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încheierea

lucrărilor

s-a 
ul- 
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In ședința de miercuri 
dimineața, a celei de-a 
IV-a sesiuni a Marii A- 
dunări Naționale, 
trecut la dezbaterea 
timelor puncte de pe 
dinea de zi.

In lojile oficiale
luat loc conducătorii de 
partid și de stat.

La lucrări au asistat 
numeroși invitați, șefi 
de misiuni diplomatice, 
ziariști români și străini.

Primit cu vii aplau
ze, tovarășul Gheorghe 
Apostol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat ex
punerea asupra proiec
tului de lege cu privire 
la protecția muncii.

Deputatul Ștefan Mil- 
cu a expus raportul co
mun al Comisiei pentru 
sănătate, prevederi și a- 
sigurări sociale și al Co
misiei juridice cu pri
vire la acest proiect de 
lege.

A început apoi discu
ția generală asupra pro
iectului de lege, în ca
drul căreia au luat cu- 
vîntul deputății David 
Lazăr, Gheorghe Buce- 
lea, loan Trufan, Ion 
Cotoț. Elisabeta Moszor- 
jăk, llie Cîșu, Ion Nasta 
și Ion Năstase.

După discutarea pe 
articole și adoptarea u- nor îmbunătățiri ale tex
tului, propuse de depu- 
tați, proiectul de lege a 
fost supus în întregime 
votului secret.

Marea Adunare Na
ționala a aprobat Legea 
cu privire la protecția muncii. Rezultatul votu
lui a fost primit cu a- 
plauze.

La următorul punct al 
ordinii de zi, deputatul

Traian lonașcu, pre
ședintele Comisiei de 
redactare a proiectului 
noului Regulament de 
funcționare a Marii A- 
dunări Naționale, a fă
cut o prezentare a pro
iectului supus dezbate
rii. Nefiind observații, 
s-a trecut la votarea a- 
cestuia. Deputății au a- 
probat, prin vot secret, 
noul Regulament de 
funcționare a Marii A- 
dunări Naționale.

în continuarea lucră
rilor au fost aprobate 
unele schimbări în com
ponența comisiilor per
manente ale Marii A- 
dunări Naționale în le
gătură cu noi însărci
nări primite de 
membri ai acestor 
misii.

In conformitate 
noul Regulament, 
fost aleși încă doi 
cretari ai Marii Adu
nări Naționale : depu
tății Traian Gîrba și 
Dumitru Necșoiu.

Secretarul Consiliu
lui de Stat, Grigore 
Geamănu, a făcut o ex
punere asupra decrete
lor emise de Consiliul 
de Stat și le-a supus 
spre dezbatere și apro
bare Marii Adunări Na
ționale. în legătură cu aceasta, deputatul Tra
ian lonașcu a prezentat 
raportul Comisiei juri
dice. După ce fiecare 
proiect de 
aprobarea 
respective 
dezbaterii, 
votul secret prin bule
tin. Marea Adunare Na
țională a aprobat toate 
decretele cu putere de 
lege emise între sesiuni 
de Consiliul de Stat.

unii 
co-

cu 
au 

se-

lege pentru 
decretelor 

a fost supus 
s-a trecut la

La propunerea tova
rășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Marea Adunare Națio
nală a ales prin vot se
cret, în unanimitate, pe 
tovarășul Roman Mol
dovan — vicepreședinte 
al Consiliului de Mi
niștri și președinte al 
Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, 
iar pe tovarășul Maxim 
Berghianu — președinte 
al Comitetului de Stat 
al Planificării.

Tovarășul Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a 
rostit următorul cuvint 
de închidere :

Ordinea de zi a sesiu
nii Marii Adunări Na
ționale a fost epuizată. 
Cred că putem privi cu 
un sentiment de îndrep
tățită satisfacție rodni
cul bilanț al lucrărilor 
acestei sesiuni.

