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CUTIV AL CONSILIULUI
NATIONAL AL FRONTULUI

UNITĂȚII SOCIALISTE "j
In ziua de 27 decembrie 

a.c. a avut loc, sub președin
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ședința Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste.

Biroul Executiv a examinat 
și aprobat propunerile de 
candidați ai Frontului Unită
ții Socialiste pentru alegerile 
de deputați în Marea Adu
nare Națională.

De asemenea, Biroul Exe
cutiv a desemnat reprezen
tanții Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste; 
în Comisia Electorală Cen
trală.

CE ANUME DĂ PERSONALITATE SATULUI DV ? CE 
SCHIMBĂRI DEOSEBITE AU ADUS ULTIMII DOUĂZECI 
ȘI CINCI DE ANI LOCULUI ÎN CARE V-AȚI NĂSCUT ? CE 
NOI REALIZĂRI SE ANUNȚA PENTRU ANII CE VIN ? Sînt 
trei întrebări pe care le-am adresat, în aceste zile, mai multor 
oameni din satele noastre. De fapt, aceste întrebări aparțin 
interlocutorilor noștri înșiși. Sînt trei întrebări — și nu sînt 
singurele — pe care și le adresează sieși omul satului.

CHELTUIELI DE LA BUGET PENTRU NEVOI
LE COMUNELOR (ÎNVAȚAMINT, SĂNĂTA
TE, ACTIVITATE AGRO-ZOOVETERINARA 5.430 ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR

în aceste zile de sfîrșit de an, în acest anotimp de sinteză 
și de bilanț. Răspunsurile la astfel de întrebări sînt multiple, 
ele țin de trăsăturile particulare ale fiecărui sat Dar în 
esența lor, ele se compun într-o imagine unică, desenînd tra
iectoria dezvoltării în timp și pe toate planurile a satului 
românesc contemporan.

Iată cîteva din aceste numeroase răspunsuri, ai căror autori
— oameni ai satului in accepția strictă a termenului, oameni 
care, de cînd s-au născut, au respirat numai aerul comunei lor
— ne pun în față niște veritabile „fișe de observație" bazate 
pe faptele cele mai riguroase.

SESIUNII MARII

SATUL CONTEMPORAN -
UN PEISAJ SOCIAL IN CON
TINUĂ TRANSFORMARE

GHEORGHE PRUN — Stoi- 
cănești, Județul Olt j „1) Per
sonalitatea, cred cu, e dată co
munei noastre de către coope. 
ratlva agricolă. Aid, aș zice, e 
vatra care încălzește și dă suflet 
întregii case a satului. Datorită 
rezultatelor cooperativei, ne-a 
obișnuit să socotim cu milioa
nele și cînd vorbim de averea 
obștească, și cînd ne referim la 
veniturile noastre. Calculele pe 
care le-am făcut noi arată, pînă 
la urmă, un lucru simplu și 
dar i în 1944, hectarul de pă- 
mînt ne aducea un venit de zece 
os mai mlo decît ne-a adus a- 

acesta! 2) Și la această în
trebare, încep tot cu cooperativa 
agricolă. Adaug apoi construc
țiile de interes public ridicate 
în ultimii ani; două clădiri de 
școală (într-una funcționează li
ceul), căminul cultural cu a- 
proape o mie de locuri, maga
zinul universal, baia, grădinița, 
peste o mie de case noi. Și mai 
adaug, tot aici, formațiile artis
tice ce s-au constituit în comu
na noastră, electrificarea, cine
matograful. S) Perspectiva ? Creș
terea numărului de automobile 
proprietate personală (primele au
• •••••

și început lă apară), canalizarea, 
asfaltarea tuturor ulițelor".

TEODOR MAGfflAR — Mi- 
dăraș județul Bihor : „1) Hăroida 
oamenilor, care se vădește și dă 
roade în producții mari, în ve
nituri bune, în nivelul nostru de 
trai. 2) Lumina electrică a 
intrat în toate casele, tractorul a 
înlocuit cu totul atelajul tras de 
cal, iar construcțiile noi — școa
lă, cămin cultural, case de lo
cuit, cinematograf — dau o altă 
înfățișare comunei noastre. 3) 
Vom avea, în viitorul apropiat, 
o creșă și o grădiniță pentru 
copiii cooperatorilor; se va in
troduce canalizarea".

ION SPĂTARELU — comuna 
Gheorghe Doja, județul Ialo
mița : „1) Puterea economică a 
cooperativei agricole, faptul că 
ceea ce se cuvine ca retribuție 
la o zi muncă înseamnă contra
valoare a 5.5 kilograme zahăr, 
ori a unei cămăși de calitate 
bună. 2) Electrificarea, căminul 
cultural, școala, magazinul și, 
mai ales, casele noi, construite 
de membrii cooperatori, lucru
rile frumoase care împodobesc 
aceste case. 3) Asfaltarea și pie
truirea ulițelor satului".

CONSTANTIN STRUNOIU 
— Brădești, județul Dcb : J.) 
Plantațiile de vie si pont rea
lizate cu sprijinul satnlm, și care 
umplu dealurile unde altădată 
erau numai mărăcin ișurt In 
plus : două mari complexe zoo
tehnice de stat, cu ale câror 
rezultate ecoDoacoe ne rr---4-—. 
cu toții, fiindcă sznt printre cei* 
mai bune din toată Ohesria. 2) 
Schimbările petrecute în viața 
comunei ? Sînt multe și de mare 
preț pentru nou A fost asfaltată 
șoseaua ce străbate, de-a hmzul. 
șase din cde zece sate aparținâ- 
toare; au fost ccustrurie două 
«coli noi și două căg.mr cultu
rale ; comuna a fost electrif: - 
cată. 3) Un mnzeu comunal 
fiindcă satul nostru stă pe va
tra unei vechi cetăți dacice) și 
încă o școală netă "

EMURLA SABRI — Coba- 
din, județul Constanța: J) Știu 
eu ? Poate faptul că, de rr?: 
mulți ani, culegem cele mai mari 
producții de grfu din Dobro- 
gea ; că de doi ani la rfnd ocu
păm locul întfi pe țară ! 2) Intre 
Cobadinul de azi și cel de ieri 
e o distanță mare, foarte mare. 
Satul e altul. Avem școală nouă,

toti cei caxe.o doresc, apă la 
rZ't"~ toată cnmnirf 

vasile nemelniciuc —

IW HAST Șl MOBILIZATOR 
PROGRAM DE MM

însuflețită chemare la întrecere lansată de 
organizațiile de partid ale municipiului Bucu
rești și județului Timiș, de institutele de cerce
tări și proiectări din sectorul 7 al Capitalei a de
terminat, în conferințele organizațiilor județene 
de partid și în plenarele extraordinare ale a- 
cestora o profundă și multilaterală dezbatere 
și analiză asupra resurselor și posibilităților de 
care se dispune, înscriind în agenda activității 
viitoare angajamente mobilizatoare în vederea 
realizării și depășirii prevederilor planului de

stat stabilit pentru cel de-al 4-lea an al cin
cinalului în toate domeniile de activitate, anga
jamente la realizarea cărora tineretul este 
dator să participe cu tot entuziasmul și elanul 
său.

Continuînd publicarea însuflețitelor angaja
mente cu care colective de muncă din întreaga 
țară răspund chemării la întrecere în ziarul 
de astăzi, înserăm extrase din răspunsurile unor 
instituții științifice și de cercetare, ale colecti
velor didactice din instituții de învățămînt su
perior.

Scrisoarea adresată de Prezidiul Academiei 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

„Prezidiul Academiei Repu
blicii Socialiste România, în
trunit astăzi, 26 decembrie 
1968, a analizat cu deosebită 
atenție sarcinile importante 
care stau în fața Academiei 
în procesul aplicării consec
vente a indicațiilor trasate de 
partid privind orientarea în
tregii activități științifice spre 
cerințele progresului material 
și spiritual al țării.

Ideea programatică cuprinsă 
în lucrările Congresului al IX- 
lea al P.C.R. de a transforma 
progresiv știința într-o forță

de producție a societății noas
tre, idee reluată și îmbogăți
tă în cuvintările dumneavoas
tră rostite la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 16—17 decembrie 
a.c. și la Conferința organiza
ției de partid a municipiului 
București, a avut un profund 
răsunet în conștiința tuturor 
lucrătorilor pe tărîm științific.

Prezidiul Academiei consi
deră între datoriile sale de 
mare actualitate de a sprijini 
eforturile cercetătorilor din 
unitățile proprii îndreptate 
spre realizarea de produse și

tehnologii noi, spre îmbună
tățirea calității produselor și 
perfecționarea tehnologiilor e- 
xistente, spre continua amelio
rare a organizării producției 
și a muncii, spre alte direcții 
ale înfăptuirii progresului teh
nic în economia națională. De 
asemenea. Academia înțelege 
că trebuie intensificată preo
cuparea pentru ca cercetările 
fundamentale pe care le între
prinde să fie orientate cu pre
cădere spre soluționarea în

(Continuare în pag. a IV-a)

Șipote. județul Iași: „1) Tot 
ceea ce am realizat m acești 
ani. cu sprijinul statului socialist 
și prin munca noastră, a făcut 
ca satul nostru să aibă o alta 
faânâ. o „personalitate", cum 
spuneți dv„ muk mai puternici. 
2) Pe plan economic, în urma 
constituirii cooperativei agricole, 
veniturile reale pe familie au 
sporit mereu. Ele au crescut în 
1968 — comparativ cu 1960, pri
mul an de rr-rme-ă în cnmun — 
de câteva ori. Foarte puțini sînt 
cei ce nu și-au ridicat case noi. 
Ne-am electrificat comuna, am 
construit cămin cultural nou și 
școală generală nouă. Avem și 
dispensar medical. 3) Foarte cu- 
nnd, mai precis anul viitor, vom 
avea Ia Șipote o bază sportivă 
foarte frumoasă. La școală va fi 
amenajat un laborator complet 
și un muzeu. în câțiva ani, va fi

gata alimentarea cu apă, și, așa 
cum prevede planul de sistema
tizare, vor dispare diferențele 
între înfățișarea satului de cen
tru și cea a celor aparținătoare".

★
Rispunsvri diferite, primite de 

la oameni diferiți, aflați în dife
rite colțuri de țară... Răspunsuri 
care se ordonează. însă, toate, 
în jurul acelorași linii de sens :

2. Cooperativa agricola — cen
tru de gravitate al vieții satului

Astăzi. satul se recomandă prin 
cooperativa agricolă. Este cartea 
hn de vizită, frumusețea, mîn- 
dria și puterea lui. Cînd rostești 
numele unor comune ca Stoica- 
nești. Biled, Sîntana, Goicea 
Mare, Comana, Romanu, Pechea 
Săyeni, Valea lui Mihai. Tg 
Lăpnș, Șipote. Luna — dar cîte 
zeci și sute de nume n-ar putea 
fi înșirate aid! — prin minte 
îți defilează, paralel cu ulițele 
modernizate, lanuri de gnu cu 
spicul dt vrabia, cirezi de ani-

GH. FECIORU

'Continuare în pag. a IlI-a)

ADUNĂRI NAȚIONALE
poi pe articole și supus votu
lui deputaților.

Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu 
bile, Legea privind impunerea 
veniturilor realizate din ac
tivități agricole.

Deputatul Maxim Berghi- 
anu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării a pre
zentat apoi expunerea la pro
iectul de Lege privind amorti
zarea fondurilor fixe, iar 
deputatul Aurel Vijoli, pre
ședintele Comisiei economico- 
financiare a prezentat rapor-

Tn cursul dimineții de vineri 
au continuat lucrările 

K de-a XH-a sesiuni a 
de-a V-a legislaturi a 
Adunări Naționale.

™ La sosirea în sala de șe
dințe, deputății și invitații au 

• intlmpinat cu aplauze îndelun
gate pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 

• Maurer. Gheorghe Apostol,
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 

A Trofin, Hie Verdeț, Maxim 
” Berghianu, Janos Fazekas.

Petre Lupu. Manea Mănescu, 
Leonte Răutu. Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu.

Erau prezenți membrii Con
siliului de Stat.

In tribune se aflau nume
roși invitați, șefi ai misiunilor 
diplomatice, ziariști români 
și corespondenți ai presei 
străine.

Ședința a fost condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale.

In continuarea ordinei de zl, 
ministrul finanțelor, Virgil 
Pîrvu, a prezentat expunerea 
la proiectul de Lege privind 
impunerea veniturilor reali
zate din activități agricole. 
Raportul comisiilor econo- 
mico-finariciată, pentru agri
cultură și silvicultură și ju
ridică a fest ținut de deputatul 
Vasile Mateescu, președintele 
Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură.

La dezbaterea generală a- 
supra acestui proiect de lege 
au luat cuvintul deputății 
Vasile Vîlcu, președintele 
Uniunii Naționale a coopera- 

A tivelor agricole de producție, 
” Iosif Orban, inginer agronom 

ia cooperativa agricolă de pro- 
A ducție din Păpăuți, județul 
” Covasna, Maria Zidaru, pre

ședinta cooperativei agricole 
A de producție din comuna 
w Păulești, județul Satu Mare, 

Ion Drăghici, președintele 
A cooperativei agricole de pro- 
w ducție din comuna Putineiu, 

județul Ilfov, loan Popa, pre- 
£ ședințele cooperativei agri

cole de producție din Bălcaciu, 
județul Alba, și Nicolae Tă- 

” bîrcă, prim-secretar al Comi
tetului județean Dîmbovița al 

® P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean.

ț Proiectul a fost discutat a-

celei 
celei 

Marii

tul acestei comisii și al co
misiei juridice la proiectul de 
lege respectiv.

După discutarea pe articole, 
proiectul de lege a fost supus 
votului deputaților.

Cu amendamentele propuse 
de deputați, Marea Adunare 
Națională a adoptat prin vot 
secret, cu bile, Legea privind 
amortizarea fondurilor fixe.

Trecîndu-se la uitimul 
punct de pe ordinea de zi, to
varășul George Macovescu,

»

Pe șantier, la începerea programului

(Continuare în pag. a IlI-a)

CEAUSESCU
3 Ot ACTIVIȘTI

Ai p. c. u. s
Vineri la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, împreună cu tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit dele
gația de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce 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

C.C. al P.C.R., face o vizită în. 
țara noastră.

La primire au luat parte to
varășii Aldea Militaru, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Andrei 
Cervencovici, membru suple
ant al C.C. al P.C.R.

A fost prezent I. S. Ilin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

Nu mi-am asumat niciodată răspunderea de 
a mă exprima, fie prin scris, fie prin viu grai în 
numele unei generații, în numele unei colecti
vități tinere de intelectuali din care inevitabil 
fac parte. Profesez actul scrisului cu teamă și 
avînd veșnic în fața mea obsesia că. ceea ce 
gîndesc sau exprim la un moment dat poate 
risca să fie răsunetul prea accentuat al propriei 
subiectivități. Faptul acesta mă urmărește con- 
trolîndu-mi toate acțiunile.

Surprind ades în ele reacții și atitudini care 
pot fi ușor identificate ca aparținînd nu numai 
exclusiv mie, și spunînd aceasta reafirm un loc 
comun : aceea că involuntar, chiar, încercînd 
cu ardoare a imprima propriei personalități o 
individualitate aparte, aceasta nu poate fi des
prinsă de un context general cu care este deja 
familiarizată. Cu sau fără suspiciunile pe care 
le am față de mine însumi în momentele cînd 
simt nevoia a vorbi în numele unei colectivități 
fac parte din ea și îi împrumut tensiunile, febri
litatea, aspirațiile secrete sau manifeste. In 
special acestea din urmă. După douăzeci de ani 
de revoluție socialistă cei ce ne simțim sau sîn- 
tem întrucîtva tineri avem năzuințe comune, 
speranțe comune, impulsuri și dorințe comune.

GÎND DE
GENERAȚIE

GRIGORE ARBORE

Trăim în mijlocul unei societăți pentru care țe
lul suprem este afirmarea valorilor umane și 
sprijinirea dezvoltării lor. Era firesc, deci, ca in
tr-un asemenea context legăturile între noi să 
fie marcate de aspirația nobilă spre progres, 
spre perfecționarea omului.

Socialismul este singura posibilitate de exis
tență a României moderne, este unica ei șansă 
de integrare în civilizația universală cu o con
tribuție de tip mctjor, capabilă a exprima capa
citățile constructive ale poporului nostru. Aceas
tă tendință de integrare în universal își pune 
însemnul nobil pe tot ceea ce în ultimii ani s-a 
ridicat sub ochii noștri. își pune însemnul asu
pra cugetului și sentimentelor noastre căci nici- 
unul dintre noi nu a stat pasiv. Istoria a fost 
în acești ani un clocot dinamic, de jertfă și sa
crificiu, de împliniri și victorii greu dobîndite. 
Părtași ei și evenimentelor sale multi dintre noi 
au vibrat la unison cu ea străduindu-se să înțe
leagă procesul delicat de pătrundere în viito
rul întrevăzut poate cîteodată, cu stîngăcie, 
dar dorit întotdeauna cu ardoare de anteceso
rii noștri. Căci pentru a realiza o construcție te
meinică nu este necesară numai munca depusă 
'a înălțarea ei, ci și o înțelegere și o pricepere

(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
RAPORTUL COMISIEI JURIDICE 

SI Al COMISIEI ADMINISTRATIVE ->
prezentat

Comisia Juridică și Comi
sia administrativă ale Marii 
Adunări Naționale, întrunite 
tn ședință de lucru în zilele 
de 21, 22, 25 noiembrie și 23 
decembrie 1968, au examinat 
și discutat proiectul de lege 
privind comisiile de judecată.

S-a1 constatat că prevederile 
proiectului corespund întru 
totul scopului pe care și-l pro
pune reglementarea pe care 
o dezbatem. Prin proiectul de 
lege se creează și se asigură 
cadrul juridic necesar orga
nizării și funcționării în cît 
mai bune condiții a comisiilor 
de judecată, organe obștești 
de influențare și de jurisdic
ție, alese de oamenii muncii, 
care vor contribui la respec
tarea legilor și la combaterea 
manifestărilor antisociale, 
prin îndeplinirea atribuțiilor 
largi care le revin în ceea ce 
privește împăcarea părților 
In unele pricini, judecarea 
abaterilor de la regulile de 
conviețuire socială, a litigii
lor de muncă, precum și a u- 
nor litigii patrimoniale.

In urma discuțiilor care 
au avut loc, Comisia juridică 
șl Comisia administrativă, 
precum și unii tovarăși de- 
putați, care au făcut propu
neri în baza publicării proiec
tului în ziare, au propus la 
proiectul de lege următoarele 
îmbunătățiri, care au fost ac
ceptate de către inițiatorul 
proiectului de lege și incluse 
în textul care este astăzi pre
zentat Marii Adunări Națio
nale i

La art. 2 litera a s-a propus 
a se da textului o formulare 
mai cuprinzătoare, noua re- 
dacțiune a textului fiind i

„a> In întreprinderi, orga
nizații economice, instituții 
și celelalte organizații socia
liste de stat, pe lingă comite
tele de direcție și, respectiv, 
țrganele de conducere ale a- 
cestora".

La art. 5 s-a propus să se 
precizeze că membrii comisii
lor de judecată se aleg în 
condițiile legii de față, în a- 
cest fel făcîndu-se trimitere 
și la condițiile din articolul 1 
al proiectului.

