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LUCRĂRILE SESIUNI
MĂRIIADUNĂRI NAȚIONALE
Lucrările celei de-a XH-a se

siuni a celei de-a V-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale au 
continuat în cursul dimineții de 
joi.

La intrarea în sala de ședințe, 
deputății și invitații au întimpinat 
cu puternice aplauze pe condu
cătorii partidului și statului — 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, llie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache. Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Leonte 
Vîlcu.

Erau prezenți 
liului de Stat.

In tribune se 
invitați, șefi ai misiunilor diplb- 
motice, ziariști.

Ș^gința a fost condusă de to- 
v arapii Ștefan Voitec, președinte
le Marii Adunări Naționale.

In continuarea discuției gene
rale la proiectele de legi pentru 
adoptarea planului de stat al eco
nomiei naționale și pentru adop
tarea bugetului de stat pe anul 
1969, au mai luat cuvîntul depu
tății : Emil Oniga, director gene
ral al Uzinelor de tractoare din 
Brașov, Vasile lonescu, maistru la 
Combinatul chimic din Craiova, 
Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului național al cer
cetării științifice, loan Cotoț, secre
tar al Consiliului Central al U- 
niunii generale a sindicatelor, 
Ioan Pop D. Popa, prorector al 
Institutului medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș și Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului superioar 
al agriculturii.

După încheierea discuției gene
rale, a urmat dezbaterea pe ar
ticole a Proiectului de Lege pen
tru adoptarea Planului de stat al 
economiei naționale pe anul 
1969.

In cadrul discuției pe articole 
fost propuse unele amenda- 

Ante. Pentru asigurarea unor 
^kdiții mai bune de locuit tineri- 
fr absolvenți și nefamiliștilor ca

re lucrează în industrie și pentru 
a veni în sprijinul întreprinderi
lor pentru a-și putea asigura mai 
bine forța de muncă calificată, 
tovarășul Maxim Berghianu a pro
pus din partea Consiliului de Mi
niștri un amendament care să 
fie înscris în lege drept articolul^

Răutu, Vasile

membrii Consi-

aflau numeroși

12, referitor la alocarea unei sume 
din rezerva de investiții pentru 
construirea de cămine pentru ti
neret. Totodată, vorbitorul a pro
pus unele îmbunătățiri la amen
damentul formulat de tovarășul 
Ștefan Bîrlea, referitor la inclu
derea ta lege a temelor de cer
cetare și a numărului de cerce
tări ce cor fi valorificate. S-a 
propus ca acest amendament să 
fie inclus ca articolul 13 al legii. 
Ambele amendamente au fost a- 
probate.

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

A fost discutat în continuare, 
pe articole și supus în întregime 
votului deputaților Proiectul de 
Lege pentru adoptarea bugetului 
de stat pe anul 1969.

Marea Adunare Națională a a- 
probat, prin vot secret cu bile, 
Legea pentru adoptarea bugetu
lui de stat pe anul 1969.

Tovarășul Ștefan Voitec a a- 
nunțat apoi că Biroul Marii Adu
nări Naționale, examinînd propu
nerile făcute în cuvîntarea sa de 
deputatul Ioan Pop D. Popa, cu 
privire la dotația unităților me
dicale, folosirea și repartizarea 
cadrelor medicale, supune spre a- 
probarea Marii Adunări Naționa
le următorul proiect de hotărire: 

ARTICOLUL 1. — Se instituie 
o Comisie alcătuită din următorii 
deputați : Ștefan Milcu, președin
tele Comisiei pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale, • 
Ioan Pop D. Popa, Ștefan Bîrlea, 
Ludovic Csogor, Petre lonescu, 
Ioan Cotoț și Veronica Ardelean, 
care sînt împuterniciți să ve
rifice dotația cu aparatură medi
cală, de cercetare și învățămînt 
din unitățile clinice și învățămînt 
preclinic, precum și folosirea și 
repartizarea cadrelor medicale pe 
teritoriul țării.

ARTICOLUL 2. — Concluziile 
Comisiei vor fi înfățișate Marii 
Adunări Naționale în primul se
mestru al anului 1969.

Marea Adunare Națională a a- 
probat hotărirea propusă.

în continuarea ordinei de zi, 
deputatul Mihai Gere, președin
tele Comitetului pentru proble
mele administrației locale a pre
zentat expunerea la Proiectul de

lege pentru modificarea Legii nr. 
2/1968 privind organizarea admi
nistrativă a teritoriului Republicii 
Socialiste România. Deputatul 
C. Paraschicescu-Bălăceanu, vice
președinte al Comisiei juridice, a 
prezentat raportul comun al Co- 
miriei administrative și al Comi
siei juridice, referitor la acest 
proiect de lege.

După ce proiectul de lege a 
fost discutat pe articole, Marea 
Adunare Națională a adoptat Le
gea pentru modificarea legii nr, 
2/1968, pricind organizarea admi
nistrativă a teritoriului Republi
cii Socialiste România.

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

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale deputății tiu 
hotărît completarea ordinei de zi 
a actualei sesiuni cu următoarele 
proiecte de lege:

— Proiectul de lege pentru or
ganizarea și funcționarea Procu
raturii Republicii Socialiste Ro- 
mînia ;

— Proiectul de lege pentru or
ganizarea judecătorească;

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

La amiază ședința plenară a 
luat sfirșit. Tovarășul Ștefan Voi
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale a anunțat că în con
formitate ou principiul sesiunilor 
deschise, lucrările actualei sesiuni 
vor continua în comisii perma
nente, urmînd a fi reluate în plen 
la 26 decembrie.

(Agerpres)

SPIRITUL
DE SINTEZĂ

GRIGORE ARBORE
Anii din urma au fost ani de foarte mare 

efervescența în domeniul vieții spirituale și spu- 
nînd acest lucru facem doar o afirmație ba
nală, mult bătătorită. în plastică, muzică, filo
zofie, literatură, etc. pentru a cita numai cîte- 
va domenii — fără a propune o ordine în a- 
ceastă enumerare — s-au emis adevăruri noi, 
s-au căutat noi drumuri. Concepția materialist 
dialectică despre lume și societate a impus re
evaluarea unei întregi moșteniri a culturii noas
tre pentru a o integra cu tot ce are ea mai 
bun spiritului novator și constructiv al socialis
mului. Am avut și avem totdeauna nevoie de 
lucrări teoretice care să lumineze un ansamblu 
de fenomene din aceeași zonă a activității spi
ritului. Am avut si avem nevoie stringentă de 
asemenea lucrărr nu doar pentru a trece în 
revistă o serie de fenomene care au avut loc 
în domeniul culturii românești ci și pentru a ur
mări evoluția unor procese ce au dus în mod fi
resc la acea treaptă superioară de dezvoltare, 
(pe care ne aflăm astăzi) a patrimoniului nostru 
cultural-national.

Privind, cu un ochi lucid, ceea ce s-a înfăp
tuit înaintea noastră nu putem însă să ne ab
solvim de aceeași luciditate atunci cînd este 
vorba de ceea ce s-a creat și se crează în 
contemporaneitate. „Orice privire plină de în
țelepciune asupra trecutului — spunea un mare 
gînditor — presupune o înțelegere profundă 
a prezentului". De aceea este firesc să 
privim cu interes orice lucrare de proporții 
menită a lumina aspecte ale gîndirii sau artei 
înaintașilor noștri. Prezentul nostru, care se 
bizuie pe valori tot mai ferme, își descoperă , 
astfel tradițiile, își oferă exemple menite a va
lida istoricește ceea ce ia naștere între hotare
le sale. înțelegerea tradiției, a implicațiilor sale 
adînci în toate ramurile de activitate, este un 
lucru ce a preocupat pe mulți cugetători. Cînd 
aceste preocupări devin tot mai numeroase

(Continuare în pag. a IlI-a)

" In ziua de 19 decembrie a.c. 
a avut ioc, sub președinția to- 

A varășului Nicolae Ceaușescu, 
ședința Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Consiliul Național a. ascultat 
și aprobat informarea prezen. 
tată de tov. Vasile Potop, se- 0 cretar al Consiliului, cu pri
vire la constituirea consiliilor 

— județene, municipale, orășe- 
V nești și comunale ale Frontului 

Unității Socialiste. •
A Consiliul a dezbătat proiec- 

tul de lege privind organizarea 
și funcționarea consiliilor popu.

9 Iare. Acest proiect, a fost su

pus, ca urmare a hotărîrii Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Consiliului de Miniș
tri, unei largi dezbateri pu
blice, în cadrul căreia s-au fă
cut numeroase observații și 
propuneri de îmbunătățire. 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste apreciază că 
proiectul de lege examinat co
respunde directivelor și spiritu
lui documentelor Congresului 
al IX-lea al P.C.R., cerințelor 
perfecționării activității consi
liilor populare — organe locale 
ale puterii de stat—.dezvoltă
rii democrației noastre socia
liste. Consiliul a hotărît în u-

nanimitate să aprobe proiectul 
de lege privind organizarea și 
funcționarea consiliilor popu
lare și să susțină legiferarea 
lui de către Marea Adunare 
Națională a Republicii Socia
liste România.

în continuare, Consiliul a ai 
doptat o hotărîre, conform că
reia ziarul „România liberă1* 
devine organul de presă al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

De asemenea, Consiliul a ho
tărît să aleagă pe tov. Dumitru 
Petrescu în funcția de vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

După cum e știut, în ședința de consti
tuire a Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, care a avut loc in ziua 
de 19 noiembrie 1968, s-a hotărît ca în
ființarea Frontului Unității Socialiste să 
se consfințească prin adoptarea unui Act 
Constitutiv, semnat de reprezentanții tu

turor organizațiilor, care, în frunte cu 
Partidul Comunist Român, alcătuiesc 
Frontul Unității Socialiste.

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

• ACT CONSTITUTIV

„ALRO66 la
maturității

A polarizat atenția de cum fi-a croit drum m amfiteatrul in
dustriei românești. Vn debut spectaculos, dublat de eeoluția 
spre maturizare de-a lungul unei curbe permanent ascendente. 
„ALRO" este, la ora actuală, o „personalitate'. O incursiune in 
destinele sale apare, deci, cum nu se poate mai instrucției.

Interlocutorul nostru.— ing. Constantin Spoitu — coordonează 
activitatea celor angajați în plămădirea metalului alb pe platfor
ma din marginea Slatinei. La rugămintea noastră, ne schițează 
un scurt bilanț al drumului aluminiului românesc.

— Cu doi ani și jumă
tate in urmă. Uzina de 
aluminiu Slatina intra in 
parametrii proiectați, de- 
vansind astfel eu unspre
zece luni termenul pla
nificat. O realizare una
nim salutată și apre
ciată. una dintre acele 
numeroase victorii ale 
socialismului înscăunat

temeinic în perimetrul 
de vaste energii al Româ
niei. Astăzi, întreprinde
rea este mult mai com
plexă. V-am ruga, tova
rășe director, să ne pre
zentați rezultatele cu care 
uzina se prezintă în fața 
acestui final de an.

v ir sta
De vorbo cu

ing. CONSTANTIN SPOITU

In locul unde altădată era doar cîmp, se înalță modemul Com
binat chimic Borzești

în temeiul împuternicirilor 
cu care sintem investiți și al 
hotârîrilor adoptate în ședin
țele plenare ale conducerilor 
noastre centrale, care au 
dezbătut propunerea Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român de a se con
stitui Frontul Unității Socia
liste, noi, reprezentanții:

Partidului Comunist Român
Uniunii Generale a Sindi

catelor din România
Uniunii Naționale a Co

operativelor Agricole de Pro
ducție

Uniunii Tineretului Comu
nist

Consiliului Național al Fe
meilor

Uniunii Scriitorilor
Uniunii Artiștilor Plastici 
Uniunii Compozitorilor 
Asociației Oamenilor de 

Știință
Consiliului Național al Ingi

nerilor și Tehnicienilor
Uniunii Societăților Științi

fice ale Cadrelor Didactice
Uniunii Societăților de Știin

țe Medicale
Uniunii Asociațiilor Studen

ților din România
Uniunii Centrale a Coopera

tivelor Meșteșugărești
Uniunii Centrale a Coope

rativelor de Consuni
Consiliului Oamenilor Mun

cii de Naționalitate Maghiară, 
din Republica Socialistă Ro
mânia

Consiliului Oamenilor Mun
cii de Naționalitate Germană 
din Republica Socialistă Ro
mânia

tru pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului.

3. — Programul care stă la 
baza activității Frontului Uni
tății Socialiste este programul 
de desăvirșire a construcției 
socialiste în România, elaborat 
de Partidul Comunist Român. 
Frontul Unității Socialiste o- 
feră cel mai larg cadru orga
nizatoric pentru participarea 
activă a tuturor forțelor po
litice și sociale ale societății 
noastre la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și guver
nului, pentru atragerea mase
lor largi populare la conduce
rea treburilor statului.

Frontul Unității Socialiste 
va mobiliza toate energiile po
porului pentru continuarea în 
ritm susținut a politicii mar- 
xist-leniniste de industrializare 
socialistă a țării, dezvoltarea 
agriculturii, înflorirea științei 
și culturii. El va milita cu 
hotărire pentru consolidarea 
orinduirii noastre socialiste, 
cimentarea coeziunii clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, pentru întărirea și a- 
dincirea prieteniei și unității 
dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare, pentru 
afirmarea și mai activă a or

ganizațiilor de masă și ob
ștești în viața politică și so
cială, pentru dezvoltarea con
tinuă a democrației socialiste.

Frontul Unității Socialiste 
va promova neabătut politica 
partidului și statului nostru de 
întărire a prieteniei, colabo
rării și alianței frățești cu 
toate țările socialiste, de soli
daritate internaționaliste cu 
mișcarea comunistă și munci
torească, cu toate forțele de
mocratice, progresiste și anti- 
imperialiste, pentru dezvolta
rea relațiilor de colaborare și 
cooperare cu toate statele lu
mii, indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza respectă
rii neclintite a principiilor in
dependenței și suveranității 
naționale, egalității depline,în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc.