O deosebită însemnă
tate a acordat Marea 
Adunare Națională legii 
cu privire la înființa
rea, organizarea și func
ționarea Consiliului Na
țional al Cercetării Știin
țifice. Așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în ampla și 
edificatoarea sa expune
re, legea creează condiții 
favorabile pentru îmbu
nătățirea organizării și 
îndrumării activității 
științifice, - pentru lega
rea tot mai strînsă a 
cercetării științifice de 
nevoile vitale ale econo
miei și culturii țării.

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Spectacol de gala
prezentat de formațiile finaliste la bienala 
de teatru „I. L. Caragiale"In sala Teatrului C.C.S. din Capitală a avut loc miercuri seara un spectacol de gală prezentat de formațiile participante la finala Festivalului bienal de teatru de amatori „I. L. Caragiale“.La spectacol au asistat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe A- postol, Alexandru Bîrlă- deanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Constantin Drăgan, Paul Nicu- lescu-Mizil, Leonte Răutu, Leontin supleanți Executiv secretari membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, oameni ai muncii din întreprinderile Capitalei, reprezentanți ai vieții culturale.Programul a cuprins fragmente din spectacole prezentate la faza finală a Festivalului. Au interpre-

tat muncitori, țărani cooperatori, intelectuali — artiști amatori din formațiile de teatru ale sindicatelor de la Șantierele Navale-Constanța, Uzinele „Electronica“-București, Sindicatului învățămîntu- lul din orașul Alexandria, ale căminelor culturale din comunele Valea Nucarilor, raionulTulcea, Dodeni — Bi- caz, Darova — Lugoj, ale teatrelor populare de amatori din Călărași și Mediaș. Artiști amatori de la Uzinele textile din Arad, niu I Moreni, căminele culturale din comunele Mălin și Bi- călat, din regiunea Cluj au prezentat montaje literare. Și-au mai dat concursul formația de păpușari de la Casa de cultură din Bistrița, recitatorii Radu Dorel, de la sindicatul Sfatului popular al orașului Brașov, și Dumitru Țabără de la

căminul cultural din comuna Grumezoaia, raionul Huși.La această ediție a Festivalului bienal de teatru s-au prezentat 11 000 de formații artistice de amatori din întreaga țară. Dintre acestea, la faza finală pe țară au participat 64 de echipe de teatru, 36 echipe de păpușari și 18 montaje literare, cuprinzînd 2 300 de artiști amatori din întreprinderi și de pe șantiere, din instituții, de la cămine culturale, case raionale cultură, teatre populare amatori.Asistența prezentă spectacolul de gală a răsplătit cu vii și călduroase aplauze măiestria formațiilor participante la finala Festivalului bienal de teatru de amatori „I. L. Caragiale“. Artiștilor amatori li s-a oferit un coș cu flori din partea conducerii de partid și de stat.(Agerpres)
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SESIUNE/
MARII ADUNĂRI

NATIONALE

PRIVIRE

Tovarăși deputafi și deputate,Din însărcinarea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România prezint spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale proiectul de lege pentru protecția muncii.Aducerea, pentru prima dată, a unei asemenea legi în dezbaterea celui mai înalt for al țării, discutarea ei în atmosfera de lucru a acestei sesiuni și în strînsă legătură cu măsurile de mare însemnătate cuprinse în legea pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Cercetării Științifice și în legea planului de stat pe 1966 ■— pe care le-am adoptat — arată încă o dată importanța deosebită pe care partidul și statul nostru o acordă problemelor ce privesc nemijlocit îmbunătățirea condițiilor de muncă și de întregului popor.Expunerea tovarășului Ceaușescu, secretar general tetului Central al Partidului Comunist Român, cu privire la îmbunătățirea organizării și îndrumării activității de cercetare științifică, a înfățișat Marii Adunări Naționale un cuprinzător progtam de măsuri' concrete menite să dea un nou și puternic avînt cercetării științifice din țara noastră. Aplicarea acestui ansamblu de măsuri va ridica pe o treaptă mai înaltă rolul științei și al slujitorilor ei în opera de desăvîrșire a construcției socialiste, de înflorire continuă a patriei noastre socialiste.Marea Adunare Națională a putut remarca de asemenea din Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, cu privire la o- biectivele planului economic pe anul 1966, fermitatea cu care partidul și statul nostru îndreaptă eforturile întregului popor spre direcțiile de însemnătate hotărîtoare pentru creșterea puternică a forțelor de producție, pe baza continuării neabătute a industrializării socialiste a țării.Avem deplina convingere că oamenii muncii din patria noastră își vor aduce întreaga lor contribuție la înfăptuirea prevederilor acestor legi, muncind cu pasiune și pricepere pentru obținerea de noi victorii în ridicarea economică și culturală a țării.