■v De asemenea, s-a propus să 
se precizeze că membrii aces
tor comisii trebuie sâ fie per
soane majore și că membrii 
comisiilor de judecată de pe 
Ungă comitetele executive

IWWfl 11 PROIECFUL III FFGE l'llllllll 
IMPDNEREN VIAIIIIliHGIi 1Î1AII/HL 

DIN AGIIEIIAII II Will I 
prezentată de tovarășul VIRGIL PÎRVU, 

ministrul finanțelor
Proiectul de lege privind 

impunerea veniturilor reali
zate din activități agricole, 
eare vă este prezentat spre 
examinare și adoptare, izvo
răște din necesitatea obiectivă 
de a așeza contribuția țărăni
mii pe principii noi, mal 
drepte, astfel încît sistemul de 
Impozite să devină un instru
ment mal activ de promovare 
a echității tn sfera veniturilor 
populației. Așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la întîlnirea condu
cerii de partid cu președinți 
ai cooperativelor agricole și al 
uniunilor cooperatiste jude
țene, proiectul de lege are 
menirea să îmbine tn mod ar
monios interesele generale ale 
Statului cu cele ale țărănimii, 
ale cooperatorilor și necoope
ratorilor, constituind totodată 
un stimulent în dezvoltarea 
producției agricole și consoli
darea continuă a cooperative
lor.

Corespunzător politicii par
tidului, bazată pe democratis
mul profund al orînduiril 
noastre socialiste, acest pro
iect a fost dezbătut în 
toate cooperativele agricole, 
in adunări generale la sate, 
tn presă. Zeci de mii de 
țărani, specialiști din agricul
tură, lucrători din aparatul de 
partid și de stat și-au spus cu 
acest prilej cuvîntul în legă
tură cu prevederile proiectu
lui. In adunările care au avut 
loc, imensa majoritate a țără
nimii a apreciat justețea pro
iectului de lege, oportunitatea 
măsurilor preconizate. Suges
tiile șl propunerile făcute în 
cadrul dezbaterilor au contri
buit la îmbunătățirea proiec
tului și apreciem că, în actuala 
lui formă, corespunde cerințe
lor șl realităților din agricul
tură, din economia noastră 
națională.

In această incintă a Marii 
Adunări Naționale, în anii re
gimului nostru, au fost adop-

de deputatul TRAIAN
ale consiliilor populare se aleg 
dintre persoanele domiciliate 
în localitățile de la sediul a- 
acestor comitete.

La articolul 11, alineatul 
penultim, s-a precizat că stri
căciunile provocate locuințe
lor, precum și instalațiilor co
mune din imobilele proprie
tate de stat, aflate în admi
nistrarea operativă a organi
zațiilor socialiste cu care an- 
gajații se află în raporturi de 
muncă, săvîrșite de aceștia 
cu intenție și prin care s-a 
adus avutului obștesc o pa
gubă ce nu depășește 500 lei, 
sînt dezincriminate — adică 
constituie abateri — și sînt 
de competența Comisiei de 
judecată, numai dacă au fost 
săvîrșite pentru prima dată.

în articolele 20 și 21 a fost 
admisă propunerea privind 
stabilirea competenței comi
siei de judecată de pe lîngă 
comitetele executive ale con
siliilor populare, în caz de îm
păciuire, în raport cu domi
ciliul, după caz, al făptuito
rului sau al pîrîtului, iar nu 
cu cel al persoanei vătămate 
ori a reclamantului, cum pre
vedea textul inițial.

La articolul 27 s-a introdus, 
la propunerea comisiilor 
noastre și a unor tovarăși de- 
putați, un nou alineat final, 
cuprinzînd dispozițiile urmă
toare I

„Comisiile de judecată pot 
dispune, atunci cînd aprecia
ză că este cazul, afișarea ho- 
tărîrilor prin care s-au apli
cat măsuri de influențare ob
ștească. Afișarea se va face 
la locul de muncă, sau. după 
caz. la comitetul executiv al 
consiliului popular, în urma 
rămînerii definitive a hotărî- 
rilor".

La art. 36, la propunerea 
comisiilor noastre reunite, 
s-au introdus două noi alinea
te. penultim și ultimul din 
textul care vă este prezentat, 
ele avînd următorul cuprins : 

..în desfășurarea cauzelor 
de competența comisiilor de 
judecată se folosește limba 
română. în fața comisiilor de 
judecată din unitățile admi- 
r.istrativ-teritoriale locuite și 
de populație de altă naționa
litate decît cea română se asii* 
g'iră folosirea limbii materne 
a acelei populații.

Părților care nu vorbesc 
limba în care se desfășoară 

tate numeroase legi pe baza 
cărora economia națională s-a 
dezvoltat continuu, poporul 
nostru obținînd realizările de 
seamă care ne sînt bine cunos
cute. Aci au fost dezbătute șl 
votate legi care s-au materia
lizat în industrializarea socia
listă a țării șl care au influen
țat în mod hotărîtor progresul 
multilateral al agriculturii și 
al tuturor celorlalte ramuri 
ale economiei noastre.

Conducerea de partid și de 
stat acordă o deosebită aten
ție agriculturii, sursă impor
tantă de creștere a venitului 
național, care îndeplinește un 
rol de seamă în dezvoltarea 
întregii economii și în ridica
rea continuă a nivelului de 
trai. An de an, eforturile sta
tului pentru dezvoltarea agri
culturii au sporit. O mare 
parte a acestor eforturi a fost 
destinată sprijinirii tot mai 
puternice a cooperativelor a- 
gricole de producție, pentru 
mecanizare, chimizare, extin
derea irigațiilor, folosirea de 
semințe din soiuri productive. 
Astfel, pe ogoarele cooperati
velor agricole au lucrat în 
acest an peste 66 mii de trac
toare aparținînd întreprinde
rilor pentru mecanizarea agri
culturii. In cooperative există 
o suprafață de 350 mii hec
tare amenajată pentru irigat, 
lucrările fiind făcute în mare 
parte cu fonduri și sprijin teh
nic din partea statului. în pe
rioada 1963—1968, creditele pe 
termen lung pentru investiții, 
acordate de stat cooperative
lor, au însumat 4,2 miliarde 
lei, pe lîngă importantele cre
dite pe termen scurt pentru 
producție.

Sprijinul multilateral al sta
tului și munca harnică depusă 
de membrii cooperativelor a- 
gricole au avut drept rezul
tat sporirea producției agri
cole, lărgirea avutului obș
tesc, creșterea veniturilor ță
rănimii.

IONAȘCU
cauzele li se asigură posibili
tatea de a lua cunoștință de 
piesele dosarului și dreptul 
de a vorbi în fața comisiei și 
a pune concluzii prin tradu
cător**.

De asemenea, la art. 48 s-au 
introdus precizările necesare, 
înlocuindu-se redacțiunea 
anterioară, care prevedea că 
„Dispozițiile prezentei legi 
nu se aplică militarilor" — 
fără a se face vreo distincție 
între aceștia — cu textul din 
redacțiunea care vă este pre
zentată, și care dispune, tot
odată, și pentru judecători, 
procurori și notari, următoa
rele :

„Articolul 48. Faptele pre
văzute în articolele 11 și 19 
săvîrșite de militarii care au 
atribuții de cercetare penală, 
din cadrul Ministerului •For
țelor Armate, Ministerului 
Afacerilor Interne și Consi
liului Securității Statului, ori 
de către judecători, procurori 
sau notari de stat, nu consti-’ 
tuie abateri în sensul prezen
tei legi, ci se cercetează și se 
sancționează potrivit legii 
penale.

Faptele prevăzute în arti
colele 11 și 19, săvîrșite de 
alți militari decît cei la care 
se referă alineatul precedent, 
se cercetează și se sancționea
ză potrivit normelor privind 
disciplina militară, de către 
organele competente".

în sfîrșit, la articolul 52, ca 
urmare a propunerii făcute 
de comisiile noastre și de că
tre unii- tovarăși deputați, s-a 
îmbunătățit redacțiunea ali
neatului și s-a introdus un 
nou alineat (2) cu următorul 
cuprins :

„Termenii sau expresiile, al 
căror înțeles este anume ex
plicat în codul penal, au ‘ace
lași înțeles și în legea de față".

înfățișîndu-vă aceste îmbu
nătățiri, și în lumina consi
derați uni lor ce am expus, Co
misia juridică și Comisia ad
ministrativă vă propun să a- 
doptați proiectul de lege în 
forma în care vă este prezen
tat și care e deplin corespun
zător scopului de a spori rolul 
colectivității oamenilor mun
cii în combaterea comporta
mentelor antisociale și în 
realizarea legalității socialiste 
în republica noastră.

în ridicarea continuă a ni
velului de trai al țărănimii, 
un rol de seamă l-a avut efor
tul financiar și material al 
statului pentru acțiuni social- 
culturale, a căror amploare a 
crescut an de an. Cheltuielile 
pentru învățămînt și cultură 
din mediul rural s-au ridicat 
în anul 1968 la aproximativ 
2 miliarde 440 milioane lei, 
față de 680 milioane în anul 

1955. Pentru asistența sanitară 
la sate, în anul 1955 statul a 
plătit 197 milioane lei, iar în 
anul 1968 suma de 930 mi
lioane lei. Deosebit de aceasta, 
țărănimea beneficiază și de 
alte asemenea acțiuni, cum ar 
fi întreținerea fiilor de săteni 
în licee și școli superioare. Ve
niturile sporite, realizările de 
seamă pe tărîm social-cultu
ral au schimbat viața satului 
românesc.

Procesul amplu de transfor
mare a satului a făcut ca sis
temul de impunere a coopera
tivelor agricole de producție, 
introdus acum unsprezece ani 
în alte condiții economice, să 
devină necorespunzător. La 
baza sistemului actual stă 
principiul impunerii suprafe
țelor de teren cu un impozit 
fix stabilit pe hectar. în con
secință, fiecare cooperativă 
plătește an de an, invariabil, 
același impozit, indiferent de 
mărimea veniturilor realizate. 
Totodată, actualul sistem nu 
permite diferențierea impozi
tului de la o cooperativă la 
alta, în funcție de veniturile 
realizate de fiecare dintre ele. 
De pildă, în cazul a două 
unități cu suprafețe de teren 
egale, dar care datorită con
dițiilor naturale și altor cauze 
obțin venituri diferite, impo
zitul este unul și același, ceea 
ce înseamnă că, de fapt, co
operativa care realizează ve
nituri mai mici plătește — în 
raport cu veniturile sale — un 
impozit mai mare. Datorită a- 
cestui sistem, unele coopera
tive plătesc drept impozit 
peste 20 la sută din venit, iar 
altele numai 1—2 la sută.

Tinînd seama de acest ne
ajuns, ideea de bază a regle
mentării propuse constă în 
stabilirea impozitului în func
ție de mărimea veniturilor, în 
locul impunerii în funcție de 
suprafața terenului. Impune
rea pe venit este singura în 
măsură să asigure echitatea în 
așezarea impozitului, ceea ce 
se demonstrează prin schim
barea, în viitor, a sarcinilor 
financiare pe cooperative. 
Dacă luăm drept bază veni
turile din anul trecut ale co
operativelor agricole, se pre
vede că în condițiile impozi
tării în funcție de venit, la 
circa 44 la sută din numărul 
cooperativelor impozitul va fi 
mai mic decît cel actual în 
funcție de suprafață, acestea 
fiind tocmai cooperativele cu 
venituri mai reduse. în același 
timp, la circa 45 la sută din 
cooperative impozitul va 
crește, corespunzător venitu
rilor mai mari, iar la restul le 
circa 11 la sută, care obțin ve
nituri medii, impozitul va ră- 
mîne aproximativ neschimbat. 
Totodată, impunerea pe venit 
asigură elasticitatea impozitu
lui, el adaptîndu-se în fiecare 
an la volumul producției agri
cole. la nivelul veniturilor ob
ținute de țăranii cooperatori.

Avînd în vedere că bene
ficiarii veniturilor sînt, de 
fapt, cooperatorii, o a doua 
idee care stă la baza regle
mentării propuse este reparti
zarea sarcinii financiare di
rect pe cooperatori, adică im
punerea individuală a venitu- 

* lui fiecăruia în locul impunerii 
cooperativei ca unitate. în 
felul acesta va fi înlăturat ne
ajunsul existent în prezent, 
cînd impozitul plătit de coope
rativă se suportă în mod pro
porțional, egalitarist, de toți 
cooperatorii din cadrul coope
rativei indiferent de venitu
rile pe care le realizează.

Trebuie reținut ca esențial 
că potrivit noii reglementări 
se realizează o mai justă și 
echitabilă așezare a impozitu
lui pe veniturile cooperatori
lor obținute din munca îp 
cooperativă. Cooperativele ne- 
maiplățlnd impozit, fondul ce 
se va repartiza cooperatorilor 
va fi mal mare, deci va fi 
mai mare și valoarea zilei 
muncă. în schimb, la sumele 
cuvenite drept retribuție pen
tru zilele-muncă prestate, co

operativele vor calcula, reține 
și vărsa la bugetul statului im
pozitul aferent venitului fiecă
rui cooperator.

în virtutea principiului echi
tății sociale, cotele de impozit 
sînt progresive — de la 6,5 
la sută la 16 la sută — iar 
veniturile sub 1 000 lei reali
zate din munca în cooperative 
sînt scutite de impozit.

Proiectul de lege reglemen
tează în același timp și siste
mul de impunere a go’spodă- 
riilor personale ale coopera
torilor, precum și a producăto
rilor agricoli necooperatori, 
sistem bazat, de asemenea, pe 
principiul impunerii venituri
lor prin aplicarea unor cote 
progresive de impozit. La sta
bilirea veniturilor impozabile 
se va ține seama într-o mai 
mare măsură de nivelul veni
turilor realizate efectiv.

Principiile de bază ale sis
temului de impunere a veni
turilor realizate din activități 
agricole au fost unanim accep
tate de către președinții coo
perativelor agricole și ai uni
unilor cooperatiste județene, 
participant! la întîlnirea pe 
care au avut-o cu conducerea 
de partid. Cu prilejul acestei 
întîlniri s-au dezbătut cele mai 
valoroase sugestii și propuneri 
de îmbunătățire primite din 
rîndurile țărănimii, care au 
fost incluse în forma proiectu
lui de lege ce v-a fost supus 
spre dezbatere și adoptare.

Astfel, pe baza propunerilor 
primite, în proiectul de lege a 
fost prevăzută reducerea im
pozitului între 15—40 la sută 
pentru familiile cu mai mulți 
copii, scutirea de plata impo
zitului a mamelor-eroine sau 
a capului familiei din care ele 
fac parte, a soțiilor de coope
ratori care sînt militari în 
termen și au copii, precum și 
a cooperatorilor în vîrstă de 
peste 70 ani, pentru veniturile 
obținute din gospodăria per
sonală. în afară de scutirea 
de impozit a pensiilor și aju
toarelor primite de la coope
rative, se prevede și o redu
cere a impozitului pentru ve
niturile mai mici ale pensio
narilor, obținute din munca în 
cooperativă.

în urma aplicării noii regle
mentări, se prevede că în anul 
1969 impozitele pe veniturile 
realizate din activități agricole 
vor însuma circa 1 200 mili
oane lei. Ținînd seama de fap
tul că aceste impozite se vor 
stabili în funcție de venit, 
suma lor certă va depinde, 
bineînțeles, de veniturile ce se 
vor obține efectiv în anul 
viitor.. în cazul realizării sumei 
prevăzute de 1 200 milioane lei. 
rezultă că. în comparație cu 
impozitul agricol din anul 
1955, țărănimea va plăti în 
anul 1969 mai puțin cu circa 
430 milioane lei, deși în acest 
răstimp veniturile ei au cres
cut mult. Este de subliniat că 
impozitul plătit de țărănime 
constituie venit al bugetelor 
locale, fiind destinat acoperi
rii unei părți din nevoile co
munei sau județului respectiv, 
restul — care la nivelul anu
lui 1969 se ridică la circa 4 5 
miliarde lei — acoperindu-se 
de stat din alte resurse.

Am prezentat succint trăsă
turile esențiale ale proiectului 
de lege care v-a fost supus 
spre examinare și adoptare. 
Consider că acest proiect re
prezintă un pas important în 
perfecționarea sistemului de 
impozite, în așezarea relațiilor 
financiare ale țărănimii pe 
bazele de înaltă principialitate 
promovate de partid.

în urma aplicării noii re
glementări, toți cetățenii tării, 
de la orașe și sate, vor plăti 
impozite directe șl progresive, 
ceea ce va asigura caracterul 
unitar al sistemului de așezare 
a impozitelor și va face ca fle
care cetățean să contribuie, 
după capacitatea sa economică 
reală, la formarea fondurilor 
societății, la progresul con
tinuu, multilateral al țârii.

WOIIMA IA PMIKIBl DE LEGE PRIVIND 
IIIIIIITI/Allll FONDURILOR FIXE
prezentată de tovarășul MAXIM BERGHIANU,

Comitetului de Stat al Planificăriipreședintele
Din însărcinarea Consiliului 

de Miniștri, vă rog să-mi în
găduiți să vă prezint spre dez
batere și aprobare proiectul 
de lege privind amortizarea 
fondurilor fixe, elaborat în 
conformitate cu principiile a- 
probate de Comitetul Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Aplicînd consecvent politica 
partidului de industrializare 
socialistă, de dezvoltare în rit
muri înalte a întregii econo
mii naționale, an de an s-au 
dat în funcțiune sute de în
treprinderi și secții noi, iar 
altele au fost reutilate și mo
dernizate. în perioada 1951— 
1968 volumul fondurilor fixe 
productive a sporit de 3,7 ori. 
Acesta este un fapt de o con
siderabilă importantă, întrucit 
este știut că fondurile fixe 
întruchipează dotarea econo
miei cu tehnica modernă, for
mează partea fundamentală și 
cea mai activă a avuției nați
onale, constituind baza mate
rială pentru reproducția lărgi
tă, pentru creșterea productivi
tății muncii, a venitului națio
nal și a nivelului de trai al 
poporului.

Acest proiect de lege urmă
rește să asigure utilizarea mai 
intensivă a fondurilor fixe, 
recuperarea valorii acestora 
într-un termen care să țină 
seama de ritmul actual al pro
gresului tehnic, să asigure, to
todată, un caracter mai rigu
ros și mai stabil sistemului 
de amortizare, o reglementa
re unitară pentru toate ramu
rile economiei naționale.

Propunerile din proiectul de 
lege se înscriu în orientările 
cuprinse în raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a 
P.C.R.. în care se sublinia că : 
...„experiența economică mon
dială arată că în ridicarea efi
cientei un rol primordial îl 
are rotația cît mai rapidă a 
mijloacelor materiale și .bă
nești. realizarea cu viteză spo
rită a ciclului bani-marfă- 
bani. Intensificarea rulajului 
fondurilor, accelerarea inclu-

EXPUNEREA IA PROIECTUL DE LEGE PRIVIM
RATIEICAREA TRATATULUI Dl PRIETENIE,

CULABORARE SI ASISTENTĂ MUTUALĂ INTRE
REPUBLICA
REPUBLICA

prezentată de 
prim-adjunct

Consiliu! de Miniștri a în
sărcinat Ministerul Afaceri
lor Externe să prezinte Marii 
Adunări Naționale proiectul 
de lege pentru ratificarea 
Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă 
România și Republica Socia
listă Cehoslovacă, semnat la 
Praga, la 16 august 1968, cu 
prilejul vizitei în Cehoslova
cia a delegației române de 
partid și de stat, condusă de 
tovarășul, Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Poporului român și dum
neavoastră vă sînt cunoscute 
relațiile dintre România și 
Cehoslovacia. Aceste legături, 
cu puternice rădăcini înfipte 
în trecutul ambelor popoare, 
sînt caracterizate de o priete
nie tradițională, făurită în 
lupta comună pentru elibera
rea națională și socială și con
sacrată de-a lungul istoriei 
prin solidaritatea manifestată 
reciproc.