In numele tuturor celor pe 
care-i reprezentăm, ne anga
jăm solemn să contribuim din 
toate puterile, în cadrul Fron
tului Unității Socialiste, la în
făptuirea aspirațiilor de pros
peritate și fericire ale poporu
lui, la înflorirea continuă a 
României Socialiste, la lupta 
pentru triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului în 
lume.

directorul Uzinei de aluminiu 
Slatina

nind de la situația încheiată de 
noi după 11 luni de activitate. 
Avem o depășire a planului de 
producție globală de 28 781 000 
lei și Un plus de producție fizi
că de 271 tone de aluminiu. Pla
nul de export este realizat în 
proporție de 103,65 la sută, iar 
cel al productivității muncii în
registrează procentul 101,41. 
Există condiții ca la sfîrșitul 
anului — și răspund în acest

N. UDROIU
— îmi es:e la 

vorbesc despre i (Continuare în pag. a IlI-a)

Verticalele și orizontalele Pite știu lui

Consiliului Oamenilor Mun
cii de Naționalitate Sîrbă din 
județul Timiș

Consiliului Oamenilor Mun
cii de Naționalitate Sîrbă din 
județul Caraș-Severin

Consiliului Oamenilor Mun
cii de Naționalitate Ucrainea
nă din județul Suceava

Asociației Juriștilor 
Uniunii Ziariștilor . 
Uniunii Arhitecților 
Comitetului Organizatoric al 

Veteranilor din Războiul Anti
fascist

Comitetului Foștilor Deținuți 
Antifasciști

Asociației Oamenilor de Ar
tă din Instituțiile Teatrale și 
Muzicale

Asociației Cineaștilor 
am hotărît:

1. — Constituirea Frontului 
Unității Socialiste, care în- 
mănunchiază într-un organism 
politic permanent, larg demo
cratic și cu caracter repre
zentativ, toate forțele politice 
și sociale ale națiunii noastre 
socialiste.

Frontul Unității Socialiste 
dă o nouă și elocventă expre
sie alianței clasei muncitoare 
— clasa cea mai înaintată a
orinduirii noastre — cu țără
nimea. unității lor cu intelec
tualitatea și cu ceilalți oa
meni ai muncii, frăției de ne
zdruncinat dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlo
cuitoare, coeziunii socialiste a 
tuturor oamenilor muncii din

_ țara noastră.
V 2. — Organizațiile de masă, 

obștești și profesionale, con-

• siliile oamenilor muncii apar- 
ținind naționalităților conlo
cuitoare, constituite în Frontul

• Unității Socialiste, recunosc 
drept forță politică conducă
toare Partidul Comunist Ro-

»mân, care prin întreaga sa ac
tivitate și-a dovedit devota
mentul nețărmurit față de in
teresele vitale ale patriei, față 
de cauza marxism-leninismu-
lui, înalta capacitate de a 
călăuzi cu succes poporul nos

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român

Secretar General, NICOLAE CEAUȘESCU 
In numele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sin

dicatelor din România
Președinte, GHEORGHE APOSTOL 

'In numele Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție

Președinte, VASILE VILCU 
In numele Comitetului Central al Uniunii Tineretului Co

munist
Prim-secretar, ION ILIESCU 

In numele Consiliului Național al Femeilor
Președintă SUZANA GADEA 

In numele Uniunii Scriitorilor
Președinte, ZAHARIA STANCU 

In numele Uniunii Artiștilor Plastici
Președinte. COVALIU BRĂDUȚ 

In numele Uniunii Compozitorilor
Președinte. ION DUMITRESCU 

In numele Asociației Oamenilor de știință
Președinte, ATHANASE JOJA 

In numele Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicie
nilor

Președinte, CONSTANTIN DINCULESCU 
In numele Uniunii Societăților Științifice ale Cadrelor Di

dactice
Președinte, PETRE CONSTANTINESCU-IAȘI 

In numele Uniunii Societăților de Științe Medicale 
Președinte, NICOLAE NESTOKESCU 

In numele Uniunii Asociațiilor Studenților din România 
Președinte, MIRCEA ANGELESCU 

In numele Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești 
Președinte, GHEORHE VÂSILICHI 

In numele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum 
Președinte, SIMION BUGHICI 

In numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate 
Maghiară din Republica Socidfîstă România

Președinte, ISTVAN PETERFI 
In numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate 

Germană din Republica Socialistă România
Președinte, EDUARD EISENBURGER 

In numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate 
Sirbă din Județul Timiș <

Președinte, MILAN IVANOVICI
In numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate 

Sîrbă din județul Caraș-Severin
Președinte, MIHAI PEIA 

In numele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate 
Ucraineană din Județul Suceava

Președinte, ILARION ZAHARIC1UC
In numele Asociației Juriștilor

Președihte, STELIAN NIȚULESCU 
în numele Uniunii Ziariștilor

Președinte, NESTOR IGNAT 
In numele Uniunii Arhitecților

Președinte, POMPILIU MACOVEI 
In numele Comitetului Organizatoric bl Veteranilor din 

Războiul Antifascist
Președinte, IACOB TECLU 

In numele Comitetului Foștilor Deținuți Antifasciști 
Președinte, NICOLAE gUinA 

In numele Asociației Oamenilor de Artă din Instituțiile 
Teatrale și Muzicale

Președinte, COSTACHE ANTONIU
In numele Asociației Cineaștilor

Președinte, ION POPESCU-GOPO
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

LEGEA
pentru adoptarea planului de 

pe anul
stat al economiei naționale
1969

MAREA ADUNARE NAȚIONALA A REPUBLICII SOCIALISTE
ROMANIA ADOPTA PREZENTA LEGE

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

Art. 2. — Producția globală 
a întreprinderilor industriale 
socialiste va fi tn anul 1969

Energie electrică
Cărbune extras
Țiței extras
Gaz metan extras
Oțel — total

din care: oțeluri aliate
Aluminiu primar și aliaje de 

aluminiu
Tractoare
Autocamioane șl autotractoare
Autoturisme de oraș
Locomotive Diesel și eleetrlee 

magistrale
Mașini-unelte pentru așehierea 

metalelor
Motoare electrice de 0,25 kW 

și peste
îngrășăminte minerale 100 la 

sută substanță activă 
Cauciuc sintetie
Materiale plastice și rășini 

sintetice (100 la sută)
Fibre și fire «himiee 
Anvelope (auto, tractor, avion) 
Hîrtie
Ciment
Plăci din părticele aglomerate 

și fibrolemnoase
Mobilă
Aparate radio
Televizoare
Răcitoare electrice
Țesături
Tricotaje 
încălțăminte
Carne
Ulei comestibil
Zahăr

Art. 4. — Producția globală 
agricolă va fi în anul 1969, 
pe total tară, în condițiile 
unui an agricol normal, de 
83.3 miliarde lei — prețuri 
comparabile 1963.

Art. 5. — Producția marfă 
agricolă — în prețuri de li
vrare — a întreprinderilor a-

Griu — secară mii
Porumb mii
Sfeclă de zahăr mii
Floarea-<oarelui mii
Cartofi de toamnă mii
Legume mii
Four te și struguri mii
Carne în viu mii
Lapte mii
Lină mii

Art. 7. Agricultura va dis
pune — la sfîrșitul anului 
1969 — de un parc de 99 000 
tractoare, 51 500 combine 
pentru recoltat păioase și po

rumb și 57 400 semănători 
mecanice, iar tn cursul anu
lui 1969 va primi 658 mii tone

LEGEA
pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 1969

MAREA ADUNARE NAȚIONALA A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA ADOPTA PREZENTA LEGE

Art. 1. — Se adoptă buge
tul de stat pe anul 1969 la 
venituri tn sumă de 153 050,2 
milioane lei și la cheltuieli 
tn sumă de 152 050,2 milioane 
lei, cu o depășire a venituri-

— Bugetul republican
— Bugetele consiliilor populare

Art. 3. — Veniturile buge
tului de stat pe anul 1969 de 
la întreprinderile și organiza
țiile economice de stat și co
operatiste se stabilesc în sumă 
de 142 788,8 milioane lei.

Art. 4. — Veniturile buge
tului de stat pe anul 1969 din 
impozite și taxe de la popu
lație se stabilesc tn sumă de 
10 261,4 milioane lei.

Art. 5. — Cheltuielile bu
getului de stat pe anul 1969 
pentru finanțarea economiei 
naționale se stabilesc în sumă 
de 100 412,1 milioane lei, din 
care 40 705,1 milioane lei pen
tru finanțarea investițiilor 
centralizate.

Art. 6. — Cheltuielile bu
getului de stat pe anul 1969 
pentru finanțarea acțiunilor 
social-culturale se stabilesc 
în sumă de 33 327,8 milioane 
lei, din care :

a) pentru învățămînt 8 369,3 
milioane lei;

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

c) pentru știință 2 176,1 mi
lioane lei;

d) pentru sănătate 6 147,6 
milioane lei;

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

f) pentru ajutorul de stat 
pentru copil 3 545,0 milioane 
i»i; 

de 264,4 miliarde lei, în pre
țuri comparabile 1963.

Art. 3. — Producția princi
palelor produse industriale va 
atinge în anul 1969 următoa
rele nivele: 

mid. kWh 31,0
mil. tone 19,6
mil. tone 13,2
mid. m’ 18,05
mii tone 5494
mii tone 401

mil tone 88,25
mii bucăți 25
mH bucăți 30,5
mil bucăți 12

bucăți 228

mH bucăți 13.07

MW 2330

mi! tone 859,4
mH tone 54,0

mH tone 169.3
mii tone 60,2
mii bucăți 2020
mii tone 425,5
mii tone 7765

mi! tone 391
mil-lei 4945
mii bucăți 425
mil bucăți 220
mH bueăți 159
mil. m2 565.6
mil bucăți 111,1
mil. perechi 64.3
mii tone 483.4
mil tone 290
mii tone 495

grîcole de stat va ti tn anul 
1969 de 11,7 miliarde lei.

Art. 6. — în anul 1969, la 
principalele produse agricole 
urmează să se obțină — în 
condițiile unui an agricol 
normal — următoarele pro
ducții : 

Total
din care!

întreprinderile 
agricole de stat

tone 5615 1309
tone 8300 1530
tone 4370 —
tone 84 1 243
tone 3640 126
tone 3400 257
tone 2860 406
tone 1333 325
hl 33800 5B97
tone 31 5.6

îngrășăminte chimice tn sub
stanță activă.

Art. 8. — în anul 1969 se 
va amenaja din fondurile sta
tului, pentru irigații, o su
prafață de 92 mii hectare. 
Consiliul de Miniștri va spri
jini cooperativele agricole de 

lor față de cheltuieli de 1 000 
milioane lei.

Art. 2. — Se stabilește ur
mătoarea repartizare a veni
turilor și cheltuielilor buge
tului de stat pe anul 1969 i

— în milioane lei — 
Venituri , Cheltuieli

133 446.9 132 446.9
19 603.3 19 603.3

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

h) pentru pensii și ajutoare 
1OVR, militare și alte cate
gorii. precum și pentru asis
tența socială 1 289.0 milioa
ne lei.

Art 7. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1969 
pentru organele puterii și ad
ministrației de stat, organele 
judecătorești și de procuratu
ră, se stabilesc tn sumă de 
2 510,5 milioane lei, din care 
16,6 milioane lei pentru Ma
rea Adunare Națională.

Art. 8. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1969 
pentru apărarea statului se 
stabilesc in sumă de 6 405,0 
milioane lei.

Art. 9. — Fondul de rezer
vă bugetară pe anul 1969 se 
stabilește în sumă de 1000 
milioane lei, din care 800 mi
lioane lei în bugetul republi
can Ia dispoziția Consiliului 
de Miniștri șl 200 milioane lei 
în bugetele consiliilor popu
lare ale județelor și al munici
piului București la dispoziția 
comitetelor executive ale con
siliilor populare respective, 
potrivit repartizării prevăzu
te In bugetul de stat 

producție, astfel ca din fon
duri proprii și credite pe ter
men lung acordate de stat, 
folosind sursele locale de apă, 
să amenajeze pentru irigații 
o suprafață de 55,9 mii hec
tare.

Art. 9. — Volumul total al 
mărfurilor transportate cu 
mijloace de folosință genera
lă, în anul 1969, va fi de 
399,5 milioane tone.

Art 10. — în anul 1969 se
Industria (inelusiv dotarea organizațiilor de foraj) 
Industria construcțiilor
Agricultura

din eare : credite pentru cooperativele de producție 
Transporturi și telecomunicații
Comerț, alimentație publică, hoteluri, silozuri și baze 

de depozitare
învățămînt, cultură, oerotirea sănătăți!
Știință
Construcții de locuințe 
Gospodăria comunală

Art. 12. — Se alocă 100 mi
lioane lei din rezerva de inves
tiții pentru construirea tn 
anul 1969 a 10 000 de locuri în 
cămine pentru tineretul care 
lucrează în industrie. Reparti
zarea pe ministere și județe se 
va face de către Consiliul de 
Miniștri.

Art. 13. — în anul 1969 se 
va efectua cercetarea a 197 
teme, care prezintă importanță 
deosebită pentru progresul teh
nic și economic a! țării și se

— în Industria republicană
— în activitatea de •onstrueții-montaj
—- tn transporturi feroviare tone km eonv.

Art. 15. — Se va continua 
acțiunea de îmbunătățire a 
salari7.ărif, astfel ca tn anul 
1969 salariul real să crească 
cu 5,1 la sută față de reali
zările din anul 1968.

Art. 16. — Cheltuielile ma
xime la 1 000 lei producție 
marfă — tn prețuri cu ridi
cata ale întreprinderii — tn 
industria republicană vor fi 
tn anul 1969 de 847,2 lei. pre
țul de cost la 1 000 tone km 
convenționale in transporturi 
feroviare Va fi de 128.8 lei. 
Iar cheltuielile de circulație 
la 1 OOO Iei volum de desfa
cere la Ministerul Comerțu
lui Interior vor fi de 78 lei.

Art 17 — Volumul livrări
lor de mărfuri pentru exoort 
va fi tn anul 1969 de 10.1 mi
liarde lei valută.

Art 18. — Volume! desfa
cerilor de mărfuri cu amă
nuntul va fi tn anul 1969 de 
91 miliarde lei.