viață aleNicolae al Comi-

PROTECȚIA MUNCII

în întreprinderile țării, condiții fundamental deosebite de cele pe care le-au cunoscut pe vremuri muncitorii în fabricile și atelierele patronilor.în procesul industrializării socialiste, în țara noastră au fost construite întreprinderi moderne, cu hale spațioase, dotate cu utilaje și agregate de înaltă tehnicitate, iar unitățile de producție existente au fost dezvoltate și înzestrate cu mașini perfecționate care ușurează considerabil efortul fizic al lucrătorilor și măresc randamentul muncii lor.Odată cu aceasta, au fost introduse în procesul de producție numeroase dispozitive și instalații de protecție a muncii, s-au îmbunătățit ventilația, electrosecuritatea și iluminatul, s-au acordat oamenilor muncii echipament de protecție în sortimente și de calitate îmbunătățite, precum și alimentație de protecție, cheltuindu-se în acest scop numai în perioada anilor 1960 — 1965 circa 4 miliarde lei.Sumele alocate pentru finanțarea măsurilor de protecție a muncii au crescut an de an, 1965 ele prezentînd creștere peste 100 sută fațăcele cheltuite în 1960.Totodată statul asigură oamenilor muncii care lucrează la locuri de muncă grele și cu condiții deosebite concedii suplimentare plătite, sporuri de salarii și program redus de muncă.De asemenea; fonduri importante se cheltuiesc pentru dezvoltarea rețelei de asistență medicală în fabrici și uzine, pe șantiere și în celelalte unități de producție.
Tovarăși,

în re- o de la de

de deSălăjan, membri ai Comitetului al C.C. al P.C.R., ai C.C. al P.C.R., , Uzina de alumi- de la Slatina, schela la

Dare de seamă asupra
înfăptuim planului de stat
pe anul 1965 și cu privire

la planul de stat
pe anul 1966

Foto : Gh. VințlIS
Lucrarea a fost tipărită într-un 

tiraj de masă.

Tovarăși,întreaga politică a partidului și statului nostru de dezvoltare în ritm rapid a economiei nationale este îndreptată spre . îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc.în ansamblul măsurilor luate pentru creșterea și perfecționarea forțelor de producție, pentru ridicarea bunăstării poporului, statul nostru acordă o atenție deosebită protecției muncii și apărării sănătății poporului — grija pentru om constituind o trăsătură esențială a orînduirii noastre socialiste.O expresie a acestei politici sînt condițiile de muncă existente astăzi

In sala Palatului Marii Adunări Najlona’e

Consiliului Miniștri

com-o în-unorpro- că asi-

tei pe plan mondial. Iată de ce activitatea în domeniul protecției muncii — parte integrantă a procesului de producție — devine tot mai plexă și capătă o amploare și semnătate deosebită.Este cunoscut că aplicarea măsuri tot mai eficiente de tecție a muncii nu numaigură condiții mai bune de lucru, de apărare a vieții și sănătății muncitorilor, dar contribuie în același timp într-o măsură importantă la îmbunătățirea organizării producției, la creșterea productivității muncii, la întărirea disciplinei în muncă.Activitatea de protecție a muncii trebuie să țină în permanență pasul cu progresul general ab industrializării socialiste a țării, să fie . continuu perfecționată, să răspundă cît mai
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Infăptuirea Directivelor adoptate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea industriei, agriculturii și a celorlalte sectoare ale economiei nationale cere perfectionarea continuă a organizării producției, ținînd mereu pasul cu dezvoltarea tehnicii și știin-

apărut:

ION GHEORGHE MAURER

bine cerințelor procesului modern de producție.Avînd în vedere cele de mai sus, trebuie să arătăm că rezultatele obținute pînă în prezent în domeniul protecției muncii nu ne pot satisface pe deplin, dacă ținem seama de mijloacele materiale și bănești stabilite an de an de către partid și guvern pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în toate sectoarele economiei naționale.Cadrele din organizează și preocupate de stat, nu au acordat întotdeauna aceeași importanță problemelor de protecție a muncii și nu au asigurat, o- dată cu măsurile pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și cele mai corespunzătoare condiții pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.Ministerele și celelalte organe centrale — deși aveau obligația prin lege să asigure îndrumarea și controlul activității de protecție a muncii în unitățile subordonate — nu au îndeplinit toate, la nivelul cerut, această sarcină.Unele dintre ele au elaborat cu în- tîrziere normele departamentale de protecție a muncii, iar altele nici pînă în prezent nu au definitivat aceste norme. Din această cauză întîlnim locuri de muncă, mașini și utilaje, la care nu au fost afișate, în temeiul normelor departamentale, instrucțiuni privind protecția muncii, spre a fi cunoscute și însușite de către muncitori.Ca urmare a aceleiași cauze, nici propaganda privind problemele de tehnica securității muncii nu și-a putut îndeplini cum se cuvine rolul de educare și mobilizare a celor ce mun-

economie care conduc, controlează producția, realizarea planului de

II

cu-
cesc pentru respectarea măsurilor care îi pot apăra de accidente și de îmbolnăviri profesionale.Instruirea muncitorilor asupra noașterii și respectării regulilor deprotecție a muncii în unele unități de producție se face superficial, la intervale mari de timp și fără a se folosi cele mai bune metode practice.Asistența tehnică și supravegherea locurilor de muncă nu este asigurată peste tot în mod corespunzător — îndeosebi în schimburile II și III — majoritatea inginerilor, tehnicienilor și maiștrilor fiind creze în schimbul I.Este cunoscut că se mai întîlnesc în deri în legătură tehnico-materială

repartizați să lu-deficiențele care unele întreprin- cu aprovizionarea a locurilor de muncă, precum și preocuparea insuficientă a conducerilor acestora pentru buna organizare a producției și a muncii, conduc la realizarea neritmică a planului, fac să se lucreze în asalt la sfîrșit de lună sau de trimestru, folosindu-se în mod abuziv orele suplimentare.Această stare de lucruri, pe lîngă faptul că duce la încălcarea, programului legal de muncă, are drept consecință obținerea unei calități necorespunzătoare a produselor, creșterea procentului de rebuturi și, în ultimă instanță, creează condiții pentru accidente și îmbolnăviri profesionale.Pentru a ilustra această situație putem da ca exemplu atitudinea fostei conduceri a Combinatului carbonifer Valea Jiului, la care s-a manifestat multă vreme tendința de a realiza și depăși sarcinile de plan fără a lua în același timp toate măsurile necesare pentru asigurarea și respectarea normelor de exploatare rațională a zăcămintelor și de tehnica securității muncii. Astfel s-a tolerat lucrul în condiții de periculozitate la numeroase locuri de muncă, nu s-a efectuat întreținerea în cele mai bune condiții a lucrărilor miniere, s-a folosit, ca un sistem, extracția de cărbune și în zilele de repaus legal. Așa a fost posibil să se producă accidentele umane regretabile care au avut loc la exploatările miniere Uricani și ■ Lupeni.A fost necesară intervenția directă a conducerii noastre de partid, prin trimiterea în Valea Jiului a unei comisii de specialiști conduse de tovarășul Alexandru Drăghici, care a analizat situația la fața locului, a stabilit măsuri concrete pentru înlăturarea deficiențelor constatate, iar cei vino- vați de accidentele produse au fost trași la răspundere pe linie de guvern.Nivelul tehnic ridicat la care sînt realizate noile obiective industriale, modernizarea continuă a întreprinderilor existente, precum și buna lor funcționare impun ca toți lucrătorii care mînuiesc mașinile, instalațiile și agregatele să aibă o pregătire tehni- co-profesională corespunzătoare. Se întîlnesc cazuri cînd, datorită unei necunoașteri depline a caracteristicilor tehnice de funcționare a unor mașini, instalații și agregate, se produc defecțiuni tehnice sau deteriorări care pot genera accidente sau îmbolnăviri profesionale.Trebuie de asemenea să scoatem în evidență și faptul că una din cauzele care duc la producerea de accidente și de îmbolnăviri profesionale este și slaba disciplină ce se manifestă în unele întreprinderi din partea unor noi angajați, care se adaptează cu încetineală unei discipline riguroase a producției și a muncii. Acolo unde disciplina de producție și în muncă a a- cestor angajați nu este la nivelul cerut de procesele tehnologice de fabricație, prin delăsarea, neglijența, lipsa unei atenții mărite pentru respectarea cu strictețe a instrucțiunilor de tehnică a securității și de igienă a muncii — unii dintre ei cad victimă accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.Este necesar să se acorde de către conducerile unităților economice întreaga atenție întăririi disciplinei în procesul de producție și de muncă ; inginerii, maiștrii, șefii de echipă și de brigadă, precum și muncitorii ca-
(Continuare în pag. a Il-a)
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EXPUNEREA ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE CU PRIVIRE
LA PROTECȚIA MUNCII 