Prietenia și alianța româ- 
no-cehoslovacă au fost pecet
luite prin jertfele de singe 
ale Armatei române și deta
șamentelor de partizani cehi 
și slovaci, care, împreună, cu

derii tuturor mijloacelor în 
circuitul economic vor asi
gura fără îndoială o folosire 
mult mai bună a potențialu
lui productiv al țării, vor îm
bunătăți substanțial indicatorii 
calitativi ai economiei".

Una din prevederile esen
țiale ale proiectului de lege 
este mărirea normelor de a- 
mortizare sau. altfel spus, 
scurtarea termenului în care 
valoarea fondui’ilor fixe tre
buie recuperată. După un 
calcul orientativ, durata me
die de amortizare a fonduri
lor fixe se va reduce de la 
25,7 ani cît este în prezent la 
circa 21 ani. Se accelerează 
astfel viteza de rotație a va
lorii acestora, ceea ce consti
tuie o necesitate obiectivă în 
condițiile revoluției tehnico- 
stiințifice contemporane care 
imprimă — la termene tot mai 
scurte — pecetea uzurii mo
rale pe mijloacele de produc
ție.

Față de legislația în vigoa
re, care permite scutirea de 
amortizare a unui volum în
semnat de fonduri fixe, noua 
reglementare admite aceasta 
numai prin excepție și cu 
aprobarea Consiliului de Mi
niștri.

Un alt principiu al legii îl 
constituie amortizarea pe du
rata efectivă de serviciu, 
avînd în vedere că mijloacele 
de muncă transferă valoare 
asupra produselor în tot 
cursul funcționării lor. Deoa
rece sînt și cazuri cînd fondu
rile fixe funcționează și după 
ce prin amortisment s-a recu
perat integral valoarea lor, s-a 
prevăzut ca o cotă din amorti
zarea fondurilor fixe utilizate 
peste durata de serviciu stabi
lită prin lege să rămîna la 
dispoziția unităților economi
ce. în vederea efectuării unor 
lucrări de modernizare, de 
perfecționare a tehnologiei 
producției etc. în acest mod 
unitățile economice sînt co
interesate în buna întreține
re și valorificare a fondurilor 
fixe.

Propunerea din lege privind

SUCIALISTĂ RUMANIA Șl
SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ
tovarășul GEORGE MACOVESCU, 
al ministrului afacerilor externe

armata sovietică, au luptat 
eroic pentru izgonirea cotro
pitorilor hitleriști, pentru în- 
frîngerea fascismului, pentru 
eliberarea Cehoslovaciei.

Ridicate pe o treaptă su
perioară, în condițiile con
struirii socialismului, anima
te de o caldă prietenie între 
cele două popoare, relațiile 
româno-cehoslovace au cunos
cut o dezvoltare și o intensi
ficare continuă în cadrul ju
ridic creat de Tratatul semnat 
în urmă cu 20 de ani la Bucu
rești.

Colaborarea dintre cele 
două țări s-a extins în prac
tică în toate domeniile și a 
fost consemnată în numeroa
sele tratate, convenții și aran
jamente bilaterale. încheiate.

Dacă vom cerceta domeniul 
economic, vom constata că 
în volumul total al comerțu
lui exterior al țării noastre, 
Republica Socialistă Ceho
slovacă ocupă locul trei. în 
cadrul cooperării economice 
și tehnico-științifice, au fost 
realizate obiective industri
ale importante pentru econo
miile celor două țări.

Tradiționalele legături cul
turale dintre oamenii care 
trăiesc în cele două țări au 
înregistrat o creștere pe mă
sura nivelului actual al rela
țiilor prietenești, contribuind 

renunțarea la sistemul nor
melor de amortizare pentru 
reparații capitale și include
rea direct în costuri a cheltu
ielilor efective pentru repara
ții capitale urmărește întări
rea gestiunii economice pro
prii a întreprinderilor și spo
rirea răspunderii lor pentru 
întreținerea și repararea în 
bune condițiuni a fondurilor 
fixe.

Noua reglementare prevede, 
totodată, pentru anumite gru
pe de fonduri fixe ce necesită 
un volum mare de reparații — 
și posibilitatea finanțării re
parațiilor capitale din amor
tizări, pe baza unor reglemen
tări ce vor fi date de către 
Consiliul de Miniștri.

In comparație cu situația 
actuală, prin noua lege se pre
vede ridicarea limitei valori
ce minime care definește un 
obiect ca fond fix, de la 300 
lei la 500 lei. Deoarece obi
ectele cu asemenea valori re
prezintă față de total 22 la 
sută • ca număr și numai 0.5 
la sută ca valoare, scoaterea 
lor din categoria fondurilor 
fixe simplifică evidența și fi
nanțarea.

Legea privind amortizarea 
fondurilor fixe urmează să se 
aplice cu începere de la 1 ia
nuarie 1969. Ea conține îm-j^ 
bunătățiri față de situația ac
tuală, de natură să contribuie 
la mai buna folosire a fondu
rilor fixe, să valorifice în mai 
mare măsură rezervele exis
tente în acest domeniu și care 
au fost subliniate în mod deo
sebit la recenta plenară a Co
mitetului Central al partidu
lui. Prevederile legii se înca
drează astfel în complexul de 
măsuri care prind treptat via
tă ca urmare a Directivelor 
Congresului al IX-lea și a 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
și care sînt menite să asigure 
creșterea eficienței și perfec
tionarea întregii activități eco
nomice.

Pe aceste considerente, .^ă 
rog a învesti cu putere $$ 
lege proiectul prezentat.

la o mai bună cunoaștere re
ciprocă a valorilor spirituale 
create de geniul poporului ro
mân, al poporului ceh, al po
porului slovac.

Prin spiritul, scopul și pre
vederile sale, noul Tratat, 
semnat anul acesta la Praga 
și care înlocuiește tratatul 
din 21 iulie 1948, reflectă sta
diul înaintat de colaborare, 
bunele relații dintre două 
țări, voința lor de a continua 
să clădească aceste relații pe 
principiile eticii și dreptului 
internațional contemporan, 
în spiritul stimei și încrederii, 
al solidarității frățești și al 
internaționalismului socialist.

Tratatul ține seama de ex
periența și realizările pe care 
cele două state le-au obținut 
în construcția socialismului, 
de stadiul actual și posibilită
țile de dezvoltare a colaboră
rii reciproce în toate dome
niile. de schimbările petre
cute în situația din Europa 
și din lume, de relațiile exis
tente astăzi între popoare și 
state, de perspectiva acestor 
relații.

Preambulul Tratatului ex
primă hotărîrea înaltelor 
Părți contractante de a dez
volta și adinei continuu legă-

(Continuare în pag. a 111-a)
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turile lor de prietenie frățeas
că și colaborarea multilaterală, 
ceea ce corespunde interese
lor vitale ale popoarelor ce
lor două state și întregului 
sistem socialist. Tot în pre
ambul se precizează hotărîrea 
de a întări unitatea și coe
ziunea tuturor țărilor socia
liste, care se întemeiază pe 
comunitatea orânduirii soci
ale, pe realizarea scopurilor 
și aspirațiilor lor fundamen
tale comune, pe lupta împo
triva imperialismului. De a- 
semenea, se afirmă voința 
părților de a acționa în con
formitate cu Tratatul de la 
Varșovia pe perioada valabi
lității acestuia ; de a milita 
pentru întărirea păcii și co
laborării internaționale în 
spiritul țelurilor și principii
lor Cartei O.N.U.

Dispozitivul Tratatului con
semnează în cele 11 articole 
angajamentele exprese ale 
înaltelor Părți contractante.

Astfel, artioolul 1 cuprinde 
angajamentul părților de a 
întări relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală, 
în conformitate cu principiile 
internaționalismului socialist, 
suveranității șl independen
ței, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc și în- 
tr-ajutorăril tovărășești.

în continuare, sînt prevăzu
te angajamentele de a dezvolta 
șl adînci colaborarea econo
mică și tehnico-științifică 
reciproc avantajoasă și de a 
sprijini colaborarea în cadrul 
C.A.E.R., precum și colabora

întrunită în ședința din 26 
decembrie a.c., Comisia de po
litică externă a Marii Adunări 
Naționale a examinat Tratatul 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
supus spre ratificare actualei 
sesiuni a Marii Adunări Na
ționale. Comisia constată că 
Tratatul corespunde întrutotul 
liniilor directoare ale politicii 
externe a Partidului Comunist 
Român și statului nostru, în 
centrul căreia se află preocu
parea constantă pentru dez
voltarea prieteniei și colaboră
rii cu toate țările socialiste — 
de care ne leagă comunitatea 
orînduirli și Ideologiei, intere
sele și țelul suprem comun. 
(După cum este știut, între țara 
jipastrâ și celelalte țări socia
liste se dezvoltă continuu — 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului, ale intemaționa-

(Urmare din pag. I) 

prim-adjunct al ministrului a- 
facerllor externe, a prezentat 
expunerea la proiectul de 
Lege pentru ratificarea Tra
tatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, semnat la Praga 
la 16 august 1968. Raportul 
Comisiei de politică externă a 
M.A.N. la acest proiect de 
lege a fost prezentat de depu
tatul Andrei Oțetea, vicepre
ședinte al Comisiei.

rea cu celelalte țări socialiste. 
Se angajează cele două părți 
să sprijine dezvoltarea cola
borării în domeniile culturii, 
științei, invățămîntului, tu
rismului, precum și legăturile 
dintre organizațiile obștești.

Consfințind voința celor 
două părți de a întări priete
nia și alianța frățească româ- 
no-cehoslovacă, noul Tratat 
consemnează angajamentul 
părților contractante de a-și 
uni eforturile și de a-și aduce 
contribuția la cauza unității 
și coeziunii statelor socialiste, 
în interesul socialismului și 
păcii.

Tratatul subliniază că Ro
mânia și Cehoslovacia vor de
pune eforturi pentru realiza
rea păcii și securității trainice 
în Europa, precum și pentru 
dezvoltarea relațiilor și cola
borării între statele europene.

„Părțile contractante — 
stipulează Tratatul — vor 
continua eforturile pentru so
luționarea diferendelor inter
naționale prin mijloace paș
nice, pentru destinderea în
cordării internaționale, pentru 
realizarea dezarmării genera
le și totale, pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
respectarea dreptului sacru 
al popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta".

în documentul diplomatic 
supus dumneavoastră se află 
o referire la Acordul de la 
MQnchen din 1938, impus 
prin amenințarea cu războiul, 
prin folosirea forței împotri
va Cehoslovaciei, prin încăl

DE POLITICA IXIFIllA
prezentat de deputatul ANDREI OȚETEA

fflffll COMISIEI
lismului socialist, pe baza res
pectării independenței și suve
ranității, a egalității în drep
turi și neamestecului în trebu
rile interne, a avantajului re
ciproc și într-ajutorării tovără
șești — largi legături pe toate 
planurile — economic, cultural- 
știlnțific, politico-diplomatic ș’ 
militar și în domeniul schim
bului de experiență în con
strucția noii orînduiri. Aceste 
legături corespund atît intere
selor poporului nostru și ale 
popoarelor din țările frățești, 
cît și intereselor cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Pornind de la aceste consi
derente, noul Tratat român o- 
cehoslovac, semnat în cursul 
acestei veri la Praga, conti- 
nuînd vechile tradiții de prie
tenie dintre popoarele român 
și cehoslovac, și fructificînd re
zultatele pozitive obținute în 
aplicarea timp de două dece-

* *

La dezbaterea generală a- 
supra acestui proiect de lege 
a luat cuvîntul deputatul 
Athanase Joja, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socia
liste România.

Proiectul a fost discutat a- 
poi pe articole și supus în în
tregime votului deputaților.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate, prin 
vot deschis, Legea pentru ra
tificarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica So
cialistă România și Republica 

carea brutală a principiilor 
dreptului internațional. In 
mod expres, cele două părți 
îl consideră nul și neavenit 
încă de Ia început

Inviolabilitatea frontiere
lor statelor europene, stator
nicite după cel de-al doilea 
război mondial, este sublinia
tă ca ur.a din premisele secu
rității și păcii pe continentul 
nostru, stabilindu-se acordul 
părților de a întreprinde mă
surile necesare împotriva a- 
gresiunîi forțelor imperialis
te, militariste și revanșiste.

Articolul 8 prevede că în 
cazul unui atac armat din 
partea unui stat sau a unui 
grup de state împotriva uneia 
dintre părți, cealaltă parte 
contractantă, exercitîndu-și 
dreptul inalienabil la autoa- 
părarea individuală sau co
lectivă, conform cu articolul 51 
al Cartei O.N.U., îi va acorda 
neîntîrziat ajutor, inclusiv 
militar, pentru respingerea 
atacului armat. Ținînd seama 
de drepturile și obligațiile pe 
care le au într-o astfel de si
tuație, în calitate de membre 
ale O.N.U., cele două țări se 
angajează să încunoștiințeze 
Imediat Consiliul de Securitate 
despre măsurile pe care le vor 
lua în vederea respingerii a- 
gresiunli și se obligă să proce
deze în conformitate cu pre
vederile respective ale Cartei 
O.N.U.

Ca o consecință a practicii 
statornicite între cele două 
țări, Tratatul prevede că păr
țile se vor informa și consulta 
în toate problemele importan

nli, în condițiile orînduirii so
cialiste, a Tratatului din 1948, 
oferă un cadru propice conso
lidării continue a relațiilor 
multilaterale dintre cele două 
țări, deschide noi posibilități 
pentru lărgirea schimburilor 
comerciale, extinderea coope
rării în producția industrială 
și agricolă, în cultură și știin
ță, între România și Ceho
slovacia. Prin aceasta. Tratatul 
este menit să servească operei 
de construcție socialistă în cele 
două țări, întăririi forțelor so
cialismului și progresului în 
lume. în Tratat este înscrisă 
hotărîrea expresă a celor două 
țări de a milita neabătut pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între toate țările so
cialiste, pentru întărirea uni
tății sistemului mondial socia
list — obiectiv relevat în mod 
deosebit de pregnant în cuvîn
tul rostit la semnare de către 

Socialistă Cehoslovacă, sem
nat la Praga la 16 august 1968.

Rezultatul votului a fost 
primit cu vii aplauze de de- 
putați și invitați.

La amiază, o dată cu în
cheierea acestei ultime ședințe 
plenare, lucrările celei de-a 
XII-a sesiuni a celei de-a V-a 
legislaturi a Marii Adunări 
Naționale au luat sfîrșit.

Cuvîntul de înehidere a lu
crărilor sesiunii a fost rostit 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale.

(Agerpres)

te care privesc interesele lor, 
își vor împărtăși reciproc ex
periența dobîndită în construc
ția socialismului.

Prevederile Tratatului sînt 
în deplină concordanță cu 
principiile politicii externe a 
Republicii Socialiste România, 
de dezvoltare multilaterală a 
relațiilor de prietenie, colabo
rare și alianță frățească cu 
toate țările socialiste.

Vă este cunoscut că Aduna
rea Națională a Republicii 
Socialiste Cehoslovace a ra
tificat la 2! decembrie, cu 
unanimitate de voturi, Trata
tul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Re
publica Socialistă România 
și Republica Socialistă Ceho
slovacă, aflat astăzi în fața 
dumneavoastră în dezbaterea 
forului suprem al țării noas
tre.

Cu ferma convingere că, 
așa cum arăta tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu la 16 august 
a.c. la Praga, cu ocazia sem
nării noului document „reîn- 
noind Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutu
ală dintre România și Ceho
slovacia, înscriem o nouă pa
gină în cronica relațiilor de 
trainică solidaritate frățească 
dintre popoarele noastre", 
Ministerul de Externe supune 
Marii Adunări Naționale 
propunerea guvernului român 
de a adopta legea privind ra
tificarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a caracterizat Tratatul ca 
„un legămînt tovărășesc de 
unire a eforturilor și contribu
ției celor două țări la cauza u- 
nității și coeziunii țărilor so
cialiste".

Reflectînd politica iubitoare 
de pace a celor două state, 
Tratatul reafirmă hotărârea 
României șl Cehoslovaciei de 
a dezvolta legături reciproc a- 
vantajoase cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor so
cială, de a milita pentru des
tindere și soluționarea diferen
delor internaționale prin mij
loace pașnice, de a-și aduce în
treaga contribuție la asigura
rea securității în Europa și în 
lume. Totodată. Tratatul ex
primă voința părților de a în
tări capacitatea lor de apăra
re, de a-și respecta obligațiile 
ce le revin în cadrul alianței 
defensive a Tratatului de la 
Varșovia, îndreptate Împotriva 
unei agresiuni a forțelor impe
rialiste militariste și revan
șarde.

Pentru aceste considerente 
de importanță fundamentală. 
Comisia de politică externă a- 
preciază Tratatul româno-ce- 
hoslovac drept un important 
instrument al dezvoltării con
tinue a prieteniei de nezdrun
cinat dintre popoarele român 
și cehoslovac, un factor de în
tărire a unității țărilor socia
liste, a păcii și securității inter
naționale, și în consecință, pro
pune Marii Adunări Naț’ona- 
le să ratifice Tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre România și 
Cehoslovacia.

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați,

După aproape două luni de 
bogată și rodnică activitate, 
Marea Adunare Națională în
cheie astăzi sesiunea a XII-a 
a celei de a V-a legislaturi.

Desfășurîndu-se potrivit 
principiului sesiunilor des
chise, atît în ședințe plenare 
cît și în cadrul comisiilor 
permanente, lucrările actualei 
sesiuni au învederat încă o 
dată amploarea și temeinicia 
cu care forul suprem al țării, 
împlinindu-și atribuțiile con
stituționale, dezbate și hotă
răște prin lege asupra prin
cipalelor probleme ale socie
tății noastre socialiste, ale 
dezvoltării sale economice, 
sociale și culturale.

Prin importanța proiectelor 
de legi examinate și adop
tate, prin inițiativele prețioa
se și participarea activă a 
deputațiloi- la toate fazele e- 
laborării legilor, prin activi
tatea competentă și plină de 
răspundere a comisiilor per
manente, sesiunea care ia 
acum sfîrșit a reliefat puter
nic înaltele responsabilități șl 
rolul crescînd al Marii Adu
nări Naționale în opera de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei noastre socialiste. Dez
baterile acestei sesiuni au ex
primat convingător, la nive
lul activității de legiferare, 
dinamismul și avântul creator 
cu care întregul nostru po
por, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român, 
înfăptuiește mărețul program 
trasat de Congresul al IX-Iea 
și de Conferința Națională a 
Partidului. Pe aceste coordo

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN VOITEC, PREȘEDINTELE 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE, 
LA ÎNCHEIEREA DEZBATERILOR

nate majore ale construcției 
noastre socialiste, legile a- 
doptate în actuala sesiune a- 
sigură continuarea cu succese 
tot mai mari, a procesului de 
perfecționare a economiei, a 
vieții noastre sociale și de 
stat.

Marea Adunare Națională 
a dezbătut și aprobat planul 
de stat al economiei naționale 
și bugetul de stat pe anul 
1969. în limbajul sever al 
cifrelor și cu elocvența de 
netăgăduit a faptelor, ele 
conțin mărturia grăitoare a 
puterii de viață, de muncă și 
de creație a poporului nos
tru, dovada osîrdiei și a în
făptuirilor lui în economie, 
știință și cultură. Ca o con
firmare a adeziunii unanime 
a muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, a tuturor celor 
ce muncesc la grandioasa o- 
peră de dezvoltare a Româ
niei Socialiste, angajamentele 
privind depășirea planului 
în 1969, luate în toate jude
țele țării și în toate dome
niile de activitate, constituie 
noi și elocvente dovezi ale 
strădaniilor creatoare ce ca
racterizează etapa pe care o 
străbatem.

