
Tovarășul Micolae Ceaușescu

a primit pe ambasadorul Belgiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit Joi, 28 de
cembrie, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Belgiei în țara noastră, Honoră

Cambier, în legătură cu ple
carea definitivă a acestuia.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
a. participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
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a primit pe ambasadorul

încheierea 
lucrărilor sesiunii 

Marii Adunări Naționale
Joi au continuat lucrările se

siunii -Marii Adunări Naționale.
In lojile oficiale au luat loc 

conducătorii partidului fi statu
lui.

In sală se aflau numeroși invi
tați, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București.

La reluarea lucrărilor, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Arta, Pompiliu 
Macovei, a prezentat expunerea 
asupra Proiectului de lege pri
vind organizarea și funcționarea 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă și a comitetelor lo
cale de cultură și artă. Deputa
tul Ion Creangă, vicepreședinte 
al Comisiei pentru cultură și în- 
vățămînt, a expus raportul aces
tei comisii și al Comisiei juridi
ce, referitor la proiectul de lege.

Au urmat discuții la acest 
punct ăl ordinei de zi la care au 
luat cuvîntul deputății: Radu 
Beligan, directorul Teatrului de 
comedie din București, Ion Jalea, 
președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Sutâ Andras, redactor- 
șef al Revistei „Uj Elet" din Tg. 
Mureș, Maria Copil, directoarea 
Liceului Nr. 2 din Oradea, Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, și Demostene Bo
tez.

Proiectul de lege a fost discu
tat apoi pe articole și supus în 
întregime votului deputaților.

Marea Adunate Națională a a- 
doptat prin vot secret, cu bile, 
Legea privind organizarea și 
funcționarea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și a co
mitetelor locale de cultură și artă.

In continuarea ordinei de zi, 
ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, a prezentat 
expunerea asupra Proiectului de 
lege privind mărcile de fabrică, 
de comerț și de serviciu, după 
care deputatul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice, a 
expus raportul acestei comisii și 
al celei economico-financiare cu 
privire la proiectul de lege.

Au urmat discuții pe margi
nea proiectului de lege. Au 
luat cuvîntul deputății : Flo- 
rea Golescu, strungar la Uzinele 
„Electroputere" din Craiova, Iu- 
lia Stamatoiu, inginer la între
prinderea „Tînăra Gardă" din 
București, și loan Avram, prim- 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini.

(Continuare in pag. a lll-a)

FLORIN COSTINESCU

20 izvoare 
perechi

A privi-ntr-o fântână mersul invers al stelelor 
A fi cumpănă la hotar din lemn Înflorit ți străvechi 
A-ți distinge-n adine chipul in unde — ți anii 
Zîmbindu-ți din douăzeci de izvoare perechi

Ninsorile leagă tărtmuri de stele ; in decembrie 
Orele de idei, drumul de drum, pasul de pas 
Patriei — de pe a douăzecea treaptă imnul ctntîndu-i 
Simți păsări de mari Înălțimi călătorindu-ți prin glas.

Aproape-i pădurea — cuvint legănat la ureche 
Și munții și apele aproape-s ; un dor 
De casă părintească totdeauna e-n tine
Ai tăia cu palma aerul să-ți amintești vlrsta crestată-n pridvor

Albastru e aerul chemat de izbîndă
Albastru și roșu ; spre vară — galben, tn holdă bătut 
Un pridvor patria are ridicat în lumini ca un trup : 
Văd semnele — douăzeci — și iubirile din care luminat a crescut.
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Japoniei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialisto Româ
nia, a primit joi, 28 decem
brie, pe ambasadorul extraor
dinar ți plenipotențiar al Ja
poniei în țara noastră, Akira

Shigemitsu, ,în legătură cu ple
carea definitivă a acestuia.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
a participat Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Pe șantierul rafinăriei din 
Pitești

Potoi AGERPIUa

TE SLĂVIM,
ROMÂNIE, 
NOASTRĂ!

BRIGADA „S C I N T E 11

TINERETULUI" TRANSMITE:

tînăr regizor au‘. preiehtăt 
invitaților „Scînteli tinere
tului" piesa lui Mirodan „Re
portaj anul I“. Umorul lui 
Al. Mirodan descoperă fete 
noi. secrete, ale eroismului. 
Eroii sînt prezentați de obi
cei ca foarte puri ; Al. Mi
rodan îi bănuiește și candizi. 
Importantă, definitorie este 
nevoia lor de a corija reali
tatea, de a o aduce în apro
pierea visului. Tinerii revo
luționari din „Reportaj anul

1“ știu foarte vag ce e eroa
re în prezentul lor, -— anul 
1947, prevăd și. mai vag mo
dul în care viitorul o va re
media. Cu o ideologie mai 
mult decît aproximativă, cu 
o gîndire istorică mai puțin 
decît elementară, tinerii lui 
Mirodan sînt un fel de eroi 
prin intuiție. Simt că ceva e 
de schimbat, presimt că 
schimbarea se va întîmpla, i 
se dedică, îi dedică pasiunea 
și existența lor. Jertfirea se 
realizează cu aceeași ingenu
itate, inconștientă aproape, 
cu care se îiifăptuise • „con
vertirea".

îndrumați de regizorul-stu- 
dent Radu Boroianu inter- 
preții au accentuat toate a- 
ceste particularități inedite 
ale tipului de erou creat de 
Al. Mirodan. Farmecul și ha
zul unei seriozități precon
cepute. distonînd cu fondul 
perfect copilăresc, au fost 
mereu prezente în jocul lui 
Dan Tufaru și al Ilenei Cer
nut. Decizia- exagerată a lui 
Vasile Ichim a fost un mod 
de a sublinia dramatismul 
condiției așeStor finer! care 
nu, au nici măcar posibilita
tea de a înțelege exact am
plitudinea gestului lor. Ab
sența totală a decorului, a 
recuzitei, simplitatea, natu
ralețea mișcării scenice, 
punctată în cîteva locuri in
teligent de sublinieri regizo
rale, lipsa de complicații și 
artificii a jocului și însăși 
vîrsta interpreților au dat în
tregului spectacol un aer cu 
adevărat adolescentin.

I. GRIGOROVICI

Un „surîs“ în plină... iarnă. Ploiești, decembrie 1967. Foto : AGERPRES

„Ecuația"
entuziasmului

Reportaj de VERONICA ILIE, ION ANDREIȚĂ și ION TEOHARIDE

PRESTIGIUL INTERNAȚIONAL
AL ROMÂNIEI SOCIALISTE
în bilanțul mărețelor realizări 

obținute în cele două decenii de 
la proclamarea Republicii, se în
scrie, la loc de frunte, poziția de 

I mare prestigiu, unanim apre
ciată, pe care România și-a cîș- 
tigat-o în viața internațională.

în trecutul său istoric, po
porul român, luptînd pentru 
păstrarea și apărarea ființei 
sale naționale, pentru indepen
dență împotriva dominației 
străine pe care sub diferite for
me a trebuit s-o suporte, și-a 
croit cu greu și rareori drumul 
spre recunoașterea locului care.

în raport cu însușirile sale, Cu 
contribuția adusă de tezaurul 
culturii, i se cuvenea printre ce
lelalte națiuni europene. Eli
berarea de sub jugul fascist, 
preluarea puterii de către clasa 
muncitoare, conducerea înțe
leaptă șl clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român, Întru
chiparea aspirațiilor și intere
selor fundamentale ale poporu
lui, au creat o nouă Românie, 
România Socialistă. Națiunea 
română, pentru prima oară li
beră să-și făurească propriul 
său destin, ocupă astăzi locul

dr. decent 
Alexandru

BoSintsneanu
șeful sectorului de drept 

internațional public 
al Institutului de Cercetări 

Juridice al Academiei
pe care-1 merită în concertul 
națiunilor lumii. Ea își desfă
șoară pe deplin energiile crea
toare și în viața internațională, 
ca factor activ al cauzei păcii 
și socialismului, al promovării

în relațiile internaționale, a spi
ritului rațiunii și eticii, al în
țelegerii și cooperării dintre 
state și popoare, participă din 
plin la schimbul mondial de va
lori materiale și culturale.

Afirmarea multilaterală a Ro
mâniei Socialiste în viața inter
națională este rezultatul profun
delor transformări economice, 
sociale și politice ale țării, în 
anii de minunate realizări în 
construcția socialismului și de- 
săvîrșirii ei, care s-au scurs de 
la proclamarea Republicii. In
dustrializarea socialistă, coope-

rativizarea agriculturii, progre
sele în domeniul învățămîntului, 
științei și culturii, noua struc
tură socială, care asigură unita
tea intereselor fundamentale ale 
tuturor membrilor societății, 
creînd condiții optime pentru ci
mentarea și înflorirea națiunii 
socialiste, politica internă a par
tidului și statului, reprezintă te
melia politicii externe a Româ
niei în decursul ultimelor două 
decenii. Caracteristicile și țelu
rile acestei politici, coordonatele

(Continuare în pag. a lV-a)
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Un moment al Serii : corul Conservatorului „Ciprian Porumb eseu" prezintă un grupaj de 
cîntece patriotice

Foto î O. PLECAN

Astăzi^ în Jurul orei 12, po
sturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite
ședința Jubiliară a Marii 
Adunări Naționale, 
erată celei de-a 20-a aniver

consa-

sări a proclamării Republicii

La ora 18, studioul de televiziune 
va transmite din sala Palatului
spectacolul festiv organizat cu 

prilejul aniversării Republicii

12 martie 1967. Moment deo
sebit în viața organizației regio
nale U.T.C. Ploiești. în această 
zi avea loc solemnitatea de înmî- 
nare a drapelului de organizație 
fruntașă pe țară în acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică, pre
cum și a Diplomei de Onoare a 
C.C. al U.T.C. Tinerii din a- 
ceastă regiune ocupaseră locul I 
pe țară în acțiunile voluntar-pa- 
triotice desfășurate de-a lungul 
anului 1966.

...Sîntem în decembrie și ninge 
frumos peste țară. Sîntem în lu
na cînd se socotesc roadele anu
lui, prefigurîndu-se altele la fel 
de bogate... Iși proiectează încă 
plenar lumina tn sufletele tutu
ror Conferința Națională a parti
dului. Sîntem în decembrie, cînd 
întregul popor se pregătește pen
tru a cinsti cei douăzeci de ani 
tineri ai României socialiste

Sîntem în luna marilor emoții...
Străbatem în aceste zile pre

mergătoare sărbătorii satele și o- 
rașele regiunii Ploiești. Oameni 
noi, oameni frumoși, meleaguri 
înnoite și frumoase. Surîd 
casele de sub sprinceana de o- 
măt, turle de sonde și coșuri de 
fabrici săgetează liniștea văzdu
hului, zîmbesc oameni cu chipul 
bucuriei. Pretutindeni, însemnele 
hărniciei, tinereții.

„Se află în această înnoire — 
ne explică , însoțitorul nostru, un 
tînăr activist U.T.C. ■— și con
tribuția tineretului, a celor peste 
200 000 de tineri ai regiunii 
noastre".

Trecem prin parcuri, străba
tem străzi, vizităm uzine. Peste 
tot curățenie, ordine, simț este
tic. „E opera tinerilor — comple
tează din nou însoțitorul. La 
noi, acțiunile voluntar-patriotice 
au devenit o tradiție cimentată 
în timp, pe temeiul solid al fap
telor. Totul, izvorît din entuzias
mul tinerilor, aidoma unei ecua
ții cu numeroase necunoscute, 
căreia greu reușești să-i afli so
luția".

Ne surprinde plăcut metafora 
cu „ecuația" — entuziasm — și 
o reținem. Căutăm să-i identifi
căm termeni și „necunoscute", 
soluții, în aceste momente.

Așadar...

Porțile orașului
Pentru oricine, cu atît. mai 

mult pentru un neavizat, impre-

sia asupra unui oraș se formează 
cu mult înainte de a-i cunoaște 
edificiile și oamenii, de a-i stră
bate bulevardele. Ea se formează 
încă înainte de a pătrunde în el 
— acolo, la porțile sale. Bariera 
este dar prim popas, primă im
presie.

Se pare că tinerii ploieșteni au 
cunoscut această axiomă. De aici, 
de la acest deziderat a pornit 
desigur inițiativa de a face din 
barierele orașului oglinzi asupra 
a ceea. ce va întîmpina pe călă
tor mai tîrziu — adevărate porți 
triumfale. Și P’loieștiul are nici 
mai mult, nici mai puțin de cinci 
bariere.

...„Pînă mai deunăzi nici că-ți 
venea să treci pe-aici, numai 
că te strimtora cumva graba 
n-aveai timp să ocolești — 
povestește hătrînul acar de 
bariera Buzăului. Eu numai 
eram obligat să stau zilnic, plan
ton, la trecerea trenurilor".

„Au venit, însă, niște băieți. 
Era într-o zi blîndă de primă
vară. Au venit cu sape și hîrlețe. 
Și cu flori. Și de-atunci s-a schim
bat fața pămîntului. Că-mi vine 
și mie să ies vesel și să rid 
trenurilor care trec, să dau 
binețe mașinilor care așteaptă 
ridicarea barierei"...

Pe mulți acari i-au „înveselit" 
însă „băieții". Erau, de fapt, 
brigăzi ale muncii voltmtar-pa,- 
triotice. Au lucrat cîteva ceasuri 
bune în fiecare săptămină de 
primăvară, au continuat și vara. 
Au apărut astfel peluze cu iarbă 
și flori, arbori să țină umbră 
călătorului. Adunate cap la cap, 
toate aceste zone verzi de la 
porțile orașului numără 21 km.

Astăzi din orice parte ai veni 
spre Ploiești — dinspre Bucu
rești sau Tîrgoviște, dinspre Bu
zău sau Vălenii de Munte, dinspre 
Cîmpina — te întîmpina deschis 
zîmbetul florilor, semnul vesel, 
din rnînă, al acarului, arcul 
ospitalității ploieștene.