prezentată de tovarășul Gheorghe Apostol
(Urmare din pag. I)lificați cu experiență mai îndelungată în producție nu trebuie să fie indiferenți față de abaterile de la disciplină sau de la normele de protecție a muncii, luînd măsurile corespunzătoare de educare, de instruire și chiar de sancționare a celor care în mod repetat cad în aceeași vină.Lipsuri s-au manifestat și în activitatea unor institute și organizații de proiectări care, dintr-o înțelegere ne- justă a economicității obiectivelor și instalațiilor industriale proiectate, n-au prevăzut totalitatea măsurilor ce se impuneau spre a se asigura desfășurarea procesului de producție în cele mai bune condiții de securitate și igienă a muncii, în vederea apărării sănătății și vieții celor ce vor răspunde de buna lor funcționare.Trebuie să arătăm că atît Ministerul Învățămîntului, cît și celelalte ministere care au în subordinea lor școli tehnice și profesionale — deși aveau obligația legală de a se îngriji de îmbunătățirea predării cunoștințelor de protecția muncii — s-au preocupat insuficient de îndeplinirea acestei obligații și astfel întîlnim cazuri cînd absolvenții acestor școli, intrați în producție, n-au pregătirea necesară în domeniul protecției muncii.
Tovarăși,După cum se cunoaște, pînă în 1962, de problemele de protecție a muncii s-a ocupat Consiliul Central al Sindicatelor. Dat fiind că sindicatele, prin specificul activității lor, nu puteau avea răspunderea directă pentru organizarea și conducerea producției — a- cestea fiind atribute ale ministerelor și unităților productive — ele erau în fapt lipsite de posibilitățile tehnice de specialitate în stabilirea normelor de protecție a muncii pentru toate sectoarele de producție ale economiei. Din aceleași cauze, sindicatele nu erau nici în măsură să asigure îndrumarea și controlul respectării legislației de protecție a muncii, sa tragă, totodată, la răspundere pe cei vinovați de ne- respectarea. normelör de tehnica securității și de igienă a muncii. Astfel, sindicatele, primind mandat din partea statului să se ocupe de problemele complexe ale protecției muncii, erau în bună parte sustrase de la îndeplinirea sarcinilor lor principale de educare a oamenilor muncii în vederea ridicării nivelului . lor de cunoștințe tehnice și cultural-politice, de mobilizare activă a acestora la îndeplinirea planului de stat, de care depind dezvoltarea economiei naționale și ridicarea nivelului, de. trai al poporului.Analizîndu-se această situație, s-a ajuns la concluzia — pe baza căreia s-a luat hotărîrea din 1963 — de a se trece problemele protecției muncii în atribuția Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, stabilindu-se totodată răspunderea ministerelor, celorlalte organe centrale și a unităților productive pentru întocmirea și respectarea normelor de protecție a muncii.Pentru îndeplinirea acestor atribuții privind îndrumarea și controlul protecției muncii, pe linie de stat, în cadrul Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale s-au înființat Inspecția centrală de stat pentru igienă și protecție a muncii și inspecțiile de stat regionale, raionale și orășenești, subordonate sfaturilor populare ; acestea aveau atribuții de îndrumare și control în domeniul igienei comunale, igienei alimentare, igienei școlare, igienei muncii, în domeniul epidemio- logiei și al tehnicii securității muncii.Această contopire a controlului protecției muncii cu inspecția sanitară și antiepidemică într-un singur organ, la centru, regiuni, raioane și orașe, a diminuat importanța ce trebuia să se acorde tehnicii securității muncii. înseși cadrele care compun aceste organe de control, prin profilul lor me- dico-sanitar. cît și modul de organizare și funcționare a inspecțiilor de stat, au fost de asemenea natură încît au făcut ca problemele de tehnica securității muncii — care țin mai mult de procesul de producție — să nu. fie suficient tratate. Așa a fost posibil ca normele republicane de protecția muncii să fie elaborate cu în- tîrziere de către Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, ceea ce a influențat negativ asupra elaborării și difuzării la timp a normelor departamentale de către ministere și celelalte organe centrale.Trebuie menționat că Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, încărcat și cu răspunderea protecției muncii, nu a putut îndeplini în mod corespunzător sarcinile specifice legate de profilul său privitoare la igiena muncii și prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Așa se explică de ce în prevenirea unor boli profesionale _ cum sînt silicoza, intoxicațiile cu oxid de carbon și altele — nu S-au obținut îmbunătățirile așteptate.Controlul exercitat de Ministerul