Art 19. — în anul 1969 se 
vor da tn folosință 88.8 mii 
apartamente, din care se vor 
contracta cu populația 15 mii

Art. 10. — Volumul buge
telor consiliilor populare pe 
județe și municipiul Bucu
rești. a! cotelor defalcate din 

— în ml! le! —

Solduri
¥

Județul sa>
tranzitorii

o 5 ** M în afara
municipiul 5 *3 ° oji 5 venituriloru — ! Q « c v-« • O si cheltu-■S •o T3 u“ ielilor

L Alba 336 721 83 410 336 721 2 0002. Arad 427 778 6 815 427 778 2 0003. Argeș 672 536 180 500 672 536 3 000
4. Bacău 521 673 16 990 521 673 3 0005 Bihor 596 918 135 760 596 918 3 000«. Bistnța-Nâsâud 298 076 26 400 298 076 2 0007. Botoșani 369 408 31 000 369 408 2 000
8 Brașov 542 406 — 451 318 3 000
9. Brăila 328 675 328 675 2 000

10. Buzău 379 424 66 100 379 424 2 000
11. Garaș-Severin 352 671 52 885 352 671 2 000
12. Cluj 773 934 _ 669 169 3 000
13. Constanța 627 938 160 200 627 938 3 000
14. Covasna 233 872 32 700 233 872 2 000
15. Dîmbovița 372 421 ’78 800 372 421 2 000
16. Dolj 584 694 108 400 584 694 3 000
17. Galați 566 298 145 325 566 298 3 000
18. Gorj 329 920 61 300 329 920 2 000
19. Harghita 335 051 69 000 335 051 2 000
20. Hunedoara 508 728 62 620 508 728 3 000
21. ialomița 350 952 69 200 350 952 2 000
22. Iași 694 525 178 700 694 525 3 000
23. Iliov 579 697 179 500 579 697 3 000
24. Maramureș 530 162 125 200 530 162 3000
25. Mehedinți 404 748 83 500 404 748 2 000
26. Mureș 882 275 — 598 290 3 000
27. Neamț 399 550 84 330 399 550 2 000
28. Olt 401 504 49 500 401 504 2 000
29. Prahova 779 502 — 597 090 3 000
30. Satu Mare 401 801 62 800 401 801 2 000
31. Sălaj 274 773 21 900 274 773 2 000
32. Sibiu • 427 634 — 412 641 2 000
33. Suceava 481 782 126 200 481 782 3 000
34. Teleorman 405 626 63 800 405 626 2 000
35. Timiș 673 703 — 640 350 3000
36. Tulcea 255 236 52 400- 255 236 2 OOO
37. Vaslui 410 263 38 200 410 263 2 000
38. Vîlcea 419 864 77 600 419 864 2 000
39. Vrancea 329 381 45 300 329 381 2 000
40. Municipiul Buearețti 2 544 563 2 051 807 6 000

vor moderniza 539 km dru
muri cu trafic intens și se 
vor aplica îmbrăcăminți as- 
faltice ușoare pe 1353 km 
drumuri cu trafic mai scăzut.

Art. 11. — Volumul total 
al investițiilor centralizate va 
ti tn anul 1969 de 63.3 mili
arde lei. Pe principalele ra
muri ale economiei vor fi a- 
locate următoarele fonduri de 
investiții, exprimate în mi
lioane lei:

36145 
1475 
7 625 
1 180 
7 465 

1715 
1940

555 
3 710 
1415 

vor valorifica 139 de cercetări 
încheiate in anii precedent!. 
La acestea se vor adăuga teme 
de cercetare departamentale, 
care fac parte integrantă din 
Planul de Stat pe anul 1969.

Consiliul de Miniștri va asi
gura urmărirea și realizarea 
planului unic al cercetării 
științifice.

Art. 14 — Productivitatea 
muncii pe salariat va fi tn 
anul 1969 de cel puțin:

lei 148 680
lei 60 860

312 650 -

In condițiile Legii nr. 9/1968 
și 10 mii, cu prioritate, cu 
plata integrală la contractare.

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

a) să precizeze și să des
fășoare pe ministere, alte or
gane centrale, consilii popu
lare județene și al munici
piului București, prevederile 
planului de stat al economiei 
naționale pe anul 1969 și să 
transmită acestora sarcinile 
ce le revin ;

b) să stabilească măriri 
pentru realizarea pi»-. jiu! de 
stat;

c) să adapteze indltatorji 
planului de stat n-evăzuti tn 
prezenta lege, cînd aceasta a- 
pare necesar tn cursul execu
tării planului, tn scopul asi
gurări! dezvoltării echilibra
te a economiei naționale.

Art îl. — Se aprobă exe
cuția. conform anexei, a pla
nului de atat al economiei 
naționale pe anul 1967. adop
tat prin Legea nr. 25 din 27 
decembrie 1968.

impozitul pe salarii de la uni
tățile republicane și ale co
operației și soldurile tranzi
torii pe anul 1969 se stabi
lesc astfel:

Art 11. — Dotațiile de e- 
ehllibrare ce se vor acorda tn 
anul 1969 pentru bugetele

— județul Alba
— județul Arad
— județul Argeș
— județul Baeău
— Județul Bihor
— județul Bistrița-Năsăud
— județul Botoșani
— Județul Brăila
— județul Buzău
— Județul Caraș-Severin
— județul Constanța
— județul Covasna
— județul Dîmbovița
— județul Dolj
— județul Galați
— județul Gorj
— județul Harghita
— județul Hunedoara
— județul Ialomița
— județul Iași
— județul Ilfov
— județul Maramureș
— județul Mehedinți
— județul Neamț
— județul Olt
— Județul Satu Mare
— județul Sălaj
— județul Suceava
— județul Teleorman
— județul Tulcea
— județul Vaslui
— județul "Vîlcea
— județul Vrancea

Art. 12. — Consiliile popu
lare ale căror venituri pro
prii depășesc cheltuielile vor 
vărsa la bugetul republican,

— județul Brașov
— județul «luj
— Județul Mureș
— județul Prahova
— Județul Sibiu
— județul Timiș
— municipiul București

Art-13. — Pentru anul 1969 
se stabilesc următoarele pro
cente pe baza cărora se cal-

EXPUNEREA LA LEGEA PENTRU MGBIEICAREA LLSII Nr. 2/1968 
PRIVIND ORGANIZAREA ABMINISTRATIVA

A TERITORIULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
prezentată de tovarășul Mihai Cere, președintele Comitetului pentru problemele 

administrației locale

Stimați tovarăși deputați și 
deputate.

Din împuternicirea Consiliu
lui de Miniștri informez Ma
rea Adunare Națională asupra 
modului fn care Guvernul ță
rii a dus la îndeplinire impu. 
ternicirile date prin Legea 
nr. 3/1968, pentru delimitarea 
municipiilor, orașelor și comu
nelor.

Acțiunea de delimitare a 
municipiilor, orașelor și co
munelor din cadrul județelor a 
fost precedată de studii și ana. 
lize efectuate de organele lo
cale de partid și de stat, ca 
participarea unui număr în
semnat de oameni de știință, 
de specialiști i economiști, geo
grafi, sociologi, istorici și alte 
cadre din diverse sectoare de 
activitate, deputați activiști 
de partid șl de stat, numeroși 
cetățeni

Propunerile elaborate pe 
baza acestor studii au fost su
puse dezbaterii publice tn a. 
dunârile cetățenești

Peste 20 000 de propuneri și 
sugestii, făcute in adunările 
populare, tn presă, la radio și 
televiziune. în scrisorile adre
sate conducerii partidului și 
statului de către oamenii mun
cit au contribuit la definitiva
rea propunerilor de delimitare 
a municipiilor și orașelor, pre
cum și la organizarea comu
nelor.

Guvernul țârii acordind e 
mare atenție acestor propuneri, 
le-a examinat și multe dintre 
ele, fiind confruntate tn teren, 
au fost reținute și transpuse în 
viață.

Interesul pe care i-au dove
dit cetățenii patriei noastre cu

LEGEA
pentru modificarea Legii nr. 2/1968 

privind organizarea administrativă 
a teritoriului Republicii Socialiste România

MAREA ADUNARE NAȚIONALA A REPUBLICII SOCIALISTE
ROMÂNIA ADOPTA PREZENTA LEGE

Art. 1. — Articolul 9 al Legii 
nr. 2 privind organizarea ad
ministrativă a teritoriului Re
publicii Socialiste România din 
17 februarie 1968 se modifică 
și va avea următorul cuprins :

„Art. 9. — Unitățile admi- 
nistrativ-teritoriale, denumirea 
și componenta lor, municipiile 
și orașele reședințe de județe, 
precum și satele reședințe de 
comune sînt cele prevăzute în 
anexa la prezenta lege*.

județe,

consiliilor populare se stabi
lesc la suma de 2 484 053 mil 
lei, repartizate pe 
astfel:

3 999
1529

161 005

150 006
174 391

1128
69 395

75121
5 565

10 463 
1433

98 812 
60191
3 317

96 230
164 381

15 442 
124 074 
197 052

201
155 414
54 726

131 375
9 367 

111923
96 480 

221 141 
144 518
130 776

tn condițiile și la termenele 
ce se vor stabili de ministrul 
finanțelor, diferențele rezul
tate, după cum urmează :

91088 mii lei 
104 765 •- •
283 985 “ *
182 412 ' *

14 993 ' *
33 353 * *

492 756 * *

culează cuantumul cotelor de
falcate din impozitul pe sa
larii de la unitățile republl- 

ocazia dezbaterii publice a mă
surilor privind delimitarea ad. 
ministrativ-teritorială a muni
cipiilor. orașelor și comunelor 
demonstrează adincul democra
tism al orinduirii noastre so
cialiste, rolul hotăritor al ma
selor tn conducerea treburilor 
de stat șl obștești. Importanța 
participării active a întregului 
popor la traducerea în viață a 
hotăririlor adoptate de Con
gresul al îX-lea al P.C.R. și de 
Sonferința Națională din de
cembrie anul trecut.

TovarășL
La propunerea organelor lo

cale de partid și de stat, Con. 
siliul de Miniștri — pe baza 
împuternicirilor date prin' le
gea sus-menționată — a apro
bat delimitarea celor 47 de 
municipii stabilite prin legile 
nr. 2 și 20 din 1968

La delimitarea municipiilor 
s-a avut tn vedere teritoriul e. 
xistent, cel rezultat din planu
rile de perspectivă privind dez
voltarea zonelor industriale și 
extinderea zonelor afectate no
ilor construcții de locuințe sau 
altor obiective de interes edi. 
litar gospodăresc. S-a ținut 
seama in același timp de rela
țiile economice și sociale Intre 
orașul propriu-zis și teritoriul 
înconjurător, astfel, ca în jurul 
municipiilor sâ se formeze o 
zonă preorășenească cu o echi
pare și activitate adecvată 
dezvoltării în perspectivă.

Cele 47 de municipii au o 
populație totală de peste 
4 700000 locuitori. Gruparea 
municipiilor după numărul de 
locuitori se prezintă astfel ! 5 
municipii cu o populație pînă

Art. 2. — Se abrogă artico
lul 10 al Legii nr. 2 privind 
organizarea administrativă a 
teritoriului Republicii Socia
liste România.

Art. 3. — Legea nr. 2/1968 
privind organizarea adminis
trativă a teritoriului Republicii 
Socialiste România se va repu
blica, elimlnîndu-se mențiunile 
referitoare la împărțirea a- 
cestela pe capitole.

cane șl ale cooperației ce se 
acordă pentru bugetele con- 
silfilor populare ale Județelor: Art. 15 — Consiliul de Ml-

mii le!
Procentul• 

de 
defălcâre

« «
« • 1. Alba 95

2. Arad 5
100

■ 104. Bacău
« • 5. Bihor 80
m • 6. Bistrița-Năsăud 100
• a 7. Botoșani 100

* « a 8. Buzău 10Q,
9. Caraș-Severin - 85

a a - țn Constanța 75
a a 11. Covasna 100
a •- 12. Dîmbovița • A 100 ,

13. Dolj 50
14 Galați 75

a a 15. Gorj ion
a a 16. Harghita 100
« a 17. Hunedoara 20

18. ialomița 100
Iff'Iași 409

a a 20, Ilfov - 100
â a 21: Maramureș 100
a a 22. Mehedinți 100

23. Neamț fiO
• • • 24. Olț 100
-a- a 25. Satu Mare 100
a a 26. Sălaj 100

27. Suceava 100
28. Teleorman 100

a a 29. Tulcea 100
a a 30. Vaslui 100

■ a a 31. Vîlcea 100
a a 32. Vrancea 100

Art. 14. — Volumul buge
telor consiliilor populare mu
nicipale pe anul 1969 se sta
bilește în sumă de 5 474 590 
mii lei potrivit repartizării 
prevăzute tn bugetul de stat.

în cazuri justificate, coml-, 
tetele executive ale consilii
lor populare județene, cu a- 
cordul comitetelor executive 
ale consiliilor populare muni
cipale, pot să modifice volu
mul și structura bugetelor 
consiliilor populare munici
pale, cu respectarea indicato

la 30 000 locuitori, 19 între 
30 001—50 000 locuitori, 10 in. 
tre 50 001—100 000 locuitori, 
iar 13 peste 100 000 locuitori.

Ținînd seama de particulari
tățile locale, s-a considerat 
necesar ca de municipiul Con
stanța să aparțină orașele E- 
forie, Techirghiol, Mangalia și 
Năvodari, iar de municipiul 
Petroșeni orașele Lupeni, Pe. 
trila. Vulcan și Urioani.

Pe baza propunerilor care 
s-au făcut, Consiliul de Miniș
tri a aprobat, de asemenea, de
limitarea unui număr de 189 
de orașe. în acest număr, se cu. 
prind 49 de orașe nou înfiin
țate ca urmare a dezvoltării in 
ultimii ani a .unor localități ru
rale. La. trecerea în rîndul ora
șelor ă localităților respective 
s-a avut în vedere existența u. 
nor obiective industriale, dotă
rile social-culturale și ed: filare, 
structura populației active- șr. 
posibilitățile de dezvoltate’în' 
perspectivă a acestora.

Populația celor 189 de orașe 
este de peste 2 milioane de lo
cuitori, gruptndu-se- astfel r 18 
orașe cu o populație de,pînă Ia' 
5 000 de locuitori. 72 orașe în
tre 5 001—10 000 de locuitori, 
49 orașe între 10 001—15 000 de 
locuitori, 30 orașe între 15 001— 
20 000 de locuitori și 22 orașe 
cu peste 20 000 de locuitori,

Ținîndu-se seama de legătu
rile existente între orașe și u- 
nele localități din imediata lor 
apropiere, de preocupările lo
cuitorilor și de posibilitățile de 
dezvoltare în perspectivă, s-a 
stabilit ca un număr de 60 de 
asemenea localități să fie ca
tegorisite ca localități compo
nente ale municipiilor și ora
șelor.