Un cadou 
pentru studenți

Vestea s-a răspîndit ca fulgerul: 
„Vin studenții I Vom avea facul
tate ! Iată, li se pregătește casa 
Studenții n-au venit, desigur, în 
ziua aceea, nici în a doua, a 
treia... Dar faptul că Ploieștiul

da- 
și 

ne 
la 
ce

(Continuare in pag. a II l-a)



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege privind organizarea 

și funcționarea Comitetului de Stat pentru Cultură 

și Artă și a comitetelor locale de cultură și artă

prezentată de tovarășul Pompiliu Macoveî,
Comitetului de Stat pentru Cultură

președintele 
și Artă

Tovarășe deputate, 
tovarăși deputați,

Lucrările Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român din 
6—8 decembrie 1967 au eviden
țiat o dată în plus atenția deose
bită pe care partidul și statul 
nostru o acordă culturii și artei, 
grija permanentă pentru asigura
rea celor mai bune condițiuni 
creației artistice și literare, pre
ocuparea pentru realizarea ca
drului corespunzător unei largi 
difuzări a culturii în mase.

Aceasta este o expresie a po
ziției sale profund principiale 
care consideră că progresul neîn
trerupt al societății socialiste spre 
faza sa superioară, societatea co
munistă, necesită, pe de o parte, 
crearea bazei tehnico-materiale, 
prin dezvoltarea impetuoasă a 
forțelor de producție și perfecți
onarea continuă a relațiilor de 
producție, iar pe de altă parte, 
forn ea unei înalte conștiințe 
socia. ste a poporului, pentru a 
asigura participarea sa Conștientă 
la opera de desăvîrșire a noii o- 
rînduiri.

După ce a relevat realizările 
culturale și artistice care merită 
să răspundă aspirației oamenilor 
spre frumos și adevăr, vorbitorul 
a spus :

Pentru a face față acestor noi 
situații și sarcini complexe, a 
devenit necesară îmbunătățirea 
organizării și muncii Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
îndeplinirea în mai bune condi
țiuni a rolului său de coordonatot 
al întregii activități cultural-artis- 
tice de pe tot cuprinsul țării.

In primul rînd trebuie îmbu
nătățită structura Comitetului ; 
formele organizatorice adoptate 
cu 5 ani în urmă, care funcțio
nează greoi și sînt depășite, nu 
mai corespund actualei etape de 
dezvoltare.

Consiliile de specialitate, cu 
un număr prea mare de membri, 
cu răspunderi care s-au diluat — 
întrucît reprezintă uneori para

Persistă în toate conștiințele
— a spus vorbitorul — și vor 
dăinui încă multă vreme ecou
rile istoricei Conferințe a Par
tidului Comunist Român, eve
niment de însemnătate funda
mentală pentru creșterea și 
dezvoltarea României Socia
liste.

Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului nostru, celelalte do
cumente prezentate Conferin
ței, rezoluția adoptată cu ace
lași prilej, au definit un com
plex de măsuri și prevederi 
menite să asigure economiei 
naționale un mare avînt, odi
nioară de negîndit, de nespe
rat, și să ne deschidă o pers
pectivă de o vastă amploare 
în care își vor găsi motive de 
stimul și de originală iniția
tivă creatoare toate îndeletni
cirile.

Intr-un asemenea context 
de entuziasm, cultura patriei 
noastre e chemată să urce o 
nouă treaptă, spre bucuria 
creatorilor și — ca să mă ex
prim și eu cu un termen eco
nomic — a beneficiarilor ei. 
Fiindcă, și nădăjduiesc să nu 
fiu acuzat de prozaism de con
frații mei poeți, ceea ce e nou 
în concepția noastră despre 
cultură e că nu o practicăm 
în condițiile unui orgolios turn 
de ivoriu, ci cu gîndul deschis
— și cred eu de o mare 
noblețe — de a o face cît mai 
accesibilă, mai pe gustul, mai

Expunerea la proiectul de lege cu privire la

dezvoltarea activității de educație fizică și sport

prezentată de tovarășul Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului
Tovarășe și tovarăși 
deputați,

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, prezint Ma
rii Adunări Naționale spre 
dezbatere și adoptare proiec
tul de lege cu privire la dez
voltarea activității de educa
ție fizică și sport.

Proiectul de lege a fost în
tocmit ca urmare a măsurilor 
privind îmbunătățirea activi
tății de educație fizică și sport, 
aprobate la 3 iulie 1967 de Co
mitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. Totodată, dis
pozițiile prevăzute în prezen
tul proiect de lege au în vede
re hotărîrile Conferinței pe 
țară a mișcării sportive din 
88—29 iulie 1967. 

lelisme și dublări ale atribuțiilor 
Uniunilor de creație, ale altor or
ganizații obștești sau ale organe
lor locale — nu mai asigură po
sibilitatea de cuprindere operati
vă și eficientă a întregii activi
tăți.

între rolul cu caracter consul
tativ al Consiliilor și răspunderea 
aparatului Comitetului pentru în
deplinirea sarcinilor și a hotărtri- 
lor luate nu s-a putut trasa întot
deauna o delimitare precisă, ceea 
ce a avut efecte nefavorabile a- 
supra stilului de muncă al Co
mitetului, asupra disciplinei, răs
punderii și eficacității și a dus la 
tergiversări în soluționarea unor 
probleme importante.

în același timp, unele tendințe 
de centralizare excesivă au fost 
însoțite de un sprijin slab și 
sporadic dat instituțiilor artistice 
și culturale, comitetelor de cul
tură și artă din sistemul organe
lor locale ale administrației de 
stat.

Pentru remedierea acestei si
tuații și ținînd seama de cerințele 
actuale ale activității artistice și 
culturale, este necesar să se a- 
dopte o serie de măsuri, începînd 
cu modificarea actelor normative 
pe baza cărora a fost constituit și 
funcționează Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. In acest 
scop a fost întocmit proiectul de 
lege care este supus astăzi dez
baterilor Marii Adunări Națio
nale.

In vedeiea rezolvării corespun
zătoare a problemelor privind 
stimularea și îndrumarea activi
tății de creație artistică și litera
ră și de difuzare a culturii, tre
buie îmbunătățită și întărită co
laborarea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă cu Uniu
nile de creație și cu organizațiile 
obștești care au sarcini pe planul 
educării și ridicării nivelului cul
tural-artistic al maselor, prin a- 
tragerea lor mai directă și mai 
efectivă la activitatea Comitetu
lui.

In acest scop, proiectul de lege 
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pe inima unicului nostru be
neficiar : poporul.

Noi oamenii de artă, indife
rent în ce domeniu lucrăm, 
va trebui să ne amintim ne
contenit de indicația atît de 
prețioasă și de stimulatoare 
pe care ne-a dat-o tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a ne 
adăpa nu la ulcioarele pline 
de ispite, poate, ale jocului 
pur și gratuit, steril în eficien
ța lui, ci la izvoarele vii, dă
tătoare de forță, ale vieții, ale 
luptei poporului pentru ferici
rea lui.

Astfel înțeleasă arta noas
tră, e firesc să ne punem ne
contenit problema cît de au
tentică e, ce încărcătură emo
țională conține, ce rezervor de 
idei nobile aduce, ce senti
mente înălțătoare promovează 
și mai ales în ce fel ajută la 
vasta operă în care e angajat 
poporul nostru. Partidul îi 
ajută pe creatorii de frumos 
și îi îndrumă asigurîndu-le 
toate posibilitățile pentru ca 
operele lor să se închege cît 
mai deplin, mai armonios.

Prezentul proiect de lege se 
inspiră din aceeași grijă a par
tidului care veghează ca toate 
organismele să lucreze astfel 
încît inspirația poeților, a dra
maturgilor, a cineaștilor, a ro
mancierilor să ajungă bunuri 
cît mai iubite de cititorii sau 
spectatorii noștri.

Comitetul nostru pentru cul
tură și artă a avut merite in
contestabile în promovarea și

Activitatea de educație fizi
că și sport, necesară la toate 
vîrstele, are un rol hotărîtor 
în anii copilăriei și adolescen
ței, cînd organismul este în 
plină perioadă de creștere. 
Cuprinderea elevilor și stu
denților, a întregului nostru 
tineret, în practicarea siste
matică a exercițiilor fizice și 
sportului reprezintă o cerință 
și din punct de vedere educa
tiv, deoarece contribuie la culv 
tivarea curajului, a stăpînirii 
de sine și a perseverenței, la 
întărirea voinței și dezvolta
rea calităților morale.

După ce a arătat că, deși 
au fost înregistrate realizări 
însemnate, aceste activități nu 
au atins încă nivelul cores
punzător dezvoltării econo

prevede îmbunătățirea com
ponenței organelor de conducere 
ale Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, prin crearea unui 
cadru care să îmbine creșterea 
competenței și răspunderii în 
problemele de orientare cu o 
mai mare operativitate și efica
citate în rezolvarea problemelor 
curente. Aceasta se asigură prin 
prezența în Biroul Executiv al 
Comitetului, pe de o parte, a 
președinților Uniunilor de creație 
și a reprezentanților Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, ai Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și ai Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
care vor avea drept de vot de
liberativ, și pe de altă parte a 
cadrelor împuternicite să con
ducă pe linie de stat aceste acti
vități. In continuare vorbitorul a 
arătat :

Proiectul de lege prezentat pre
vede de asemenea, îmbunătățirea 
structurii organizatorice a apara
tului Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, prin înlocuiiea 
actualelor consilii, care nu mai 
pot face față necesităților și sar
cinilor în continuă creștere, cu 
direcții, birouri și alte diviziuni 
de specialitate, reorganizîndu-se 
și regrupîndu-se cele existente si 
reducîndu-se sensibil ponderea 
serviciilor și aparatului tehnico- 
administrativ față de direcțiile de 
specialitate.

In vederea unei mai bune cu
prinderi a instituțiilor și între
prinderilor ce desfășoară activi
tăți care au și caracter economic 
și pentru desființarea verigilor 
intermediere, se propune extin
derea și la sectorul cinematogra
fiei a sistemului existent în do 
meniul editurilor, difuzării cărții 
și al poligrafiei, de grupare a 
unităților din sectorul respectiv 
într-o instituție centrală cu o 
mai mare autonomie și răspunde
re, avînd gestiune economică, ca 
va fi organizată — ca și celelalte 
centrale existente, corespunzător 

stimularea .' vieții artistice ro
mânești. Dezvoltarea mișcării 
noastre culturale pune acum 
pe ordinea de zi și eu o indi
cație de urgență îmbunătăți
rea structurii organizatorice a 
comitetului, eliminarea tutu
ror verigilor intermediare ce 
riscau să se transforme în 
frîne, evitarea paralelismelor 
ce nu făceau decît' să îngreu
ieze rezolvarea operativă a 
unor sarcini la zi.

Indicația atît de înțeleaptă 
dată de partid pentru o mai 
bună și mai intimă conlucrare 
a conducerii comitetului cu re
prezentanții uniunilor de 
creație, prezența unor repre
zentanți autorizați ai organi
zațiilor de masă în conducerea 
comitetului, cultivarea cu și 
mai multă temeinicie a unui 
spirit de muncă colectivă, sînt 
măsuri menite să asigure un 
climat de muncă dintre cele 
mai stimulatoare în cadrul 
Comitetului pentru Cultură și 
Artă, cu repercusiuni poziti
ve, concrete și imediate în ac
tivitatea creatorilor.

Am sentimentul ferm că in- 
spirîndu-ne din documentele 
Conferinței Naționale a parti
dului vom găsi și alte măsuri 
care să facă activitatea Comi
tetului și mai spornică, și mai 
promptă, și mai eficientă. Mă 
gîndesc astfel, dacă n-ar fi 
cazul, ca în cadrul conducerii 
Comitetului să se mediteze a- 
supra unor probleme legate 
de principiul rentabilității, mă 

miei și vieții noastre sociale, 
vorbitorul a spus în conti
nuare :

în vederea dezvoltării și 
îmbunătățirii activității de 
educație fizică și sport, con
ducerea partidului a supus 
unei ample analize rezultatele 
obținute în acest domeniu și 
a trasat căile de ridicare la 
un nivel superior a întregii 
activități sportive din țara 
noastră.

Ca urmare, s-a organizat, 
în iulie 1967, Conferința pe 
țară a mișcării sportive. Con
ferința a dezbătut munca des
fășurată, a concretizat măsu
rile în vederea realizării prin
cipalelor obiective și a de
semnat Consiliul Național 
pentru Educație Fizică șl 

specificului fiecărui sector — pe 
baza măsurilor de perfecționare a 
conducerii și planificării econo
miei naționale, adoptate ca urma
re a hotărîrilor Conferinței Nați
onale a Partidului Comunist Ro
mân.

Proiectul de lege mai cuprinde 
propunerea de a se încredința Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă atribuții sporite și răs
punderi directe în domeniul co
merțului exterior de bunuri cul- 
tural-artistice, preluînd activități 
care în prezent nu se desfășoară 
de către Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă. Prin punerea în 
practică a acestei prevederi tre
buie să se realizeze si în acest 
domeniu o dezvoltare substanți
ală, care să corespundă relațiilor 
largi pe care țara noastră le are 
cu un număr din ce în ce mai 
mare de țări din întreaga lume, 
intensificîndu-se schimburile de 
cărți, filme, discuri, lucrări si 
obiecte de artă și artă populară, 
schimburi de o deosebită impor
tanță în popularizarea peste ho
tare a țării noastre și a potenția
lului său creator..

îmbunătățirile propuse a se a- 
duce atribuțiilor, structurii orga
nizatorice și modului de funcțio
nare a Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă trebuie să fie 
însoțite de măsuri corespunzătoa
re și în ce privește comitetele lo
cale de cultură și artă. în înche
iere vorbitorul a spus :

îmi exprim convingerea — și 
vreau să asigur Marea Adunare 
Națională — că întreg persona
lul Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă va depune efor
turi sporite pentru îmbunătățirea 
organizării și activității sale, va 
munci neobosit și din ce în ce 
mai bine pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-i revin de a pune în 
practică cu consecvență și răs
pundere politica principială și 
înțeleaptă a Partidului Comunist 
Român, pentru a contribui la în
florirea cît mai deplină a arteloi 
și culturii României socialiste.

gîndesc, de pildă, că n-ar stri
ca deloc dacă rentabilizarea 
ar fi introdusă și la cinema
tografie

Problema randamentului, 
chiar dacă se pune în alți ter
meni, nu e străină de artă. 
Fără îndoială, știm cu toții 
că arta nu începe și nu se 
reduce la previziunile unui 
articol bugetar. Dar buna gos
podărire a fondurilor alocate, 
analiza cheltuielilor neecono
mice nu ne pot lăsa indife
renți. Mai ales că, de foarte 
multe ori, risipa nu înseamnă 
un stimulent. Pentru a mă re
feri la teatru, este clar, de 
pildă, că deficitul spiritual al 
unor instituții nu va putea fi 
acoperit chiar dacă s-ar dubla 
ori tripla subvențiile alocate 
Dimpotrivă, o analiză cît de 
sumară dovedește că nivelul 
lor artistic ar crește pf-intr-o 
mai justă selectare a cadrelor, 
printr-un repertoriu mai inte- 

■resant, prin spectacole mai în
grijite, în general prin accen
tuarea răspunderii personale 
față de rezultatele muncii.