Sănătății și Prevederilor Sociale prin inspecția centrală și inspecțiile locale pentru igiena și protecția muncii nu a fost suficient de combativ și exigent față de lipsurile constatate în activitatea unor organizații socialiste în legătură cu respectarea legislației de protecție a muncii.Deficiențe s-au resimțit și în ce pri- • vește modul în care Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale a asigurat condiții pentru o bună desfășurare a activității de cercetare științifică în domeniul tehnicii securității muncii. Institutul de cercetări pentru protecția muncii contopindu-se cu Institutul de igienă și sănătate publică, activitatea de cercetare în problemele de tehnică a securității muncii nu a înregistrat mari progrese și nu a adus o contribuție eficientă la rezolvarea problemelor majore ale protecției. muncii.Toate aceste deficiențe și neajunsuri în domeniul protecției muncii demonstrează cu prisosință că hotărîrea care a fost luată, de a se încredința Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale îndrumarea și controlul tehnicii securității muncii, n-a dat rezultatele dorite.Analizîndu-se cauzele care au determinat situația existentă în domeniul protecției muncii, conducerea partidului nostru a hotărît ca pe linie de stat să se ia toate măsurile necesare care să asigure îmbunătățirea condițiilor de muncă în toate sectoarele productive ale economiei naționale și respectarea cu strictețe a dispozițiilor legale privind apărarea oamenilor muncii de pericolul accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.
Tovarăși,în lumina acestei importante hotă- rîri a fost întocmit proiectul de lege cu privire la protecția muncii, sudus astăzi spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale.în proiectul de lege se prevede că în Republica Socialistă România protecția muncii constituie o problemă de stat.Măsurile de protecție a muncii se asigură pentru angajații tuturor organizațiilor de stat, cooperatiste și ai celorlalte organizații obștești, pentru membrii cooperativelor de producție agricole și meșteșugărești, precum și pentru ucenici, elevi, studenți în perioada efectuării practicii profesionale sau vizitelor cu caracter didactic în unitățile productive.Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, conform acestui proiect de lege, vor stabili — pe baza normelor republicane — norme departamentale de protecția muncii, obligatorii pentru toate organizațiile economice ce Ie sînt subordonate. La rîndul lor, conducerile unităților productive vor stabili instrucțiuni proprii de protecția muncii, corespunzătoare condițiilor de lucru specifice secțiilor, sectoarelor, atelierelor și locurilor de muncă. Aceste instrucțiuni, completate și îmbunătățite, pe măsura ridicării nivelului de tehnicitate a producției, trebuie să constituie baza întregii activități a acestor unități în domeniul protecției muncii.Pentru ca toți muncitorii, inginerii și tehnicienii să cunoască bine normele de protecție a muncii este necesar să se asigure un instructaj permanent, adaptat condițiilor concrete de la locul respectiv de muncă, să se afișeze în fiecare secție și atelier, la fiecare mașină și instalație, instrucțiuni precise privind respectarea normelor de tehnica securității și de igienă a muncii.înfăptuirea sarcinilor sporite care stau în fața întreprinderilor, șantierelor de construcții etc face necesară extinderea răspunderii pentru asigurarea măsurilor de protecția muncii pînă la șefii de brigadă și de echipă, precum și asupra tuturor persoanelor cărora le revin atribuții de organizare, conducere și control în procesul de producție.Planul de stat pe anul 1966 — a- doptat de Marea Adunare Națională — pune în fața întregului nostru popor sarcini sporite. îndeplinirea acestor sarcini cere îmbunătățirea continuă a organizării științifice a producției și a muncii, o mai bună aprovizionare tehnico-materială a locurilor de muncă, repartizarea corespunzătoare a forțelor de muncă, respectarea cu strictețe a disciplinei în producție.Nu trebuie însă să se uite de către nici o organizație socialistă că, odată cu stabilirea planurilor de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru îndeplinirea în bune condiții a planului de stat, trebuie să se prevadă și măsurile care se cer luate pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.Ministerele și celelalte organe centrale au datoria să dea, la fiecare început de an, indicații cît mai clare 