De asemenea, un număr de 
228 de sate cu peste 160 mii de 
locuitori, care se află la dis
tanțe relativ mici față de așe. 
zările urbane către care gra
vitează, păstrindu-și caracterul 
de localități rurale, aparțin de 
municipii și orășe ale căror or
gane le rezolvă toate proble
mele legate de administrare și 
gospodărire. -

Traducînd în viață indicați, 
ile Conferinței Naționale a 
partidului cu privire la întări
rea comunei ca unitate de bază 
în organizarea administrativ- 
teritorială, Consiliul de Miniș
tri a aprobat constituirea a 
2 706 comune, față de 4 258 
cîte au existat anterior,

în această formă de organi
zare revine pe un județ în me. 
die 69 comune, față de 109 cite 
au fost înainte de îmbunătăți
rea administrativ-teritorială ; 
iar media populației pe o co
mună este de 4 580 locuitori 
față de 3 027 cîți au existat

Noile comune dispun de o , 
bază economică importantă 
pentru creșterea producției, au 
condiții bune pentru valorifi.

rilor financiari aprobați p« 
flecare județ.

niștri va lua măsurile cores
punzătoare pentru ca minis
terele, celelalte organe cen
trale ale administrației de 
stat și comitetele executive 
ale consiliilor populare să re
alizeze integral și la timp be
neficiile, impozitul pe circu
lația mărfurilor șl celelalte 
venituri bugetare planificate. 
De asemenea, va lua măsurile 
necesare prin care să se asl- 
gure de către ministere, ce
lelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat și comi
tetele executive ale consiliilor 
■populare îndeplinirea inte- 
gra'lă'-'a sarcinilor stabilite, fo
losind cit . mal_ rational fon
durile ce le-au fost puse la 
dispoziție.

Art. 16. — Consiliul de Mi
niștri este, autorizat:

a) să introducă modificări 
tn volumul și structura buge
tului de stat adoptat prin 
prezenta lege, in cazurile in 
care în cursul anului s-au 
adus modificări indicatorilor 
planului de stat sau modifi
cările rezultă din punerea în 
aplicare a măsurilor privind 
perfecționarea conducerii șl 
planificării economiei națio
nale ;

b) să folosească în cursul «- 
nulul plusurile de venituri șl 
economiile de cheltuieli obți
nute față de cifrele stabilita 
prin buget, pentru acoperirea 
unor acțiuni șl sarcini noi 
privind dezvoltarea economiei 
naționale.

Art. 17. — Se adoptă contul 
general de Încheiere a exer- 
cițlulai bugetar pe anul 1967 
la venituri în sumă de 
129 307 3Q8 045 lei șl la chel
tuieli în sumă de 
124*321 936 559 lei, cu un exce
dent în sumă de 4 985 431488 
lei, din care 4 120 292 697 lei 
la bugetul republican șl 
865138 789 lei la bugeteS| 
consiliilor populare. W

V

i
V

carea la nivelul superior a re
surselor materiale și de muncă. 
Astfel, în 2 330 comune există 
cooperative agricole de pro
ducție, în peste 1 330 de comune . 
sînt întreprinderi sau secții in-AP 
dustriale, 2 400 de comune dis-W 
pun de unități de deservire «stf 
populației. 4

Comunele astfel constituite 
asigură cadrul corespunzător 
pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului, culturii, ocrotirii sănătă
ții, pentru apropierea treptată 
a nivelului de viață al locuito-

> rilor de la sate de cel,al popu
lației orășenești, Astfel, noile 
comune.au școli de învățămînt 
general,, cămine culturale, ci
nematografe ; in 189 de comune 
există licee teoretice sau de 
specialitate, ‘ tar un număr de 
2 450 comune au dispensar» 
medicale.. .. .

Informăm Marea Adunare 
Naționali.: că, în deplină con- 
ptydâBță cȘ. cerințele și reali
tățile țării noastre, Consiliul 
de Miniștri a aprobat ca un 
număr de 1 977 de sate, care in 
decursul timpului s-au conto. 

. pîl cu allele învecinate, nemai- 
avînd astfel o existență de sine 
stătătoare, să fie scoase din 
anexa la legea organizării ad
ministrativ-teritoriale. Totoda
tă, în baza propunerilor fă
cute de organele de partid și 
de stat, au fostefectuate și mo
dificări în denumirea unor co
mune și sate.

Tovarăși deputați 
și deputate.

Din analiza principalelor e- 
lemente ce caracterizează noile 
unități administrativ-teritoriale 
rezultă că principiile de bază 
stabilite de Conferința Națio, 
nală a Partidului Comunist Ro
mân au fost respectate și că 
noua structură a împărțirii ad
ministrative a teritoriului ță
rii corespunde pe deplin stadiu
lui actual de dezvoltare a Ro. 
mâniei socialiste.

Pentru legiferarea măsurilor 
luate de Consiliul de Miniș
tri în baza. împuternicirilor 
care i s-au dat, este necesar 
să se aducă unele modificări 
Legii nr. 2/1968 privind orga
nizarea administrativă a teri
toriului Republicii Socialiste 
România.

Prin aplicarea modificărilor 
propuse se consacră pe plan 
legislațjv, delimitarea unități, 
lor administrativ-teritoriale, de
numirea și componența lor și 
se stabilesc municipiile și ora
șele reședință de județe, pre. 
cum și satele reședințe de co
mune, cuprinse în anexa la pre
zenta lege.

In acest sens vă supunem 
spre examinare și aprobare 
modificarea articolului 9 al Le
gii nr. 2/1968-și abrogarea ar
ticolului 10.

V

comune.au
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î Solidari cu încercatul popor
■ al Vietnamului de sud

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al 

Comitetului Central al Partidului Comunist Komân, Președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și 
tovarășul ION GHEORGHE MAURER, Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, au primit 
următoarea telegramă din partea tovarășilor L. BREJNEV, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., N. PODGORNÎI, pre

ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S,, și A. 
KOSIGHIN, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.:

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem, al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic, 
exprimămComitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, întregului popor român mulțumirile noa
stre pentru felicitările și urările de bine cu ocazia celei 
de-a 51-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste, din Oc
tombrie.

C.C. al P.C.U.S., guvernul U.R.S.S. și întreg poporul sovie
tic, fidele principiilor marxism-leninismului și internaționa
lismului proletar, dau o înaltă prețuire prieteniei sovieto- 
române și se pronunță consecvent pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării multilaterale dintre partidele și țările noastre.

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

SESIUNEA COMISIEI MIXTE GUVERNAMENTALE 
ROMÂNO-BULGARE DE COLABORARE 
ECONOMICĂ Șl TEHNICO ȘTIINȚIFICĂ

I
Iavut loc joi la amiază o adunare 

consacrată împlinirii a 8 ani de

I

In sala de festivități a Fabri
cii „Adesgo" din București a

la constituirea Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de Sud. Adunarea a fost organi
zată de Comitetul Național de I solidaritate cu lupta poporului
vietnamez. Au luat parte munci
torii tehnicieni și ingineri din 

I întreprindere, precum și o dele
gație de tineri din Vietnamul de 
Sud, care ne vizitează țara. Au 
participat, de asemenea, Nguyen 

IDuc Van, șeful Reprezentanței 
permanente a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud la București, Hoang Tu, 
ambasadorul D.R. Vietnam în 
țara noastră, membri ai repre
zentanței și ai ambasadei R.D. 
Vietnam.

Deschizînd adunarea, prof. 
Tudor Ion eseu, președintele Co
mitetului Național de solidarita
te cu lupta poporului vietnamez 
a adresat cu acest prilej Comi
tetului Central al Frontului Na- 

■ țional de Eliberare, patrioțiloi 
■ sud-vienamezi, întregului popor 
g din Vietnamul de Sud felicitări 

cordiale și un călduros salut.

In cuvîntul său, ing. Andrei 
Popescu, directorul fabricii a 
arătat că înființarea la 20 de
cembrie 1960 a Frontului Națio
nal de Eliberare, constituie un 
moment important în viața popo
rului din Vietnamul de Sud 
aniversarea de astăzi reprezentînd 
un bilanț al succeselor strălucite 
obținute împotriva agresorilor 
americani și un puternic imbold 
pentru apărarea dreptului său 
sacru de a dispune liber și nes
tingherit de soarta sa. Referin- 
du-se la solidaritatea oamenilor 
muncii din țara noastră cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, 
vorbitorul a arătat că poporul 
român își manifestă încreaerea 
în capacitatea și forța de luptă 
a poporului vietnamez, în victo
ria inevitabilă a cauzei sale jus
te, susține dreptul său de a-și 
decide soarta fără nici un ames
tec din afară și își reafirmă ho- 
tărîrea de a-i acorda sprijinul său 
internaționalist pînă la victoria 
deplină asupra agresorilor.

Vorbitorul * subliniat, In în
cheiere, că delegația F-NX. din 
Vietnamul de Sud trebuie să 
participe la Conferința de la 
Paris ca parte independentă, pe

fîicior de egalitate cu toți cei- 
alți participant, deoarece F.N.E. 
din Vietnamul de Sud este re

prezentantul autentic al popo
rului sud-vietnamez.

Au luat apoi cuvîntul Nguyen 
Duc Van, care a relevat că în 
cei 8 ani de existență a Frontu
lui Național de Eliberare po
porul vietnamez a obținut suc
cese deosebite. Vorbitorul a su
bliniat că lupta poporului viet
namez împotriva agresiunii se 
bucură de aprobare, sprijin și 
ajutor din partea tuturor țărilor 
socialiste frățești, de un senti
ment de solidaritate al întregii 

lumi progresiste. Șeful Repre
zentanței F.N.E. la București a 
spus în încheiere : Poporul și 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud exprimă 
Partidului Comunist Român, gu
vernului și poporului mulțumiri 
sincere pentru sprijinul sincer 
multilateral și eficace acordat în 
lupta sa dreaptă împotriva agre
siunii americane.

In încheierea adunării a fost 
prezentat un program de filme 
documentare despre viața, mun
ca și lupta eroică a poporului 
vietnamez.

(Agerpres).

■■ M ■

Cfnd scap de ma
rasmul orașului cu 
persecuția lui foni
că, amestec de so
nerii, clacsoane gt- 
tuite, frîne și eșapa
ment dezlănțuit, de 
voci amestecate în 
ceața lui decembrie 
sub ferestre, merg 
undeva In fața unui 
munte...

Au dispărut acele 
coridoare de umbre 
și lumini, a dispărut 
labirintul străzilor și 
prezența vitrinelor 
multicolore, sînt* sin
gur ca într-un de
șert, privind o masă 
de stîncă neclintită, 
peste care zăpezile 
au aruncat trenele 
sale albastre, viole
te la apus, ori roșii 
in miezul silei.

Ne privim, eu șl 
muntele. Tăcem. Ore 
întregi. Intre noi — 
o mare de aer pur In 
care sună clopoței 
mirifici și zboară fu
nigei de pîslă ce
lestă. Pe un tăpșan, 
trec în mers solemn, 
vitele, leginînd tă
lăngi melancolice. 
Undeva, In spatele 
casei, un cimitir, tă
cut șt el, vorbind

numai cu fumurile 
aducerii aminte. Co
paci goi In acest a- 
notimp, o vale de
șartă și un rîu ca o 
membrană de siliciu. 
Dinspre un oraș se 
înalță fumuri albas
tre, drepte In văz
duhul sticlos, dur. 
de diamant.

E liniște, ne pri

lueta neclintită a 
muntelui străbătînd 
orele, imperturbabil. 
O navă masivă go
lește noaptea de con
ținut. Mi se pare a- 
tunci că știu tot a- 
cest glob rătăcind 
printrd stele, demn 
șl fără speranță. Un
deva ard focuri, în 
Jungle răsună focuri 
de pușcă, nedrepta-

Muntele
EUGEN BARBU

vim, eu șl muntele. 
Ore întregi.

Mi se pare că după 
ce luminile se sting 
una cite una, ceva 
surd, metafizic, por
nește spre mine. E o 
detunare fără sfîrșlt 
pe oare numai eu o 
aud. Ceva ce seamă
nă cu un text din 
Nietzsche, cu tot 
plumbul acelor cu
vinte grele. Orches
trația vîntului aduce 
o muzică wagneria
nă spre ferestrele 
sigilate. Undeva, în 
întuneric, ghicesc si

tea atirnă într-o pa
noplie sfidînd sufle
tele, tot ceea ce lup
tă cu puterea lumii 
capătă chip nedes
lușit, e o mască cu 
un zîmbet strîmb de 
durere. Aud din 
timpuri imemoriale 
strigăte ciudate, 
vreascurile rugurilor 
fumegătoare se ree
ditează ca un lamen- 
to fără sfîrșit. E ora 
cînd mă simt solidar 
cu toți ofuscații de 
pe acest pămînt. îmi 
aduc aminte de cre- 
do-urlle lor spuse în

fața morțil șl aș vrea 
să striveso himera 
numită îndoială, cu 
chipul ei laș și per
vers. Umbra și că
derea sîngelui meu, 
spaima și neagra 
presimțire lucrează 
asupra mea ca un 
vierme. Mulți nu în
țeleg de ce adorm 
tîrziu... E pentru că 
vreau să mal fur cîte 
ceva din moartea te
ribilelor Nopți.

Șl, știind dinoolo 
de cortină Întuneca
tă silueta Muntelui, 
ca o bănuială, soli
dară cu mine in tot 
ce gindesc și fac, 
parcă nu mai mi-e 
frică. Vin zorile, a- 
runeînd o spumă 
trandafirie pe ume
ri! puternici al ve
cinului meu. Atunci, 
din tenebre, șter- 
gind urma stelelor 
apare o navă super
bă, vitală, bărbă
tească, risipind in
certitudinea.

Șl iar ne privim, 
eu și muntele. Ore 
întregi. Și tăcem...

i
I
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Joi au început la București, 

lucrările sesiunii a Vil-a a Co
misiei mixte guvernamentale 
româno-bulgare de colaborare 
economică și tehnico-științl- 
flcă.

Delegația română este con
dusă de Gheorghe Rădulescu,

*
Joi dimineața a sosit ta Ca

pitală Penclo Kubadlnskl, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, pentru 
a participa la lucrările sesiunii 
a Vil-a a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-bulgare 
de colaborare economică și teh- 
nico-știtatiiică.

La sosiți oaspetele a fost tn- 
tlmpinat H. Gheorghe Rădulee- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Minir'tri, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Mi-

PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
în cursul zilei de joi, vicepre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Rădulescu, și 
președintele Consiliului Econo
mic, Manea Mănescu, au primit 
pe Raymond Etchas, reprezen
tant al Programului Națiunilor 
Unite pentru dezvoltarea în Eu

SOSIREA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI Al P.C.U.S.
Joi dimineața a sosit în Ca

pitală o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, condusă de tovarășul 
G. I. Popov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Leningrad 
al P.C.U.S., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, va face 
o vizitare schimb de experien
ță în «Ara noastră.

La {.We, pe aeroportul Bă- 
neasa, alegația a fost salutată 
de tovarășul Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de fată I. S. Ilin, în
sărcinatul cu afaceri ad-lnterim

„A L R O“
(Urmare din pag. I)

fel mai exact întrebării puse — 
aceste depășiri să crească co
respunzător perioadei de muncă 
rămasă. Indicatorii economici 
sintetici reflectă, după părerea 
noastră, o activitate bună pînă 
în prezent.