Actuala sesiune înscrie la 
activul său aprobarea legii 
cu privire la impunerea ve
niturilor rezultate din acti
vități agricole, destinată să 
asigure convergența intere
selor generale ale statului cu 
interesele țărănimii, legea pri
vind amortizarea fondurilor 
fixe, precum și alte legi.

Un moment de seamă în 
desfășurarea lucrărilor sesiunii 
a fost marcat de examinarea 

și aprobarea Codului de Pro
cedură Penală, care, ca și 
Codul Penal adoptat în se
siunea a 10-a, este menit 
să garanteze drepturile și 
libertățile cetățenilor, să che- 
zășuiască legalitatea și carac
terul umanist proprii orîndui
rii noastre socialiste.

Marea Adunare Națională a 
adoptat legea de organizare 
și funcționare a consiliilor 
populara, lege care stabilește 
cadrul activității consiliilor 
populare, atribuțiile sporite 
ale acestora în conducerea și 
rezolvarea treburilor locale, 
sarcinile lor economice, social- 
culturale și edilitar-gospodă- 
rești potrivit intereselor gene
rale ale statului. De o impor
tanță deosebită sînt legile re
feritoare la organizarea și 
funcționarea instanțelor jude
cătorești și a procuraturii, 
precum și legea privind co
misiile de judecată. Așa cum, 
cu deplin temei, s-a subli
niat de la tribuna forului su
perior al țării, aceste legi ilu
strează convingător continua 
dezvoltare a democrației so
cialiste, participarea tot mai 
largă a maselor de cetățeni 
la viața obștească, creșterea 
conștiinței lor socialiste. Gri
ja pentru educarea cetățeni
lor de mîine ai patriei, che
mați să continue, să desăvîr- 
șească și la nevoie să apere 
mersul țării noastre spre co
munism, a stat la baza legii 
adoptate privind pregătirea 
tineretului pentru apărarea 
patriei.

Onorată Mare Adunare Na
țională,

In ședința jubiliară a Ma-- 
rii Adunări Naționale, consa
crată sărbătoririi a 50 de ani 
de la actul istoric al unirii 
Transilvaniei cu România, 
am ascultat cu vie emoție 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu asupra acestui e- 
veniment crucial din viață 
poporului nostru, profundă 
și edifieatoarea sa analiză a- 
supra politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru.

Stimate și stimați tovarăși.
Cu însuflețită unanimitate. 

Marea Adunare Națională a 
ratificat Tratatul de priete
nie. colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, mijloc 
puternic de întărire a prie
teniei româno-cehoslovace si 
a unității țărilor socialiste, de 
promovare a păcii și colabo
rării între toate popoarele 
lumii.

Stimate tovarășe și stimatl 
tovarăși.

In prag de an nou și în 
preajma celei de a 21-a ani
versări a proclamării Repu
blicii în patria noastră, vă 
rog să-mi îngăduiți ca, în 
numele Biroului Marii Adu
nări Naționale, să vă adresez 
cele mai calde urări de sănă
tate și de succese depline in 
activitatea dv. consacrată de- 
săvîrșirii construcției socia
liste, fericirii poporului ro
mân.

Declar închisă sesiunea a 
XII-a a celei de a V-a legis
laturi a Marii Adunări Na
ționale.

(Urmare din pag. I) 

male, dealuri terasate, cîmpiț iri
gate...

Pentru cine a luat parte, cu 
cîteva primăveri în urmă, la pri
mele adunări generale ale coo
perativelor agricole nou consti
tuite, la elaborarea primelor pla
nuri de muncă, la discutarea pa
sionată și îndrăzneață a perspec
tivelor a fost vizibil sentimentul 
de descătușare, de eliberare a 
energiilor, pe care-1 trăiau toți 
oamenii satelor.

Visurile pe care le desfășurau 
atunci — și pe care mai tîrziu 
le.au transformat în faptă — fu
seseră cu neputință de îndeplinit 
de unul singur. Cîte dealuri vom 
terasa și le vom umple cu vii 
și livezi ? Ce suprafață vom iriga, 
unde vom face îndiguiri ? în cîți 
ani vom ajunge la acele pro
ducții record — de trei mii de 
kilograme de gnu și cinci mii 
kilograme porumb — de care ne 
vorbesc activiștii de partid, spe
cialiștii ? Acestea erau, atunci, 
visurile. Acestea sînt acum, fap
tele. Planuri irealizabile cu aco
perirea unei precare averi per
sonale au devenit sau sînt în 
curs să devină — sub girul ma
rii opere a cooperativizării — 
realități. Hărnicia țărănimii s-a 
unit strîns, completîndu-se cu 
instrumentele științei și tehnicii 
modeme. Azi revin mai puțin de 
o sută de hectare pentru fiecare 
tractor. Chimizarea (în 1968 s-au 
folosit îngrășăminte chimice în- 
tr-un volum de treizeci do ori 
mai mare decît în 1938), irigațiile, 
semințele valoroase, un întreg 
complex de factori ai noului, au 
creat acel mediu fertil, generos, 
în care s-a dezvoltat noua eco
nomie a satului și, ca un reflex 

direct al ei, noua sa viață so
cială.

Unită, forța sătenilor a căpă
tat o intensitate deosebită, com
parabilă numai cu rezultatele ob
ținute. Poate că cei două sute 
zece bătrîni și tineri din Arge- 
toaia — comună aflată în cen
trul Olteniei — au și uitat cele 
două săptămîni și jumătate ale 
primăverii anului 1965 cînd, re
partizați pe schimburi egale, lu. 
erau fără odihnă, dar fără să 
simtă oboseala, pentru a scoate 
„apă" din „piatră seacă". Și au 
scos-o. Dealurile lor, pe aproape 
trei sute de hectare, primesc, de 
atunci încoace, „ploaia" la co
mandă. Poate că și cei din Mo- 
delu, Curteni, Roșeți, Jegălia, 
Mircea Vodă, au uitat acele zile 
de încordare trăite pe șantierele 
deschise în lunca Dunării în sco
pul cîștigării de producție prin 
îndiguire. Dar chiar dacă s-au 
pierdut, în ceața amintirilor, a- 
mănuntele, ceea ce s-a realizat 
atunci rămîne o mărturie a en
tuziasmului, pasiunii și abnega
ției; miile de tone de produse ob
ținute anual în plus, ele însele 
constituindu-se ca niște argu
mente pentru aplicarea altor și 
altor planuri îndrăznețe. în vara 
trecută, în plină arșiță, a sece
tei, milioane de cooperatori 
au pomit, cu găleți și ul
cioare în mînă, printre rân
durile de porumb ori de roșii, 
au parcurs, zilnic, kilometri în
tregi pentru a aduce apa bine
făcătoare la rădăcinile plantelor. 
Erau ale lor I Totul — și legu
mele, și porumbul, și via — erau 
ale lor, era avuția lor și partea 
lor de efort la progresul general 
al țării.

Am revenit, în toamnă, acolo 
unde pe timpul arșiței întîlnisem 

acea declanșare de forțe. Iată 
rezultatele : La Goicea Mare, fie
care din cele optzeci și opt de 
hectare cultivate cu legume — 
pe care apa a ajuns numai ca 
urmare a intervenței omului — 
a asigurat un venit bănesc de
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63 000 lei; Ia Brănești, procen
tul de prindere a vițelor tinere a 
fost de peste 80 la suta ; la In
dependența (județul Brăila), pro
ducția medie de porumb s_a a- 
propiat de cinci mii kilograme 
boabe. In consecință, retribuția 
s-a păstrat la un nivel ridicat; 
celor 427 000 locuințe construite 
în perioada de după 1962 li s-au 
alăturat altele...

2. Convingeri noi, destine noi
Au demonstrat-o nu o dată 

anchetele sociologice — dacă mai 

era nevoie : satul a Încetat să mai 
fie o masă omogenă de oameni. 
De cultivarea pămîntului se o- 
cupă acum, alături de țărani, in
ginerii agronomi, mecanizatorii 
precum și alți oameni, de alte 

profesii, care ani în șir au învățat 
în facultăți sau în sălile școlilor 
medii. Foarte mulți țărani au 
fost trimiși la școlile de pre
ședinți, de brigadieri, de în
grijitori de animale. Accesul la 
noile orizonturi ale cunoașterii a 
trezit un interes nou, tot mai 
viu, pentru școală, pentru știință. 
Florea Fîntînă din Maglavit, de 
pildă, avea 27 de ani cînd a în
ceput să frecventeze liceul; a mers 
apoi la facultate. Azi este inginer 
zootehnist și președintele coope

rativei agricole. Constantin Goșa, 
din Brădești, județul Dolj, s-a 
apucat după ce, pînă la 30 de 
ani, socotise că îi sînt de ajuns 
cele 7 clase primare pentru a 
duce plugul de coame, de stu
diu intens. Acum, cînd tîmplele 

îi sînt cărunte, semnează cu 
„ing." în fața numelui... Cei mai 
mulți și-au legat destinul de noile 
profesii ale satului, devenind 
tractoriști, lucrători în sectorul 
irigațiilor etc. Astăzi, cazurile 
cînd un fiu de țăran întrerupe 
școala înainte de a absolvi 8 clase 
au devenit de mult o raritate, 
în schimb, numărul celor ce se 
îndreaptă către școlile medii și 
superioare coincide, adesea, cu 
întreaga promoție a unui sat.

Au loc, astfel, adevărate mu
tații de valori, se realizează un 

grad tot mai înalt de cultură al 
satului, o continuă creștere a 
pretențiilor oamenilor pe plan 
social și edilitar. Iată de ce, nu e 
deloc întâmplător că interlocu
torii noștri, răspunzând celor trei 
întrebări, au pus un atît de mare 

accent pe înfăptuirile pe plan e- 
dilitar.

3. Satul — un vast și complex 
șantier al noului.

Există numeroase localități, în 
Dobrogea ca și în Argeș, în Ar
deal ca și în Oltenia, în Banat, 
în Moldova, ori Maramureș, pe 
care, pentru proporțiile lor, pen
tru modul în care sînt așezate 
casele, pentru sediile lor cultural- 
administrative, comerciale etc., le 
declari din prima clipă, fără re

ținere, orășele. Segarcea, Vînju- 
Mare, Negru-Vodă, Urziceni, Po
dul Uoaiei, Bujoru, Sînnicolau 
Mare, Filiași... Amintim doar cî
teva din localitățile care, din pri
măvara anului 1968, au intrat 
într-o nouă nomenclatură civică. 
Altele — și cele mai multe — 
sînt cuprinse într-un vast și com
plex șantier de urbanizare. De 
fapt, ce lipsește Stoicăneștiului ca 
să fie declarat oraș ? Comuna 
este realmente reconstruită, iar 
lumina electrică, trotuarul din 
asfalt, programul zilnic la cine
matograf, activitățile desfășurate 
de cele zece unități ale coopera
ției meșteșugărești, magazinele de 
desfacere aprovizionate ritmic, 
puterea economică a locuitorilor 
(ale căror venituri globale anua
le depășesc 20 milioane lei), lu
crările de canalizare ce se exe
cută — sînt atîtea realități coti
diene. Aici, ca și la Bechet, Pe- 
cica, Comana, cofetăriile au de
venit locuri curente de întîlniri 
ale tinerilor, iar bibliotecile 
sau terenurile de sport sînt 
solicitate tot mai intens. La 
Goicea Mare a fost amenajat un 
excelent parc de odihnă, un colț 
zoologic, două stadioane cu 
tribune, iar căminul cultural are 
înfățișarea unui adevărat palat al 
culturii.

Toate satele patriei străbat uri 
drum ascendent, urbanizarea în- 
scriindu-se ca un corolar al unor 
multiple realizări : Cifrele vii
torului sînt elocvente. Cheltuie
lile alocate din fondurile statului 
în domeniul social-cultural se 
vor ridica, în 1970, la peste 5000 
lei pentru fiecare familie din sa
tele țării; în perioada 1969—1970 
veniturile reale ale țărănimii vo* 
crește cu circa 20 la sută; cele 

2 706 comune ale patriei — care 
dispun azi de 14 000 școli gene^ 
rale, 220 licee, 6000 cinemator 
grafe, 2000 case de naștere, 300Q 
circumscripții sanitare, 12 000 
cămine culturale, 25 300 unități 
comerciale — vor beneficia, în 
anii ce vin, de sporuri sensibile 
la toate aceste cifre.

Adăugind la toate acestea ex
tinderea mecanizării, concentra
rea producției agricole în puter
nice complexe agro-zootehnice, 
ridicarea continuă a productivi
tății muncii, creșterea gradului 
de cultură — nu facem decît să 
conturăm un tablou a cărui rea
lizare e stabilită și determinată 
exact prin mărețele planuri în
tocmite de partid,

★

Trei întrebări și mai multe 
răspunsuri, in aceste zile de 
sfîrșit de an — anotimp de. sin
teză și de bilanț...

„Creionările4* interlocutorilor au 
dat contur satului românesc con
temporan — un adevărat și ne
întrerupt șantier al plinii t- 
aflat în drumul său spre bună
stare și progres, cuprins pe coor
donatele dezvoltării sociale a în
tregii țări. Cum va arăta satul la 
sfîrșitul anului viitor, la sfîrșitul 
lui 1970 sau... 1980 ? Gheorghe 
Prună, Ion Spătărelu, Constantin 
Strunoiu, Teodor Maghiar au în
cercat să... prevadă ceea ce nn va 
lipsi : perfecționarea continuă a 
producției și a vieții sociale și 
ca o consecință firească, înainta
rea rapidă spre civilizația ur
bană, concretizată în construcții 
de servire a populației, în maga
zine, cămine culturale, școli, spi
tale etc într-un cuvînt într-o bază 
spirituală pe măsura timpului so
cialist.
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ÎN RELAȚIILE DINTRE COMITETUL U.T.C.

JUDEȚEAN SI CEL MUNICIPAL
Activistul comitetului jude

țean mă întrebase cine — cui 
îi este subordonat și în ce mă
sură, cine pe cine îndrumă, 
cine pe cine controlează : Ju
dețul" pe „municipiu" sau in
vers. Am crezut că glumește. 
Dar el continua să-mi vorbeas
că foarte serios, chestionfin- 
du-mă asupra relațiilor dintre 
municipiu și județ, dlsecînd no
țiunea de autonomie. Era șeful 
comisiei școli a comitetului ju
dețean U.T.C. și nu-mi puteam 
de loc explica lipsa lui, aproape 
totală, de informații în legă
tură cu activitatea din organi
zațiile municipiului, precum și 
vorbele în doi peri cu care își 
Însoțea, de fiecare dată, scu
zele.

— Știți, ele sint pe teritoriul 
municipiului șl n-aș vrea să 
mă amestec. Dacă află tovară
șii de la municipiu că m-am 
vîrît peste el, îmi aprind paie 
în cap și n-aș vrea să supăr 
pe nimeni. Mă feresc să le în
calc atribuțiile.

Am crezut că e la mijloc un 
accident. Probabil, mă gîndeam, 
locțiitorul de secretar cu resor
tul școli al comitetului muni
cipal U.T.C. are asupra șefului 
de comisie de la județ o auto
ritate pe care nimic n-ar pu
tea-o zdruncina. Episodul mi se 
părea amuzant și, în nici un 
caz, nu vedeam extlnzîndu-se 
astfel de relații, nu le vedeam 
angajînd. secție cu secție în 
parte, perechi, perechi ambele 
organe. Dar conflictul generat 
de neînțelegerea termenului 
„autonomie" este, din păcate, 
posibil și la o asemenea scară.

Iată un exemplu : la Galați, 
comitetul U.T.C. al municipiu
lui este analizat într-o ședință 
de birou a comitetului jude
țean. Și cînd biroul comitetului 
județean supune aprecierilor 
sale realizările, metodele de 
muncă, prespectivele pe care le 
are comitetul municipal, este 
Întrunită, după părerea noastră, 
suma condițiilor care explică 
natura relațiilor dintre cele 
două organe. N-ar mai fi ne
cesare explicații în plus. Și, 
totuși, pentru Galați, chiar si 
tn cazul acesta sînt necesare a- 
semenea explicații. Să vedem 
de ce. Atîta cît îl putem recon
stitui, deocamdată, dintr-un 
proces verbal, însă o vom face 
șl altfel, singurul punct cardi
nal al discuțiilor pare să fi 
fost acela de a nu supăra prea 
tare. Figurile sînt de menuet 
abil între da si nn. E un fel de 
ioc cu evantaiul, care ba arată, 
ba ascunde chipul omului.

După un material greu de 
mulțumire a propriilor izbînzl, 
care descoperă singurele lipsuri 
ale muncii în puținătatea unui 
^sortiment sau altul. în număr 
mai ales și nu în consecințe, șl 
exprimă ambiții asemănătoare 
pentru viitor, cei chemați să o- 
pereze disocieri șl sinteze și să 
facă înțeles esențialul proble
mei în discuție bîjbîie în apre
cieri de tipul: „Materialul vă
dește preocuparea pentru apli
carea măsurilor..." ; „Materialul 
nu reflectă datele reieșite din 
documente"; „Activitate* este 
bună" ; „Activitatea nu t-a îm
bunătățit" ; „Munca este pe 
drumul cel bun“; „Munca na 
este de natură să ne linișteas
că" — șl așa mai departe. Sau 
apelează la semitonuri: „In
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PROGRAMUL I

1738 — Telex TV.
17,85 — Lumea copiilor.

„Bis !* — emlstee
de Erica Petrușa și 
Tatiana Slreteanu.

18,05 — Mult e dulce șl fru
moasă — emisiune 
de limba română. 
„Resursele expresi
vității în limba ro
mână".

1M8 — Pentru eeo’.ari Jn- 
tîlnlrea din tablou"— 
reportaj filmat.

IM* — Telejurnalul de sea
ră.

— Buletin meteorologic.
19,48 — Fantezie folclorică.
M,M — Tele-enciclopedia. în 

cuprins : • Izimea
Iul H. G. Weill (ID.
• Vulcan • Marea 
(IID (Viața subma
rini).

21,99 — Concertul de Închi
dere a Festivalului 
tinerilor lnterpreți dc 
muzică ușoară din 
Capitală.

2M8 — Film serial „Răzbu
nătorii**.

ttjft — Telejurnalul de 
noapte.

8KM — închiderea emisiunii 
programului I.

PROGRAMUL TI

2M2 — Telex TV.
2M8 — Parada orchestrelor. 

Concertul orchestrei 
de muzică ușoară a 
Radiotelevlzlunii. Di
rijor Sile Dlnicu.

2M* — Film de animație : 
„Orice naș îșl are 
nașul" — o producție 
Anima fi lm.

28,40 — Recitalul de sîmbătă 
seara : Mezzo.sopra- 
na Martha Kessler și 
clarinetistul A. O. 
Popa.

2MI — Roman foileton „For
syte Saga" (XID-

t&S Bis pe 18 mm. Mu
zeul Bruckenthal.