conducerilor din unitățile subordonate cu privire la atenția ce trebuie să se acorde pregătirii și încheierii, — în adunările și conferințele sindicale, — a contractelor colective de muncă în aceste contracte colective, pe lîngă angajamentele reciproce pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii economici și financiari, este necesar să se includă neapărat măsuri și lucrări concrete de îmbunătățire a condițiilor de muncă în vederea eliminării cauzelor de accidentare sau de îmbolnăviri profesionale. Pentru realizarea acestor măsuri și lucrări vor trebui să fie stabilite termene de executare și răspunderi nominale precise.Ministerele și celelalte organe centrale de stat trebuie să controleze permanent felul în care conducerile unităților subordonate îndeplinesc prevederile referitoare la îmbunătățirea condițiilor de muncă, cuprinse atît în planurile de măsuri tehnico- organizatorice, cît și în contractele colective. în toate cazurile și la toate nivelele, în aprecierea activității depuse pentru îndeplinirea planului de producție și a sarcinilor de serviciu, la acordarea oricăror stimulente materiale și morale, va trebui să se aibă în vedere și felul în care au fost asigurate și respectate măsurile de protecție a muncii.Punerea în funcțiune în anii următori a noi obiective industriale, a- similarea de mașini, utilaje și instalații industriale complexe cer din partea ministerelor, a celorlalte organe centrale și a tuturor organizațiilor socialiste productive să asigure, încă din faza de proiectare, dispozitivele și aparatura necesară de protecția muncii, încît la darea lor în exploatare să corespundă pe deplin normelor de tehnica securității muncii. în acest scop, noua lege prevede ca, la avizarea proiectelor, consiliile tehni- co-științifice din cadrul ministerelor și al celorlalte organe centrale și comisiile tehnice interne din institutele de proiectări și întreprinderi să verifice cu temeinicie respectarea tuturor normelor de protecția muncii.Comitetul de Stat al Planificării și Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare vor aviza numai acele proiecte care corespund acestor norme și pentru care sînt asigurate mijloacele financiare și materiale necesare realizării măsurilor de tehnica securității și igienă a muncii.Pentru ridicarea nivelului de cunoștințe în problemele de protecția muncii ale cadrelor ce se pregătesc pentru nevoile economiei naționale, Ministerul Învățămîntului, în colabo