Au fost posibile aceste reali
zări printr-o seamă de măsuri 
întreprinse în interesul măririi 
producției. Mă refer la îmbu
nătățirea indicatorilor tehno
logici, respectiv a randamentu
lui Faraday foarte important 
în procesul de electroliză. Pu- 
nînd în aplicare studiul elabo
rat în cadrul acțiunii de orga
nizare științifică a producției; 
începînd din iulie au început 
în funcționeze 38 cuve de elec
troliză suplimentare. Este o 
consecință a faptului că insta
lația de redresare a curentului 
a permis, printr-o exploatare 
mai rațională, un disponibil de 
capacitate.

Mi se pare potrivit să alătur 
celor spuse pînă acum activita
tea colectivului de la secția 
anozi, care a subscris la efortul 
făcut pentru suplimentarea ca
pacității de producție de alu
miniu. Prin- efort propriu aici 
s-a reușit realizarea acelei can
tități de anozi, peste planul ini
țial, cerută de funcționarea cu- 
velor adăugate. Este un rezul
tat cu consecințe favorabile 
pentru ceea ce avem rioi de fă
cut în anul următor. Iată de ce. 
Sîntem în construcție cu hala 
IV de electroliză prevăzută să 
intre în probe tehnologice în 
august 1969. Soluția iminentă 
pentru aprovizionarea cu anozi 
fusese hotărîtă : importul. Ana- 
lizîndu-se în secție posibilitățile 
reale s-a ajuns la concluzia că 

Importul poate fi diminuat în 
mare măsură dacă măsurile 
aplicate anul acesta vor fi pro
gresiv îmbunătățite. Noi ne 
vom crea astfel o zestre de 
anozi care să ne permită dema
rarea halei IV fără dificultăți.

Consemnez ca un succes pu
nerea la punct în cadrul secției 
turnătorie, de către colectivul 
de aici, a producerii aliajului 
RR 59 folosit pentru fabricarea 
P’stoane’or de la locomotivele 
Diesel. Produs al colaborării 

vlcepreședinie al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții 
române a Comisiei, Iar delega
ția bulgară de Pencio Kuba- 
dinski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții bulgare a Comisiei.

(Agerpres)

★

hal Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum 
și de alte persoane oficiale.

Au fost de față Constantin 
Popov, ministrul energiei și 
combustibilului al R. P. Bul
garia, și membrii delegației gu
vernamentale bulgare. Erau, de 
asemenea, prezenti Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

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

In cadrul întrevederilor, care 
au decurs într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate unele 
proiecte privind extinderea coo
perării între instituțiile române 
și Programul Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare.

(Agerpres).

al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, delegația Comitetului o- 
rășenesc de partid și a Comite
tului Executiv al Sovietului din 
Moscova, condusă de V. F. Pro- 
mîslov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Comitetu
lui Executiv al Sovietului din 
Moscova, a vizitat, în cursul zi
lei de joi, Palatul Pionierilor, 
Fabrica de confecții și tricotaje 
„București" și unele unități co
merciale din Capitală.

(Agerpres)

noastre cu Institutul de cerce
tări metalurgice, aliajul va în
locui In întregime pe cel adus 
pînă acum din import.

— In toamna anului 
trecut am publicat în 
ziarul nostru un articol 
care însuma o serie de 
aspecte legate de calita
tea aluminiului fabricat 
la Slatina. Materiile pri
me prezentau unele nea
junsuri. La Ministerul 
Industriei Metalurgice, 
principalul furnizor îm
pricinat, unde am prezen
tat, în cursul documen
tării, doleanțele dv. se 
promitea în scurt tiftip 
soluționarea lor. Care 
este acum situația ?

— Cît privește alumina, lu
crurile s-au rezolvat. Calitățile 
sale sînt comparabile cu nive
lul atins în străinătate. Cele
lalte — cocsul si smoala — si
tuația nu iiumai că nu s-a îm
bunătățit, ci, dimpotrivă este 
mai proastă ca înainte. Smoala, 
de la C. S. Hunedoara, este tri
misă cu caracteristici la limite 
inferioare, uneori sub ele. Des
pre umiditate, nici nu mai vor
bim. Iar furnizorii noștri de 
cocs s-au transformat în negus
tori nelbiali. Primim cocs cu 
procente de apă exagerat de 
mari care, pe lingă faptul că o 
plătim, fiind înglobată în mate
ria primă, pe obligă s-o recu
perăm într-un fel sau altul 
deoarece ea contează ca mate
rial recepționat în greutate. 
Adăugați la toate acestea stran
gularea produsă la operația de 
uscare, cu cheltuielile supli
mentare aferente.

Interesele economiei națio
nale cer soluționarea optimă a 
tuturor problemelor legate de 
producția aluminiului. Pe a- 
ceastă linie colectivul uzinei 
noastre și-a asumat angaja
mente ferme. îndeplinirea lor 
nu este posibilă însă fără efor
tul corespunzător la cei de care 
depindem. Nu pretindem nimă
nui investiția a nu știu cîte 
milioane de lei. Este obligatorie 
însă investiția de bunăvoință, 
necesară pentru a rezolva pro
bleme rezolvabile.

Delegați ai Uzinei noastre 
«-au deplasat atît la Hunedoara

sosirea tn Copltaia o nncl delegații a Unlnntl Tlncrctolnl 
pentru Eliberare din Vietnamul de sud

A sosit în Capitală delegația U- 
niunii Tineretului pentru Elibera
re din Vietnamul de sud, con
dusă de Nguyen Thuan Hoa, 
membre al Comitetului Executiv 
al Uniunii Tineretului pentru E- 
liberare din provincia Saigon — 
Cholon, care, la invitația C.C. al 
U.T.C. va face o vizită în țara 
noastră. Din delegație mai fac 
parte Nguyen Hong, membru al 
Comitetului Executiv al Uniunii 
Tineretului pentru Eliberare din 
provincia Thua Thien, și Pham 
Minh Thanh, erou al armatei de 
eliberare.

La sosire, delegația a fost salu
tată de Vasile Nicolcioiu, se

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ
în cadml manifestărilor con

sacrate sărbătoririi a 50 de ani 
de la prima promoție de econo
miști, la Academia de Studii E- 
conomice din București au în
ceput, joi dimineața, lucrările se
siunii științifice jubiliare la care 
participă cadre didactice de spe- 

tcidlțțtate din București și cele
lalte centre 'eu învățămînt eco- 
nomic superior din țară, cerce
tători, economiști din producție.

în prima zi a sesiunii au fost 
prezentate, pe secții de specia
litate, aproape 100 de comuni

PREMIERĂ INDUSTRIALĂ
O nouă premieră industrială 

a avut loc, joi, la Bacău : darea 
în exploatare, ou 15 zile înainte 
de termen, a Fabricii de case 
prefabricate de la Combinatul 
pentru industrializarea lemnu
lui. Cele 3 sec|ii ale noii uni
tăți — care ocupă o suprafață 
construită de aproape 7 000 mp, 
vor produce anual 1 000 case 
prefabricate de tipuri variate, 
destinate stațiunilor de odihnă 
de pe litoral și de la munte. A- 

cît și la Călan. Constatările la 
fața locului evidențiază o iner
ție îngrijorătoare. Faptul că 
materiile prime solicitate de noi 
sînt acolo produse secundare 
nu constituie o scuză. Nu înțe
legem deloc această lipsă de re
ceptivitate a întreprinderilor 
respective și nu știm cînd se va 
da un răspuns favorabil cereri
lor noastre.

(Este invitat la discuția noas
tră ing. Petre Martie, șeful ser
viciului C.T.C. Ne sînt confir
mate prin cifre înrăutățirile în
registrate în caracteristicile ma
teriei prime. Reținem, spre 
exemplificare : a) smoala are 
coeficient maxim de umiditate 
admis — 0,2 la sută, înainte de 
1 VIII se livra cu 0,5—5 la sută ; 
după această dată vine cu 0,5—7 
la sută, b) Cocsul provenit de 
la Uzina Victoria Călan are ad
mis maximum 0,2 la sută ; se 
livrează cu 1—7,5 la sută, c) în- 
tr-un lot de șase vagoane — cu 
numere de înmatriculare cunos
cute — s-a constatat, prin re- 
cîntărire la beneficiar, lipsa a 
peste cinci tone de cocs, deși se 
pretind bani pentru ele ! Ne 
amintim că la Ministerul In
dustriei metalurgice, în pre
zența tov. director general Eleo- 
dor Popescu, ne era făcută a- 
ceastă declarație „Sîntem pe 
punctul de a încheia „războiul" 
cu chimia", a propos de litigiile 
existente. S-a renunțat cumva 
Ia această intenție ?)

— Cum este pregătită 
activitatea de producție în 
anul viitor ?

— Noi căutăm să menținem 
ritmul specific din acest sfîrșit 
de an, dorind să îl imprimăm 
și zilelor din 1969. Nu este nu
mai o dorință, ci am trecut să 
realizăm, concret, proiectele pro
puse. Un deziderat esențial — 
asigurarea stocurilor de materii 
prime. Avem suficientă alu
mină, există și cantitatea nece
sară de cocs. Ce ne neliniștește 
este smoala, care lipsește. Am 
ajuns să lucrăm pe stoo zero. 
Deși promisiuni ni s-au făcut, 
tergiversările sînt de natură să 
pericliteze producția de anozi 
pentru anul viitor. în rest totul 
e pregătit.

—- întreprinderea dv. a 
pornit la drum, din cîte 
am fost informat, cu a- 
proape două treimi din 
personal care atunci își 
începea cariera indus
trială. Mulți. foarte mulți 
dintre ei, tineri. Din 
perspectiva perioadei 

cretar al C.C. al U.T.G și acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Joi seara a sorit In Capitală de
legația Uniunii Tineretului Iugo
slav, condusă de Mador Mirko, 
membru al prezidiului Uniunii 
Tineretului Iugoslav și președinte 
al Uniunii Tineretului din Repu
blica Croația, care la invitația 
C.C. al U.T.C., va face o’vizită 
în țara noastră.

La sosire pe Aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întâmpinată de 
Gheorghe Stoica, secretar al C.C. 
al U.T.C. și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

A fost de față și Polzok Iosif, 
atașat al ambasadei R. S. F. Iugo
slavia la București.

cări. Unele dintre acestea s-au 
referit la organizarea și conduce
rea științifică a întreprinderilor, 
sistemul informațional economic, 
cercetările operaționale, progra
marea matematică în economie.

★

Seara, participanții la sesiune 
au fost prezenți la un spectacol 
organizat cu prilejul acestei a- 
niversări de formațiile artistice 
ale Casei de cultură a studen
ților din Capitală.

(Agerpres)

cestea sînt proiectate cu 1—4 
camere spațioase, dependințe și 
garaje, avînd toate instalațiile 
igienico-sanitare și electrice 
gata montate. Fiind executate 
din panouri mari prefabricate, 
noile case pot fi montate în
tr-un interval scurt — de circa 
5—6 zile. La cererea beneficia
rilor, acestea pot fi livrate cu 
întreg mobilierul aferent.

(Agerpres)

parcurse pînă acum, ee 
considerații vi se par de
tașabile în directă legă
tură cu maturizarea per
sonalului, cu formarea 
colectivului ?

— Un indicator specific care 
să măsoare această maturizare 
nu îl avem. Rezultatele obținute 
de noi reflectă însă evoluția 
procesului în sine. Experiență 
am căpătat toți, de la munci
tor la director. Constatăm tot

SPIRITUL DE SINTEZĂ !
(Urmare din pag. I) 

pentru noi este evident că, acolo unde ele se 
manifestă, are loc un proces creator puternic 
ce simte permanent necesitatea de a se eva-, 
lua pe sine, de a măsura treptele parcurse 
pe scara evoluției de mediul în care se mani
festă. Un osemenea proces mi se. pare că are 
loc acum, el exprimind pe deplin îmbogățirea 
culturii noastre socialiste cu elemente noi ce 
tind să își confirme valoarea prin integrarea 
lor într-un filon, într-o tradijie înțeleasă în sen
sul superior al cuvîntului ca ambianfa propice 
dezvoltării unui tip de mari valori umaniste.

O excelentă istorie a artei feudale în Țările 
române (din păcate prin lipsa de interes a e- 
diturilor rămasă doar la primul volum), o sa
vantă și interesantă lucrare de sinteză despre 
muzica românească apărută de foarte curînd, 
unele studii, mici ca mărime dar interesante 
din punctul de vedere al ideilor pe care le ve
hiculează, o istorie generală a românilor, afla, 
tă într-un stadiu avansat, aparținind unui emi
nent savant, toate acestea, deci, îndreptățesc 
afirmația noastră de mai sus. Am trecut sub 
tăcere, în mod special, recentul tratat de istoria 
literaturii române, vol. II. Problema ridicată de 
această apariție este destul de delicată, ea fi
nind de modul cum se organizează în general 
munca acelor colective de autori ce participă 
la elaborarea unei lucrări de proporții. Nu este 
primul caz cînd lucrări construite astfel prezintă 
deficiențe regretabile, fie datorită lipsei de o- 
mogenitate a echipei ce le întocmește, fie da
torită aproximațiilor, prea puțin științifice, ve
hiculate pe parcursul paginilor. Tratatul despre 
care este vorba, și asupra căruia spațiul nu ne 
permite să stăruim, întărește afirmațiile făcu
te în presă în alte împrejurări că această me
todă de lucru trebuie reconsiderată de pe alte 
baze.

Dar, revenind la termenii discuției, această 
multitudine de lucrări, dintre care noi am ales

spre citare doar cfteva, nu sînt ele oare sem
nul unor împliniri ele timpului ce îl trăim ? A- 
parifia lor în bloc, pe iîngă faptul că semnifi
că încununarea unor cercetări laborioase, mai 
semnifică și faptul că prezența lor a fost re
clamată ca o necesitate. Aș da ca exemplu 
doar domeniul muzicii unde cîțiva entuziaști 
au adus servicii de o inestimabilă valoare; prin 
punerea în circulație a unui tezaur ascuns în 
negura vremurilor, pierdut printre documente 
de epocă mai mult decît prăfuite. Evident că 
o privire de perspectivă se lăsa așteptată.

De o excepțională însemnătate pentru cultu
ra poporului nostru mi se pare, de aceea, fe
nomenul consemnat în rîndurile de mai sus. 
Este o datorie morală și patriotică de a încu
raja apariția unor mari lucrări de sinteză în 
toate domeniile, căci asemenea lucrări sînt un 
bilanț fecund al unei activități pe veacuri, sînt 
mărturia aportului adus de civilizația noastră 
la tezaurul civilizației universale. Dacă astăzi 
nume ca Blaga, Barbu, Arghezi sînt intrate tn 
conștiința iubitorilor de frumos acest lucru se 
datoreșli) în mare măsură și unui George Că- 
linescu) cel care i-a nemurit în paginile monu
mentalei sale istorii. Dacă Alexandru, Mihai, 
Ștefan, loan Vodă sînt nepieritori acest lucru 
se datorește într-o oarecare măsură și patriar
hului istoriei, Nicolae lorga, cel care le-a exal
tat virtuțile într-o avalanșă de tomuri.