Există toate motivele pen
tru a crede că măsurile de a- 
meliorare a activității C.S.C.A 
vor oferi un cadru mai priel
nic dorinței noastre de a con
strui durabil și în planul cul
turii, cu simțul răspunderii 
față de generațiile mai înde
părtate cărora se cuvine a le 
lăsa lucrări statornice, așezări 
rezistente, fapt pentru care 
voi vota prezentul proiect de 
lege.

Sport, ca organ central de spe
cialitate.

în proiectul de lege pe ce
re-] prezentăm se arată că 
educația fizică și sportul în 
Republica Socialistă România 
constituie activități de intereș 
național, sprijinite de stat.

Proiectul de lege precizează 
rolul și atribuțiile Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, ale organelor și 
organizațiilor de stat și ob
ștești.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport are 
sarcina de a coordona șl În
druma unitar activitatea de 
educație fizică și sport în ve
derea înfăptuirii politicii par
tidului și statului în acest do
meniu. Consiliul stabilește o- 
biectivele principale, orienta
rea *1 conținutul educației fi

zice și sportului. în acest scop, 
exercită îndrumarea de spe
cialitate a activității de edu
cație fizică și a sportului de 
masă ; răspunde de activita
tea sportivă de performanță si 
de buna reprezentare a spor
tului românesc în competițiile 
Internaționale ; emite norme 
avînd caracter obligatoriu cu 
privire la activitățile sportive; 
conduce și îndrumează activi
tatea federațiilor de sport; se 
preocupă de baza materială 
în acest domeniu. împreună 
cu Ministerul învățămîntului 
și cu Ministerul Sănătății ela
borează planul de cercetare 
științifică cu privire la educa
ția fizică și sport în îndepli
nirea acestor sarcini. Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport acționează oa or
gan central de specialitate cu 
caracter obștesc, fiind investit 
și cu atribuții pe linie de stat. 
Pentru dezvoltarea educației 
fizice și sportului, statul alo
că fonduri de investiții, dotații 
de la buget și terenuri nece
sare acestor activități.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport va 
avea, oa organe teritoriale, 
Consiliile locale pentru edu
cație fizică șl sport, oare în
deplinesc atribuțiile prevăzute 
pentru Consiliul Național,

Exprimînd satisfacția pentru 
faptul că problemele dezvol
tării educației fizice și sportu
lui formează obiectul dezba
terilor celui mai înalt for al 
statului nostru, vorbitorul a 
subliniat ca justificată aprecie
rea conținută în primul arti
col al proiectului de lege su
pus spre aprobare Marii Adu
nări Naționale că educația fi
zică și sportul constituie o ac
tivitate de interes național.

Pe bună dreptate, în expu
nerea de motive la proiectul 
de lege se subliniază rămîne- 
rea în urmă a activității de 
educație fizică și sport din 
țara noastră, sfera lor restrînsă 
de cuprindere a maselor. Re- 
levînd marile progrese obți
nute în acest domeniu în anii 
puterii populare, vorbitorul a 
remarcat că raportate la masa 
tineretului nostru, cît și la 
nivelul unor performanțe in
ternaționale aceste rezultate 
nu ne pot totuși satisface.

Cu deosebire, trebuie să 
constituie pentru noi toți o 
preocupare rămînerea în urmă 
a educației fizice și sportului 
școlar. în acest domeniu sînt 
numeroase deficiențe atît din 
partea școlilor, cît și a organi
zațiilor de tineret, care în ul
timii ani au neglijat această 
activitate. Din unele date sta
tistice rezultă că doar 5 la 
sută dintre elevi și studenți

Expunerea la Proiectul de lege privind mărcile 
de fabrică, de comerț și de serviciu

prezentată de tovarășul Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior

Tovarăși deputați,

în complexul de măsuri des
tinate a conduce în final la 
creșterea rapidă a eficienței 
activității economice, un loc 
însemnat îl ocupă contactul și 
confruntarea mai directă a în
treprinderilor care produc di
ferite mărfuri cu utilizatorii 
șau consumatorii acestor măr
furi. Un instrument important 
în acest scop este marca de 
fabrică și de comerț.

Mărcile de fabrică și de co
merț, care cunosc azi o largă 
răspîndire pe plan mondial, 
permit individualizarea și i- 
dentificarea calitativă a unui 
produs dintr-o gamă de pro
duse similare, permit persona
lizarea producătorului, scoate
rea lui din anonimat, asocie
rea lui cu calitățile mărfii re
alizate, fapt care va conduce 
la creșterea reputației produ
selor și a prestigiului între
prinderii producătoare.

Mărcile de fabrică și de co
merț vor stimula prin urmare 
interesul titularilor de a ur
mări continuu obținerea unei 
producții superioare, de renu
me, care să fie căutată și apre
ciată de consumatori. Pe de 
altă parte, aceste semne dis
tinctive vor identifica și pe 
producătorii care neglijează

Expunerea la proiectele de legi pentru aprobarea 

decretelor cu putere de lege emise de Consiliul 

de Stat intre 27 iulie și 8 decembrie 1967

prezentată de deputatul Constantin Stătescu
Permiteți-mi ca, din însăr

cinarea Consiliului de Stat, să 
vă prezint, spre dezbatere și 
adoptare, decretele cuprinzînd 
norme cu putere de lege, care 
au fost emise de Consiliul de 
Stat In intervalui de timp care 
• trecut de la ultima sesiune 
a Marii Adunării Naționala, 

adaptate In mod corespunză
tor pentru a fi exercitate pe 
plan local.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport își va 
desfășura activitatea în strân
să colaborare cu organele de 
stat și cu organizațiile ob
ștești care au sarcini în acest 
domeniu. Proiectul de lege 
precizează sarcinile și atribu
țiile acestora.

Pe baza hotărîrilor adopta
te de C.C. al P.C.R., activita
tea sportivă va ocupa un loc 
important în preocupările U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
și Uniunii Tineretului Comu
nist.

Sindicatelor le revine sarci
na de a organiza activitatea 
sportivă de masă în întreprin
deri și instituții; totodată, se 
vor ocupa de dezvoltarea 
sportului de performanță în 
aceste unități, în colaborare cu 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport.

Uniunea Tineretului Comu
nist va organiza activitatea 
sportivă de masă din școli și 
instituțiile de învățămînt su
perior — tar prin asociațiile 
sportive de la sate activitatea 
sportivă din mediul rural.

Sarcini importante revin 
Ministerului învățămîntului, 
care răspunde de buna desfă
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practică în mod sistematic 
•xercițiile fizice și sportul.

Deficiențele din activitatea 
sportivă de masă din școli ge
nerează dificultăți și pentru 
sportul de performanță, în- 
gustînd baza de recrutare a e- 
lementelor dotate.

Multe din neajunsurile exis
tente în activitatea sportivă au 
rezultat și din faptul că orga
nizațiile U.T.C., sindicatele, 
Ministerul învățămîntului, 
alte organisme de stat și ob
ștești, care au contact nemij
locit cu masa tineretului și a 
oamenilor muncii din țara 
noastră au fost, într-o formă 
sau alta, absolvite de răspun
derile concrete pe care le a- 
veau în trecut în organizarea 
activităților sportive de masă.

Precizarea atribuțiilor Con
siliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, ca organ 
de specialitate cu caracter ob
ștesc, investit cu competențe 
pe linie de stat în vederea 
coordonării și îndrumării uni- 
tare a mișcării sportive din 
țara noastră va fi de natură să 
asigure creșterea eficienței ac
tivității acestei instituții. Tot
odată, definirea atribuțiunilor 
și răspunderilor ce revin Mi
nisterului învățămîntului și 
conducerilor școlilor, sindica
telor, U.T.C.-ului și altor orga

calitatea, ambalajul, prezenta
rea estetică, pe acei care nu 
țin pasul cu pretențiile eres-, 
cînde ale consumatorilor.

Din punctul d? vedere al 
comerțului nostru exterior, 
mărcile de fabrică și de co
merț vor îndeplini, de aseme
nea, un rol important. Jn..^pe- 
cial pentru prornovarea-expor- 
tului românesc.-In' ccuUiȘuiâre 
vorbitorul a spiIS

în prezent, regimul mărcilor 
de fabrică și de comerț, 'în 
țara noastră, este reglementat 
prin Legea asupra mărcilor 
de fabrică și de comerț din 
anul 1879.

Este clar că dispozițiile a- 
cesteia nu mai corespund ne
cesităților actuale, mai ales ca 
urmare a schimbărilor petre
cute în structura social-econo- 
mică a țării ; de asemenea, 
participarea tot mai activă a 
României la comerțul interna
țional face necesară adoptarea 
unor norme legislative în con
cordanță cu pract’ca interna
țională, fapte care fac în pre
zent imperios necesar înlocu
irea legii menționate mai îna
inte, cu una nouă.

în condițiile actuale ale e- 
conomiei socialiste, cînd pro
ducția industrială a intrat în
tr-o nouă etapă de dezvoltare 
și cînd- au fost adoptate noi 

din luna iulie a acestui an, 
pînă în prezent.

în această perioadă, Consi
liul de Stat, în cadrul atribu
ției constituționale prevăzute 
de art. 64 pct. 2 din Consti
tuție, de a stabili norme cu 
putere de lege, a emis un nu
măr de 15 decrete, prin care 

șurare și de eficiența procesu
lui de educație fizică în învă- 
țămîntul de toate categoriile 
și de toate gradele, sprijină 
activitatea sportivă de masă 
ce se desfășoară în rîndul ele
vilor și studenților, colaborea
ză cu Consiliul Național în 
vederea dezvoltării sportului 
de performanță din școli și 
facultăți, pregătește și perfec
ționează cadre de specialitate.

Atribuții importante în do
meniul educației fizice și spor
tului au Minsterul Forțelor 
Armate, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Sănătății, 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Oficiul Națio
nal de Turism, precum și alte 
organe și instituții centrale.

Proiectul de lege se ocupă, 
de asemenea, de federațiile, 
asociațiile și cluburile spor
tive.

Federațiile sportive sînt or
gane republicane de speciali
tate pe ramuri de sport, cu 
caracter obștesc, persoane ju
ridice ; funcționează pe bază 
de statut propriu șl se ocupă 
de dezvoltarea ramurilor de 
sport respective.

Asociațiile sportfve sînt or

nisme de stat și obștești, va 
asigura condiții mai bune dez
voltării bazei de masă a acti
vității sportive.

Considerăm ca o chestiune 
de onoare, consemnarea prin 
lege a sarcinii de mare răspun
dere ce revine Uniunii Tine
retului Comunist de a organiza 
activitatea sportivă de masă 
în școli, instituții de învăță
mînt superior și la sate, pre
cum și de a sprijini cluburile 
universitare șj activitatea or
ganizată de sindicate în între
prinderi și instituții.

Dezvoltînd tradițiile fru
moase ale mișcării noastre1 de 
tineret, care cu ani în urmă a 
fost ihițiatoarea unor mari ac
țiuni* sportive de masă — 
spartachiade , olimpiade, cupe 
ale tineretului, crosuri. U.T.C.- 
ul șe y3 strădui să organizeze 
o gamă variată de acțiuni, Ur
mărind atragerea maselor 
largi de tineri la practicarea 
sportului și exercițiilor fizice. 

‘în? aceste âpLvită'țf va .fi asi- 
gurată ‘colaborarea cu Minis
terul învățămîntului, Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, cu sindicatele 
și alte organizații. ' -

în cadrul acțiunilor de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei — sarcină în
credințată de partid Uniunii 
Tineretului Cemunist — există 

măsuri organizatorice de per
fecționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale, 
se impune în mod. necesar re
vizuirea vechilor reglementări 
și stabilirea de noi norme le
gislative în acest domeniu. în 
acest, scop a fost elaborat pro
iectul de lege privind mărcile 
de fabrică, de comerț și de 
serviciu, prezentat dv. pentru 
examinare și adoptare.

Ținînd . seama de cerințele 
actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării economiei, noastre 
naționale și de experiența îna
intată în acest domeniu, pro
iectul de lege cuprinde, în 
esență, următoarele prevederi 
principale :

— Se introduce obligația fo
losirii mărcilor de fabrică 
pentru toate produsele desti
nate pieței interne —• cu unele 
excepții — lăsînd, în princi
piu, facultativă folosirea măr
cilor de comerț și de serviciu 
Pentru mărfurile destinate ex
portului, folosirea mărcilor de 
fabrică se va face cu acordul 
Ministerului Comerțului Exte
rior.

— Se instituie marca colecti
vă ce poate fi folosită în co
mun de către mai multe între
prinderi cu activitate similară 
de producție, comerț sau ser
viciu.

— Se instituie sistemul de

au fost reglementate diferite 
aspecte ale vieții economice 
și sociale.

Dintre aceste decrete, se cu
vine a fi menționat,.în primul 
rînd, datorită importanței sale, 
decretul privitid invențiile, 
Inovațiile șl raționalizările, 
ale cărui prevederi, izvorîte 

ganizații obștești în cadrul 
cărora se desfășoară activita
tea sportivă de masă ; clubu
rile sportive sînt organizații 
obștești în care se desfășoară 
îndeosebi activitatea de per
formanță, pe ramuri de sport 
Și asociațiile și cluburile spor
tive sînt persoane juridice cu 
regulamente și bugete proprii. 
Astfel, federațiile, asociațiile 
și cluburile sportive se vor 
bucura de o largă indepen
dență, de vaste posibilități de 
inițiativă, ceea ce va con
tribui, fără îndoială, la obți
nerea unor rezultate și mai 
bune în dezvoltarea sportului 
românesc.

în încheiere vorbitorul a 
spus :

Tovarășe și tovarăși 
deputati.

Sarcini deosebit de impor
tante ne revin tuturor celor 
care răspundem de organiza
rea și dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport. Â- 
vem datoria să trecem cu 
toată fermitatea la îndeplini
rea lor.

