatul de la 
Dallas. („Ramparts" este revista 
care a dezvăluit legăturile 
C.I.A. cu diverse organizații 
studențești, sindicale etc. din 
S.U.A.). Aducînd girul unui au
tor avizat în secretele F.B.I., 
articolul confirmă că John 
Kennedy a fost victima unui 
complot organizat și plătit de 
cîtiva milionari din industria 
petrolieră texană și că autorii 
crimei trebuie căutațl în rîn- 
durile membrilor organizațiilor 
de extremă dreaptă „Minute
man" și „John Birch Society".

Se va dezvălui oare în 1968 
întregul adevăr în legătură cu 
asasinarea fostului președinte 
al Statelor Unite ? In orice caz, 
ancheta desfășurată la New 
Orleans, mal ales în lumina 
declarațiilor făcute miercuri de 
Jim Garrison, va fi un subiect 
important al campaniilor din 
anul electoral 1968.

Z. FLOREA

Demonstrație studențească
la Caracas

© Iminent boicot al opozifiei parlamentare 
in chestiunea alocațiilor universitare

Profesorii, studenții și 
funcționarii Universită
ții centrale din Venezu
ela au demonstrat, în 
frunte cu rectorul Jesus 
Maria Bianco, în fața 
clădirii Congresului Na
țional la Caracas, cerînil 
ca guvernul să acorde 
fondurile necesare acti
vității acestui centru de 
studii universitare.

După cum relatează agenția 
PRENSA LATINA, majorita
tea institutelor venezuelene de 
învățămînt superior fac față 
unor grave dificultăți econo
mice. Guvernul președintelui 
Raul Leoni continuă-să refuze 
acordarea unui credit extraor
dinar solicitat de universitățile 
naționale. Deputății opoziției

au amenințat că se vor retrage 
de la ședințele parlamentului 
în care se discută legea buge
tului național dacă regimul își 
va menține actuala sa atitu
dine. La acest boicot parla
mentar și-au dat asentimentul 
și unii foști membri ai parti
dului de guvernămînt Acțiu
nea democratică, grupați în 
prezent în „Mișcarea electora
lă a poporului". Studenții, la 
rîndul lor, au anunțat organi
zarea unei greve.

EM. RUCAR

Lupte violente 
in Yemen

• LA SOFIA încheiat
miercuri lucrările Plenarei C.C. 
al P.C. Bulgar, în cadrul căreia 
au fost dezbătute „Tezele cu pri
vire la unele probleme de bază 
ale muncii în rîndul tineretu
lui", prezentate de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar. Plenara a adoptat o ho- 
tărîre, prin care se aprobă prin
cipiile exprimate în Tezele pre
zentate. Printre altele, plenara 
C.C. al P.C.B. a hotărît crearea 
unui organ de stat pentru mun
ca cu tineretul pe lingă Consi
liul de Miniștri.

© Plenara C. C,
al U.T.C.L.

• LA MOSCOVA s-a deschis 
marți o plenară a C.C. al Com- 
somolului care discută proble
mele activității științifice a 
studenților. La plenară a luat 
cuvîntul Veaceslav Eliutin, mi
nistrul învățămîntului su
perior și mediu de specialitate. 
El a cerut studenților să „con
tribuie la găsirea căilor pentru 
cea mai bună reorganizare a 
procesului de învățămînt, astfel 
încît să fie pregătiți tineri spe
cialiști care să fie cercetători, 
inovatori în domeniile lor de 
activitate". Serghei Pavlov, 
prim-secretar al U.T.C.L. din 
U.R.S.S., a vorbit despre activi
tatea practică a studenților pe 
șantierele țării.

© „Gaceta Universi-
tarla4' acuzată...

a• CAMERA DEPUTAȚILOR a Congresului din Mexic _ 
hotărît să declare anul 1968 în care se va desfășura Olimpiada 
„An al Păcii" șl a invitat parlamentarii din alte tari să urmeze 
acest exemplu. Această inițiativă, care urmărește încetarea 
acțiunilor războinice în lumea întreagă, aparține liderului frac
țiunii parlamentare a Partidului popular socialist.

O ZIARUL „AL AHRAM" a- 
nunță că guvernul R.A.U. a stu
diat în amănunt problema celor 
15 navesub pavilion străin imo
bilizate în Canalul de Suez în 
timpul conflictului militar ara- 
bo-izraelian. Guvernul R.A.U. a 
constatat că este posibil ca va
sele imobilizate să iasă din ca
nal, adaugă ziarul egiptean. Au
toritățile de la Cairo au luat în 
considerație dorința și interesele 
Marii Britanii, Franței, Indiei și 

s-au stabilit 
problemă.