Generațiile mature de cărturari ce au știința 
construcțiilor armonioase și de amploare își fac 
o datorie de cinste din a ne îmbogăți cu ope
re solide, menite a discerne esențialul, pozitivul, 
din gama unor fapte, fenomene, sisteme de 
gîndire ale trecutului și prezentului. Este aces
ta, implicit, un ajutor prețios adus celor ce se 
ocupă cu scrutarea destinelor culturii, artei, 
civilizației în genere. Dovadă a maturității spi
rituale a unui popor, preocuparea de sinteză, 
vizibilă în aceste momente, este o mărturie 
grăitoare a echilibrului și temeiniciei culturii 
noastre socialiste.

BECKET (ambele serii) 
rulează la Patria (orele 10;
13.30 : 17 ; 20.30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Republica (orele 9; 
11,30; 14; 16,30: 19; 21,30); Fes
tival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21); Modem (orele 9,30; 
12; 13,30; 17; 19,15: 21,45).

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Luceafărul (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18.30 ; 20,45) ; 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16 :18,3O : 21).

MADE ÎN ITALY
rulează la Capitol (orele 9;
11.30 : 13,45 ; 16 : 18,30 : 20.45) ; 
Melodia (orele 9 : 11,15 : 13,30 ; 
16 : 18,30 : 20.45).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Lumina (orele 9—
16.45 în continuare 19,45) ; Fe
roviar (orele 9—15.30 în conti
nuare; 18,45); Excelsior (orele 
10; 13,15; 16,30; 19,45); Tomis 
(orele 10—16,30 în continuare,
19.45) .

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Grivita (orele 9; 
11,15 ; 13,30 : 16,45 ; 18,15 ;
20.45) ; Floreasca (orele 9; 
11,15 : 13.45 : 16; 18,15 ; 20.30), 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,30) ; Flamura (o- 
rele 9 : 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

HOMBRE
(rulează la Dacia (orele 8,15—
16.30 în continuare ; 18.45 : 21).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8,30 ; 
11: 13,30 : 16 ; 18.30 ; 21).

ANNA KARENINA
rulează la Miorița (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20,15).

SAMURAIUL
rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 20,30) ; EU TE-AM IU
BIT (orele 18) : Volga (orele 
9,30—16,15 în cotinuare. 18.30 ; 
20,15).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Moșilor (orele 15.30 ;
20.30) ; COLIVIE PENTRU 
DOI (prele 18).

HEROINA

ron tinerii 
CITESC

.............. . ; -re;.:-

retuUii

ABONAMENTUL — noua formulă modernă a serviciilor pu
blice, vă scutește de grija cotidiană pentru procurarea 
„SCINTEII TINERETULUI" — ziarul dumneavoastră preferat, 
lată de ce în agenda informațiilor utile a fiecăruia din dum
neavoastră nu trebuie să lipsească mențiunea că ABONA
MENTELE LA ZIARUL „SCÎNTEIA TINERETULUI" SE PRIMESC 
DE CĂTRE OFICIILE SI AGENȚIILE P.T.T.R., DE CĂTRE TOȚI 
FACTORII POȘTALI Șl DIFUZORII DE PRESA DIN INSTITUȚII

Șl ÎNTREPRINDERI

mai mult o sudare a colectivu
lui pe secții, o personalizare a 
acestora, ceea ce trădează lega
rea individului, identificarea lui 
cu interesele secției căreia apar
ține.

în ce privește maturizarea 
profesională avem de făcut 
constatări pozitive. Analiza aba
terilor tehnologice, a accidente
lor de utilaje — puține la nu
măr — scoate în relief crește
rea gradului de stăpînire a me

seriei. Noi am trimis deja la 
școala de maiștri o serie de 
muncitori pe care i-am format A 
aici, specialiști în aluminiu. w 

însuși modul cum sînt abor
date problemele de interes co- a 
mun, luările de atitudine cons- ™ 
tituie o certitudine — colectivul 
își conturează personalitatea, 
începe să dispară caracterul de Op 
masă eterogenă. Deși, trebuie să 
reținem acest lucru, timpul de 
cînd unitatea a fost creată, este A 
destul de scurt. “

Examenul de diplomă 
în învățămîntul superior

Recent, Consiliul de Miniștri 
a emis o hotărlre privind exa
menul de diplomă In instituțiile 
de fnv&țămînt superior.

Studiile în instituțiile de în- 
▼ățămint superior se încheie 
prin examen de diplomă, care 
face parte integrantă din pro
cesul de învătămînt și se or
ganizează de două ori pe an, în 
sesiuni stabilite de Ministerul 
Invățămîntului.

Candidați] se pot prezenta la 
examenul de diplomă cel mult 
de două ori în decurs de trei 
ani de la absolvire. Cei care nu 
reușesc, se mai pot prezenta 
pentru susținerea examenului 
încă o singură dată, în urmă
torii trei ani.

Hotărîrea oferă posibilita
tea și absolvenților din seriile 
1965—1966 și anterioare, care nu 
s-au prezentat niciodată la e- 
xamenul de diplomă sau care 
s-au prezentat de cel mult două 
ori șl au fost declarați respinși, 
să mai susțină acest examen, o 
singură dată, la una din sesiu
nile anilor 1969—1971.

Examenul de diplomă este re
glementat prin instrucțiunile 
Ministerului Invățăjnîntului și 
constă în elaborarea și susți
nerea unei lucrări, care trebuie 
să reflecte capacitatea absol
ventului de a se informa, a a- 
naliza și sintetiza, a expune 
critic și a interpreta științific 
o anumită temă importantă din 
domeniul specialității sale.

Diplomele pe care le primesc 
absolvenții instituțiilor de în
vățămînt superior au următoa
rele denumiri : a) La învăță

TELEVIZIUNE
11,00 — Curs de limba rusă.
11.30 — Curs de limba spaniolă.
17.30 — Telex. T. V.

17,35 — Actualitatea în agricul
tură.

17,50 — Ghid utilitar.
18,05 — Curs de limba spaniolă.
18.30 — La porțile cunoașterii.

(Emisiune pentru tineret).
• „Echilibru pe 5 mm“. 
inițiere în patinajul ar
tistic (emisiunea a Il-a)
• „Zîmbiți, vă rog“ (emi
siunea a Il-a) — din ci
clul de emisiuni de inițiere 
în arta fotografică.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Actualitatea în indus

trie. Industria metalurgi

CINEMATOGRAFE

mîntul universitar, farmaceutic, 
de educație fizică și sport, de 
artă —r diplomă de licență, cu 
mențiunea ramurei de știință 
sau domeniul, precum și specia
litatea ; b) La învățămîntul su
perior economic — diplomă de 
licență în științe economice ; c) 
La învățămîntul tehnic și agro
nomic, după caz — diplomă de 
inginer, diplomă de arhitect, 
diplomă de medic veterinar; d) 
La învățămîntul superior me
dical — diplomă de doctor-me
dic (această denumire nu repre
zintă titlu științific). Denumirea 
de „diplomă de medic** folosită 
încenînd cu anul 1949 și pînă 
la data prezentei hotărîri pen
tru absolvenții instituțiilor de 
învățămînt superior medical 
este echivalentă cu denumirea 
prevăzută mai sus. e) La îinvă- 
țămîntul de subingineri și con
ductori arhiteeti : după caz — 
diplomă de subinginer, diplomă 
de conductor arhitect ; f) La 
învățămîntul superior pedago
gic — diplomă de absolvire.

In diplomele pentru învăță
mîntul superior economic, teh
nic, agronomic, la cel de subin
gineri și conductori arhitect! șl 
la învățămîhtițl" riiperior peda
gogic se menționează speciali
tatea.

Absolvenții care nu reușesc la 
examenul de diplomă, sau cei 
care nn s-au prezentat nicioda
tă la acest examen, primesc, Ia 
cerere, certificat de absolvire, 
în care se trec disciplinele pre
văzute în planurile de învăță- 
mînt, precum și notele obținute.

(Agerpres)

că — în al treilea an al 
cincinalului —a interviu cu 
inginer Ion Marinescu, mi
nistrul metalurgiei.

19.50 — Opinia dumneavoastră.
20,00 — Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice : Ima
gini din Londra (II).

20,20 — Desene animate.
20,30 — Studioul muzical. Po

vestea instrumentelor mu
zicale : De la clavecin la 
pian. Prezintă : Th. Bălan.

51,00 — Reflector.
21,15 — Film artistic : „Careta 

verde** (producție a stu
diourilor sovietice).

12.50 — Telejurnalul de noapte.

rulează la Doina (orele 11,30 î
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

6 IULIE
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).

VEȘNICUL ÎNTIRZIAT
rulează la înfrățirea (orele
15.15 : 17.45 : 20).

VIVA MARIA
rulează la Buzești (orele 15,30 ;
20.30) .

CADEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Ciulești (orele
15.30 ; 19).

JUDOKA, AGENT SECRET
rulează la Bucegi (orele 9;
11.15 : 13,30 : 16 ; 18,15 : 20.30) ;
Victoria (orele 8,45; 10.45;
12.45 ; 14.45 ; 16.45 ; 18.45 ;
20.45).

SUPERAUTOMATUL
rulează la Unirea (orele 15,30).
LUSTRAGIUL (orele 18; 20,30).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Lira (orele 18) ;
TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
(orele 15,30 ; 20.30).

LUSTRAGIUL
Drumul Sării (orele 15;
17.30 : 20).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

rulează la Popular (orele
15.30 , 20,30).

TUDOR (ambele serii)
rulează la Munca (orele 15,30 ;
18.30) .

FETE ÎN UNIFORMA
rulează la Flacăra (orele 15,30 ;
20.30) : HOȚUL DE PIERSICI 
(orele 18).

PRINȚESA
rulează la Arta (orele 9—15,45 
în continuare : 18 : 20.15).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Vităn (orele 15.30 ;
20,15) j VARA CAPRICIOASA 
(orele 18).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Rahova (orele 15.30 ;
21 30) : SA NU NE DESPĂR
ȚIM (orele 18).
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• Tulburări studențești la Colegiul de stat din San Francisco. Imaginea, nous tru surprin
de momentul intervenției poliției în clădirea administrației

LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U

• ÎNTÎLNIRE ÎNTRE REPREZENTANȚII R.D. VIETNAM Șl S.U.A.
• DECLARAȚIILE REPREZENTANTULUI F.NLE.

0 LUPTĂ EROICĂ
8 ani de la crearea Frontului National 

de Eliberare din Vietnamul de sud

NEW YORK 19 — Trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : în cursul ședinței de 
joi, Adunarea Generală a adop
tat o serie de documente elabo
rate de Comitetul pentru terito
riile sub tutelă și neautonome. 
Printre rezoluțiile adoptate se 
află raportul Comitetului pentru 
studierea felului în care este 
aplicată Declarația cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, si
tuația din insulele Fiji, Oman, 
Papua și Noua Guinee. A fost 
adoptată, de asemenea, o rezolu
ție care condamnă activitatea 
intereselor economice străine în 
detrimentul popoarelor din teri
toriile coloniale. Rezoluția, apro
bată cu 87 de voturi pentru, 2 
contra (Portugalia și Republica 
Sud-Africană) și 18 abțineri, cere 
puterilor coloniale să ia măsuri 
imediate pentru încetarea aces
tor activități care „violează 
drepturile economice, politice 
și sociale ale popoarelor".

In dezbaterile care au prece
dat adoptarea documentelor a 

reprezentanta Ro- 
Groza.

istoriei, inclusiv

luat cuvîntul 
mâniei, Maria

Experiența 
experiența țării mele, România, 
a spus ea, a confirmat că domi
nația străină afectează în mod 
grav dezvoltarea popoarelor, e- 
voluția societății umane, aducînd 
prejudicii enorme intereselor 
vitale ale popoarelor respective, 
în același timp, experiența isto
rică scoate în relief adevărul 
fundamental că dominația stră
ină poate frîna procesul de dez
voltare a națiunilor, de consti
tuire a statelor naționale, poate 
întîrzia pentru o anumită peri
oadă evoluția unui popor, dar 

După actul nr. 5
La Departamentul de Stat s-a anunțat câ Washingtonul a 

decis „revizuirea tuturor programelor de ajutor către Brazi ia*. 
Formula înseamnă, pe plan practic, o suspendare provizorie a 
„ajutorului" către întinsul stat din emisfera sudica. Desigur, ofi
cialitățile de la Washington — pentru justificarea gestului Ier 
— fac referiri la recentele evenimente din Brazilia, exprimind 
în subtexturi o vagă nemulțumire. Gestul aparține rutinei diplo
matice sau este menit să reflecte iritarea față de intransigența 
comandanților militari brazilieni care refuză să accepte chiar 
un simulacru de democrație ?

După răsturnarea din Panama, Washingtonul s--a arătat in
dispus dar, destul de repede, a abandonat „apărarea constitu
ționalității". în cazul brazilian s-ar putea să se repete întîmpla- 
rea deși în unele comentarii se afirmă că, de astă dată, Wa
shingtonul are și certe motive de nemulțumire. Se remarcă, mai 
ales, faptul că printre primii arestați se găsesc politicieni de 
suprafață cunoscuți pentru atitudinea lor proamericană. Sfa
turile lui Carlos Lacerda fuseseră solicitate chiar de Richard 
Nixon. Iar Lacerda, acest campion al dreptei ultra-conservatoa- 
re, nu numai Că a ajuns într-o închisoare dar este implicat chiar 
într-o proiectată încercare de lovitură de stat. Cotidianul 
DIARIO DE NOTICIAS acuză în această afacere diferite ele
mente „reprezentînd grupuri economice internaționale". Ciudat. 
Perimatelor acuzații anticomuniste utilizate de absolvenții cu 
grade superiqare ale școlii de război din Rio de Janeiro („Sor- 
bona militară" — cum o denumesc ei cu o mîndrie ostentativă) 
li se adaugă, deci, formule noi. Un purtător de cuvînt oficial, 
solicitat să comenteze informația, a declarat că ar fi vorba de 
„o teză destul de verosimilă".

Ideea unei lovituri de stat care să se consume la 20 ianuarie 
1969 (stranie coincidență cu schimbarea de la Casa Albă) pare 
să fi fost lansată spre a justifica asprimea prevederilor celui 
de al cincilea „act instituțional". După părerea comentatorului 
ziarului LE MONDE, generalul Albuquerque Lima, ministrul de 
interne, se conturează ca „omul forte" al momentului. El a reu
șit să înfrîngă spiritul moderator al președintelui care — afir
mă cotidianul parizian — „oscilase între necesitățile autoritaris
mului și grija de a ocroti exigențele democrației".