WțM — închiderea emisiunii 
programului II. 

material se vorbește despre... 
dar nu se vorbește despre..." ; 
„Munca comisiilor e slabă, cu 
toate că activele sint bune** ; 
„Nu s-a făcut, dar e adevărat 
că au existat și cauze obiecti
ve". Și ajung, în cele din ur
mă, la concluzii atotcuprinză
toare și explicite : „Trebuie să 
se renunțe la tonul de auto- 
mulțumire, să se privească cu 
mal multă maturitate, să se a- 
nalizeze, să se vegheze, mai 
multă frămîntare, tovarăși, co
mitetul municipal să facă totul 
ea să..., avem convingerea că 
s-au tras învățămintele maxi
me". Ceva îl împiedică însă, pe 
fiecare, să spună lucrurilor pe 
nume. Ca să verificăm ce anu
me, am purtat cîteva discuții. 
CLEMENT BĂDESCU, secreta
rul comitetului municipal (are 
un început protocolar) : Nici 
vorbă, activiștii de la județ 
merg prin organizațiile noastre, 
așa că știu bine ce facem noi 
la municipiu. (A avut însă ne
voie de precizarea asta, pentru

TREBUIE MUTATĂ PE
TERENUL REALIZĂRILOR

altceva. Surfde) : Știu atft de 
bine, fncît se Intlmplă să trea
că acțiunile noastre pe seama 
județului. (După care își dă 
drumuL I-a fost greu să dema
reze dar, o dată pornite lucru
rile, ține să-și spună tot of-ul 
de pe inimă) : Astea sint rela
țiile dintre noi și ei. Acțiuni 
care ne aparțin apar pe afișe 
sub firma județului. N-a spun 
pentru mine, că acțiunile alea 
nu sint proprietatea mea. dar 
ce cred tinerii despre noi ? Ci. 
pur și simplu, nu existăm. Dad 
cerem explicații. ni se spune 
simplu : că nu sintem auto
nomi. Și fiindei nu țintea au
tonomi, mă pomenesc eu acti
viștii trimiși pe teren In județ 
fără știrea mea, eu sarcini sta
bilite de sus. eu prouram de 
activitate care ni se trimite 
spre executare, eu termeoe sca
dente, deși avem și noi pro
priul nostru proțri3 de acti
vitate. (Apoi, net, cu cft e sal 
aproape de final) : Nu accept 
să fim apreciați după eroicB 
care ni se fixează înaintea usă- 
suriL Adevărul • că la ședința 
aceea de birou doar doi tova
răși cunoșteau problemele, res
tul au vorbit din auxito și unii MIRCEA TACCIU

Josul In „prag’ de iamd
Foto; SORIN DAN

CINEMATOGRAFE
SECRET

rulează la Patria (orele 10; 
13.30: 17; 20,30).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER și MOARTEA LUI JOB 
INDIANUL

rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,45 : 14 ; 16.30 ; 18,45 ;
21) ; Excelsior (orele 9) ; (am
bele serii) ; Gloria (orele 9) ;

PROFESIONIȘTII
rulează la Festival (orele
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16.15 ;
18.45; 21,15) ; Melodia (o-
rele 9,45 ; 12,15 ; 15,15 ;
17.45; 20.15), Feroviar (orele
8.15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15.45 ;
18.15 ; 21) ; Excelsior (orele 
12; 14,30; 17; 19,45).

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Luceafărul (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45) 
în completare Mai tare ca 
piatra. București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21 în com
pletare A 3-a Constanță).

URLETUL LUPILOR
rulează la Capitol (orele 8,30;
10.45 ; 15.30 ; 18 ; 20.30). Gloria

(orele 13,30 ; 16 : 18.15 ; 20,30) ; 
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21. în
completare Mistere în piatră).

VERA CRUZ
rulează la Victoria (orele 9; 

au ridicat chiar probleme ne
reale. (Și, cu strălucirea omu
lui sigur că răspunsul la între
barea sa nu-i va dezminți aș
teptările) : De fapt, sintem sau 
nu sîntem autonomi ?

JUSTINIAN FASOLE, locții
tor al secretarului comitetului 
municipal U.T.C. : Sîntem des
curajați, asta e, mai ales după 
ședința de birou. Am fost cri
ticați în afara problemelor spe
cifice municipiului. Nici măcar 
materialul nostru nu l-a citit 
toată lumea. Vin și ne tra
sează sarcini, ne dau peste cap 
programele de activitate sau ne 
preiau acțiunile sub euvînt că 
ne sar 
de tact, 
dacă poți 
asemenea 
ființează.

Mai că 
pe buze aceeași întrebare des
pre autonomie, foarte firească 
la capătul unei asemenea ple
doarii. Pentru secretarul comi
tetului municipal, ca și pentru

in ajutor. Asta e lipsă 
, ne ajutor și no știu 

primi la aesfîrșit tm 
ajutor care te im

11,15;  13,45; 15,45; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 9; 11,15;
13.45 ; 16 : 18,15 ; 20.30).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). Bu- 
cegi (orele 8,30; 11; 13,30; 18; 
18,30; 21).

COLUMNA
rulează la Lumina (orele 9—
16.45 în continuare; 19,45 — 
în completare Mistere în pia
tră). Grivița (orele 10; 13; 16; 
19,30), Arta (orele 9,30—16 în 
continuare; 19,15 — In com
pletare O zi în Transilvania), 
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 
19,30 — în completare Alba 
Iulia).

CADEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Doina (orele 11,30; 
16: 19,30); PROGRAM PEN
TRU COPII (orele 9; 10).

VALEA ALBINELOR
rulează la Union (orele 15,30; 
18: 20.30, sîmbăta orele 13 — 
DESENE ANIMATE ; în fle
care dimineață matineu cu 
filmul PIRAMIDA ZEULUI 
SOARE la orele 10).

MONDO CANE
rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TREI COPII MINUNB 

tuațli statistice, instruiri, să 
dea ajutor la întocmirea dării 
de seamă, la alcătuirea progra
mului de activități**.

— Nici o dată n-am făcut ni
mic singuri, ne spunea Olguța 
Băltărețu, secretara comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, tot
deauna ne-a ajutat tovarășa 
Popescu, și nici n-am avut ce 
face singuri fiindcă majoritatea 
acțiunilor ni le dădea comite
tul municipal. Nu am refuzat 
nici o acțiune, așa că și acum 
așteptăm.

Prin urmare, dacă la comi
tetul U.T.C. al județului s-ar 
fi cunoscut amănuntele aces
tea, n-ar fi fost cazul să se in
tervină ? Ședința de analiză a 
biroului ar fi fost prilejul cel 
mal nimerit să lămurească ac
tiviștilor comitetului municipal 
atribuțiile secretarilor comite
telor din întreprinderi, autono
mia !a care ar avea dreptul si 
organizațiile U.T.C., 
care municipiu 
seninătate.

La rindul să 
detean are si e 
motivele sale d<

— Din parate. ne explică 
CONSTANTIN ENESCU. secre
tar al Comitetului U.T.C. al ju
dețului Galați, ei na prea au 
obiceiul să primească ajutorul 
nostru. Concepția tor se reper
cutează practic asupra relațiilor 
de muncă dintre noi și comite
tul municipal. Să vă dau ei-

pe 
cu

comitetul ju- 
rezervele sa'e, 
polemică :

f

rulează la înfrățirea (orele 
15; 17,30; 20 — în completare 
Soarele negru).

NEÎNȚELESUL
rulează la Buzeștl (orele 18; 
20.30; FETE ÎN UNIFORMA 
orele 15,30 — În completare 
Orizont științific nr. 10/1968), 
Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
FIUL LUI TARZAN

rulează la Dacia (orele 8,15— 
20 în continuare).

SAMURAIUL
rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,15 — în completare
Valul).

PRINȚESA
rulează Ia Drumul Sării (ore
le 15; 17.45; 20).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30 — In comple
tare Atletism).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Cotroceni (orele 
18: 20,30). SUPERAUTOMA-
TUL (orele 15,30 — în comple
tare Tara de sub aripile pes
cărușului).

HOMBRE
rulează la Volga (orele 9,30— 
16 în continuare; 18,15; 20.30), 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

AVENTURIERII 

țiile noastre îl situează chiar 
pe o arie ceva mai Întinsă de- 
cit aceea de care ne-am ocu
pat aici. Este motivul pentru 
care supunem celor în drept 
Cîteva concluzii.

Teoretic, la Galați, ca și aiu
rea. relațiile dintre comitetul 
județean și cel municipal par 
să fie limpezi. Teoretic, auto
nomia celui din urmă este în
țeleasă în multe locuri ca fiind 
reprezentată printr-o mai largă 
posibilitate de org nizare și de 
acțiune în cadrul unor domenii 
altădată tutelate de județ. Prin
cipiile în sine nu sînt însă capa
bile să rezolve, numai prin e- 
nunțul lor, relații practice de 
muncă. Principiile trebuie apli
cate cu consecvență in spi
ritul normelor disciplinei de 
organizație. Este, în adevăr, 
dreptul comitetului munici
pal să-și organizeze munca 
respeetînd specificul organiza
țiilor cu care lucrează, pe 
care le îndrumă, nu le dădăceș
te. și în acest sens el este auto
nom. adică dispune de cele mai 
largi și mai democratice puțin* 
țe să-și manifeste inițiativa In
tervențiile de sus. chiar dacă 
sint pline de bunăvoință și 
bine intenționate pot duce, și în 
cazul nostru au și dus, de multe 
ori. la eliminarea unei pîrghii 
legitime în relațiile dintre ti
neri și un organ al U.T.C. Nu 
e vorba de revendicarea unui 
patrimoniu de activități și de 
eticheta cui devine publică, ci 
de substituirea unei verigi apă
rute tocmai ca o consecință a 
negării oricărei autonomii, a 
transformării comitetului mu
nicipal, pe această bază. Intr-o 
secție a comitetului județean.

Tentația a apărut la Galați 
foarte firesc, nici măcar secre
tarii comitetului județean n-au 
fost conștienți de ea pînă în 
clipa cînd, și unii și alții, au 
constatat nefirescul situației — 
anume că comitetul municipal 
riscă să devină treptat un 
simplu executant de sarcini. De 
aici, nu o dată manifestări care 
!-^eamnă tot atftea abateri de 
la principiul centralismului de
mocratic. Cel dintîl insistă să 
II se accepte o autonomie to
tală, în timp ce ceilalți contra- 
pnn disciplina dreptului de opi
nie.

Să fie o «ltuație insolubilă ? 
De fapt, oriunde s-ar ajunge la 
astfel de praguri ale chibzuin
țe!. e bine să se înțeleagă că 
sint necesare cîteva reconside
rări ale relațiilor, sau mai bine 
zis ale stadiului la care ele au 
ajuns.' Comitetul municipal tre
buie să se afirme ca persoană 
pe d.eplin responsabilă de ho- 
tirîrile sale, ușor de individua
lizat, a cărei inițiativă să ofere 
tinerilor cadru propice al mani
festării propriei lor personali
tăți. Dar. în același timp, si 
oricînd ar crede de cuviință, 
comitetul județean are nu nu
mii dreptul deplin, dar și da
toria să îndrume și să contro
lere activitatea comitetului mu
nicipal să vegheze asupra mo
dului In care acesta desfășoară 
procesul de educație comunistă 
!■ organizațiile care 1 se sub
ordonează. să atragă atenția a- 
rupra erorilor, asupra cauzelor 
care duc la o activitate defec
tuoasă. să facă recomandări, 
pentru munca de viitor, să nu 
transforme nimic în dogmă imu
abilă. să accepte că, de multe 
ori. rezolvarea cu succes a unor 
neajunsuri apare de pe urma 
eferturflur comune ale ambelor 
organe, ca parteneri cu respon
sabilități la fel de serioase, șl 
în nici un eai de pe urma di
sensiunilor dintre ele.

rulează la Munca (orele 16; 
18; 20) PENTRU CÎȚIVA DO
LARI ÎN PLUS; UN DOLAR 
GĂURIT (matineu orele 10).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează Ia Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30. De la 26 de. 
cembrle MARIANNA, AGEN
TUL 0555 orele 15,30; 18; 20,30 
— în completare Centenar 
minier).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15. De la 26 decembrie 
HEIDI orele 18; 18; 20 — în 
completare Naufragiul).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII
rulează la Miorița (orele 9,15 ;
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
rulează la Fjacăra (orele 15,30; 
18; 20,30 — În completare At
letism).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Cosmos (orele 16; 
18; 20 — In completare Legea).

SPARTACUS (ambele serii)
rulează la Viitorul (orele 16; 
19,30).

w m $i mobilizator 
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perspectivă cit mai apropiată 
a unor probleme de interes 
major, să realizeze avan
sul care să permită conju
garea rezultatelor cercetării 
științifice cu tendințele și di
recțiile de dezvoltare a eco
nomiei naționale și a 'deții so- 
cia'e

tn lumina indicațiilor tra
sate de conducerea de partid 
și a angajamentelor pe care 
le-am supus în ultimul timp 
atenției dumneavoastră. Pre
zidiul Academiei consideră ne
cesar să stabilească pentru ac
tuala etapă următoarele obiec
tive principale :

1. Concentrarea tematicii de 
cercetare a unităților Acade
miei asupra unor probleme 
majore ale dezvoltării econo
mice și sociale a țării și folo
sirea potențialului lor de crea
ție științifică, în vederea 
scurtării termenelor de soluțio
nare a acestor teme ;

2. Stabilirea de responsabi
lități concrete în domeniul va
lorificării rezultatelor în pro
ducție, atît la nivelul institu
telor cu profil tehnic și apli
cativ, cît și la nivelul Acade
miei ;

3. Concentrarea activității 
științifice, a potențialului u- 
man și a bazei materiale, prin 
consolidarea unităților exis
tente, eliminarea unităților 
mici, cu eficiență «căzută șl 
prin perfecționarea structurii 
interne a institutelor și cen
trelor de cercetare ;

4. Stimularea curentului de 
opinie favorabil dezvoltării ac
tivității științifice pe baze con
tractuale, factor important al 
legării științei de cerințele 
producției, ale economiei, în-

Institutul politehnic 
București

Corpul profesoral al Institu
tului politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", conștient de 
rolul deosebit ce ti revine, ca 
profesori și educatori, tn for
marea unor noi generații de 
cadre inginerești, cu o Înaltă 
pregătire profesională, cu con
cepții politice înaintate, ani
mat de aceleași simțăminte ca 
inițiatorii chemărilor și mobi
lizați de conținutul de idei din 
cuvintarea secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm să ne 
orientăm eforturile în realiza
rea următoarelor obiective :

I. Să legăm mai string planul 
de cercetare tehnico-științifică 
de necesitățile industriei și să 
intensificăm procesul de cerce
tare pentru scurtarea cu 1 la 
3 luni a termenelor de rezol
vare.

II. Să abordăm și să rezol
văm pe bază contractuală te
me privind valorificarea supe
rioară a unor materii prime, 
obținerea de materiale noi și 
produse competitive, elabora
rea de procese tehnologice per
fecționate ; să acordăm asis
tență tehnică în îmbunătățirea 
unor tehnologii de mare în
semnătate economică.

— Elaborarea în colaborare 
cu Uzina de aluminiu Slatina, 
Institutul de cercetări și pro
iectări pentru metale neferoa
se și rare și Institutul de cer
cetări metalurgice a unor a- 
liaje complexe pe bază de a- 
luminiu, necesare pentru fabri
carea autoturismelor.

— Colaborarea cu Combina
tul siderurgic Galați, pentru 
îmbunătățirea calității oțelului 
elaborat în convertizorui cu 
oxigen, prin micșorarea conți
nutului de incluziuni nemeta
lice. \

— Elaborarea unor noi sor
turi de îngrășăminte utilizabile 
la cultura plantelor în soluri 
nisipoase pe bază de materii 
prime indigene ș.a.

III. Să sprijinim întreprin
derile în organizarea științifi
că a producției prin următoa
rele acțiuni:

— Elaborarea unor limbaje 
specializate de programare a 
calculatoarelor pentru indus
tria energetică și industria 
construcțiilor de mașini.

— Colaborarea cu Uzinele 
„Vulcan" și „Autobuzul" din 
București în realizarea unei 
concepții uzinale de nivel ridi
cat.

IV. Să participăm la îmbu
nătățirea performanțelor și 
calității produselor și a insta
lațiilor, a siguranței lor de 
funcționare, la reducerea rebu
turilor și la diversificarea pro
ducției. In cadrul acestor pre
ocupări vom realiza următoa
rele :

— Sprijinirea întreprinderii 
de piese radio și semiconduc- 
tori Băneasa pentru diversifi
carea producției și eliminarea 
producției colaterale.

— Cercetarea în colaborare 
cu Institutul de cercetări și 
proiectări pentru mașini-unelte 
și agregate și Uzinele „Strun
gul" Arad a rigidității strun
gurilor SN-630, SN-710, SN-800 
în vederea ameliorării soluții
lor constructive.

V. Să contribuim la valorifi
carea cercetărilor inch/ate, 
prin participarea noastră ne
mijlocită la aplicarea lor în 
producție. 

treprinzînd, în acest sens, ac
țiunile cere să contribuie la 
încheierea de contracte între 
unitățile de cercetare ale Aca
demiei și întreprinderile econo
mice, spre a asigura acoperi
rea, în măsură cît mai mare, 
a cheltuielilor unităților din 
domeniul științelor tehnice și 
aplicative ;

5. Participarea activă a oa
menilor de știință din Acade
mie — în strînsă legătură cu 
Comitetul de Stat al Planifi
cării. cu Consiliul Economic 
și Consiliul Național al Cer
cetării Științifice — la elabo
rarea de programe prioritare 
de cercetare științifică, puter
nic ancorate în realitățile eco
nomice ale țării;

6. Crearea de condiții în oare 
cercetarea aplicativă să fie 
stimulată în cele mai varia
te forme, în unitățile A- 
cademiei ; promovări în 
funcțiuni superioare de cer
cetare. acordări de premii ale 
Academiei, asigurarea unor 
stagii de specializare In țară 
și peste hotare, acordarea de 
titluri academice pentru reali
zări aplicative de înaltă ținută 
științifică ;

7. Dezvoltarea sistematică 
tn unitățile de cercetare ale 
Academiei care au atins un 
nivel înalt și au o bogată ex
periență a activității de pre
gătire a cadrelor științifice 
pentru unitățile de cercetare 
departamentală, laboratoarele 
uzinale etc. ;

8. Consolidarea continuă a 
legăturii existente între uni
tățile de cercetare științifică 
ale Academiei și institutele 
de invățămînt superior, tn 
procesul realizării tn comun a 
unor lucrări științifice, a fo

Centrul de cercetări 
tehnice Ieși

Noi, cercetătorii Centrului de 
cercetări tehnice Iași, alături de 
ceilalți cercetători din tara noa
stră, răspunzînd chemării, în 
cinstea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei noastre și a 
Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, sîntem ho- 
tărîți să ne orientăm întregul 
potential de cercetare științifică 
către acele direcții care cores
pund lor, pe care le ridică solu
ționarea celor mai importante 
probleme actuale și de perspec
tivă ale economiei noastre.

Pentru aceasta, ne luăm ur
mătoarele angajamente :

— construirea unui aparat 
pentru controlul calității țevilor 
sudate ;

— efectuarea de cercetări în 
vederea îmbunătățirii continue a 
sistemelor de injecție de pe trac
toarele fabricate în țara noastră;

— efectuarea de cercetări în 
vederea îmbunătățirii continue a 
micromotoarelor electrice ;

— studii de laborator și pe 
model pentru elaborarea tehno
logiei de răcire a reactorilor nu
cleari cu suspensii gaz-solid ;

— reducerea duratei de execu
ție a cercetărilor din plan cu 10 
la sută.

Totodată ne angajăm ca cel 
puțin 75 la sută din temele ce 
vor fi luate în studiu în anul 
1969 să fie efectuate pe bază de 
contracte cu producția, pentru a 
fi valorificate integral.

Institutul 
agronomic 
Timișoara

Luînd cunoștință și de che
marea Conferinței organiza
ției de partid Timiș și a insti
tutelor de cercetări șj proiec
tări din sectorul 7 București, 
ne exprimăm adeziunea totală 
față de această chemare și ne 
angajăm să aducem un aport 
concret la creșterea producției 
vegetale și animale, la conso
lidarea economică a între
prinderilor agricole de stat și 
a cooperativelor agricole de 
producție.