în baza celor arătate, sti
mați tovarăși, propun spre 
adoptare proiectul de lege pe 
care am avut cinstea să vi4 
prezint

largi posibilități pentru dezvol
tarea, cu sprijinul M.F.A. și 
al altor organe de itat, a spor
turilor aplicative — ca tirul, 
aero șt navomodelismul, para
șutismul, planorismul, radio
amatorismul, aviația sportivă.

O condiție esențială pentru 
dezvoltarea sportului de masă 
este dezvoltarea bazei materi
ale îndeosebi pe lîngă școli și 
complexe universitare.

U.T.C.-uț își propune să mo
bilizeze tineretul la acțiuni de 
muncă voluntară pentru a 
construi cu mijloace proprii 
baze simple, terenuri în aer li- 1 
ber pe lîngă școli, facultăți, 
cămine în cadrul noilor com
plexe de locuințe. Consider 
foarte utilă din acest punct de 
vedere prevederea din. proiec
tul de lege ca organele locale 
ale administrației de stat să 
includă în planurile de siste
matizare ale orașelor și co
munelor spațiile necesare a- 
cesțor -șmenajări,

în încheiere, îmi expyim a- 
cordul cu proiectul de lege su
pus aprobării Marii Adunări 
Naționale, Totodată, țin să a- 
sigur Marea Adunare Națio
nală. .că Uniunea Tineretului 
■Comunist va depune toată stă
ruința pentru a-și îndeplini o- 
bligațiile ce-i revin în vederea 
dezvoltării educației fizice și 
sportului în țara noastră.

exarninare a mărcilor cu pri
vire la originalitatea și nou
tatea pe care o prezintă Acest 
sistem va permite beneficia
rilor să recunoască provenien
ța mărfurilor și va avea ca 
efect stim.ilarea întreprinderi
lor la îmbunătățirea calității 
produselor.

.— Se prevede obligativitatea 
înregistrări) tuturor mărcilor 
la Direcția Generală pentru 
Metrologie, Standarde și In
venții, înainte de folosirea lor, 
înlăturîndu-se neajunsurile ce 
decurgeau, pînă în prezent, din 
îndeplinirea acestei atribuții 
de către toate tribunalele lo
cale. Marca, astfel înregistra
tă, va confe.ri întreprinderii ti
tulare un drept de folosire 
exclusivă, pe o durată de 10 
ani, cu posibilitatea reînnoirii 
la expirarea acestui termen ; 
în ceea ce privește înregistra
rea mărcilor românești în 
străinătate aceasta urmează 
a se face prin Camera de Co
merț a R.S.R

— Se prevede ca soluționa
rea litigiilor privind mărcile 
să se facă de către o comisie 
de contestații care va funcțio
na în cadrul Direcției Gene
rale pentru Metrologie. Stan
darde și Invenții, hotărîrile a- 
cestei comisii putînd fi atacate 
cu recurs la Tribunalul Capi
talei.

din preocuparea conducerii de 
partid și de stat pentru stimu
larea activității de creație teh
nică, sînt menite să înlesneas
că crearea și aplicarea efec
tivă în practică, cu sprijinul 
și sub îndrumarea statului, a

(Continuări în pag. * III-*)
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Expunerea prezentată 
de deputatul 

Constantin Stătescu
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unor realizări tehnice impor
tante, corespunzătoare cerin
țelor actuale și de perspectivă 
ale economiei naționale.

Noua reglementare,:, la ela
borarea căreia s-a ținut seama: 
de progresele obținute în do
meniul științei și tehnicii con
temporane, va contribui, de
sigur, la impulsionarea crea
ției tehnice, la extinderea miș
cării de invenții, inovații și 
raționalizări și la afirmarea 
pe plan internațional a gîn- 
dirii tehnice românești.

Tovarăși deputați,

După cum ați putut consta
ta, dintre celelalte decrete, 
trei au avut ca obiect modifi
cări limitate în organizarea 
Mu funcționarea unor organe 
centrale ale administrației de 
•tat, iar alte două se referă la 
declararea ca orașe raionale 
a unor localități rurale care 
au cunoscut o intensă dezvol
tare economică, socială și edi
litară în anii construcției so
cialiste — satul Bălan, din re
giunea Mureș-Autonomă Ma- . 
ghiară și comunele Marghita 
și Ineu, din regiunea Crișana.

Tot astfel, emiterea altor 
două decrete a fost prilejuită 
de necesitatea unor modificări. 
în reglementările anterioare, 
privind regimul mijloacelor de 
plată străine, metalelor, pre
țioase și pietrelor prețioase, 
în scopul Creării de noi facili» 
tați pentru dezvoltarea activi
tății turistice în țara noastră.

Normele stabilite prin cele
lalte decrete au urmărit, de 
asemenea, perfecționarea le
gislației noastre în alte do
menii ale activității sociale și 
de stat. Amintim în rindul a- 
cestor decrete pe cele privi
toare la acordarea titlurilor

Cuvintul tovarășului Ștefan Voitec, președintele : 

Marii Adunări Naționale, la încheierea dezbaterilor :

Stimate tovarășe și 
stimați tovarăși deputați,

Acum, spre sfîrșitul lucrări
lor celei de-a VIII-a sesiuni a 
Marii Adunări Naționale, pu
tem afirma, cu deplină. în
dreptățire, că sesiunea actuală 
a fost una dintre cele mai im
portante și fructuoase din cea 
de-a V-a legislatură. Era . fi
resc să fie așa : luptările/ a- 
cestei sesiuni s-au desfășura1 
pe fundalul documentelor is
toricei Conferințe Naționale a 
Partidului Comunisț Rpjnân. 
care cuprind un'vast program 
de ascensiune a României So
cialiste spre culmile tot mai 
înalte ale progresului și civi
lizației.

Sesiunea poaștră constituie 
un important pas pe ; cafea 
perfecționării modului de 
funcționare a Marii Adunări 
Naționale, prin aplicarea în 
practică a principiului sesiu
nilor deschise, cu o durată 
mai mare, în care lucrările se 
desfășoară atit în ședințe ple
nare, cit și în comisii. Țoate 
proiectele de legi supuse dez
baterilor noastre au fost pe 
larg studiate și- analizate de 
comisiile permanente care 
și-au ăduș contribuția eficien
tă la definitivarea lor.

Tovarășe și tovarăși,

Marea Adunare Națională a 
luat hotârîri de o mare însem
nătate pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii 
noastre activități economice, 
de stat, sociale și culturale. 
Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, reprezentanța na
țională a ales președinte al 
Consiliului de Ștat pe secre
tarul general al Partidului 

științifice, la protecția sani
tară a surselor, construcțiilor 
și instalațiilor centrale de ali
mentare cu apă, la stabilirea 
și sancționarea unor contra
venții privind poluarea apelor 
mării etc.

Tovarăși deputați,

Cuprinsul decretelor ce vă 
sînt prezentate este cunoscut 
multora dintre dv. încă dina
inte de adoptarea lor de către 
Consiliul de Stat, deoarece ele 
au fost examinate, în stadiul 
de proiect, de către comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale, care, gvizîndu-le 
favorabil, au făcut, totodată, 
și unele propuneri de îmbu
nătățire, de care Consiliul de 
Stat a ținut seama la defini
tivarea textelor.

Dînd expresie principiului 
constituțional, care rezervă 
Marii Adunări Naționale rolul 
de unic organ legiuitor, vă su
punem acum normele cuprinse 
în toate aceste decrete, a că
ror eficiență s-a șl făcut sim
țită pe parcursul aplicării lor, 
cu rugămintea ca, analizînd 
conținutul și utilitatea regle
mentărilor ce Te conțin, să le 
adoptați ca legi.

Menționăm că, unul dintre 
decretele emise în această pe
rioadă, și anume Decretul nr. 
728/1967 pentru modificarea 
articolului 9 din Decretul nr. 
264/1957 cu privire la func
ționarea Consiliului de Mi
niștri, nu mai figurează prin
tre decretele prezentate spre 
dezbatere, deoarece reglemen
tarea ce o cuprinde a și fost 
adoptată de Marea Adunare 
Națională, ea regăsindu-se în 
cadrul noii legi cu privire la 
organizarea și funcționarea 
Consiliului de Miniștri, votată 
la începutul acestei sesiuni.

Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, asigurîn- 
du-se astfel o mai deplină a- 
firmare a rolului conducător 
al partidului în toate dome
niile vieții sociale și de stat

Consiliul de Miniștri, în 
ȚpUntpa. căruia a fost re-, 
ales tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, a dobîndit o structură 
și un mod de funcționare mai 
adecvat importantei sale, mi
siuni în’ actuala etapă a. dez
voltării societății românești.

In bilanțul rodnic al sesiunii 
se. înscriu discuția. , și, aprp; ■ 
barea proiectului de lege care 
prevede un complex de mă
suri pentru perfecționarea 
conducerii și planificării ./eco
nomiei naționale. Au căpătat 
forța și obligativitatea legii 
plănui de stat al economiei 
naționale Și bugetul de stat 
pe anul 1968, a căror îndepli
nire va marca un nou progres 
pe drumul înfloririi materiale 
și spirituale a patriei noastre 
socialiste. De asemenea. Ma
rea Adunare Națională a 
adoptat importantele proiecte 
de legi privind organizarea și 
funcționarea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă și’ 
a comitetelor locale de cultură 
și artă ; reglementarea conce
diului de odihnă al ângajăți- 
lor ; dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport ; înfiin
țarea Ministerului Muncii ; re
gimul mărcilor de fabrică, de 
comerț și de serviciu. Au fost 
adoptate proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat de la ultima 
sesiune a Marii Adunări . Na
ționale.

în spiritul concepției pro
fund umaniste care călăuzește 
și caracterizează activitatea

ÎNCHflEREA L6CRĂRIEOR
(Urmare din pag. I-a)

După discutarea pe articole, in 
cursul căreia au fost adoptate 
amendamente propuse de co
misiile juridică și economico- 
financiară, precum fi de deputați. 
proiectul de lege a fost supus în 
întregime votului secret, cu bile.

Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea privind mărcile 
de fabrică, de comerț și de ser
viciu.

După aceea, deputatul Ștefan 
Bălan, ministrul învățămintului, 
a prezentat expunerea la Proiec
tul de lege cu privire la dezvol
tarea activității de educație fizi
că și sport. Deputatul loan An
ton, vicepreședinte al Comisiei 
pentru cultură și invățămînt, a 
expus raportul acestei comisii si 
al celei juridice cu privire la 
proiectul de lege.

Au urmat apoi discuții la acest 
proiect de lege, la care au luat 
cuvintul deputății : Ion Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Gheorghe 
Tuiu, președintele Consiliului re
gional al sindicatelor din regiu
nea Argeș, general locotenent 
Ion Coman, ..adjunct al ministru
lui forțelor armate, fi Eugenia 
Gabriela- Simion, directoarea Li
ceului nr. 1 din Iași.

După discutarea pe articole, 
proiectul de lege a fost supus 
in întregime votului deputaților. 
Marea Adunare Națională a apro
bat prin vot secret, cu bile, Le
gea cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport.

In continuarea ordinei de zi, 
secretarul Consiliului de Stat, 
deputatul Constantin Stătescu, 
a prezentat expunerea cu privire 
la proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
de la ultima sesiune. Raportul 
Comisiei juridice referitor la a- 

partidului și a statului nostru, 
Marea Adunare Națională a 
votat legea privind amnistie
rea unor infracțiuni, grațierea 
și reducerea unor pedepse, 
creîndu-se astfel posibilități 
unor cetățeni să revină la o 

. viață cinștită. să devină ele
mente utile ale societății noas
tre.

Tovarășe și tovarăși depu
tați.

In cele trei săptămîni, în 
țimppl cărora s-au desfășurat 
lucrările actualei sesiuni des
chise, atît de la tribuna Marii 
Adunări Naționale, cît și în 

Șoaidrul comisiilor permanente, 
s-au făcut numeroase propu
neri și s-au formulat idei va
loroase, menite să contribuie 
la dezvoltarea în continuare a 
economiei naționale, a vieții 
sociale și de stat. Toate aces
tea constituie o expresie grăi
toare a exercitării de către 
Marea Adunare Națională a

SPORT

Joi la amiază la sediul Con
siliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport a avut loc 
festivitatea înmînării titlurilor de 
maeștri emeriți și maestru al 
sportului unor sportivi care au 
obținui performanțe valoroase.

Au fost distinși cu titlul de 
maestru emerit al sportului cam
pionul mondial de lupte greco- 
romane Ion Baciu, floretiștii Tu
nase Mureșanu și Ionel Drîmbă, 
din echipa României, campioană 
mondială.

ceste proiecte de lege a fost ex- • 
pus de secretarul Comisiei, de- • 
putatul Mircea Rebreanu. ,

Trecîndu-se la votul secret, 
prin buletine, Marea Adunare 
Națională a aprobat toate decre- • 
tele cu putere de lege emise de • 
Consiliul de Stat ae la ultima • 
sesiune. #

Au fost aprobate apoi prin vot 
deschis, modificări în compo- * 
nența unor comisii permanente • 
ale M.A.N., ca urmare a noilor • 
însărcinări primite de membrii 
unor comisii. *

Marea Adunare Națională a 
eliberat din Comisia constituțto- * 
nală pe deputății Constantan - 
Stătescu, Ștefan Peterfi, Ion Stă- 
nescu și a ales în comisie pe de- * 
putații Petre Constantinescu-Iași, • 
C. Paraschivescu-Bălăceanu și • 
Mihail Florescu. •

Din comisia economico-finan- # 
dară au fost eliberați deputății 
Manea Mănescu ți Matei Ghigiu; * 
au fost aleși în această comisie • 
deputății Simion Bughid ți Iu- • 
lia Stamatoiu. *

Din comisia de politică exter
nă a fost eliberat deputatul Ion * 
Iliescu ; a fost ales în această • 
comisie deputatul Nicolae Guină. •

Din comisia administrativă e • 
fost eliberat deputatul Nicolae e 
Hudițeanu ; a fost aleasă în a- 
ceastă comisie deputata Floarea • 
Șerban. •

Din comisia juridică au fost 9 
eliberați deputății Constantin 
Stătescu și Ion Stănescu; au fost * 
aleși în această comisie deputa- • 
ții Marin Vasile și Dumitru • 
Gheorghiu. •

în încheierea dezbaterilor a * 
luat cuvintul tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adu- • 
nări Naționale. •

Vineri, la ora 12, va avea % 
loc ședința jubiliară a Marii e 
Adunări Naționale consacrată ce- 
lei de-a XX-a aniversări a pro
clamării Republicii. *

(Agerpres) •

rolului său de a hotărî, prin • 
elaborarea directă a legilor, • 
asupra celor mai importante • 
probleme ale țării noastre. #

Ca reprezentanți nemijlociți # 
ai poporului în organul su
prem al puterii de stat, ne • 
revine îndatorirea să muncim # 
neobosit pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor luate. La • 
locurile noastre de muncă, în • 
circumscripțiile electorale, să • 
înfățișăm însemnătatea legilor , 
adoptate, să ne aducem în- # 
treaga contribuție la înfăp
tuirea lor în cele mai bune • 
condiții. •

Stimate tovarășe și stimați • 
tovarăși deputați, •

Ordinea de zi a sesiunii a • 
fost epuizată. Mîine dimineață, • 
la ora 12,00, va avea loc șe- • 
dința jubiliară a Marii Adu- e 
nări Naționale consacrată ce- # 
lei de-a XX-a aniversări a , 
Republicii noastre, după care 
se vor încheia lucrările celei * 
de-a VIII-a sesiuni. •

Au primit titlul de maestru al 
sportului 88 de sportivi prin
tre care ■ C. Bloțiu, Erica Sto- 
enescu (atletism), C. Grigore (ci
clism), M. Dumitrescu (box), N. 
Viciu (baschet) și C. Dumitiaș 
(hochei pe gheață).