„Rebeliunea parlamentară" va avea serioase efecte în lumea 
partidelor politice. După 1964, diferitele tendințe au fost silite 
să se adapteze unei împărțiri arbitrare : guvernamentali și opo- 
ziționiști. „Guvernamentali" însemnau deputați dispuși să facă 
pînă la capăt joGpl militarilor „duri" dar și deputați care-și li
mitau angajamentul. Partidul guvernamental „Arena" n-a repre
zentat niciodată o forță politică reală, mai ales că el s-a putut 
manifesta doar în incinta unui parlament redus la neputință. 
Dar votul recent în „cazul Alves" a dus la dezagregarea majo
rității : o sută de deputați guvernamentali s-au alăturat opozi
ției. Generalii consideră încheiată experiența „Arena". Ei vor 
să dizolve partidul guvernamental devenit, de altfel, inutil odată 
cu trimiterea „în vacantă nelimitată" a Congresului.

Unii observatori nu exclud surprize viitoare, deoarece disputa 
pentru succesiunea prezidențială va declanșa în sinul armatei o 
acerbă luptă pentru putere iar „unitatea" vîrfurilor militare 
aparține dorințeloi și nicidecum realităților. Deocamdată, va
poare ancorate în rada portului Rio de Janeiro cu devenit, ia
răși, închisori plutitoare...

E. O.

nu-1 poate impiedica să-și reali
zeze aspirațiile sale de libertate 
și de progres dacă acest popor 
este ferm botărit să trăiască liber 
și stăpîn pe soarta sa.

Poporul român, care de-a lun
gul istoriei sale a făcut sacrificii 
grele pentru a scutura jugul opri
mării străine și care este profund 
atașat ideilor de libertate și de 
independența națională, înțelege 
și sprijină fără rezerve cauza po
poarelor care se află încă sub 
dominația colonială și își expri
mă deplina solidaritate cu lupta 
lor justă, cu eforturile pe care 
le depun în vederea avansării cît 
mai rapide pe drumul progresu
lui și al bunăstării.

Considerăm că este de datoria 
co mim i tații internaționale să 
întreprindă noi eforturi pentru 
a sprijini în mod mai eficace 
mișcările de eliberare națională 
în lupta lor pentru eliminarea 
oricăror forme — deschise sau 
disimulate — ale colonialismului 
și neocolonialismului.

Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat re
zoluția cu privire la „cooperarea 
internaționala în domeniul folo
sirii în scopuri pașnice a spațiu
lui extraterestru'. Rezoluția, care 
a fost prezentată de un grup de 
țâri, printre care și România, 
preconizează un plan amplu de 
acțiuni în domeniul cooperării 
internaționale în folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului cos
mic, recomandă crearea unui 
grup de lucra pentru studierea 
problemelor transmisiunilor di
recte prin sateliți și solicită con
tinuarea lucrărilor Comitetului 
O.N.U. pentu spațiul cosmic.

Vorster
contra...
bisericii

„încetați, încetați imediat, 
căci veșmintele pe care le 
purtați nu vă vor apăra !**

Cui adresează premierul 
rasist sud-african Vorster a- 
ceastă amenințare și ce a 
determinat-o ? Cei avuți în 
vedere sînt prelații sudafri- 
cani, iar motivul furiei lui 
Vorster îl constituie condam
narea fermă de către aceștia 
a rînduielilor rasiste din Re
publica sud-africană. Este 
drept, și în trecut diferiți re
prezentanți ai bisericii s-au 
ridicat împotriva segregației 
rasiale și a regimului „dez
voltării separate" a raselor. 
Dar acum este vorba, pen
tru prima dată, de o luare de 
atitudine oficială a tuturor 
bisericilor din R.S.A. împo
triva rasismului. în cadru! 
unei conferințe de presă ce 
a avut loc cu puțin timp în 
urmă la Johannesburg. F. B. 
Burnett, secretar general al 
Consiliului sud-african al bi
sericilor, dădea citire unui 
..Mesaj către poporul Africii 
de Sud" elaborat de către • 
comisie teologică specială 
și considerat de presa sud- 
africană drept „unul din cele 
mai severe rechizitorii la a- 
dresa apartheidului". In acest 
..Mesaj" rasismul era de
mascat cu argumente ale bi
sericii, subliniindu-se că 
ideea de segregație rasială 
este un fals concept, opus 
credinței creștine. Totodată 
lui Vorster i-a fost adresată 
• scrisoare în același spirit. 
Vorster n-a intirziat să răs
pundă. desigur cu un aver
tisment : ..amvonul nu tre
buie folosit pentru scopuri 
politice în Africa de Sud". 
Dar. intr-o scrisoare deschi
să, 12 clerici i-au ripostat 
eâ nu se lasă intimidați de 
amenințările la adresa atitu
dinii lor antirasiste. Drept 
care. premierul Balthazar 
Vorster, a găsit cu cale să 
consacre „relațiilor" sale din 
ultima vreme cu biserica o 
euvintare in care, a lansat 
amenințarea directă, rela
tată la început. Departe de 
a intimida cercurile religioa
se. aceasta a avut un efect 
contrar : a determinat și pe 
conducătorii bisericii angli
cane din R.S.A. — întruniți 
recent la Durban — să se a- 
socieze fățiș la condamnarea 
„modului de viață sud-afri
can" așa cum e conceput de 
regimul de la Pretoria.

• LA MOSCOVA au început 
convorbirile dintre delegația 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de Mihail Roșianu, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S.. și conducerile Uniu
nii asociațiilor sovietice de' prie
tenie și relații culturale cu țări
le străine și Asociației de prie
tenie sovieto-română (A.P.S.R.) 
cu privire la stabilirea planului 
de colaborare dintre aceste aso
ciații pe anul 1969. Delegația 
Consiliului General A.R.L.U.S. a 
fost primită de N. V. Popova, 
membră a C.C. al P.C.U.S., pre
ședinta Prezidiului Uniunii aso
ciațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu țările străi
ne. Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire caldă, prietenească.

• DELEGAȚIA de activiști ai 
C.C. ai P.C.R. condusă de tova
rășul Teodor Haș, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Arad al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., face o vizită de schimb 
de experiență în U.R.S.S., a avut 
joi o convorbire cu P. A. Zdo- 
rov, prim-adjunct al șefului 
secției construcții de mașini a 
C.C. al P.C.U.S. în aceeași zi, 
membrii delegației s-au întîlnit 
cu V. N. Lisițîn, vicepreședinte----ră subterană, cea mai puternică

Joi dimineața a avut Ioc o nouă întîlnire intre șefii adjuncți 
ai delegațiilor R. D. Vietnam și S.ILA. la conferința de la 
Paris în problema vietnameză, Cyrus Vance și Ha Van Lau.

Delegația R. D. Vietnam a dat 
publicității un comunicat în care 
se citează afirmația lui Vance că 
dacă forțele patriotice din Viet
namul de sud vor lansa atacuri 
împotriva Saigonului, „se va crea 
o situație în care va fi imposibil 
să se ducă convorbiri serioase și 
să se mențină încetarea bombar
damentelor asupra Vietnamului 
de nord, iar guvernul american ar 
putea întreprinde acțiuni milita
re adecvate pentru a răspunde 
atacurilor". Ambasadorul Ha Van 
Lau, precizează comunicatul, a 
respins cu fermitate afirma
țiile reprezentantului american, 
demascîncl manevrele S.U.A. 
destinate să întîrzie întruni
rea conferinței în patru. El 
a declarat că guvernul R. D. 
Vietnam a făcut cunoscut în re
petate rinduri că, atâta vreme cît 
Statele Unite continuă agresiunea 
lor împotriva Vietnamului, po
porul vietnamez este în drept să 
i se opună.

★
Joi, șeful adjunct al delegației 

Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud la Confe
rința de la Paris în problema viet
nameză, Tran Hoi Nam, a decla
rat la o conferință de presă că 
S.U.A. și administrația de la Sai
gon caută în mod deliberat să 
creeze obstacole pentru a întîrzia 
deschiderea conferinței. El a pre
cizat că lupta din Vietnamul de 
Sud pentru încetarea războiului 
de agresiune al S.U.A., pentru 
restabilirea păcii și pentru for
marea unui guvern de pace care 
să înceapă convorbiri cu F.N.E. 
crește în amploare la Saigon și 
în numeroase alte orașe.

în programul unui guvern de 
pace ar trebui să se prevadă în
ceperea unor convorbiri cu FJiX. 
respectarea libertăților democrati
ce, anularea ordinului de mobili
zare generală și a legii asupri 
stării de asediu, îmbunătățirea 
condițiilor de trai, scăderea cos
tului vieții și a prețului orezului, 
garantarea vieții și bunuriloi 
populației, înlăturarea polițiștilor- 
călăi.

Purtătorul de cuvînt a respins 
apoi ca absurdă ideea unei confe
rințe „a două părți", susținută, 
după cum se știe, de administra
ția de la Saigon și de SĂJ-A- 

în Humele delegației F.N.E., el 
a cerat ținerea conferinței în pa
tru. Tran Hoi Nam a adăugat că 
de ia sosirea la Paris, acum trei 
zile, a conducătorului delegației 
F.N.E., Tran Buu Kiem, și a altor 
membri ai delegației, a avut loc

BRATISLAVA 19 (Agerpres) 
— La 19 decembrie 1968 s-a 
semnat la Bratislava Planul 
de colaborare culturală și 
științifică între Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă pe 
anii 1969 /1970.

.Planul cuprinde un bogat 
schimb de oameni de știință, 
cadre didactice, oameni de 
cultură pentru documentare, 
specializare și schimb de ex
periență, legături directe' în
tre Institutele de învățămînt 
superior din cele două. țări.

în domeniul artei s-au pre
văzut turneele în R.S. Ceho
slovacă ale Teatrului -Național 
Ion Luca Caragiale, Filarmo. 
nicii de Stat din Cluj și coru
lui „Madrigal" la Festivalul 
internațional „Primăvara la 

al Comitetului de Stat al Plani
ficării al R.S.F.S.R.

Convorbirile 6-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.- ț ■■ ..

• CITIND suțse apropiate 
O.N.U., agenția France Presse 
anunță că Sargent Shriver, ac
tualul ambasador al Statelor 
Unite la Paris, a acceptat pos
tul de reprezentant permanent 
al S.U.A. pe lingă Organizația 
Națiunilor Unite. Richard Nixon 
a confirmat marți, în timpul 
vizitei ce a făcut-o la O.N.U/, 
că acest post va fi atribuit 
unui democrat.

• PREȘEDINTELE Venezue- 
lei, Râul Le.dni, a anunțat că 
peste 100 de deținuți politici vor 
fi amnistiați în următoarele 

' zile»' ■ 

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Lyndon Johnson, a fost inter- , 
nat miercuri la spitalul militar 
naval Bethesda (Maryland). Pur
tătorul de cuvînt al Casei Albe, 
George Christian, a declarat că 
Johnson a contractat g gripă.

• COMISIA pentru energia a- 
toîpică a S.U.A. a anunțat că la 
poligonul din statul Nevada a 
avut loc joi o experiență nucleă-

un schimb de vederi cu delegații 
R. D. Vietnam, în vederea elabo
rării unor propuneri constructive 
pentru organizarea primei ședințe 
a conferinței în. patru, la care se 
vor discuta chestiuni de procedu
ră.

Răspunzînd apoi la diversele 
întrebări ale ziariștilor, Tran Hoi 
Nam a arătat clar că, după păre
rea sa, reprezentanții guvernului 
de pace ar trebui în scurt timp să 
ia locul celor ai administrației ac
tuale de la Saigon, la conferința 
de la Paris.

„Acest guvern de pace, a su
bliniat el, își va alege reprezen
tanții săi spre a veni să discute 
cu reprezentanții F.N.E. la Paris 
diverse probleme privind Vietna
mul de Sud".

Încheierea sesiunii 
Consiliului General

al F.S.M.
Joi s-au încheiat la Berlin 

lucrările celei de a 18-a sesi
uni a Consiliului General al 
Federației Sindicale Mondiale.

In ultima sa ședință consiliul 
general a discutat și adoptat 
o serie de documente.

Consiliul general a dezbătut 
și aprobat o rezoluție generală, 
în cadrul discuțiilor pe margi
nea acestui document a luat, 
de asemenea, cuvîntul tovarășa 
Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
membru al Consiliului General 
al F.S.M., care a arătat că re
zoluția generală ar trebui să 
reflecte mai larg spiritul șFpro- 
punerile făcute în dezbateri, ca 
F.S.M. să pună accentul pe pro
blemele specific sindicale, pe 
revendicările economice și so
ciale ale celor ce muncesc și 
ale organizațiilor lor sindicale.

După includerea amenda
mentelor prezentate atît de de
legația română cît și de alte 
delegații sesiunea a adoptat re
zoluția generală.

Hotârînd convocarea celui 
de-al 7-lea Congres Sindical 
Mondial între 17 și 31 octombrie 
1969 la Budapesta, rezoluția 
arată că F.S.M. va folosi pregă
tirile în vederea Congresului 
pentru a-și întări caracterul el 
de organizație’ sindicală, demo
cratică, de masă și de clasă, în 
cadrul căreia fiecare centrală 
sindicală națională își deter
mină liber orientarea pe baza 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
solidarității internaționale.

Praga“, precum și primirea 
Filarmonicii de Stat slovace 
și a unui ansamblu folcloric 
din Cehoslovacia la Festivalul 
și concursul internațional de 
folclor di,n România și a altor 
formații artistice. .

, Se prevede, de asemenea, o 
largă colaborare între uniunile 
de creație, studiourile- cinema
tografice, radio și țefeviziunile 
din cele, două țări.

Cu prilejul aniversării a 25 
de ani cie la eliberarea celor 
două țări, se vor organiza re
ciproc zile consacrate. culturii 
românești cehe și slovace, gale 
de filme, expoziții de artă 
plaătică, carte, fotografii artis
tice și documentare și alte 
acțiuni care vor marca reali
zările obținute de cele două 
țări în anii construcției so
cialismului.

din cîte au fost efectuate vreo
dată, Explozia a avut o putere 
de 60 de drî măi mare decît cea 
a bombei atomice, care a fost a- 
runcată asupra Hiroșimei în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. Deși, încărcătura ex
plozivă. de o megatonă a fost 
plasată la, o adîncime de 1402 
metri, unde de șoc au fost în
registrate timp de șase secunde 
la o depărtare’ de 400 km. La 
efectuarea acestei experiențe au 
fost admiși, pentru prima oară 
după 1958, corespondenți de 
presă.