în scopul sporirii producției 
agricole, vom acorda asistență 
tehnică pentru aplicarea sis
temelor de lucrare a terenu
rilor sărăturate, podzolite și 
lăcoviștite — stabilite de noi
— prin înființarea a șasa 
cîmpuri demonstrativ-experi- 
mentale la C.A.P. Diniaș, Sîn- 
martin, Gătaia, Vișag, Che- 
sinț și Găvojdia.

în vederea dezvoltării creș
terii animalelor vom acorda 
asistență tehnico-științifică în 
domeniul alimentației rațio
nale pentru întocmirea unor 
rații echilibrate și prevenirea 
tulburărilor provocate de ca
rențe alimentare.

Pentru prevenirea și com
baterea sterilității la animale, 
vom acorda — în continuare
— asistență tehnico-științifică 
unităților agricole socialiste, 
prin precizarea diagnosticului 
ginecologic, depistarea unor 
noi stări morbide care afec
tează funcția de reproducție 
și recomandarea complexului 
de măsuri de ordin preventiv 
și curativ la I.A.S. Iosifalău și 
Carani.

Pentru întărirea economică 
a C.A.P -urilor mai puțin con
solidate, vom acorda sprijin 
direct și sistematic unui nu
măr de 20 unități și vom în
tocmi studii tehnico-economi- 

losirii raționale a bazei ma
teriale, al perfecționării con
ținutului învățămîntulul | 
avem convingerea că legife
rarea raporturilor dintre cer
cetarea din Academie și în- 
vățămînt va putea să contri
buie atît la sporirea poten
țialului științific al țării, cît 
și la creșterea nivelului tnvfi- 
țîrriin tulul, a posibilităților 
lui de formare a tinerei ge
nerații de intelectuali.

Zilele acestea, cercetătorii 
din Academie au analizat cu 
spirit de răspundere obiecti
vele chemării la întrecere, 
lansată de Institutele de cer
cetări și proiectări din sec
torul 7 al Capitalei, definin- 
du-și cu entuziasm propriile 
lor obiective de cercetare, cu 
care înțeleg să întîmpine a- 
ceastă valoroasă inițiativă și 
împlinirea a 25 de ani de la 
eliberarea țării. Prezidiul A- 
cademiei salută și încurajează 
programele de acțiune pe 
care je conțin răspunsurile u- 
nităților noastre la chemare 
și își propune să exploreze 
tn continuare căile care con
duc la ridicarea eficienței e- 
conomice și sociale, a cerce
tării științifice și care asigură 
creșterea aportului științei la 
propășirea materială și spiri
tuală a României socialiste.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Caaușescu, că oamenii de
știință din Academie. tn
frunte cu comuniștii, vor ști 
să transforme cu devotament 
angajamentele tn fapte, pro
gramele de muncă tn realități, 
răspunzînd tn acest fel grijii 
șl sprijinului înalt pe car^ 
Partidul Comunist Român < 
guvernul Republicii Socialiste 
România le acordă slujitori
lor științei".

ce de dezvoltare în perspecti
vă la I.A.S. Făget șl C.A.P. 
Făget.

în colaborare cu Stațiunea 
experimentală agricolă Lo- 
vrin, cadrele de la disciplinele 
de „genetică și ameliorarea 
plantelor" și „genetică și ame
liorarea animalelor" vor des
fășura cercetări cu privire la 
îmbunătățirea soiurilor de 
plante și raselor de animale.

Institutul 
de proiectare 
de aparataj 

electrotehnic 

și instalații 
de automatizare )

Colectivul de muneă al 
titutului de Proiectare de Apa
rataj Electrotehnic și Instalații 
de Automatizare, a hotărit să 
întîmpine cu noi și remarca
bile realizări cea de-a 2o-a a- 
niverșare a eliberării Patriei și 
Congresul al X-lea al P.C.R. și 
ca răspuns la chemările adre
sate se angajează :

Se vor lua măsurile nece
sare pentru dezvoltarea aplică
rii rezultatelor obținute in cer
cetare la proiectarea instalați
ilor de automatizare prin

— introducerea echipamen
telor cu elemente de comutație 
statică fabricate în țară la linia 
II de negru de fum de la Uzina 
chimică Pitești și instalația de 
anhidridă ftalică de la Combi
natul petrochimic Brazi, cu pu
nere în funcțiune în anul 1969.

— utilizarea echipamentelor 
de acționări reglabile concepute 
și realizate in țară la mașini- 
unelte astfel ca începînd din 
1971 să fie eliminat importul 
acestor echipamente.

Reducerea investițiilor sta
bilind soluții cît mai raționale 
cu respectarea funcțiilor cerute 
de programul de automatizare, 
determinind astfel o reducere 
a investițiilor de automatizare 
cu 10—15 la sută față de stu
diile tehnico-economice, înce
pînd cu proiectele de execuție 
din 1969.

Reducerea importurilor pnn 
concepția în țară și utili
zarea la maxim a aparaturii 
de automatizare ce se fabrică 
în țară.

Scurtarea ciclului de fa
bricație prin finalizarea m 
1969—1970 a lucrărilor de ela
borare a 50 prototipuri omolo
gate de noi elemente de auto
matizare care se vor asimila 
în uzine.

Elaborarea unui sistem ele 
comutație statică cu perfor
manțe ridicate care va permite 
eliminarea completă a impor
tului de aparatură statică de 
comandă, semnalizare și prelu
crarea numerică industrială.

Primind cu profundă satis
facție indicațiile recentei Ple
nare a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
ale. Sesiunii Marii Adunări Na
ționale cu privire la creșterea 
eficientei muncii de cercetare 
și proiectare în țara r.oastră, 
vom concentra Întreaga noas
tră capacitate pentru extinde
rea automatizării de concepție 
proprie în toate domeniile eco
nomiei naționale și pentru re
ducerea substanțială a impor
tului instalațiilor de automati
zare.
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Tovarășul Corneliu Mănescu s-a înapoiat
in Capitală

• însărcinatul cu afaceri ad-ln- A 
terim al Uniunii Sovietice Ia 
București, I. S. Ilin, a oferit, 
vineri seara, un cocteil în saloa- 
nele ambasadei, cu prilejul vizi
tei în țara noastră a delegației 
de activiști ai Partidului Comu- 0 
nist al Uniunii Sovietice, condu
să de tovarășul G. I. Popov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 0 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc Leningrad al P.C.U.S.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, s-a 
înapoiat vineri seara în Ca
pitală, venind din Tunisia, 
unde, la invitația secretaru
lui de stat pentru afacerile 
externe al Republicii Tunisi
ene, Habib Bourguiba jr., a 
făcut o vizită oficială.

La sosirea sa, pe aeroportul

Băneasa, a fost întîmplnat 
de George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, de ceilalți mem
bri ai conducerii ministeru
lui și funcționari superiori 
din M.A.E.

Era prezent Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la 
București.

(Agerpres)

• Vineri dimineața a părăsit a 
Capitala, întoreîndu-se spre Bel- 0 
grad, delegația Uniunii Tineretu
lui Iugoslav (U.T.I.) condusă de 
Mirko Mador membru al prezi- 0 
diului U. T. I., președinte al 
Uniunii tineretului din Repu- 
blica Croația, care la invitația 0 
QC. al U.T.C. a făcut o vizită 
tn țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- " 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășul Nicolae Cristache, MR 
adjunct de șef de secție la C.C. “ 
al U.T.C. de activiști ai C.C. al 
U.T.C. £

Au fost de față Iosip Poljak 
atașat al ambasadei R.S.F. Iu
goslavia la București. £

TJrît sentiment ! El 
face parte din rudele 
sărace ale sufletului 
omenesc, poate fi 
asemănat cu o alcătu
ire de piatră, cu un 
templu dezolant al să
răciei spirituale. Indi
ferența este un vînt 
sec de primăvară care 
usucă apele, viața, tot 
ce se mișcă sub soare. 
In caruselul vieții îb 
care ne legănam cu 
toții alături de cine 
vrem sau de cine nu 
vrem există un mini
mum de accepțiune 
reciprocă ce trebuie 
admis.. Cineva spunea 
că și cele mal primiti
ve societăți sînt obli
gate la o comuniune 
îngăduită a priori.

Pe indiferent nn-1 
• înțeleg decît în par

te. El se vrea cruț, su-

prețulți, înjosiți și mai 
rău. Nu rănește nimic 
mai puternic decît ne
păsarea crasă, depăr
tarea de cei ce soli
cită. Cunosc oameni 
puși în posturi de 
răspundere, de o ma
re și generoasă inimă 
care nu dorm, care 
își vînd libertatea lor 
proprie, timpul lor, 
pentru a corecta ce se 
poate corecta acolo 
unde inechitatea își 
face loc. Dar uneori 
birocrația cu gratiile 
ei metalice, reci, inu
mane oprește orice e- 
lan, alte ori un dispreț 
funciar față de se
meni, sugrumă genero- 
zitățile. Nu mă cunoso 
decît pe mine și pe ai 
mei, restul nn mă pri
vește, își zice îngîm- 
fat Indiferentul. Eu mă

• Delegația Uniunii Tineretu- © 
lui pentru Eliberare din Vietna
mul de sud, condusă de Nguyen MB 
Thuan Hoa, membru al Comite- 
tului executiv al Uniunii tinere
tului pentru eliberare din pro- 
vincia Saigon — Cholon, care 
la invitata C.C. al U.T.C. se 
află în țara noastră, a vizitat Fa- £ 
brica de antibiotice din Iași, 
Combinatul pentru industrializa- 
rea lemnului din Suceava, liceul 0 
și stațiunea hortiviticolă din Bis
trița, Filiala Uniunii Scriitorilor, 
Universitatea „Babeș Boliay" și 0 
Uzina Tehnofrig din Cluj.

Vizita continuă.

PROGRAMUL 
UNITĂȚILOR 

COMERCIALE

!
♦

Indiferența
EUGEN BARBU

perlor, distanțat de ori
ce morală sau filozofie, 
el nu acceptă alte flin
te din instinct de con
servare. I se pare că 
orice prezență alătu
rată îl murdărește, 
îi fură ceva și-1 sără
cește. Priviți acest chip 
de granit, priviți a- 
cești ochi seci, lipsiți 
de viață șl de mișcare, 
priviți această baltă 
stătută în care lumi
na nu se reflectă 
pentru că nu întîlnește 
nimic, aduceți-vă a- 
minte de o fabulă a 
lui Wilde, mi se pare, 
cu un om care avea 
un ochi de sticlă în 
care cineva deslușise 
ceva omenesc...

Priviți strada, prl- 
viți-1 pe cei răniți, nu 
vă fie frică că veți fi 
taxați de sentimentali, 
ascultați vaietul acolo 
unde el se produce, 
pentru că nu putem să 
fim scutiți de așa ce
va, oricît am dori. 
Orice societate ome
nească are învinșii ei 
și ei nu trebuie dls-

ereei pe mine tocmai 
prin această nepăsare! 
Dacă ar fi să ascultăm 
toate mamele care 
plîng, dacă am audia 
pe toți frustrații, un
de am ajunge ? Să-ș! 
vadă fiecare de ale Iui! 
Fericirea generală în
cepe de la propria_ți 
fericire, o spunea, mi 
se pare, și Goethe.

Să fie oare așa ?
Nu cu predici, nu 

cu sfaturi ai să-1 faci 
pe Indiferent să ia 
drumul Damascului, 
nu cu ordine, nu cu 
cărțulii moralizatoare 
ai să-1 faci să lase a 
lacrimă. El trebuie să 
sufere o dată aceeași 
asfixie a soarelui re
ce al înstrăinării, a 
eliminării celui de-a- 
lături. Numai o mare 
singurătate, numai o 
mare nepăsare gene
rală îl poate vindeca 
de viciul acesta îngro
zitor de a nu-i păsa de 
nimic. La urma urme
lor nu toți Indiferen
ții reușeso în viață.

în perioada 29 decembrie 
1968 — 4 ianuarie 1969, uni
tățile comerciale, precum și 
halele și piețele vor func
ționa după următorul pro
gram : duminică, 29 decem
brie vor fi deschise toate u- 
nitățile, potrivit programului 
stabilit pentru o zi obișnui
tă de lucru. In ziua de luni, 
30 decembrie, în funcție de 
necesitățile locale și de pro
filul unităților se va pre
lungi orarul cu 1—2 ore ; 
marți, 31 decembrie unități
le comerciale vor funcționa 
potrivit orarului stabilit: u- 
nitățile de alimentație pu
blică la care se organizează 
revelionul se vor închide în 
jurul ore 17,00, iar în ziua 
de miercuri, 1 ianuarie se 
vor deschide la orele 18,00. 
în zilele de 2 și 3 ianuarie 
1969, unitățile vor funcționa 
potrivit programului stabilit 
pentru o zi de duminică. Sîm- 
bătă, 4 ianuarie orarul uni
tăților va fi cel al unei zile 
obișnuite de lucru, iar la 5 
ianuarie orarul unităților va 
fi cel obișnuit duminical.

A apărut
lUPUMKNT DB ANUL NOU 

al alarulal

„Scînteia"
DIN CUPRINS :

• MMtOM DB PA8A- 
GBBI IN BOLIDUL TIMPU
LUI i Intr-o secundă — zece 
milioane de operații. Bucu
rești — Iași — de la 5 zile 
11 5 on. în fiecare oră — din 
>00 de cetățeni al țării, unul 
e în tren iau în avion. Un 
oraș eît Clujul într-un an. 
La flecare oră —. Investiții 
7 milioane de lei.

• NOUTĂȚI INDUSTRI
ALS ROMÂNEȘTI IN 1968.

• CUM ARÂTA OLIMPUL 
CARPATIN IN DOCUMEN
TE ANTICE? VECHIMEA, 
BOGĂȚIA ȘI FRUMUSEȚEA 
ARTISTICĂ A DATINILOR 
NOASTRE DE IARNĂ. Ce 
ie întîmplă cu felicitarea 
folclorică în era radioului 
d televiziunii ?

• RENDEZ-VOUS 1N LU
NĂ IN ANUL 2 000 ! „Iarba 
mlmculOMă- a fanteziei cos
mice ; spre lună pe o corabie 
cu pînze. De la Galilei la 
Gagarin. în aceeași zl: ar
șițe cupratoride și înghețuri 
ultranfipraznice. Urma unei 
tălpi de .om pe solul lunar ? 
Ploaie cu... bulgări de dia
mant. O declarație în exclu
sivitate pentru dv. a cosmo
nautului Borman — aflat în 
acest» zile în zbor spre 
Izmă.

• CONTRABANDIȘTII IN 
CAPCANĂ (micro-roman po
lițist autentic). O ilustrată 
suspectă. întîlnlrea din pă
dure. Cocoșeil din cavou. 
Cheia cifrului și urma des
coperită de colonel.

• SPLENDORILE PALA
TELOR ȘI TRADIȚIA PA
VELEI IN CARNAVALUL 
DE LA RIO. Confetti con
tondente și slăbiciunea cos
metică a zeiței Jemanjâ. 
Trec cohortele regelui Mo- 
mo. Cad măștile. Dolce vita.

• CUNOAȘTEȚI TAINA 
CĂSNICIILOR FERICITE ? 
O anchetă pe treptele tuturor 
viratelor. Trei reporteri în 
căutarea rețetelor fericirii.

• INEDITUL ALB AL 
SPAȚIULUI MIORITIC. 
Poezia, panoramica, turis
mul șl sportul în iarna car
patică.

• SATIRA, ANECDOTE, 
CARICATURI, TESTE ETC.

Pe Bega

O aniversare la Sinaia

90 de ani de la înființarea

Uzinei de mecanică fină
La Casa de cultură din Sinaia 
avut loc vineri o festivitate în-a

chinată sărbătoririi a 90 de ani 
de la înființarea Uzinei de me
canică fină din localitate. Făcînd 
un istoric al întreprinderii, Aurel 
Boghici, directorul uzinei, a su
bliniat dezvoltarea pe care aceas
ta a cunoscut-o în anii construc
ției socialiste. El a arătat, între 
altele, că producția pompelor de 
injecție, sortiment de bază al u- 
zinei, a crescut de 11,6 ori. Uzi
na a realizat pînă acum 20 de 
tipuri de pompe de injecție pen
tru tractoarele românești și silit 
în curs de asimilare alte noi ti
puri pentru motoarele de mare 
putere fabricate în țară.

Participant la adunare au tri
mis o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care și-au exprimat 
hotărîrea de a munci cu abnega
ție pentru realizarea sarcinilor ce 
le revin, de a contribui din plin 
la îndeplinirea hotăririlor parti
dului și statului român.

în încheierea festivității, colec
tivul artistic al uzinei a prezen
tat un frumos program artistic.

Cu prilejul aniversării, au fost 
înmînate insigne de fruntași unui 
număr de peste 400 de muncitori, 
ingineri și tehniceni ai uzinei.

(Agerpres)

FESTIVAL DE MUZICĂ UȘOARĂ

Astăzi, 28 decem
brie 1968, la orele 
19,30, în Sala Savoy 
a Teatrului „C. Tă- 
nase“ din Calea Vic
toriei 33, va avea loc 
finala primului festi
val al tinerilor in-

terpreți de muzică u- 
șoară din Capitală, 
organizat de către 
Comitetul Municipal 
pentru Cultură și 
Artă, Comitetul Mu
nicipal al U.T.C., 
Consiliul Muni
cipal Sindical, Uniu-

nea Compozitorilor, 
U.C.M.D. și Casa de 
discuri „Electrecord".

Concursul este do
tat cu premii.

Partea a doua 
spectacolului va 
televizată.

& 
fi

Orașul din basme

Luminat feeric de sute de 
becuri multicolore, micul 
orășel al copiilor din Foc
șani se înfățișează ca o lu
me de basm. Un brad de 
dimensiuni mari domină 
parcul din fața Ateneului. 
Un tren in miniatură își 
așteaptă „călătorii". Alături, 
bătrinul și încercatul căpi
tan Val Vîrtej cu a sa 
„Bătrină Carapace". Nu lip
sește nici îndrăgitul și vi
teazul Făt-Frumos. Aleile 
sînt străjuite de diorame, 
ornate cu motive naționale 
specifice Vrancei, care re
prezintă diferite personaje 
din basme.

ALEX. DEȘLIU
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A apărut

nr. 12 1968

ÎN LIBRĂRII

VLADIMIR STREINU : „Calistrat Hogaș" (monografie), E.T., lei 
3,75 ;

I. M. ȘTEFAN : „Omul cu o mie de chipuri", col. „Temerarii*, 
nr. 50-51, E.T., lei 3 ;

AL. CHRISTEA : „Ventilarea și conditionarea aerului", E. Tehn., 
lei 44 ;

D. SERVAN : „Pikup și discuri mono și stereofonice", E. Tehn., 
lei 5.

H. ZALIS . „Gustav Flaubert" (E.T., lei 14).
H. PERRUCHOT : „Viafa lui Gauguin" (Ed. Meridiane, lei 

11,50).
EUGENIA ADAM ROȘCA : „Sonete" (E.P.L., lei 3,50).
JACQUES BRAT1N : „Calendarul muzicii universale" 

Muz.., lei 24).
• • • — „București — Materiale de istorie și muzeografie", 

vol. VI, Muzeul de istorie (lei 29).
GH. MOIAN și V. h’OPU : „Cartea soborului și coșarului" 

(Ed. Tehn., lei 9.)

(Ed.

Festivitate la Teatrul Național

„/. L Caragiale "

bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Arta, Ion Brad, vice
președinte al C.S.C.A., și repre
zentanți ai Comitetului munici
pal al P.C.R. București.