• La Miercurea Ciuc a fost 
deschisă o tabără de recreere și- 
instruire sportivă pe timpul va
canței de iarnă. în tabără sînt 
prezenti circa 600 de elevi de la 
liceele teoretice din întreaga 
țară. în zilele vacanței, ei vor 
participa la întreceri de schi și

Cu prilejul semicentenarului 
diplomației sovietice, ministerul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Comeliu 
Mănescu. a trimis o telegramă 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, prin 
care adresează tuturor lucrători
lor din domeniul politicii externe 
a U.R.S.S., calde felicitări și cele 
mai bune urări de succese în ac
tivitatea desfășurată în interesele 
cauzei socialismului și păcii în 
lume, a prieteniei și colaborării 
dintre popoare.

Joi după-amiază a avut loc 
la Clubul sindicatelor din învăță- 
mînt din Capitală, festivitatea 
decernării premiilor pentru cele 
mai bune lucrări prezentate la al 
doilea Concurs al cercurilor de 
creație literară, organizat de Con
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor și revista „Clu
bul" în cinstea celei de-a 20-a a- 
niversări a proclamării Republicii.

La 28 decembrie a plecat apre 
Havana un grup de oameni de 
știință, artiști și scriitori din țara 
noastră pentru a lua parte la 
Congresul internațional al intelec
tualilor de la Havana (4—11 ia
nuarie 1968).

Din acest grup fac parte aoad. 
Remus Răduleț, vicepreședinte al 
Academiei, prof. Barbu Zahares- 
cu, membru oorespondent al A- 
cademiei, Pop Simion, vicepreșe
dinte al Uniunii Scriitorilor, Dina 
Cocea, artistă emerită, Valeriu

NOTE

Brazi fără globuri...
Ați alergat, probabil, și 

dumneavoastră, ca mine, ca 
noi toți, zilele acestea, prin 
piețe, după un brad. Ca și 
mine, de la fereastra tram
vaiului ori a mașinii, văzînd 
stiva verde, ați exclamat, 
desigur : „au venit brazi !“. 
Dar, ca mai toți, incercind 
să aduceți acasă un sol al 
pădurii de cetină, ați rămas 
cu mina goală : cu ce lipsă 
de selecție, de-a dreptul 
scandaloasă, au operat aceia 
care au dat dispoziții de tă
iere din pădure !

Nevoia de brazi pentru 
pom există și sintem princi
pial de acord cu sacrificiul, 
anual, al unui număr de co
paci, dar măcar acest sacri
ficiu să se facă cu folos, a- 
dică să se aleagă acele exem

FELICITĂRI !

Joi, orele 11,30 la ofițerul Stării civile a Sfatului popular al ra
ionului 30 Decembrie ■ doi spor tivi, două nume binecunoscute 
— lolanda Balaș și Ion Soeter — au întemeiat o familie. Suc

ces și fericire !

• SPORT • SPORT
patinaj, la excursii în cele mai 
pitorești locuri din împrejurimi, 
precum și la un bogat program 
de instruire teoretică sportivă. 
Un alt număr de 400 elevi, din 
clasele 9—11, își petrec vacanța 
în tabăra de odihnă de la Ho- 
morod.

La Odorhei, Gheorghieni, Bor- 
sec, Sovata, Lacul Roșu, la Ca
bana Mădărași și în alte părți 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară își petrec vacanța de 
iarnă peste 2000 de elevi frun
tași la învățătură din întreaga 
țară.

Pop, prim-redactor șef adjunct al 
ziarului „Scinteia", Ion Frunzetti, 
critic de artă, Paul Diaconescu, 
ziarist.

La lucrările Congresului vor 
participa, de asemenea, acad. E- 
ugen Pora, prof. Mihai Băcescu, 
membru corespondent al Acade
miei, prof. Ion Negoescu și po
etul David Novăceanu, care în 
prezent se găsesc în Cuba.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Cuba, joi seara, Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă a organizat la cinemato
graful „Republica" din Capitală, 
o gală a filmului cubanez.

Au luat parte Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Mihnea Gheorghiu, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Costică Alecu, vicepreședinte al 
Institutului Român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, oa
meni de artă și cultură, ziariști, 
un numeros public.

Printre participant se aflau, 
de asemenea, Omar Morales, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Cubei la București, șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la București.

înainte de spectacol, regizorul 
Ion Popescu-Gopo a vorbit des
pre realizările cinematografiei 
cubane.

A fost prezentat apoi filmul ar
tistic cubanez „Manuela" precum 
și filme documentare realizate în 
această țară.

plare care să poată fi utile, 
deci să găsească cumpărători. 
Or, niște gospodari lipsiți de 
interes, funcționarizați pînă 
ia apatia oricărei răspun
deri, s-au pus cu securea pe 
păduri, să facă o „normă", 
și ne-au adus in piețe pomi 
care au crengi... doar pe-o 
parte. Zeci de mii, poate 
sute de mii de brazi care, 
așa cum erau în pădure, pu
teau crește normal, și care 
acum zac triști, neluați în 
seamă, sub gheretele „Apro
zarelor".

Ar trebui să știm, s-o spu
nem public, cine este acela 
care, făcînd pe gospodarul 
păstrător al brazilor „fru
moși" a dat dispoziții de bă
taie de joc împotriva pădu
rii !

E. F.

• A 43-a ediție a tradiționa
lului turneu internațional de 
șah de la Hastings a început cu 
un număr record de participanți 
— 270 — repartizați în diferite 
grupe. în turneul principal, 
prima rundă a adus față în față 
la masa de joc pe campionul 
U.R.S.S., Leonid Stein, și pe 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu. Partida s-a încheiat 
remiză, rezultat consemnat și 
între Hort (Cehoslovacia) — 
Raymond Keene (Anglia). Res
tul partidelor s-au întrerupt.

(Agerpres)

„Ecuația" 
entuziasmului

(Urmare din pag. l-a)

urma să devină din această 
toamnă centru universitar era de 
acum cunoscut. Pe bulevardul 
Petrolului una din marile, clădiri 
ale orașului suferea transformări 
radicale, pentru a deveni facul
tate. Se amenajau laboratoare, 
aulă, amfiteatre. Constructorii nu 
mai pridideau lucrul. Peste 40 de 
zile urma să poposească aici 
promoția inaugurală a „boboci
lor". Și totul trebuia să fie gata. 
Trebuia 1... Iată imperativul al 
cărui ecou fusese recepționat și 
la comitetul orășenesc U.T.C. „Să 
dăm și noi o mină de ajutor" — 
a fost răspunsul. Au avut loc 
discuții în organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi și instituții, din 
școli. Și din acel moment, cîte 
200 de tineri s-au prezentat 
zilnic pe șantierul Institutului de 
petrol. Ajutau constructorii, ame
najau o adevărată grădină de 
flori jur împrejurul clădirilor. 
40 de zile, tineri de la ..Elec- 
trometalica", rafinăriile Ploiești 
și Teleajen, Uzina „Dero" au 
lucrat aici.

La 1 octombrie, cind avea loc 
deschiderea festivă a primului an 
de Invățămînt superior în orașul 
Ploiești, acești tineri, care cu 
numai cîteva zile înainte lăsaseră 
din mină uneltele, sădiseră ul
tima panseluță visînd intîlnirea 
cu studenții — ascultau acum 
modești, de undeva, din fundul 
sălii, caldele urări de hun sosit 
adresate primei promoții.

Milionul... 
multicolor

Da, milionul I Se află la Valea 
Călugărească. Locuitorii acestei 
așezări au devenit... milionari. 
Ceea ce se știe sigur e că, în 
urma calculului, cifra a atins 
milionul. Da, locuitorii din Valea 
Călugărească sînt posesori ai unui 
întreg milion de flori. Au apărut 
treptat, inundînd străzi și uliți, 
alei și șosele. Douăzeci de kilo
metri. Pe această distanță se în
tinde multicolorul covor de flori. 
El a putut să apară ca rod al 
strădaniei tinerilor, al preocupări
lor acestora pentru a-și înfrumu- 
seța locul natal, a face din
comuna lor „o gură de rai".

Inițiativa pentru ,„cea mai
frumoasa comunae a fost pre-
luată și de tinerii din organizațiile 
U.T.C. de la Scăieni. Pietroșani, 
Puchenii Mari, Fulga de Sus 
Gorgcta, Ciorapi, Izvorul Dulce, 
Dărmănești Eătrini, Podul Vadu
lui și numeroase alte comune. Și 
așa s-a împletit milion cu milion 
— tezaur pastelat cu toate nuan
țele curcubeului, creație a zeci
lor de mii de tineri din regiunea 
Ploiești.

Aten|ie I 
„Paralela 45"

Urmăriți, pe glob, itinerariul: 
Sevastopol, Marea Caspică, rîul 
Sir Daria, Deșertul Gobi, Insulele 
Curile, Pacificul, cota 3421 din 
Munții Cascadelor ai Americii, 
Ottawa, Montreal, Golful Gasco- 
niei, Alpii, Belgrad. Sau, pentru 
a vă fi mai ușor : Europa, Asia, 
America — și din nou Europa. 
V-arn prezentat, astfel, paralela 
45. Această nuia nevăzută, 
aidoma celei din basmele copilă
riei, străbate și țara noastră. 
Multe sînt punctele, cu drept la 
comentariu, așezate de-a lungul 
acestei paralele. Ne oprim la unul 
singur: Băicoi, aflat și el pe 
această linie invizibilă. Mai 
exact spus „linia" trece puțin 
mai jos, în partea de sud-vest a 
orașului. traversînd minunata 
Vale a Prahovei, șoseaua turistică 
cea mai solicitată.

Și, totuși, prea puțină lume 
poposea la Băicoi...

Inițiativa a aparținut și de data 
aceasta tinerilor ,,Ce-ar fi — 
și-au spus ei — să creăm un pri
lej de popas, evidențiind faptul 
că pe aici, pe la noi, trece paralela 
45 Vorbelor le-au urmat fap
tele. Ideea a fost împărtășită și 
de edilii orașului. S-a hotărît, 
astfel, construirea unui hotel și 
a unui restaurant cu specific 
național. Cea mai mare parte a 
lucrărilor necalificate a fost 
executată de tineri prin muncă 
voluntar-patriotică. Tot tinerii 
au amenajat în jur și un frumos 
parc. Întregul complex se nu
mește astăzi „Paralela 45". Și se 
mai spune că acum opresc aici 
nu numai români, ci și numeroși 
turiști străini, ispitiți să cins
tească o bărdacă cu vin de Dealu 
Mare, să guste renumiții cîrnă- 

ciori de Pleșcoi yi bahicul d^ 
Buzău aici, la „Paralela 45“.

Și nu de puține ori aici se fi 
înnoptează...

„Cantonamentele" 
de toamnă 
ale elevilor

Cilihia, Tîrgoviște, Dealu 
Mare, Rm. Sărat, Cîmiești, Buzău, 
Tîrgșorul Vechi, Valea Călugă
rească... Iată cote pe harta 
regiunii, la care entuziasmul 
elevilor a atins temperaturi înalte. 
In toate aceste localități au fost 
stabilite —■ în două serii : 15—30 
septembrie și 25 IX—30 X — 
tabere de muncă voluntar-pa
triotică. Au venit aici, la chema
rea organizațiilor U.T.C., peste 
1800 de elevi din licee și școli 
profesionale să contribuie la 
strînsul în timp optim, al recoltei. 
„Entuziasmul lor se măsoară în 
tone — ne mărturisea tovarășul 
Ion Rîșcanu, inginer șef al în
treprinderii agricole de stat 
Cîndești. Ne-au fost de un real 
ajutor.

Valoarea lucrărilor executate 
de elevii regiunii depășește cifra 
de 220 000 lei.

Gîndurl 
în colisseum-ul 
de la Boldeftl

Ninge, ninge peste Boldeștii 
de Mizil cu fulgi mari și calmi, 
ca o liniște materializată. Decorul 
îndeamnă la vis, la meditație. În
chidem ochii și simțim cum prin 
ninsoarea răsucită spre înserare 
se petrec spre noi pași și chipuri, 
imagini desprinse de undeva, din 
memoria locurilor. O siluetă taie 
decorul alb și se oprește pe 
treapta cea mai de sus a amfi
teatrului. Treptat, printr-o mi
nune pe care numai aici o poți 
înțelege, soarele devine străluci
tor, e cald, e vară. Și in plină 
lumină, un tînăr ride soarelui, 
finind în mină, inălțat, un stru
gure. Privirile mingîie ca pe o 
ființă boabele de aur și rouă. 
Om și strugure, două vieți, 
amîndouă ale pămîntului, se con
fruntă gingaș în această împără
ție de soare...