Poloniei cu care 
contacte în această

O IN NUMEROASE REGIUNI 
ale R. F. a Germaniei, relatează 
agenția FRANCE PRESSE, s-au 
produs inundații catastrofale 
care au provocat moartea cîtor- 
va persoane și pagube materiale 
de zeci de milioane de mărci. 
Cea mai alarmantă situație pare 
să fie în localitățile Koburg 
și Bamberg. Inundații puternice 
au fost semnalate, de asemenea, 
în regiunea Trier și Koblenz, 
din arondismentul Gelnhausen, 
în Saar și Renania de 
Westfalia.

nord-

✓

• „GACETA UNIVERSITA- 
RIA“, organul studenților spa
nioli, este, pentru a cincea oară, 
obiectul unei acțiuni judiciare, 
fiind acuzat de „violarea legii 
presei". Ediția recentă a acestei 
publicații, consacrată probleme
lor studenților din Madrid, a cu
prins informații asupra tulbură
rilor studențești din luna de
cembrie și grevelor de la Uni
versitatea din Madrid, publicînd 
fotografii care arată cum poli
țiștii atacă pe studenți, precum 
șl o serie de caricaturi în care 
conducerea universității este 
criticată.

• MINISTRUL
NE al Marocului, și-a încheiat 
miercuri vizita la Damasc unde 
a avut convorbiri cu președin
tele Noureddin Atassi, pentru 
a-1 convinge de necesitatea pre
zenței Siriei la apropiata confe
rință arabă la nivel înalt de la 
Rabat. La plecarea din Damasc 
ministrul a declarat corespon
denților de presă că „președin
tele Atassi a reafirmat poziția 
negativă a guvernului sirian în 
legătură cu această chestiune".

DE EXTER- • AGENȚIA FRANCE 
SE relatează că pentru 
oară de la izbucnirea crizei ci
priote, în urmă cu 4 ani, presa 
și observatorii politici din Ni
cosia nu resping posibilitatea 
deschiderii unor negocieri di
recte între guvernul cipriot și 
cel turc, sau între președintele 
Makarios și liderul comunității 
turce, Fazii Kuciuk. Se men
ționează că cei doi oameni de 
stat n-au avut nici o întrevedere 
de la începutul crizei cipriote.

PRES- 
prima

Situația din Republica A- 
rabă Yemen continuă să ră- 
mînă încordată. Intre forțele 
republicane și detașamentele 
regaliste, sprijinite de Arabia 
Saudită, continuă să aibă loc 
lupte îndîrjite. Pe teritoriul 
Yemenului acționează grupuri 
de mercenari străini care pun 
la cale acțiuni diversioniste 
și lansează atacuri în diverse 
regiuni ale țării aflate sub 
controlul forțelor republicane. 
Se desfășoară lupte în ime
diata apropiere a capitalei — 
Sanaa. Folosindu-se de pozi
țiile cucerite în regiunea 
muntoasă, elementele regalis
te au supus Sanaa unui pu
ternic bombardament.

Ismail Khairallah, mini
strul de externe ad-interim al 
Irakului, a convocat de ur
gență pentru 28 decembrie la 
Cairo, Comitetul tripartit 
(Irak, Sudan, Maroc) pentru 
soluționarea problemei tjeme- 
nite, a anunțat postul de ra
dio Bagdad. Au fost invitați 
să participe primul ministru al 
Sudanului, Ahmed Mahgoub, 
și ministrul marocan al aface
rilor externe, Ahmed Laraki. 
Radio Bagdad a subliniat că 
această hotărîre a fost luată, 
dată fiind „situația gravă exis
tentă în momentul de față în 
Yemen".

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ 
Agenția Centrală Telegrafi
că Coreeană, Ia 25 decem
brie zeci de nave americane 
amestecate printre ambarca
țiunile pescărești sud-coreene 
au pătruns în apele terito
riale ale R.P.D. Coreene, la 
nord de portul Jangjun. Ca 
urmare a faptului că aces
tea au comis acte de provo
care la adresa R.P.D. Co
reene, unitățile de coastă ale 
Armatei Populare Coreene 
au fost silite să ia măsuri de 
ripostă. Agenția citată pro
testează împotriva provocă
rilor sistematice ale S.U.A., 
atrăgînd atenția asupra con
secințelor grave care pot de
curge de pe urma acestora.

Comunicat guvernamental
cambodgian

a-

Intr -un comunicat guverna- 
mental dat publicității la Pnom 
Penh se subliniază că armata 
cambodgiana „va opune rezis
tență hotărîtă oricăror trupe
mericane care ar pătrunde pe 
teritoriul Cambodgiei pentru o 
pretinsă urmărire a forțelor pa
triotice vietnameze". în acest 
caz, precizează comunicatul, gu
vernul cambodgian „va cere ime
diat ajutor direct de la statele 
prietene și voluntari de la orice 
țară".

Prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, a informat 
parlamentul că va cere convoca
rea Consiliului de Securitate și 
o sesiune extraordinară a Adună
rii Generale a O.N.U. la care 
reprezentanții Cambodgiei să 
facă cunoscută ocuparea ilegală 
a Indochinei, crimele împotriva 
popoarelor din această regiune și 
actele agresive ale S.U.A. împo
triva Cambodgiei.
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