Au luat parte membri ai co
lectivului Teatrului National, ac
tori, regizori și personal tehnic. 
S-au rostit cuminte de mulțu
mire pentru îndelungata si rod
nica activitate desfășurată de 
acad. Zaharia Stancu în fruntea 
Teatrului Național, precum și an
gajamente ale colectivului de a 
face să strălucească tot mni pu
ternic creația artistica pe prima 
scenă a teatrului românesc.

(Agerpres)

2000 DETALENTE
Timp de 4 luni, peste 2 000 

de artiști amatori din județ, 
s-au întrecut pe scenele că
minelor culturale și ale ca
selor de cultură în cadrul 
„Festivalului de folclor al ju
dețului Tulcea". Acum a ve
nit rîndul „ultimului gong" — 
faza finală. Virtuoși ai dan
sului s-au dovedit cei din co
muna Pecineaga și orașul Su- 
lina, cele trei generații de 
dansatori din Făgărașul Nou 
și Rachelu.

Obiceiurile de iarnă „mo- 
șoii“ din Lunca vița, „căprițe
le0 din Niculițel, „căluții" din 
Vișina etc., au fost viu a- 
plaudate de spectatori. Ex
poziția de obiecte populare, 
amenajată cu acest prilej a 
reliefat tradițiile locuitorilor 
din județ.

G. VIR.JOGHE

(Agerpres)

Focul veșnic viu

• €»•••

SPORTIVLa Complexul de faianță și sticlă din Sighișoara — cea mai 
modernă unitate industrială de acest fel din țară — a fost aprins 
focul în vatra a două noi cuptoare-tunel de ars faianță. Eveni
mentul prefigurează intrarea în producție, cu mult înainte de ter
men, a ultimelor obiective construite în etapa de extindere și mo
dernizare a complexului. Capacitatea sa anuală va crește cu aproape 
8 800 tone articole din faianță menaj și decor.

Sprs „Vîrful cu DoC

GÎND DE GENERAȚIE

MERIDIAN

$ • • ® • • e • «
H;e Năstase cont'nuă seria victoriilor

in turneul de la Ca cutta

• ECHIPA MASCULINĂ 
le handbal Dir.zmo Bucu
rești, care se află in turneu 
In R. F. i Germaniei, a ju
cat la Hamburg cu echipa 
Hamburger Sportverein. Gaz
dele au obținut victoria cu 
•corul de »—5 (5—2).

• DUPĂ TREI RUNDE, în 
turneul internațional de șah 
pentru juniori care are loc 
la Groningen în clasament 
*»aduc Vaganian (U.R.S.S.), 
Anderwon (Suedia) și Webb 
Anglia), fiecare eu cite 2.5 
puncte. tn runda a treia, 
șahistul român Ghixdavu a 
cîștigat la Bellon (Spania) 
H totalfieaiă 1,5 puncte.

Tn sferturile de finală ale turneului inter
național de tenis de la Calcutta, campionul ro
mân Ilic Năstase l-a învins cu scorul de 3—6, 
2—6, 6—2, 6—0, 6—2 pe polonezul Ryberczyk. 
In semifinale, Năstase va juca cu indianul 
Mukerjea. In cea de a doua semifinală, Lall 
(India) ii va intilni pe Bill Tyum (S.U.A.), care 
l-a eliminat cu 6—2, 7—5, 3—6, 6—3 pe Petre 
Mărmureanu.

CAMPIONATUL DE HOCHEI
Aseară, în cadrul campionatului republican 

de hochei pe gheață, s-au înregistrat următoa 
rele rezultate : Petrol Geologie — Agronomia 
Cluj 5—4 (1—0, 3—1, 1—3) ; Dinamo București — 
Avîntul Miercurea Ciuo 9—0 (2—0, 5—0, 2—0).

(Agerpres)

DESPRE COLABORARE SE 
VORBEȘTE DOAR...

(Urmare din pag. I) 
superioară a rosturilor acesteia. Pentru a înălța 
o orînduire, nu este suficient entuziasmul, o știm 
bine cu toți. Acesta trebuie conjugat cu o înaltă 
știință a proporțiilor. Entuziasmul pentru socia
lism implică, cere neapărat o mare dragoste 
pentru armonie și spiritualitate, pentru înțelege
rea omului și a frămîntărilor sale. Cere înțelep
ciune și știința realizării savante a edificiului.

Acestea sînt elementele care ne-au unit și ne 
unesc în acești ani nu numai pe noi, cei mai 
tineri datorită inexorabilelor legi ale naturii. 
Tot ceea ce are mai bun și sănătos societatea 
noastră la ora actuală se reflectă în tensiunea 
creatoare a întregului popor în mijlocul căruia 
tineretul este o masă care simte, percepe, tră
iește acut toate schimbările memorabile, toate 
mulajiile ce au loc în conștiința noastră și în 
cadrul general al existenței pe aceste locuri. 
Oricît ar părea de paradoxal, generațiile de 
astăzi, tinere sau chiar mai mult decît tinere, 
au deja o istorie a lor care se încorporează cu 
demnitate la marea epopee scrisă de poporul 
nostru în ultimii douăzeci de ani. Este imposibil 
să numești unul din șantierele mai importante 
ale țări: fără să îți amintești sau să menționezi

atmosfera de frenezie sau entuziasm degc:a*ă 
de prezenja vestitelor brigăzi ce tinere*. Ceea 
ce do o conștiință comună generațiilor octuale 
tinere este spiritul constructiv ce le animă, pa
tosul cu care iau parte la schimbarea chipului 
unei țâri a cărei față mai veche multi o cunosc 
doar din povestiri. Același spirit se afirmă și 
în cultură, nu numai în laturile ocHvității ma
teriale și putem afirma cu certitudine că gene
rațiile noastre își aduc o contribuție de o ex
cepțională însemnătate la afirmarea și crearea 
unor valori ce se înscriu în cea mai bună fami
lie a elementelor durabile ale culturii românești 
de totdeauna. Cele două domenii în care se 
afirmă spiritul acesta constructiv al tinereții se 
constituie intr-un tot unitar, închegat foarte so
lid datorită similitudinii idealurilor.

Anul pe care îl vom încheia a fost un an obiș
nuit pentru noi, un an de muncă și satisfacția ei. 
Tradus în cifre și procente el se prezintă însă 
impresionant pentru cei ce văd dincolo de ci
fre desfășurîndu-se un întreg proces de perfec
ționare al unei realități deja stabilite solid în
tre hotarele acestei țări. Și sîntem mîndri 
că o parte din aceste realizări se datoresc a- 
cestor superbe torente de entuziasm care for
mează tinerețea patriei noastre.

La Uzina de piese auto Co- 
tSași m putea vorbi, pînă nu 
de amil de o rodnici activitate 
sportivi de masă Există aici o 
bază sportivă complexă, un sta
dion, aflat în foloamța comună a 
nxunatorflar uzinei și a elevilor 
goohi profesionale care funcțio
nează în aceeași incintă. Numai 
că. la o examinare mal atentă, 
majoritatea activității o desfășoa
ră elevii școlii și, mai puțin, sala- 
riațiL Faptul pare paradoxal în- 
trueft majoritatea tinerilor mun
citori au fost, pînă mai ieri, ele- 
vfl școlii profesionale a uzinei. 
Aceeași oameni, aceleași condiții 
materiale, care, repetăm, sînt din
tre cele mai bune și totuși pasiu
nea pentru sport a elevului școlii 
profesionale dispare sau se atenu
ează, a doua zi cînd el devine un 
specialist calificat la locul său de 
muncă, în uzină.

Care sînt cauzele acestei anor
male metamorfoze ? La o primă 
introspecție cadrul organizat al 
școlii, caracterul de obligativitate 
al programei școlare și ritmicita
tea determinată de orarul activi
tăților didactice ar constitui ar
gumente care să justifice interesul 
pentru sport al elevilor. Să mai 
amintim prezența a trei cadre di
dactice de specialitate precum și 
preocuparea organizației U.T.C. a 
școlii în această direcție. Dincolo, 
adică la asociația sportivă a uzi
nei, ce îl așteaptă pe tînărul ab
solvent, muncitor calificat familia
rizat, în școală, cu o activitate 
vie, ritmică ? Mai întîi inexisten
ța campionatelor de casă ale aso
ciației — cu o excepție : fotbalul

fi a cupelor interne. Apoi con
cepția potrivit căreia cele două 
secții de performanță — aeromo- 
delismul care a adus chiar un loc 
I la campionatele naționale și 
halterele. însumînd toate recor
durile județene — reprezintă de 
fapt, tot ce se poate face dacă 
nu cumva chiar prea mult. Sub
vențiile acordate de sindicat sînt 
folosite exclusiv pentru aceste sec
ții care merg bine. Chiar dacă 
am considera si sporadicele în
treceri la fotbal care, nici pe de
parte, nu cuprind masa celor a- 
proape 3 000 de tineri, drept o 
activitate care încearcă să umple 
golul și tot nu s-ar putea depăși 
stadiul realizărilor nesemnificati
ve. In uzină nu figurează nici 
măcar un singur instructor spor
tiv iar la profesorii de educație 
fizică ai școlii — trei la număr 
între care Iuliu Nicolesca se o- 
cupă de halterofili — nu se face 
apel deși prin aceasta s-ar putea 
soluționa unele inițieri, antrena
mente, arbitraje. La ce se rezu
mă colaborarea asociației sporti
ve condusă de președintele ei, 
Gheorghe Rădulescu, cu organi
zația U.T.C. (secretar Vasile Me- 
liescu) și sindicatul ? La întocmi
rea acestor planuri de muncă și 
a programului de activități răma
se în stadiul de hîrtii 1 Așa cum 
se mai întîmplă și în alte situa
ții, tot la Pitești : asociațiile spor
tive O.C.L., Fabrica de încălță
minte, Platforma Petrochimică. 
Sînt cîteva exemple de întreprin
deri cu profil economic dezvol
tat unde tinerii au o pondere în
semnată și care deși d^pun fie-

care de baze destul de bine uti
late și materiale sportive, prin a- 
ceeași lipsă de colaborare a ce
lor trei factori, desfășoară o acti
vitate la fel de sporadică și for
mală.

In relatarea șefului secției 
șport-turism a Comitetului jude
țean Argeș al U.T.C., Constantin 
Luca, am aflat o parte din ade
văr. „Toate acțiunile sportive or
ganizate la nivel de municipiu au 
însemnat tot atîtea reușite. Prin 
initiative, prin participare și 
chiar printr-un oarecare nivel 
tehnic dînd naștere la tradiții. Să 
enumerăm cîteva : Cupa ceferis
tului, Cupa petrolistului. Colabo
rarea organizației municipale de 
tineret, a organizației sindicale și 
a Comitetului pentru educație fi
zică și sport similare funcționea
ză cu eficiență, cu maximă recep
tivitate, pe toți parametrii.

La nivelul asociațiilor sportive 
însă conlucrarea aceasta se dilu
ează într-atît, încît devine vecină 
formalismului. Nu putem genera
liza, desigur. La asociații sporti
ve cum sînt P. T. T. R., Foresta 
C.I.L., Textilistul, Tablierul, lu
crurile sînt de acum pe un făgaș 
bun. Explicația ? Colaborarea e- 
xistă în fapt.

La polul opus stau încă destu
le asociații sportive care în loc de 
o activitate practică, vie, cu tot 
efectivul pe terenul de sport fac 
apel la justificări și care, mai 
toate, invocă lipsa de timp liber. 
Dar nu aceasta este realitatea ci 
rutina organizatorilor, în sensul ei 
negativ, dublată de lipsa de per
severență în îndeplinirea obiecti
velor propuse. Organele mențio
nate la nivel județean ne asigu
ră că s-a făcut tot ceea ce de
pinde de ele pentru asigurarea a- 
cestei colaborări. Asociațiile spor
tive au fost instruite..., Comitete
le U.T.C. au fost instruite... res
ponsabilii sindicali au fost și ei 
instruiți. Toți au fost, ni se spu
ne, „înarmați" cu cunoașterea sar
cinilor, a îndatoririlor. Probabil, 
dar se vede treaba că dezarmează 
repede. Și-atunci ?

VIOREL RARA

I I

I ANUNȚ I
. ELEVI de la învățămîntul seral și fără I 
| frecvență precum și alți solicitanți DIN ME- * 

DIUL RURAL își pot procura manualele șco- I 
| lare de cultură generală pentru clasele I — 1 

XII, prin poștă, contra ramburs, adresîndu-se I 
I la LIBRĂRIA „CARTEA PRIN POȘTA" a 1 
I cooperației de consum din București — str. I

Serg. Nuțu Ion 8-12, sectorul 6.
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„Apollo-8" a

revenit pe Pămînt
TUNIS 27 — Trimisul special 

Agerpres, C. Benga, transmite : 
Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, care la invi
tația secretarului de stat al afa
cerilor externe al Republicii Tu
nisia, Habib Bourguiba jr., a e- 
fectuat o vizită oficială în această 
țară, a plecat vineri dimineață 
spre patrie.

La plecare, pe aeroportul „Tu
nis Carthage", ministrul de ex
terne român a fost salutat de 
Habib Bourguiba jr., de Taibe 
Slim, secretar de stat, reprezen
tant personal al președintelui Re
publicii, de înalți funcționari ai 
secretariatului de stat al afaceri
lor externe și ai instituțiilor cen
trale tunisiene, de șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Tunis.

Au fost prezenți Nicolae Sipoș, 
ambasadorul României la Tunis, 
membrii ambasadei. La solicitarea 
ziariștilor, ministrul 
externe al României a 
următoarele :

„Acum, la încheierea 
care am întreprins-o la
invitație a distinsului meu coleg,

afacerilor 
declarat

vizitei pe 
amabila

Excelența Sa dl. Habib Bourguiba 
|r., secretar de stat al afacerilor 
externe, doresc să exprim gratitu
dinea pentru primirea cordială, 
ospitalitatea și atenția care ne-au 
fost acordate în tot timpul șede
rii, expresie a prieteniei sincere 
care leagă statele și popoarele 
noastre, și vă asigur că plecăm cu 
cele mai vii amintiri despre fru
moasa dv. țară.

Vizitarea unor obiective econo
mice și așezăminte social-cultu
rale ne-a permis să cunoaștem și 
să admirăm eforturile și succesele 
dv. obținute pe linia ridicării eco
nomiei naționale și a bunăstării 
poporului

Această 
asemenea, 
forturile 
Tunisiene 
și dezvoltarea unui climat de pace 
și colaborare internațională.

Convorbirea avută cu Excelența 
Sa președintele Republicii Tuni
siene, Habib Bourguiba, cu dem
nul secretar de stat, precum si 
cu alte distinse personalități tu
nisiene asupra relațiilor bilaterale

tunisian.
vizită ne-a oferit de 
prilejul să apreciem e- 
guvemului Republicii 
îndreptate spre crearea

șl a principalelor probleme ale 
vieții internaționale, comunicatul 
comun adoptat cu ocazia vizitei 
°u evidențiat dorința comună de 
dezvoltare a cooperării în mul
tiple domenii, legăturile priete
nești dintre popoarele român și 
tunisian, hotărîrea de a acționa 
tn continuare pentru asigurarea 
păcii în lume, pe baza principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne ale altor popoare, 
respectului și avantajului reciproc, 

îmi exprim deplina convingere 
că vizita noastră și schimbul de 
păreri care a avut loc au contri
buit la consolidarea legăturilor de 
prietenie dintre țările și popoa
rele noastre-

Așteptăm cu deosebită plăcere 
și interes \TZita în România a sti
matului meu coleg. Excelența Sa 
dl. secretar de stat al afacerilor 
externe. Habib Bourguiba jr. 
înainte de a mă despărți de țara 
dv„ care ne-a găzduit cu atât* 
ospitalitate, aș dori să mulțumesc 
Încă o dată tuturor și să transmit 
poporului tunisian prieten 
mai bune urări de fericire, 
greș și prosperitate**.

cde 
pro-

TUXISIW

• S-a încheiat cu succes primul zbor al
omului in jurul Lunii • Aselenizarea
programată pentru mai-iunie 1969

Vineri la ora 17,51, ora Bucureștiuluî, nava americana „Apol- 
lo-8" avînd la bord pe cosmonauții Frank Borman, James 
Lovell și William Anders, a amerizat în apropiere de regiunea 
stabilita, la sud-est de insulele Hawai din Ocaanul Pacific.

rea datelor furnizate din zborul 
lui „ApoUo-8".

Cosmonauțn americani care cor 
aseleniza, au fost denumiți de 
pe acum „oameni in alb", de
oarece costumul special care îl 
cor folosi cuprinde 17 straturi de 
diverse materiale, iar cel exterior 
este de culoare albă. In timpul 
cit zor rămîne pe Lună, cosmo
nauta urmează să mențină in per
manență legătura prin radio cu 
Pămintul.

IRLANDA DE NORD. — Aspect de la ciocnirile care au avut loc în timpul unor demonstrații 
pentru drepturi civile în orașul Armagh

E i f J
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La invitația secretarului de stat 
al afacerilor externe al Republi
cii Tunisiene, Habib Bourguiba 
Ir., Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a făcut o vi- 
zită oficială în Republica Tuni
siană între 21 și 27 decembrie 
1968.

Corneliu Mănescu a fost primit 
în audiență de președintele Habib 
Bourguiba, care i-a rezervat o 
primire călduroasă și prieteneas
că. El a avut convorbiri cu Sa- 
dok Mokaddem, președintele A- 
dunării Naționale, și Ahmed Ben 
Salah, secretar de stat al planu
lui, economiei și educației națio
nale.

Ministrul român al afacerilor 
externe și persoanele care l-au 
însoțit au vizitat guvemoratele 
Tunis, Nabeud, Sousse, Kairouan 
și Gafsa, unde au constatat e- 
forturile remarcabile depuse de 
poporul tunisian pentru dezvol
tarea țării în domeniile economic, 
social și cultural. Oaspeții români, 
care au vizitat, de asemenea, lo
calități istorice ale Tunisiei, au 
fost întîmpinați pretutindeni cu 
căldură, expresie a relațiilor prie
tenești existente între cele două 
țări.

în cadrul unor convorbiri ofi
ciale care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de profundă cordiali
tate și înțelegere reciprocă, Cor
neliu Mănescu și Habib Bour
guiba jr. au analizat evoluția fa
vorabilă a relațiilor româno-tuni- 
siene și au procedat la un larg 
schimb de păreri asupra proble
melor internaționale actuale.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că se întărește și se 
dezvoltă continuu colaborarea în
tre cele două țări. Ei au scos în 
evidență importanța vizitei ofi
ciale pe care a efectuat-o în Ro
mânia președintele Habib Bour
guiba în vara acestui an și rolul 
pe care ea l-a jucat în strînge- 
rea legăturilor de prietenie și 
înțelegere între cele două po
poare. Ei au relevat în mod spe-

cial eforturile depuse de o parte 
și de alta pentru realizarea acor
durilor încheiate, cit și spiritul 
profund prietenesc care caracteri
zează schimburile mnltilaterale 
dintre România și Tunisia.

Cu această ocazie, cei doi mi
niștri de externe au reafirmat ho
tărîrea guvernelor lor de a con
tinua să consolideze colaborarea 
bilaterală și s-o extindă la toate 
domeniile, în spiritul respectului 
scrupulos al principilor suvera
nității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și i\xn- 
tajului reciproc.

în timpul vizitei, miniștrn Aș 
externe au semnat acordul privind 
desființarea vizelor între Republi
ca Tunisiană și Republica Socia
listă România.