Derulăm imaginea, rechemăm 
amintirile. Revedem Boldeștii 
de acum cîtăva vreme. O vale cu 
casele ascunse între dealuri înalte, 
sărace, pietroase. Un adevărat 
colisseum de piatră, peste zgrum- 
țurii căruia razele coborau rănite, 
înfrînte. Rareori se oprea aici 
picior de om, și el însîngerat. A 
apărut, însă odată, de jos, din 
dunga văii, larmă de unelte și 
oameni. Zgomotul muncii a 
stăruit mult pe aceste dealuri. 
Scăpărau tîrnăcoape, lunecau 
răngi, se disloca piatra. Zeci de 
mii de metri cubi de piatră luau 
drumul văii, tăsînd în urmă 
trepte limpezi, geometrice. S-a 
așternut peste ele pămînt proas
păt. dătător de viață. S-a plantat, 
apoi, vie. Patruzeci și cinci de 
hectare au fost smulse astfel 
pietrei de forța miraculoasă a 
omului și redate vieții. S-a muncit 
zile și săptămîni, luni în șir. 
Toamna aceasta podgoria a dat 
primul rod. Bogat. Șapte mii de 
kilograme la hectar.

Acum ninge, și prin ninsoare 
se petrec spre noi chipuri din 
această nouă legendă a locului. 
O siluetă taie decorul alb și se 
oprește pe treapta cea mai de 
sus a amfiteatrului. înălțînd pe 
brațe un strugure. Și rid, om și 
strugure, soarelui, ca o victorie.

In sfîrșit, cifrele
Relatăm sec :
Raion Ploiești : peste 6 mili

oane...
Câmpina : peste 9 milioane...
Tîrgoviște : aproape 10 mili

oane...
Oraș Ploiești : peste 20 mi

lioane...
Fe întreaga regiune: aproape 

o sută de milioane, din care, nu
mai pentru fier vechi, peste două 
milioane.

Iată doar o parte din cifrele 
care intră în bilanțul acestei 
munci obștești a tinerilor ploies- 
teni în acest an. Ele constituie 
intr-un fel o parte din termenii și 
„necunoscutele" ecuației entuzias
mului acestor tineri, a cărei 
„dezlegare" totală se va raporta 
abia în noaptea albă dintre cei 
doi ani.

VERONICA ILIE 
ION ANDREIȚA 
ION TEOHARIDE

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
Sus ora 9,30 ; Nota Zezo Ia Pur
tare ora 16 ; Teatrul Țăndărică 
Ileana Sînziana ora 10.

Teatrul „I. L. Caragiale" Sala 
comedia Regina de Navara ora
19,30 ; Sala Studio Martin Bor
man ora 19,30 ; Opera română 
Apus de Soare premieră ora
19,30 ; Teatrul de stat de operetă 
Contesa Maritza ora 19,30 ; Tea
trul de comedie Troilus și Cresi- 
da ora 20 ; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra" b-dul Schitu Mă- 
gureanu Livada cu Vișini ora 
20 ; Sala Studio Kean ora 20 ; 
Teatrul Nottâra sala Magheru 
Petru Rare; ora 15,30 ; Luna 
dezmoșteniților ora 19,30 ; Sala 
Studio Jaguaru roșu ora 20 ; 
Teatrul Barbu Delavrancea In- 
tîlnire la Senili ora 19,30 ; Tea
trul Ion Creangă Toate Pînzele

UN BARBAT și o femeie

rulează la Patria (orele 11,30 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Republica (orele
9,45; 12; 14,30; 16,45; la ora 19 
filmul STRĂINUL); Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20,45).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la București (orele 9 ;
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21),

Feroviar (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18.45 ; 21). Excel
sior (orele 8 ; 10,15 ; 12,30 ;
15 ; 17,45 ; 20), Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) .

O SUTA UNU DALMATIENI 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 : 18,30 ;
20.45) , Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,30 ; 21). Grivița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,30 . 
18 ; 20,30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18), Giu-
lești (orele 10 ; 15,30 ; 18 ;
20,30),  Aurora (orele 8,30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30),
Volga (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45). Răscoala 
rulează la Victoria (orele 
20,80).

REPUBLICA SKID
rulează la Lumina (orele 9— 
18 în continuare 18,80 ; 20,48).

ZECE NEGRII MITITEI

rulează la Doina (orele 12 ; 
14 ; 16 ; 18; 20,15); Program 
pentru copii (orele 9—11 în 
continuare), Drumul Sării (o- 
rele 15 ; 17,30 ; 20 30).

DESENE ANIMATE
rulează la Union (ora 18).

ALLO JAPONIA rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—17 în con

tinuare), PETROL — RĂ
ȘINARI, ÎNFLORIM ȘI NOI 

CU TARA — PERMANENȚE — 
ȘASE MII DE ANI — ACOLO 
UNDE CARPAȚII ÎNTÎLNESC 
DUNĂREA rulează la Timpuri 
Noi (orele 19—21 în continuare).

O FATĂ FERICITA
rulează la Dacia (orele 8—-21 
în continuare), Arta (orele 9 
—16 în continuare. 18,15 :
20,30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
in

rulează la Buzești (orela 15,80 |

18 : 20,30, duminică filme pen
tru copii, ora 9).

SPARTACUS
— ambele serii —
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 19).

LOANA
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Gloria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Unirea (orele 11 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

ZOSIA—DOI
rulează la Tomis (orele 9;
11,15 ; 18,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CEA MAI LUNGA NOAPTE
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

SECRETUL CIFRULUI
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

REÎNTOARCEREA Lui SUR- 
COUF

rulează la Miorița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45), 
Floreasca (orele 9 : 11,15 ;
13.30 ; J6 ; 18,15 ; 20,30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
ȘAPTE MARI

rulează la Munca (orele 14 ; 
16 ; 18 ; 20).

ZODIA FECIOAREI
rulează la Moșilor (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Viitorul (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Colentlna (orele 
16 ; 18 ; 20).

UN TAXI PENTRU TOBRUK
rulează la Rahova (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30. duminică la ora
10,30).

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Progresul (orele
15,30 ; 18 ; 20).

OCOLUL
rulează la Lira (orele 14 ; 16 ; 
18 ; 20).

PROSTĂNACUL
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Cotroceni (orele
14.30 ; 17,15 ; 20).

MARELE RESTAURANT
rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,30).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Clubul Uzineloi 
Republica, sîmbăta și dumi
nica.

DRAGOSTEA UNEI BLONDE
rulează la Central (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;

20,30).

18,(M) — Spectacol festiv orga
nizat cu prilejul celei de a XX-a 
aniversări a proclamării Republi
cii ; 19,15 — Pentru copii : A.B.C. 
Călătorind pe harta țării ; 19,35
Pentru tineretul școlar : Anii ti
nereții noastre ; 20,15 — Telejur
nalul de seară ; 20,30 — Buleti
nul meteorologic ; — Publicitate; 
20,40 — Reportaj ’67 : Anul XX : 
Vîrstele Republicii : Film realizat 
de Dumitru Udrescu și Ilie Ne- 
delcu ; 21,10 — Filmul artistic : 
„Dragoste la zero grade", come
die muzicală realizată de Stu
dioul cinematografic „București"; 
22,35 — Albumul șlagărelor : Me
lodii de succes ale compozitori
lor noștri ; 22.55 — Telejurnalul 
de noapte ; 23,10 : — închide, 
rea emisiunii.



CU PRILEJUL CELEI 
DE-A XX-A ANIVERSĂRI 
A PROCLAMĂRII REPUBLICII

ln țară au continuat să aibă loc joi adunări festive consacrate 
împlinirii a două decenii de la proclamarea Republicii. La adunări 
au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid ți de stat, 
ai organizațiilor obștești ți de masă, cadre de conducere din uzine ți 
fabrici, oameni de știință și cultură, ofițeri și alți oameni ai muncii. 
In cadrul adunărilor s-au rostit cuvîntări despre semnificația Zilei 
de 30 Decembrie în istoria poporului nostru, subliniindu-se succesele 
obținute de țara noastră în ultimele două decenii în toate domeniile 
de activitate, precum și contribuția fiecărei regiuni în parte la în
florirea patriei.

Au luat cuvlntul Ștefan Mo- 
cuța, secretar al Comitetului re
gional Banat al P.C.R., la adu
narea festivă de la Timișoara ; 
Nicolae Gavrilescu, secretar al 
Comitetului regional Brașov al 
P.C.R., la Brașov; și Octavian 
Luțaș, secretar al Comitetului re
gional Maramureș al P.C.R. la 
Baia Mare.

Artiști profesioniști și formații 
cultural-artistice de amatori au 
prezentat apoi programe dedicate 
aniversării Republicii.

Tot în cadrul manifestărilor 
închinate împlinirii a două de
cenii de la proclamarea Repu

blicii, la Galeria mare de artă 
din Cluj a avut loc vernisajul 
expoziției retrospective „20 de ani 
de plastică". Au vorbit cu acest 
prilej Sabina Constantin, vicepre
ședinte al Sfatului popular re
gional, și Daniel Popescu, rec
torul Institutului de arte plas
tice „Ion Andreescu" din Cluj. 
Expoziția prezintă publicului 
peste 100 de lucrări dintre cele 
mai reprezentative create la Cluj 
în ultimele două decenii — pic
tură, sculptură, grafică — apar- 
tinînd unui număr de 60 de ar
tiști. Tot Ia Cluj, a avut loc, 
la Muzeul de artă, deschiderea

expoziției regionale de (p-afică 
închinată aniversării.

La Tg. Mureș, în sala mare 
a clubului Trustului regional de 
construcții a avut loc un simpo
zion dedicat celei de-a 20-a ani
versări a proclamării Republicii. 
Despre însemnătatea zilei de 
30 Decembrie au vorbit cadre 
didactice universitare din locali
tate, după care actori ai Teatru
lui de stat au recitat versuri.

Filiala ieșeană a Academiei, în 
colaborare cu Universitatea „Al. 
I. Cuza“ și sectorul de istorie 
din Iași al Institutului de Stu
dii Istorice și Social Politice de 
pe Ungă C.C. al P.C.R., a orga
nizat joi, în aula Filialei locale 
a Academiei, simpozionul „20 de 
ani de la proclamarea Republi
cii". Cadre didactice din institu
te de învățămînt superior, cer
cetători ai filialei Academiei și 
ai sectorului de istorie au pre
zentat comunicări științifice.

(Agerpres)

de peste 
hotare
Precizările făcute de un GRECIA:

de

imifiSTilII tlIlSIIKII

cova a avut loc o adunare festivă 
cu prilejul împlinirii a două de
cenii de cind țara noastră a 
fost proclamată republică Despre 
însemnătatea acestui eveniment a 
vorbit prof. univ. N. 1. Lebedev, 
doctor în științe istorice. Din 
partea Ambasadei Române la 
Moscova a luat cuvîntul Traian 
Florea, primul secretar al Amba
sadei.

PRESTIGIUL INTERNATIONAL 
AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

(Urmare din pag. l-a)

ei principale, activitatea intensă 
pentru realizarea lor, poziția 
României în problemele majore 
ale vieții internaționale, nu
meroasele ei inițiative — pe 
care nu putem aci decît să le 
evocăm — explică prestigiul 
României Socialiste în lume, 
participarea multilaterală la 
cooperarea internațională, con
tribuția proprie, de seamă, pe 
care o aduce la cauza păcii, so
cialismului și înțelegerii între 
popoare.

Politica externă a României 
Socialiste se caracterizează prin 
fundamentarea ei profund știin
țifică, faptul că ea nu are un 
caracter de conjunctură, că, în 
totalitatea ei, este inspirată de 
o înaltă principialitate. Rod al 
cunoașterii și studierii temeinice 
de către partid a realităților vii 
ale țării, a legilor care guver
nează dezvoltarea istorică a so
cietății, a proceselor actuale ale 
vieții internaționale, politica 
externă a României Socialiste 
are un caracter realist, este con
structivă. consecventă și fermă.

Adeziunea totală și entuziastă 
a întregului popor la politica 
externă a partidului și guvernu
lui. expresie a unității trainice 
dintre partid, guvern și popor, 
învederează în chip grăitor că a- 
ceastă politică este emanația 
conștiinței și voinței naționale, 
împletindu-se totodată armonios 
cu năzuințele înaintate ale tutu
ror popoarelor.

Faptul că politica externă a 
țării noastre îmbină organic in
teresele vitale ale poporului ro
mân cu aspirațiile celorlalte po
poare, se manifestă cu putere în 
înseși principiile care stau la 
temelia ei și care găsesc un 
larg răsunet în conștiința popoa
relor.

După cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la se
siunea din iulie 1967 a Marii A- 
dunări Naționale „întreaga ac
tivitate internațională a tării 
noastre, relațiile pe care le des
fășoară România cu toate statele 
lumii, se fundamentează pe res
pectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, 
pe neamestecul în treburile in
terne ale altor popoare, pe pro
movarea neabătută a principii
lor independenței și suveranită
ții naționale".

Promovînd neabătut în cursul 
celor două decenii de la procla
marea Republicii acest nou sis
tem de relații internaționale. 
România și-a extins necontenit 
legăturile sale de colaborare po
litică, economică și culturală cu 
numeroase state de pe toate con
tinentele, manifestînd un înalt 
spirit de răspundere pentru cau
za socialismului și progresului 
social în lume, pentru soarta 
întregii omeniri.

Ca urmare a activității de
puse în această direcție, coordo
nată principală a acestei politici 
externe, Republica Socialistă 
România întreține în prezent 
relații diplomatice cu 77 de sta
te (față de 11 state cu care avea 
relații in 1945) raporturi econo
mice cu peste 100 de țări, rela
ții culturale cu peste 80 de țări, 
este membră în 40 de organiza
ții internaționale guvernamen
tale si în 306 organizații negu
vernamentale.

O pondere deosebită, ca bază 
materială a relațiilor interna
ționale ale României, ocupă re
lațiile sale economice, expresie 
a creșterii necontenite a volu
mului comerțului său exterior 
(volumul schimburilor comer
ciale sporind în perioada 1950— 
1967 de 6.5 ori), dezvoltarea a- 
cestor relații prezentînd o în
semnătate principială pentru 
desfășurarea cooperării Interna
tionale în general, pentru men
ținerea păcii.

După cum se știe, în centrul 
politicii externe a partidului și 
statului nostru se află prietenia, 
alianța frățească și colaborarea 
multilaterală cu toate țările so
cialiste. Dezvoltarea relațiilor 
economice, politice, cultural- 
stiințifice cu toate țările socia
liste corespunde atît intereselor 
poporului nostru, cit si ale ce
lorlalte popoare, reprezintă un 
factor de seamă pentru întărirea 
forței sistemului mondial socia
list și creșterea influenței sale 
în lume.