• LA VARȘOVIA și Bydgoszcz 
a fost prezentat în premieră fil
mul românesc „Răpirea fecioa
relor". Publicul spectator a pri
mit cu căldură șl interes filmul 
prezentat.

• VECEA FEDERALĂ a 
Skupștinei Federale a adoptat 
miercuri proiectul celor 13 a- 
mendamente Ia Constituția 
R.S.F.I. care, după ce au fost 
adoptate anterior de Vecea po
poarelor, capătă un caracter de
finitiv.

Potrivit noilor amendamente, 
R.S.F.I. este compusă din Repu
blicile Socialiste Bosnia și Her- 
țegovina, Croația, Macedonia, 
Muntenegru, Serbia și Slovenia 
— avînd două provincii socialis- 

în urmă cu opt ani, Ia 20 de
cembrie 1960, într-un sat din jun
glă în apropierea Saigonului, a 
axut loc un eveniment istoric, de 
mare însemnătate în viața po
porului sud-vietnamez : Congre
sul consultativ al Frontului Națio
nal de Eliberare. La acea data, re
prezentanți ai peste 20 organizații 
de masă, partidele politice, grupări 
religioase, organizații de tineret și 
studențești au hotărît să se înca
dreze în lupta comună pentru e- 
li berar ea sudului Vietnamului, 
pentru înlăturarea marionetelor 
saigoneze și pentru încetarea in
tervenției militare americane.

Desfășurarea ulterioară a eveni
mentelor proiectează asupra aces
tui moment lumina unor semni
ficații deosebite. Cei opt ani de 
existență ai Frontului Național do 
Eliberare sînt ani de luptă eroică, 
plină de numeroase jertfe. Abne
gația, eroismul, spiritul de sacri
ficiu ale luptătorilor Frontului 
Național de Eliberare au făcut ca 

, puternica mașină de război ame- 
t ricana să se împotmolească fără 
: ieșire în mlaștinile Mekongului, în 
pădurile și desișurile Platourilor 
înalte, pretutindeni pe pămîntul 
Vietnamului de sud.

Sub conducerea Frontului Na
țional de Eliberare, patrioții sud- 
vietnamezi au dat și dau puternice 
lovituri intervenționiștilor ameri
cani, aliaților lor, trupelor saigo
neze. în ciuda faptului că trebuie 
să înfrunte un corp expediționar 
cu un efectiv de peste o jumătate 
de milion de oameni, la care se 
adaugă cei 800 000 de sol
dați ai regimului sud-vîetna- 
mez și ceilalți „aliați“ ai 
S.U.A., trupele F.N.E. dețin 
ferm inițiativa în lupta. Pier
derile provocate inamicului în pe
rioada care s-a scurs de la crearea 
Frontului Național de Eliberare 
gînt elocvente : sute de mii de mi
litari dușmani au fost scoși din 
luptă, mii de avioane și elicop
tere au fost doborîte și avariate, 
peste 25 000 de vehicule militare 
au fost distruse, sute de mii de

Apelul C. C. 
al F.N.E.
Comitetul Central al F.N.E. 

a dat publicității un apel a- 
dresat poporului sud-vietna
mez și luptătorilor din for
țele armatei populare de eli
berare.

Comitetul Central al F.N.E. 
relevă că declarația în cinci 
puncte în care este exprimată 
poziția justă privind reglemen
tarea politică a problemei 
Vietnamului de su'd a fost 
sprijinită și aprobată călduros 
de toți concetățenii și de opi
nia publică progresistă din în
treaga lume.

Noi cerem cu hotărîre ca 
S.U.A. să renunțe pentru tot
deauna la toate acțiunile care 
atentează la securitatea și su~ 
veranitatea R. D. Vietnam^ să 
înceteze războiul agresiv în 
.Vietnamul de sud, să retragă 
toate trupele .și mijloacele mi
litare americane și ale țărilor 
aliate din Vietnamul de sud, 
pentru a da posibilitatea po
porului sud-vietnamez să-și 
rezolve singur problemele in
terne în conformitate cu pro
gramul politic al F.N.E., fără 
amestec din afară, astfel ca 
poporul vietnamez din cele 
două părți ale țării să rezolve 
problema reunificării Vietna
mului fără intervenție străihă.

te autonome Voivodina și Koso
vo. Kosovo este noul nume al 
fostei provincii autonome Koso
vo și Metohia,

• LA MOSCOVA a avut loc 
a 16-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru coor
donarea cercetărilor științifice 
și tehnice. La ședință au parti
cipat delegații ale țărilor mem
bre C.A.E.R. — Bulgaria, Ce
hoslovacia. R. D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S., precum și delegația 
Iugoslaviei. în calitate de ob
servator a participat o delegație 
de reprezentanți ai Cubei. Șe
dința comisiei ș-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

• ÎNTR-O declarație făcută 
în Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.N.U., reprezentan
tul Japoniei, Senjin Tsuruoka, 
a anunțat că primul satelit 
științific japonez urmează să 
fie lansat. în 1973.

Consiliul de Miniștri al 
R. F. a Germaniei l-a însăr
cinat pe ministrul de interne, 
Ernst Benda, să informeze 
Comitetul de organizare al 
jocurilor olimpice de la 
Miinchen că garantează des
fășurarea competițiilor în 
conformitate cu regulamen
tele Comitetului internațio
nal olimpic. Agenția France 
Presse apreciază că această 
hotărîre semnifică faptul că 
guvernai vest-german nu se 
va opune prezenței drapelu
lui și emblemelor R. D. Ger
mane la jocurilor olimpice 
din 1972 de la Munchen. 

tone de armament și muniții au 
fost capturate de către patrioți.

Ca urmare a victoriilor obținute 
zona eliberată, controlată de 
F.N.E., se întinde pe aproximativ 
patru cincimi din teritoriul Viet
namului de sud, înglobînd peste 
10 milioane de locuitori. în po
fida condițiilor grele ale războiu
lui, populația zonelor eliberate 
sprijinind din plin Frontul Națio
nal de Eliberare, reprezentantul 
său autentic — își organi
zează cu succes munca sa pașnică. 
Seculara îndeletnicire a lo
cuitorilor de pe aceste me
leaguri — cultivarea orezului 
— cunoaște o dezvoltare con
tinua. Peste 2,5 milioane de 
ha de pămînt au fost îm
părțite țăranilor săraci. în plină 
junglă au apărut școli; un mili
on și jumătate de copii frecven
tează școlile de diferite grade, iar 
zeci de mii de adulți urmează 
școli complementare. Tot aici, în 
inima junglei, funcționează o fa
cultate de medicină. 17 naționali
tăți din zona Platourilor înalte 
au, în prezent, scriere proprie și 
program de învățămînt în limba 
maternă. Rețeaua serviciilor me- 
dico-sanitare s-a ramificat pînă 
în cele mai îndepărtate cătune.

Bucurîndu-se de sprijinul popu
lației și exercitîndu-și treptat fun
cțiile de organ al puterii politice 
și de stat în zonele eliberate, 
Frontul Național de Eliberare a 
realizat unirea tuturor forțelor și 
elementelor patriotice în lupta 
pentru înfăptuirea unui program 
politic comun. El a organizat cu 
succes armata de eliberare sud- 
vietnameză, detașamentele de par
tizani și grupe de auto-apărare lo
cală, care dau lovituri puternice 
agresorilor. Congresul extraordi
nar al F.N.E. a adoptat programul 
său politic, document de mare în
semnătate pentru coordonarea și 
desfășurarea luptei împotriva in
vadatorilor. Subliniind cu claritate 
aspirațiile fundamentale ale po
porului sud-vietnamez, programul 
preconizează o largă unire a tu
turor păturilor populației sud-viet- 
nameze pentru salvarea națională, 
pentru realizarea independenței, 
democrației, păcii și neutralității, 
pentru reunificarea pașnică a țării. 
r Frontul 'Național de Eliberare 
din Vietnsmiui de suda se bucura 
de iih amplu prestigiu și sprijin 
pe piăn iritCYnațibnal. F.N:E. ate 
reprezentanțe permanente în ma
joritatea țărilor socialiste (o ase
menea reprezentanță a fost des
chisă în cursul acestui an la Bu
curești) ; reprezentanțe și oficii de
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Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Secretar general al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român, președintele Cf^i’iului 
de Stat al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe W urcr, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii S2®,liste 
România, și Ștefan Voitcc, Președintele Marii AdunărWațio- 
nale a Republicii Socialiste România au trimis o telegraȚaă de 
felicitări Excelenței sale Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiu
lui Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, în care, printre altele, se arată : „Mani- 
festîndu-și simpatia și solidaritatea cu lupta eroică a poporu
lui sud-vietnamez împotriva agresiunii Statelor Unite ale A- 
mericii, partidul și guvernul țării noastre, poporul român își 
reafirmă și cu acest prilej hotarîrea de a-i acorda sprijin in
ternaționalist pînă la victoria deplină a cauzei sale drepte.

România își exprimă speranța că tratativele de la Paris, cu 
participarea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, vor începe cit mai curînd și că ele vor duce Ia încetarea 
oricăror operațiuni militare ale interventioniștilor, la retrage
rea trupelor străine de pe pămîntul Vietnamului, pentru ca 
popprul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve problemele fără 
nici un amestec din afară.

Urăm neînfricatului popor din Vietnamul de Sud succes de
plin în lupta pe care o duce, sub conducerea Frontului Națio
nal de Eliberare, pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de liber
tate, independență și reunificare a patriei".

Cu prilejul celei de-a 8-a aniversări a creării Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de Sud, Comitetul național 
de solidaritate cu lupta poporului vietnamez și Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia și Africa au trimis o tele
gramă de solidaritate Comitetului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare.

Cu același prilej, Uniunea Generală a Sindicatelor din Româ
nia, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Stu
denților din România și Consiliul Național al Femeilor au tri
mis telegrame de solidaritate organizațiilor similare din Viet
namul de Sud.

Illixon despre politica 
externă a S.U./L

Președintele ales al S.U.A., Richard Nixon, a acordat un in
terviu ziarului canadian „LA PRESSE" în care s-a ocupat do 
direcțiile principale ale politicii externe a Statelor Unite sub 
administrația sa.
„Statele Unite — a spus el — 

nu pot să pretindă să conducă 
comunitatea mondială. Nu este 
vorba de izolaționism, dar este 
clar că 200 milioane de ameri
cani nu vor putea asigura nici 
securitatea militară și nici dez
voltarea economică a 2 miliar
de de ființe umane". Subliniind 
că S.U.A. ar putea acorda unor 
țări „o protecție militară sau un 
ajutor economic", dacă le cer 
acest lucru Nixon a adăugat că 
Statele Unite „nu vor putea să 
ducă un război pentru un alt 
popor, în locul acestuia".

Referindu-se la problema vi
etnameză, președintele ales și-a 
exprimat părerea că „Statele 
Unite trebuie să pună capăt cît 
mai repede posibil acestui con
flict, pe baza unui compromis 
onorabil și în urma tratativelor". 
El a afirmat că S.U.A. „doresc 
să asigure poporului sud-vietna
mez dreptul de a hotărî liber asu
pra soartei sale" și a adăugat că 

informații se găsesc, de aseme
nea, într-o serie de state din Eu
ropa occidentală și Orientul A- 
propiat. F.N.E. a aderat, în cali
tate de membru oficial, la 12 or
ganizații internaționale.

Din prima clipă a luptei sale 
drepte, poporul vietnamez s-a bu
curat de solidaritatea frățească, 
de ajutorul multilateral al Româ
niei socialiste. Numeroasele mani
festații de solidaritate și sprijin 
desfășurate în țara noastră au con
stituit tot atîtea prilejuri de rea
firmare a sprijinului față de lupta 
eroică a poporului vietnamez, de 
încredere în victoria sa finala. 
Declarațiile conducătorilor de par
tid și de stat ai țării noastre au 
exprimat în repetate rinduri prie
tenia trainică, frățească, hotarîrea 
poporului român de a ajuta popo
rul vietnamez, pînă la capăt, în 
lupta eroică împotriva invadatori
lor străini pentru dreptul său sacru 
de a fi stăpîn pe propria soartă. 
La recenta ședință jubiliară a Ma
rii Adunări Naționale consacrată 
sărbătoririi semicentenarului uni
rii Transilvaniei cu România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
sublinia :

„încetarea bombardamentelor a- 
mericane asupra Republicii De
mocrate Vietnam, act salutat de 
opinia publică din țara noastră 
ca și de întreaga omenire pro
gresistă, trebuie urmat acum —» 
pe baza tratativelor dintre părți — 
la care să participe și Frontul Na
țional de Eliberare d’^JTetnamuI 
de sud — de încet^Hț* oricăror 
operațiuni militare al» e»|ervențio- 
niștilor în Vietnam, dfe rbtragerea 
trupelor străine de pe pămîntul 
Vietnamului. Solidar cu bravul 
popor vietnamez, căruia i-a acor
dat și-i acordă întregul său spri
jin internaționalist, poporul ro
mân consideră că singura modali
tate de instaurare a păcii în a- 
ceastă parte a lumii este ca Viet
namul să fie lăsat să-și rezolva 
problemele fără nici un amestec 
din afară“

Cu prilejul împlinirii a opt ani 
de Ia constituirea Frontului Nâ- 
ționakde Eliberare din Vietnamul 
de sud, transmitem eroicii popu
lații ,ștyd-viețnameze, tinerei sale 
generații, un cald salut din par
tea poporului și tineretului ro
mân urarea de a obține noi 
succese în lupta sa dreaptă, e- 
roică.

IOAN TIMOFTE

„noi trebuie să evităm să aven 
alte Vietnamuri".

în legătură cu relațiile dintre 
S.U.A. și Europa occidentală 
Nixon s-a pronunțat în favoares 
unei întăriri a alianței atlantice 
„Noi, a spus el, trebuie să că
utăm mai puțin să dăm lecți 
aliaților noștri și să acordăm c 
atenție mai mare sfaturilor loi 

Guvernul american a luat preș 
multe hotărîri fără să-și consul
te aliații". în ce privește situații 
din Orientul Apropiat, el a afir 
mat că „această regiune —^art 
o importanță vitală și probleme 
le ei se leagă de problemele Eu
ropei, Asiei și Africii. înainte df 
toate noi trebuie să încercăm si 
dezamorsăm acest butoi cu pul
bere...". Deși a declarat că poli
tica S.U.A. „trebuie să ia îr 
considerație realitatea existenței 
Chinei", Nixon a expus vechea 
poziție americană față de R.P. 
Chineză, care printre altele, se 
opune restabilirii drepturilor a- 
cestei țări la O.N.U.
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