în cadrul schimburilor de ve
deri asupra situației intemațiOG*- 
le, miniștrii de externe ai celor 
două țări au accentuat rolul im
portant care revine Organ za y ei 
Națiunilor Unite in salvgardarea 
păcii și securității interaaționale 
și au exprimat părerea că, pentru 
a-și spori eficacitatea și a-și rea
liza mai bine vocația sa univer
sală. O.N.U. trebuie să țină sea
ma de realitățile Înmii cmtwnpr». 
rane. Ei au reafirmat atașamentul 
profund al țărilor lor față de prin
cipiile și obiectivele Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite. Ei aa 
reexprimat voința guvernelor lor 
de a continua eforturi’* în ve
derea favorizării cooperării in
ternaționale, pe baza respectului 
reciproc și a dreptului fiecărui 
popor de a alege liber calea dez
voltării sale politice și sociale. 
In această ordine de idei, miniș
trii afacerilor externe consideră 
că respectarea scrupuloasă de că
tre toate statele, mari sau mid, 
a principiilor de justiție, echitate 
și de nefolosire a forței în rapor
turile dintre state constituie o 
condiție esențială pentru elimina
rea pericolelor care amenință 
pacea mondială și pentru insta
larea unui climat de încredere.

Zborul istoric in jurul Lu
mi cl noxei cosmice ^ApoUoS" 
„marchează începutul unui 
proces care nu ca înceta 
niciodctâ ; emul a început să 
pătrundă m „Univers" — a 
declarat dr. Thomas O. Pmne, 
conducătorul Administrației 
naționale a S.U-A. pentru 
problemele aeronauticii fi cer
cetarea spațiului cosmic. Zbo
rul. a menționat el. a de
monstrat că nacele „Apollo-8* 
— construite pentru debarca
rea primilor americani pe 
Lună — iyi pot realiza 
scopul".

Agenția TASS serie, la rîn
dul său, câ „succesul zboru
lui navei „Apollo-8" deschi
de o nouă etapă în istoria 
cercetărilor cosmice. Pentru 
prima oară o navă cosmică 
pilotată de oameni a fost des
prinsă din zona de atracție 
a Pămîntului, înscrisă pe o 
orbită de satelit al unui alt 
corp ceresc și apoi readusă pe 
Pămînt".

Semnarea planului 
de colaborare dintre 

A.R.LR.S.
MOSCOVA 27 — Corespon

dentul Agerpres, N. Cristoloveanu 
transmite : La 27 decembrie a 
fost semnat la Moscova planul de 
colaborare pe anul 1969 dintre 
Asociația română pentru legătu
rile de prietenie cu Uniunea So
vietică (A.R.L.U.S.), Uniunea a- 
sociațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu țările stră
ine și Asociația de prietenie so- 
vieto-română (A.P.S.R.).

Planul prevede organizarea « 
numeroase și variate manifestări 
menite să contribuie la populari
zarea reciprocă a succeselor ob
ținute de oamenii muncii din 
cele două țări în opera de con
struire a socialismului și comu
nismului, la întărirea și dezvol
tarea prieteniei frățești dintre

si A.P.S.R.
->
popoarele român și sovietic. Vor 
fi organizate seri ale prieteniei, 
adunări, convorbiri, prezentări de 
filme, expoziții, marcarea unor 
date memorabile din istoria și cul
tura celor două țări. Sînt prevă
zute, de asemenea, schimburi de 
delegații, de lectori, de materiale 
de popularizare pe linia celor 
două asociații.

Un loc central în activitatea 
celor două asociații de prietenie 
îl vor ocupa în anul viitor mani
festările legate de cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării României 
de sub jugul fascist și de întâm
pinarea aniversării centenarului 
nașterii lui V.I. Lenin. Din par
tea română planul a fost semnat 
de Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
iar din partea sovietică de G.G. 
Sotnikov, prim-vicepreședinte al 
conducerii centrale a A.P.S.R.

★

„Modula lunară" (termenul 
— lunar module) care a 

fost experimentată în vid arti- 
~zeiol la începutul anului 1968, 
ca jervi — potrivit programului 
anunțat de N.A.S.A. — pentru 
transportul primilor cosmonauțl 
pe Lună. După încheierea zbo-

poUo-8" cu echipaj uman, se 
preconizează ca următoarea că
lătorie spre Lună să fie efec
tuată tn luna februarie în ca
drul acțiunii „Apollo-9", urmînd 
ca tn mai sau iunie să aibă loc 
aselenizarea la bordul lui „A- 
pcUo-10". Comentatorii științifici 
ai agențiilor occidentale de pre
să apreciază însă că s-ar putea 
ca datele acestea să fie devan
sate, sau aminate, în funcție de 
rezultatele obținute din prelucra-

R. S. CEHOSLOVACĂ. — Imagine din Bratislava

Sesiunea Adunării

a R. P. Bulgaria
SOFIA 27 — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Vineri dimineața a început cea 
de-a 8-a sesiune a celei dea 5-a 
legislaturi a Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria. La actuala sesiune 
se dezbate planul unic de dezvol
tare social-economică a Bulgariei 
și bugetul țării pe anul 1969, 
precum și unele măsuri organiza
torice cu privire la fuzionarea u- 
nor ministere și schimbări în 
componența guvernului.

La lucrările sesiunii participă 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.O. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
guvernului și ai Prezidiului Adu
nării populare.

„Campania
anti

electori

■ ■■■■■

• VINERI, Dumitra Turcaș, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în R. P. Ungară, 
a făcut o vizită lui Komocsln 
Zoltan, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.S.U. 
Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire prietenească.

• MORRIS UDALL, membru 
al Camerei Reprezentanților 
din partea Partidului democrat, 
și-a anunțat candidatura la pos
tul de președinte al acestui for 
al Congresului S.U.A., deținut 
în prezent de John McCormack. 
Se așteaptă ca pentru a- 
cest post să-și depună candida
tura și alți membri ai Camerei 
Reprezentanților, urmînd ca ale
gerea să se facă 
cu o zi înainte 
sesiunii noului
S.U.A. Postul acesta este foarte 
important întrucît, potrivit Con
stituției americane, în cazul in
disponibilității președintelui și 
vicepreședintelui țării, președin
tele Camerei Reprezentanților 
preia automat conducerea gu
vernului.

la 2 ianuarie, 
de convocarea 

Congres al

• CEI 43 de deținuți politici 
Spanioli de la închisoarea din 
localitatea Soria continuă greva 
foamei pe care au început-o la 
23 decembrie. Ei cer autorități
lor spaniole să recunoască statu
tul deținuților politici și să a- 
plîce regimul penitenciar con
form acestui statut; aplicarea 
normală a libertății condiționa
te ; suprimarea tribunalelor ex. 
cepționale, promulgarea unei 
amnistii.

Printre cei 43 de deținuți po
litici care participă la această 
acțiune se află Jose Sandoval 
Moris, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Spania, și Miguel Garcia, 
aflat în detențiune de peste 19 
ani.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a_ 
genția Antara, în Sarawak au a- 
vut loc aîmbătă și duminică lup
te între unități ale armatei in
doneziene și grupuri de guerilă. 
Această informație a agenției o- 
ficiale indoneziene vine să con
firme știrile apărute in presa 
occidentală în ultimul timp refe
ritoare la existenta unei mișcări 
de partizani în diverse regiuni 
din Indonezia.
• PLOILE torențiale care au 

căzut timp de cîteva sile în su
dul Turciei au provocat mari 
inundații în regiunea Giukurova 
de pe coasta Mării Mediterane. 
Apele au acoperit importante 
suprafețe agricole și livezi din 
apropierea orașului Mersin, au 
provocat mari pagube materiale 
în localitățile Adana și Tartus, 
importante centre industriale și 
agricole. De pe urma calamității 
au pierit 25 de persoane. Auto
strada Adana-Ankara a fost blo
cată, iar legăturile telefonice cu 
Mersin și cu alte localități au 
fost întrerupte. Pentru salvarea 
locuitorilor din Tartus, care au 
fost nevoiți să se refugieze pe 
acoperișurile caselor, au fost fo
losite elicoptere.

Iriaai, a anunțat In cadrul unui 
discurs radiodifuza: că forțele 
yemerute au repurtat recent noi 
succese în luptele desfășurate în 
zonele muntoase din nord-vestul 
țării împotriva forțelor regalis
te. Au fost distruse mai multe 
puncte de rezistență deținute în 
această regiune de adepții fostu
lui imam Al Badr.

Președintele Iriani a declarat 
că. pentru înfrîngerea uneltiri
lor imperialiste, este necesară 
reunirea celor două state yeme- 
nite. în cadrul hotarelor lor is
torice.

• GUVERNUL IRAKIAN a a- 
nunțat joi că pregătește în pre
zent un proiect de lege a pre
sei, în virtutea căreia vor fi re
trase drepturile de apariție a tu
turor ziarelor din țară, cu ex
cepția celor care aparțin orga
nizațiilor de stat. De asemenea, 
vor fi anulate, în baza noii legi, 
licențele acordate agențiilor și 
corespondenților străini. Aceștia 
vor putea să rămînă în Irak du
pă obținerea unei vize speciale 
din partea autorităților irakiene.

• POTRIVIT RELATĂRILOR 
ziarului „Al Ahram“, în urma 
amnistiei acordate de președin
tele Nasser celor care recunosc 
în timp de 30 de zile că au făcut 
parte din rețelele de spionaj 
descoperite în noiembrie pe te
ritoriul R.A.U., un număr de 
opt persoane au declarat că sînt 
vinovate. Ziarul nu a dezvăluit 
familiile persoanelor respective.

este declarată drept crimă ră
pirea avioanelor de pasageri. 
Legea prevede aplicarea de pe
depse cu închisoare de la 5 la 
20 de ani pentru persoanele 
găsite vinovate „de a fi obligat 
nn avion de pasageri să-și 
schimbe ruta prin amenințări, 
violență și intimidări".

CONSULTĂRILE 
LUI VANCE

al

• PREȘEDINTELE Republicii 
Arabe Yemen, Abdul Rahman

• ÎN MEXIC & intrat în vi
goare o nouă lege prin care

Departamentul de Stat 
S.U.A. a anunțat că Cyrus Vance, 
adjunct al șefului delegației ame
ricane la convorbirile în patru de 
la Paris în problema vietnameză, 
care la sfîrșitul săptămînii trecu
te a sosit la Washington pentru 
consultări, se va întoarce vineri 
în capitala Franței. în timpul a- 
cestor consultări, el s-a întîlnit cu 
președintele Johnson și cu pre
ședintele ales, Richard Nixon.

Referindu-se la consultările lui 
Vance în capitala americană, co
respondentul agenției France 
Presse relevă că acesta „a putut 
constata amploarea divergențelor 
de vederi care există în problema 
vietnameză între principalii cola
boratori ai președintelui Johnson. 
Pe de o parte, actualul ministru 
al Apărării, Clark Clifford, preco
nizează deschiderea foarte rapidă 
de negocieri directe între Wa
shington și Hanoi, iar, pe de altă 
parte, secretarul de stat, Dean 
Rusk, susține ca Statele Unite să 
participe la o soluție politică a 
problemei vietnameze fără ca a- 
ceasta să fie lăsată în mîinile Sai- 
§onului și ale Frontului Național 

e Eliberare".

Existâ indicii că în 
viitorul an conflictul 
dintre Marea Britanie 
și Spania în chestiunea 
Gibraltarului va cu
noaște o înăsprire. A- 
ceste indicii ne sînt 
furnizate de reacțiile 
din cele două capi
tale — Londra și Ma
drid — după recenta 
rezoluție adoptată de 
Adunarea generală a 
O.N.U. privind pro
blema 
„stânci" 
tatea 
european.

Rezoluția este o lu
are de poziție netă în- 
tr-o problemă a cărei 
esență constă în per
sistența Londrei de 
a-și menține domina
ția asupra unui terito
riu străin. în termenii 
documentului, adop
tat cu o mare majori
tate Ia O.N.U., Anglia 
este invitată „să pună 
capăt, pînă la 1 octom
brie 1969, 
coloniale 
rului".

Evident, 
categorică 
a forului 
avut < 
Londra 
dificilă, 
ții reflectînd un senti
ment de iritare și ne
mulțumire (un purtă
tor de cuvînt al For- 
reign Office-ului de
clara că „termenii re
zoluției sînt inaccep
tabili"), au fost urmate 
de o respingere vio
lentă a „invitației" 
O.N.U. Ministrul de

faimoasei 
din extremi- 
continentului

situației 
Gibralta-

o asemenea 
apreciere 

mondial a 
darul să pună 

într-o poziție 
Primele reac-

externe britanic, Mi
chael Stewart, a afir
mat, într-un interviu 
Ia televiziune că „Ma
rea Britanie nu se 
poate considera an
gajată în aplicarea 
unei rezoluții total 
nerealiste" și că „po
litica britanică asu
pra Gibraltarului și 
asupra suveranității 
Angliei in Gibraltar

malea- 
britanică în 

luării în con- 
a restrîngerii 
a unor prero- 
administrative 

la Gibraltar, 
engleză 

absolutiza- 
referendumului

ră o oarecare 
bilitate 
sensul 
siderație 
treptate 
gative 
engleze
diplomația 
revine la 
rea 
organizat în urmă cu 
un an și jumătate. An
glia pretinde deci, că

DISPUTA
A

„STINCII“
rămîne neschimbată". 
La rîndul său, într-o 
declarație pe care pre
sa londoneză a carac- 
terizat-o ca „dură și 
enervată", premierul 
Wilson a spus că „An
glia va respecta refe
rendumul din 1967 și 
în nici un caz nu va 
ceda Gibraltarul Spa
niei".

Se poate 
așadar, că 
Londrei nu

remarca, 
poziția 

numai ca 
nu a evoluat, dar a 
revenit la formule mai 
rigide. După ce, în 
cursul verii, două run
de de tratative anglo- 
spaniole evidențiase-

devreme ce 12.138 din 
12.182 de cetățeni cu 
drept de vot ai „stân
cii" s-au pronunțat 
pentru „asocierea în 
continuare la Marea 
Britanie", această a- 
socîere rămîne în afa
ra oricărei discuții. 
Ori, acest referendum 
este fundamental con
testat de Madrid care 
afirmă că, organizată 
de puterea dominantă 
și sub controlul ex
clusiv al Londrei care 
a folosit toate mijloa
cele, inclusiv presiuni 
economice 
populației — consul 
rea din mai 1967 nu

asupra 
ilta-

ar fi fost altceva „de- 
cît o mistificare în 
plus la șirul de mane
vre care au menținut 
o dominație colonia
lă de 263 de ani asu
pra unui teritoriu spa
niol" (ziarul madri- 
leu Y.A.)

Referendumul din 
1967 a fost riposta 
Marii Britanii la pre
cedenta rezoluție a A- 
dunării Generale a 
O.N.U. care solicita 
guvernului englez și 
celui spaniol să anga
jeze negocieri pentru 
a se pune capăt regi
mului 
mele 
premierului și ale mi
nistrului de externe 
britanic care vădesc 
persistența britanică 
pe pozițiile de menți
nere a controlului de
plin asupra Gibralta
rului. reprezintă, după 
toate probabilitățile, 
preludiul unei noi cri
ze în relațiile dintre 
Madrid și Londra. 
Declarația publicată 
de ministerul de exter
ne spaniol, care acuză 
Londra de „împiedi
care calculată a ori
cărei soluții de deco
lonizare a Gibraltaru
lui", ca și avertismen
tul șefului diplomației 
spaniole Castiella că 
„Spania va uza de cele 
mai energice măsuri 
pentru afirmarea drep
turilor sale 
Gibraltarului" 
întărească 
amintite.

colonial. Ulti- 
declarații ale

asupra 
vin să 

supozițiile

E. R.
I

Vărindu-I pe actualul vice
președinte al S.U.A., IL-«5-
Humphrey, ridieîndu-se 
tărie împotriva sistemulu. e- 
lectoral în vigoare în mo
mentul de față în Statele U- 
nite, ai putea fi tentat desi
gur să faci o legătură între 
această luare de atitudine și 
eșecul său în recentele ale
geri prezidențiale. Dar, indi
ferent dacă lucrurile stau sau 
nu astfel, e cert că Hum
phrey nu este „deschizător 
de drumuri" în revendicările 
pentru o reformă a sistemu
lui electoral american. Nu 
este necesar de altfel să fa
cem o prea adîncă incursiu
ne în trecut — deși s-ar pu
tea aminti că ori de cite ori 
au fost alegeri „strînse“ (ca 
în 1948, de pildă, cînd victo
ria lui Truman a fost deci
să de o „majoritate" de 
10 000 voturi în Ohio și Ca
lifornia sau, în 1960, cfnd 
Kennedy și-a asigurat foto
liul prezidențial datorită sta
telor Illinois și Wisconsin, cu 
o . majoritate" sub 10 000 vo
turi) s-au făcut auzite critici 
la adresa modalității de ale
gere a președinților S.U.A. 
Să ne oprim numai asupra 
perioadei ce s-a scurs după 
scrutinul de la 5 noiembrie. 
A doua zi chiar, paralel c’ia- 
nunțarea rezultatelor.
Pierce, redactor șef Iui 
CONGRESSIONAL QTO> 
TERLY declara Ia postul ^de 
radio „Vocea Americii" : 
„Sistemul nostru este plin de 
pericole", iar Anthony Lovis, 
sublinia în NEW YORK TI
MES : „Alegerea din 1968 a 
făcut dureros de clară nece
sitatea unei reforme a căii 
de alegere a președintelui 
S.U.A.". Contrar așteptărilor, 
astfel de opinii n-au dispă
rut cu trecerea timpului ci, 
dimpotrivă, au devenit tot 
mai persistente. A fost făcut 
chiar și un sondaj de către 
binecunoscutul Institut de a- 
cest gen, Louis-Harris, care 
a relevat că din 1696 chestio
nați, 79 la sută s-au pronun
țat pentru abolirea actualu
lui colegiu de „mari elec
tori" și introducerea sufra
giului universal pentru ale
gerea președintelui. Iar apoi 
însăși întrunirea „electori- 
lor" care a oficializat alege
rea lui Nixon ca președinte, 
a prilejuit astfel de luări de 
poziție ca aceea a lui W’esley 
Lance, fost președinte al Se
natului statului New . York, 
care a calificat sistemul ac
tual drept „învechit" sau ca 
a guvernatorului statului 
California, Ronald Reagan, 
care și-a exprimat speranța 
că „actuala întrunire a elec
torilor va fi ultima". Dar, 
deși Emanuel Zeller, preșe
dintele Comisiei juridice a 
Camerei Reprezentanților, a 
anunțat că, încă începînd 
din luna ianuarie 1969. dife
rite comisii de resort ale 
Congresului american inten
ționează să înceapă convor 
biri cu privire la o reformă 
a sistemului electoral ameri
can, par să fie totuși puține 
speranțe ca Reagan să-și va - 
dă îmnlinită dorința chiar în 
1972. Și aceasta, pentru că, 
nu trebuie scăpat din vedere 
faptul că o astfel de reformă 
necesită o modificare a Con
stituției americane, care la 
rîndul ei trebuie aprobată 
mai întîi de trei pătrimi din 
Congresele celor 50 de state 
și. apoi, ratificată de o majo
ritate de cel puțin trei pă
trimi din Senatul și Camera 
Reprezentanților de la Wa
shington.

Acestea sînt doar cîteva 
din piedicile pe care obser
vatorii Ie consideră că vor 
sta în calea reformei ac
tualului sistem electoral a- 
merican. Dar „campania anti- 
clectori" cum reiese din tot 
mai numeroasele luări de a- 
titudinc — între care se în
scrie și cea mai recentă, a lui 
Humphrey, care se exprimă 
încă de pe poziția oficiala de 
vicepreședinte — pare hotă- 
rîtă să treacă peste ele.

I. C.
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