Principiile care sînt așezate 
la baza relațiilor de tip nou din
tre țările socialiste, care se cris
talizează și dobîndesc un conți
nut tot mai bogat ne măsura 
perfecționării lor, sînt princi
piile marxist-leniniste ale inter
naționalismului socialist, ale e- 
galității în drepturi, avantajului 
reciproc și într-ajutorării tovă
rășești, ale respectării indepen
denței și suveranității naționale 
si neamestecului în treburile in
terne. Pe această bază princi
pială. Republica Socialistă Re
mania a dezvoltat și dezvoltă

cooperarea sa multilaterală, în 
domeniul politic, economic, cul- 
tural-științific șl în alte dome
nii, cu toate țările socialiste.

In același timp, se extind re
lațiile României cu toate țările, 
de pe toate continentele, indi
ferent de orînduirea lor socială. 
Această orientare pornește de 
la realitatea obiectivă a existen
ței în lumea contemporană a 
unor state cu orînduiri sociale 
diferite, de la necesitatea dez
voltării relațiilor dintre ele, în 
domeniul economic, tehnlco- 
științific, cultural, al cooperării 
în vederea soluționării proble
melor arzătoare ale situației in
ternaționale, apărării păcii și 
securității popoarelor.

O mare importanță este acor
dată de țara noastră relațiilor 
bilaterale de cooperare cu sta
tele europene și, în prim rînd, 
cu cele din zona Balcanilor.

Preocuparea pentru dezvolta
rea relațiilor dintre statele eu
ropene și-a găsit expresia în ini
țiativa României din 1960 de a 
dezbate în cadrul O.N.U. pro
blema „Acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relații
lor de bună vecinătate între 
state europene aparținind unor 
sisteme social-politice diferite", 
inițiativă care a dus la adopta
rea, în unanimitate, a rezoluției 
din 21 decembrie 1965 a Adună
rii Generale a O.N.U., la care au 
fost coautoare încă alte opt țări 
europene.

Sînt, de asemenea, bine cu
noscute eforturile perseverente 
depuse de România în vederea 
normalizării șl adîncirii relații
lor sale cu statele din Europa, 
avînd altă orînduire socială, a- 
vînd ca obiectiv netezirea dru
mului spre înfăptuirea securită
ții europene. Contactele Ia nivel 
înalt și la alte niveluri, vizi
tele reciproce, încheierea de a- 
corduri de cooperare în variate 
domenii, comunicatele comune, 
au devenit fenomene curente ale 
participării României la circui
tul internațional european.

România a militat și mili
tează pentru luarea unor mă
suri care ar spori încrederea 
între state, cum sînt măsurile 
îndreptate spre dezarmare, 
spre slăbirea cursei înarmărilor, 
retragerea din Europa a trupe
lor neeuropene. retragerea tru
pelor de pe teritoriul altor state 
în granițele naționale, desfiin
țarea bazelor militare străine, 
lichidarea blocurilor militare.

O altă direcție însemnată a 
politicii externe a României, în 
ultimele două decenii o consti
tuie cultivarea și lărgirea rela
țiilor politico-diplomatice și e- 
conomice cu tinerele state inde
pendente din Asia și Africa, 
precum și cu țările din Ame
rica Latină.

Poporul român dezvoltă rela
ții de colaborare prietenească 
cu aceste țări, nutrește o puter
nică simpatie fată de cauza a- 
cestor popoare, își manifestă 
solidaritatea deplină cu lupta pe 
care o duc împotriva imperia
lismului și colonialismului, 
pentru independența națională, 
pentru progres și prosperitate, 
este alături de ele în eforturile 
de apărare a cuceririlor revo
luționare, democratice. Această 
atitudine este firească, întrucît 
poporul român a cunoscut și el 
timp de secole vicisitudinile do
minației străine. Ca o expresie 
a acestei atitudini, legăturile de 
cooperare dintre România și ță
rile din Africa, Asia și America 
Latină pe plan politico-diploma
tic și economic, ca și în _ dife
rite domenii ale științei și cul
turii. înregistrează o linie ascen
dentă.

Prezenta activă a României 
pe meridianele globului îmbracă 
desigur variate forme de mani
festare. Participînd la tîrgurile 
și expozițiile internaționale cu 
caracter economic (în perioada 
1950—1966 România a fost pre
zentă la peste 100 asemenea tîr- 
guri), la manifestările științifice 
și culturale internaționale (în 
1966 peste 1 000 oameni de știin
ță și cultură români au luat par
te la peste 400 manifestări in
ternaționale) și desfășurînd un 
schimb permanent de experien
ță, cunoștințe, valori artistice cu 
numeroase țări, România și-a 
afirmat pe plan mondial valo
rile, realizările el sînt astăzi 
pretutindeni cunoscute și pre
țuite.

O contribuție substanțială la 
sporirea necontenită a presti
giului în lume al țării noastre 
o are poziția sa fermă și, înalt 
principială, în problemele arză
toare ale relațiilor internațio
nale.

Situația care comportă în mo
mentul de față cel mai grav pe
ricol pentru pace, care provoacă 
îngrijorarea profundă a poporu
lui român, a opiniei publice 
mondiale este continuarea răz
boiului agresiv al S.U.A. împo
triva poporului vietnamez, bom
bardarea R. D. Vietnam — stat

șocialist liber șl suveran. Expri- 
mînd sentimentele și voința po
porului nostru, inspirat din 
grija pentru destinele păcii in
ternaționale și din solidaritatea 
cu toți cei ce luptă împotriva 
agresiunii imperialiste, împo
triva oricăror atentate la adresa 
libertății și independenței po
poarelor, statul nostru socialist 
a acordat și acordă poporului 
vietnamez întregul său sprijin 
politic, material și moral. Așa 
cum au subliniat în repetate 
rînduri conducătorii de partid și 
de stat ai țării noastre, Româ
nia condamnă cu hotărîre agre
siunea S.U.A. în Vietnam, consi
deră imperios necesară sistarea 
imediată și necondiționată a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, retragerea trupelor in- 
tervenționiste de pe teritoriul 
Vietnamului de sud, curmarea 
tuturor acțiunilor agresive, asi
gurarea dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta.

Perseverența și principialita
tea cu care România militează 
pentru înfăptuirea dezarmării, 
pentru înlăturarea pericolului 
nuclear, pentru soluționarea pe 
căi pașnice a chestiunilor con- 
flictuale, litigioase e cunoscută 
și apreciată pe arena mondială.

De o înaltă apreciere pe plan 
mondial se bucură activitatea 
susținută desfășurată de Româ
nia în organizațiile internațio
nale, și, în prim rînd, în Orga
nizația Națiunilor Unite, apre
ciere concretizată și în alegerea 
ministrului afacerilor externe 
român. Corneliu Mănescu. ca 
președinte al celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale.

Prezența țării noastre la 
O.N.U. a fost marcată de ase
menea prin numeroase inițiati
ve constructive, care au întru
nit adeziunea celorlalte state 
membre. Amintim, începînd cu 
anul 1957, propunerile române 
cu privire la adoptarea unei de
clarații cuprinzînd principiile 
cooperării economice internațio
nale, inițierea unor rezoluții ur
mărind orientarea cooperării in
ternaționale pe făgașul sprijini
rii eforturilor spre progres so
cial și independență economică 
ale țărilor în curs de dezvoltare, 
cum sînt rezoluțiile referitoare 
la industrializare, reforma agra
ră, știința și tehnica — factori 
de dezvoltare, folosirea resur
selor umane, încheierea de acor
duri comerciale pe termen lung, 
livrarea de echipament pe cre
dit, rambursabil din producția 
țării respective, la cooperarea 
în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite pentru Industrie și 
Dezvoltare etc.

Preocuparea constantă a țării 
noastre pentru educarea tinerei 
generații în spiritul păcii și în
țelegerii între popoare, s-a ma
nifestat și în acțiunile inițiate 
în scopul de a asigura coopera
rea în acest domeniu, de că
tre România încă în 1960, atît în 
cadrul O.N.U. cît și în cadrul 
U.N.E.S.C.O.. acțiuni care s-au 
concretizat în adoptarea în u- 
nanimitate de către Adunarea 
Generală a O.N.U. în 1965 a re
zoluției cu privire la promova
rea în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoa
re.

Nu putem să nu amintim acti
vitatea intensă și inițiativele ro
mânești la prima parte, recent 
încheiată, a celei de-a XXII-a 
sesiuni a O.N.U. Țara noastră a 
fost coautoare a uneia din rezo
luțiile cele mai importante a- 
doptate, privind extinderea coo
perării economice intereuropene. 
De asemenea, din inițiativa țării 
noastre, la care s-au alăturat în 
calitate de coautori în număr 
de 9 state, a fost adoptat o re
zoluție privind colaborarea 
științifică și tehnică internațio
nală.

Iată un tablou, desigur sumar, 
al însemnatelor succese obținute 
de România Socialistă, în peri
oada scurtă de două decenii, în 
politica sa externă, în coopera
rea internațională, succese care 
dovedesc înțelepciunea și rea
lismul postulatului acestei poli
tici, că fiecare stat, mare sau 
mic, își poate aduce contribuția 
sa la cauza păcii și înțelegerii 
între popoare.

Privind cu profundă satisfac
ție drumul parcurs și cu încre
dere grandioasele perspective 
de viitor, pe care le deschid 
importantele hotărîri adoptate 
la Conferința Națională a P.C.R., 
poporul român este mîndru de 
locul pe care-1 ocupă azi în 
lume, de prestigiul și rolul ac
tiv al României Socialiste pe a- 
rena mondială, rezultat al înăl
țării patriei noastre pe culmile 
civilizației și progresului, ca 
urmare a muncii pline de abne
gație, a poporului, a conducerii 
încercate a Partidului Comu
nist Român.
dr. doc. AL. BOLINTINEANU

Nguyen Van Tien, reprezentantul Frontului Național 
Eliberare din Vietnamul de sud la Hanoi, a acordat corespon
dentului ziarului „Le Monde" un interviu în care dezminte 
informațiile potrivit cărora la Saigon ar fi avut loc convor
biri sau alt fel de contacte între F.N.E. și guvernul american.

Toate zvonurile de acest fel, a 
precizat Nguyen Van Tien, sînt 
„o pură invenție". Orice contact, 
adaugă el, ar fi „inutil" atîta timp 
cit americanii intensifică războiul 
de agresiune.

Răspunzind la o întrebare. 
Tien a declarat că programul 
preconizat de F.N.E. prevede 
formarea unui guvern sud-viet- 
namez de uniune națională și de
mocratică, grupînd persoanele 
reprezentînd toate păturile popu
lare, ale tuturor naționalităților, 
religiilor, partidelor politice de
mocratice, ale tuturor personali
tăților patriotice și ale tuturor 
forțelor care au contribuit la e- 
liberarea națională. Sîntem gata 
să colaborăm cu toți cei care do
resc în mod sincer să contribuie 
la lupta împotriva agresiunii a- 
mericane, pentru salvarea patri
ei. „Generalii Thieu și Ky, a a- 
dăugat el, precum și guvernul pe 
care aceștia îl controlează nu sînt 
interlocutori valabili".

In legătură cu declarațiile pre
ședintelui Johnson privind even
tualitatea unor convorbiri cu 
F.N.E., Tien arată că acesta do
rește doar să relanseze una din
tre „campaniile sale de pace", 
preocupîndu-se mai mult de a- 
legerile din S.U.A. decît de Viet
nam.

Nguyen Van Tien a reamintit 
în acest sens că după ce la 28 
ianuarie 1967, R. D. Vietnam a 
făcut cunoscut că ar putea în
cepe conversații cu Washingto
nul după încetarea necondiționa
tă a raidurilor aeriene asupra te
ritoriului său, guvernul S.U.A. a 
continuat cu încăpățînate inten
sificarea războiului atît în sud 
cît ți în nord.

Nguyen Van Tien a subliniat 
în continuare că scopul F.N.E. 
este lichidarea agresiunii ameri
cane, construirea unui Vietnam 
de sud independent, democrat, 
pașnic, neutru și prosper, precum

ți reunificarea pașnică a patriei. 
Această reunificare se va face în 
mod gradat, ceea ce va necesita 
timp în vederea stabilirii bazelor 
și formelor acestei reunificări, 
acceptabile ambelor părți. Acest 
lucru va putea fi realizat numai 
prin alegeri libere, „fără constrîn- 
gere ți fără amestec străin". Gu
vernul de uniune națională, a 
precizat Tien, nu va fi constituit 
decît după încetarea agresiunii și 
după organizarea alegerilor din 
sud.

In altă ordine de idei, Tien a 
declarat că în curînd Frontul 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud va fi reprezentat 
în toate țările socialiste, iar la 
Paris, în cîteva luni, va fi insta
lat un birou de presă.

Tratative in
fructuoase ?
Guvernul grec a numit per

sonalul oficial al regentului 
Zoitakis. Observatorii — scrie 
agenția REUTER — văd în 
această măsură un indiciu că 
guvernul militar nu se așteap
tă la o reîntoarcere grabnică 
a regelui Constantin. Ei au 
remarcat că legea stabilind 
personalul politic, militar, de 
presă, protocol și juridic al re
genței poartă data de 19 de
cembrie, ceea ce înseamnă 
probabil că guvernul a întîr- 
ziat publicarea ei pentru a 
aștepta rezultatul tratativelor 
în vederea reîntoarcerii lui 
Constantin. Publicarea legii 
în acest moment este oare do
vada că tratativele au fost in
fructuoase ?

Un alt indiciu este consi
derat faptul că primul minis
tru Papadopoulos ți vicepre- 
mierul Patakos au plecat 
miercuri în nordul țării pen
tru a inspecta unitățile mili
tare ți a vizita un număr de 
localități.

SOFIA. — Cu ocazia celei de-a 
20-a aniversări a proclamării 
Republicii, Nicolae Blejan, am
basadorul României la Sofia, a 
oferit joi seara un cocteil urmat 
de o gală de filme românești.

BUDAPESTA. — Joi seara, eu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a Republicii, Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Budapesta, a o- 
ferit o gală de filme.

TEHERAN. — Cu prilejul ce
lei de-a XX-a aniversări a pro
clamării Republicii, ambasadorul 
României la Teheran, Pavel Si- 
lard, a ținut o conferință de 
presă, la care au participat nu-

CUBA. Imagine din Havana.

Nemulțumirea studenților de 
la Grambling

• Pregătire de „mina doua" pentru tinerii de culoare 
S Exmatriculările n»au readus liniștea în colegiu
„Nivelul învățămîntului în universitățile americane frec

ventate de studenții de culoare este atît de scăzut îneît nu 
mele lor este rareori menționat pe plan național" — recu
noștea recent revista americană „TIME" într-un articol con
sacrat evenimentelor petrecute Ia Colegiul Grambling din 
statul Louisiana.

Acest colegiu constituia o „ex
cepție" în anonimatul de care 
sînt înconjurate institutele de 
învățămînt superior rezervate ne
grilor din statele sudiste ale 
S.U.A. El se bucură de multă 
vreme de o faimă recunoscută pe 
întreg teritoriul S.U.A. Nu este 
vorba însă despre promoțiile de 
savanțt, medici, ingineri sau po
liticieni de renume care au ieșit 
pe porțile sale ci de acela al. 
sportivilor de renume „fabricați" 
în cursul anilor de învățămînt.

Înființat ca o școală superioa
ră în anul 1901, Colegiul Gram
bling, instalat în localitatea cu 
același nume, găzduiește în pre
zent 4153 de ștudenți negri. Au
toritățile din Louisiana nu lasă 
să le scape nici un prilej pentru 
a se lăuda cu alocațiile, în sumă 
de 4,7 milioane dolari, acordate 
anual acestui institut de învăță
mînt superior. Dar Willie Zan
ders, președintele Consiliului stu
dențesc, a ținut să sublinieze în 
fața unui grup de ziariști că a- 
ceste fonduri „sînt folosite, mai 
curînd pentru a produce un bun 
jucător de fotbal american decît 
un absolvent cu o înaltă califi
care". O acuzație care nu a pu
tut fi dezmințită de administra
torii colegiului. De la terminarea 
celui de al doilea război mondial, 
echipa de fotbal a studenților din 
Grambling a cîștigat 463 de me
ciuri ți a pierdut numai 73. Feste 
20 dintre absolvenții de anul tre
cut au fost recrutați de unele 
dintre cele mai cunoscute echipe 
profesioniste de fotbal american 
din S.U.A.

împotriva acestei stări de lu
cruri s-a ridicat recent Consiliul 
studențesc al colegiului Gram
bling care s-a bucurat de spriji
nul unanim al studenților. Cerînd 
„o atitudine nouă față de stu
denții negri care nu mai sînt sa- 
tisfăcuți numai cu faima lor de 
atleți renumiți" ți „lichidarea e- 
ducației de mina a doua" acor
dată în această universitate, stu
denții au organizat marșuri în 
orășelul universitar, au boicotat

cursurile și au blocat clădirile 
administrative timp de 48 de ore 
Prin glasul diferiților lor purtă
tori de curint ei au ținut să su
blinieze că nu se împotrivesc ac
tivității sportive în acest colegiu 
dar, întrucît 96 la sută dintre 
ștudenți nu sînt sportivi de per
formanță, consideră că „educației 
academice trebuie să i se acor
de prioritatea".

Președintele colegiului, Ralph 
Waldo Jones, care este în ace
lași timp șt antrenorul echipei de 
fotbal americane, a cerut inter
venția gărzii naționale ți guver
natorul statului Louisiana a tri-

mis 600 de soldați în orășelul u- 
niversitar. Cind Jones a exmatri
culat 39 dintre studenții partici
pant i la demonstrații. în semn de 
solidaritate alți 1000 li s-au ală
turat. Bătălia a continuat pe-plan 
juridic, 29 dintrdiiiicru extiiăfTi- 
culați adresîndu-Se Consiliului e- 
ducației din statul Louisiana, dar 
acesta a confirmat măsura adop
tată de conducerea colegiului.

In prezent la colegiul Gram
bling starea de tensiune se men
ține. „Exemplul oferit de aceas
tă mișcare de protest — subli
niază „TIME" — constă în fap
tul că studenții negri se conside
ră acum suficient de puternici 
pentru a risca exmatricularea în 
apărarea cererilor lor de a pri
mi o educație mai hună".

I. RETEGAN

® ORGANIZAȚIILOR DE TINERET DIN ANKARA LI S-AU ALĂ
TURAT STUDENȚII DE LA POLITEHNICA DIN ISTANBUL

In Turcia ia amploare 
campania împotriva par
ticipării țării la N.A.T.O.

în urma acțiunilor organiza
țiilor de tineret din Ankara, 
acestei campanii i s-au alătu
rat și studenții de Ia Politeh
nica din Istanbul.

Partidul Muncitoresc din 
Turcia s-a pronunțat cu hotă
rîre pentru retragerea țării din 
Pactul nord-atlantic. „Retrage
rea din N.A.T.O., anularea 
acordurilor bilaterale cu 
S.U.A., care conferă privilegii 
americanilor, constituie prima 
condiție a garantării interese
lor și securității noastre națio
nale", a declarat președintele 
Partidului Muncitoresc Aybar 
la conferința organizației oră-

comentarii din presa 
Pactul nord-atlantic, 

ziarul „Cumhuriyet", 
ca o organizație

șenești din Ankara a parti
dului.

Problema viitorului N.A.T.O. 
constituie și tema unor nume
roase 
turcă, 
scrie
funcționează 
care se află în solda Statelor 
Unite. Se afirmă că N.A.T.O. a 
fost creat pentru apărarea li
bertăților. în realitate, acest 
bloc înăbușă mișcarea de eli
berare națională și sprijină 
unele regimuri reacționare. 
Ziarul atrage atenția asupra 
faptului că participarea Turci
ei Ia N.A.T.O. constituie o po
vară pentru economia țării. 
Acest bloc militar ne aduce 
numai prejudicii, conchide 
„Cumhuriyet".

TUNIS. — ln cinitea celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării 
Republicii la „Casa culturii" din 
capitala Tunisiei a fost inaugu
rată săptămîna filmului româ
nesc, sub auspiciile Comitetului 
cultural național tunisian ți ale 
Ambasadei române.

TEL AVIV. — Trimisul extra
ordinar și ministru plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România 
în Izrael, Valeriu Georgescu, a 
ținut la Tel Aviv o conferință de 
presă, în cadrul căreia a vorbit 
despre însemnătatea celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării re
publicii.

La ambasadele Republicii So
cialiste România din Buenos Ai
res și Montevideo au avut loc 
conferințe de presă consacrate 
celei de-a 20-a aniversări a pro
clamării Republicii, cu prilejul 
cărora însărcinațil cu afaceri 
a.i. al Republicii Socialiste Ro
mânia au vorbit despre politica 
internă ți externă a țării noastre 
și despre realizările obținute de 
poporul român în «ele două de
cenii.

La Buenoț Alrea a avut loc de 
asemenea o gală de filme docu
mentare românești.

Incidente în parlamentul
de la Seul

* Un Incident violent ș-a produs joi dimineața în Parlamentul 
sud-coreean. între deputății opoziției și cei reprezentînd partidul 
de auventămînt al președintelui Coreei de Sud, Pak Cijan Hi, 
»-a desfășurat o adevărată bătălie. Deputății opoziției protestează 
de mai multe zile împotriva adoptării bugetului pe anul 1968 
dacă în prealabil nu se anchetează modul de desfășurare a ale
gerilor prezidențiale din primăvară. In urmă cu cîteva zile, ei 
au ocupat parlamentul pentru a împiedica prezentarea proiectului 
de lege pînă cînd nu va fi instituită comisia de anchetare a re
zultatelor alegerilor. Joi dimineața, vicepreședintele Adunării Na
ționale a declarat în mod ilegal, nerespectînd procedura parla
mentară, ca adoptată legea privind bugetul pe 1968, ceea ce a 
provocat reacția violentă a deputaților opoziției. Mai mulți dintre 
ei au ocupat tribuna președintelui Adunării Naționale, au aruncat 
cu scaune și au smuls vorbitorului microfonul din mînă.

PE

• TRIBUNALUL militar din 
Bogota a confirmat sentința de 
condamnare Ia 34 ani închisoare 
promulgată de un Consiliu de 
război din orașul Pamplona, îm
potriva lui Fabio Vazquez Casta
no, comandant al unor detașa
mente de partizani, care au ac
ționat în departamentul Santan
der. Au fost, de asemenea, con
firmate sentințele pronunțate 
împotriva altor partizani, printre 
care Victor Medina Moron, con
damnat la 25 ani închisoare, He- 
liodoro Ochoa Ardila, la 30 ani , 
și Ricardo Lara Parada la 24 ani 
închisoare.

• Ședință festivă

a C.C. dl U.C.I.
• LA 28 decembrie la Belgrad 

a avut loc ședința festivă a Co
mitetului Central al Uniunii Co
muniștilor, din Iugoslavia cu 
prilejul. aniversării a 30 de ani 
de la alegerea tovarășului, Iosip 
BrpZ Tito în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist 
din' iugoslavia;

La ședință au luat parte, în 
calitate de invitați, membrii Co
misiei de control și ai Comisiei 
de revizie ale U.C.I., foști mem
bri sai Comitetului Central, vete- , 
răni ai mișcării revolutionary, 
din Jugoslavia., reprezentanți ai 
republicilor și ai organizațiilor 
social-poîitice,' rhembrii Skunș- 
tinei federale, ai Consiliului Fe
derației și Vetei Executive Fe
derale.

Edward Kardeli, membrii' al 
Prezidiului C.C. al U.C.I. a pre
zentat o expunere despre activi
tatea lui I. B. Tito și rolul său 
în istoria popoarelor iugoslave.

• DUPĂ ce miercuri seara, 
Edgar Eugene Bradley fusese 
arestat la Los Angeles, sub acu
zația de a fi complotat asasina
rea președintelui Kennedy, el a 
fost pus ioi în libertate provi
zorie. Statul Louisiana are acum 
la dispoziție un interval de 30 
de zile pentru a începe în sta
tul California procedura de ex
trădare. care îi va permite să 
deschidă un proces împotriva 
lui Bradley la New Orleans.

® Reuniunea unor 
conducători repu
blicani spanioli

• ZIARUL „Le Monde" pu
blică o corespondență din Ma
drid în care relatează despre în
trunirea de la Paris a unor con
ducători politici ai fostei repu
blici spaniole, în vederea, creă
rii unui front democratic. Ei 
aparțin Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.), 
acțiunii republicane democratice 
spaniole (Ă.R.D.E.), unei grupări 
democrat-creștine provenită din 
Confederația spaniolă a dreptei 
autonome (C.E.D.A.) și unor gru
puri catalane și basce. Semna
tarii pactului dintre care unii 
trăiesc în Spania, iar alții în exil, 
se angajează să adreseze un 
apel poporului spaniol, înainte 
de 5 februarie 1968, pentru a 
prezenta programul frontului 
democratic. Obiectivele acestuia 
sînt comentate pe larg de cercu
rile opoziției spaniole, care re
levă absența din rîndurile sem
natarilor a Confederației Națio
nale a Muncii și a partidului 
comunist, precum și a anumitor 
personalități politice cum sînt 
profesorii Ruiz Jimenez (catolic) 
și Tierno Galvan (socialist).

Tunelul
Dacă legătura Angliei cu 

continentul sub aspect econo
mic are încă după cit se pare 
.deștul de așteptat, în schimb 

„ există toate șansele să sc rea
lizeze relativ curînd o „pun
te de legătură", la propriu 
vorbind. Cel puțin așa afirmă 
reprezentanții guvernelor
francez și britanic, împuterni
ciți cu pregătirea „dosarului" 
tunelului de sub Canalul Mî- 
necii. „Curînd guvernele fran
cez și britanic vor examina 
dosarul" — declara nu de 
mult Roger Mace oficialitatea 
franceză care, împreună cu 
John Barber (Anglia), con
duce comitetul avînd menirea 
de a definitiva proiectele și a 
supune concluziile lor guver
nelor respective. Totodată a 
arătat dl. Mace — „cele două 
guverne se vor hotărî asupra 
grupului financiar care va fi, 
însărcinat cu strîngerea capi-' 
talului necesar, cu efectuarea 
studiilor suplimentare și por- 
țiirea construcției tunelului 
pînă în 1970",

Precum se știe, inițial au 
existat trei proiecte : cel al 
unui , uriaș pod arcuit deasu
pra Canalului — la care s-a 
renunțat imediat, ca fiind 
foarte costisitor — al unui 
autotunel subacvatic — care 
ar fi ridicat probleme de ae
risire, șoluționabile, dar cu 
mari eforturi și cheltuieli — 
precum și cel avut în vedere 
în prezent, al unui tunel sub
acvatic prin care să circule 
trenuri electrice, evitîndu-se 
astfel producerea de gaze re
ziduale. Dar „tunelul" în lun
gime totală de 50 km va fi 
compus de fapt din două 
„conducte" uriașe ce vor ser
vi drept terasaincnt liniilor 
de tren și una mai mică, unde 
vor fi adăpostite elementele 
de întreținere — toate aflate 
ia 50 m sub fundul mării. 
In cazul unor lucrări de re
parații și întreținere pe o 
porțiune de tunel, „conducta" 
respectivă poate fi închisă 
pentru circulație. aceasta 
desfășurîndu-se numai pe cea
laltă. în afara transportului 
persoanelor și al mărfurilor 
vor putea fi trecute prin tunel 
— între Folkestone pe teri
toriul englez, la 14 km de 
coastă și Calais, pe țărmul 
francez — pe platforme spe
cial construite, circa 7 000 
mașini pe oră. „Lucrările pot 
fi terminate în 1976“ — scria 
recent revista franceză „PA
RIS MATCH", precizînd însă: 
„Pentru aceasta trebuie ca 
Parisul și Londra să hotărască 
in 1968... Acum, ori niciodată. 
Iată de ce John (Barber — 
n.n.) și Roger (Mace — n.n.) 
își vor putea adresa reciproc 
de Anul Nou o urare puțin 
obișnuită : un frumos nou tu
nel". Și, presupunînd că toate 
vor decurge în spiritul „an
tantei concordiale" — cum a 
fost calificat spiritul de lucru 
ce a dus la transpunerea în 
fapt a proiectului avionului 
supersonic franco-britanic al 
cărui prim prototip a văzut 
lumina zilei de curînd — 
peste opt ani Anglia va înceta 
de a fi o insulă.

P. N.
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