In timpul lucrărilor sesiunii

rare cu celelalte ministere și organe centrale interesate, va trebui să îmbunătățească planurile de învățămînt și programele analitice ale cursurilor de calificare, ale școlilor profesionale, școlilor tehnice, precum și ale institutelor de învățămînt tehnic superior, încît la toate aceste forme de învățămînt să se asigure tratarea și însușirea corespunzătoare a problemelor de protecția muncii de către elevi și studenți.Odată cu sporirea sarcinilor ce revin tuturor organizațiilor socialiste pentru aplicarea normelor de tehnică a securității și de igienă a muncii, este necesar să se asigure întărirea îndrumării și controlului protecției muncii. pe linie de stat, în toate sectoarele de activitate și pe toate treptele procesului de producție. Proiectul de lege prevede în acest scop că îndrumarea, coordonarea și controlul activității de protecția muncii se vor exercita de către Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii.Sarcina principală a Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii va fi realizarea politicii partidului și guvernului în domeniul protecției muncii. Comitetul va stabili norme republicane obligatorii de protecție a muncii și va aproba normele departamentale, asigurînd sprijinul tehnic calificat ministerelor și celorlalte organe centrale în promovarea de măsuri eficiente de protecție a muncii, corespunzătoare cerințelor fiecărei ramuri și sector de activitate.în spiritul proiectului de lege, Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii și organele sale teritoriale vor exercita controlul preventiv asupra modului în care conducerile organizațiilor socialiste — la toate nivelele — realizează în practică măsurile de protecția muncii.Comitetul și organele sale vor controla respectarea normelor de protecția muncii în faza de proiectare a noilor obiective de producție ce se vor construi, aplicarea acestor norme la locurile de producție, felul cum se efectuează instructajul muncitorilor și se respectă dispozițiile legale privitoare la timpul de lucru și odihnă, la acordarea și folosirea echipamentului de protecție.Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii va controla nominalizarea de către ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat a fondurilor de investiții pentru protecția muncii, precum și utilizarea de către organizațiile socialiste a fondurilor de protecție a muncii potrivit destinației lor. Fondurile de investiții pentru protecția muncii vor trebui să 

fie îndreptate spre realizarea celor mai importante și necesare lucrări de tehnica securității și de igienă a muncii din ramura respectivă.In realizarea atribuțiilor sale, Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii va dispune de o serie de drepturi menite să determine aplicarea cu strictețe de către organizațiile socialiste a normelor de protecție a muncii. El are dreptul să ceară ministerelor, celorlalte organe centrale și locale ale administrației de stat și unităților subordonate acestora să ia măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate privind protecția muncii, stabilind termene de executare.în anumite cazuri. Comitetul va putea să dispună limitarea sau oprirea temporară a activității unităților și locurilor de muncă în care situația din punct de vedere al protecției muncii este necorespunzătoare, înștiințînd totodată organul ierarhic superior pentru a lua măsurile necesare. El va putea să sancționeze pe cei vinovați sau să ceară aplicarea de sancțiuni disciplinare, mergînd, în cazul abaterilor repetate, pînă la desfacerea contractului de muncă.în subordinea Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii va funcționa Institutul de Protecția Muncii, care va trebui să colaboreze strîns și să-și coordoneze activitatea cu celelalte institute de cercetări din țară, orien- tîndu-și întreaga sa tematică de lucru spre soluționarea problemelor majore ce se pun în legătură cu îmbunătățirea protecției muncii în diferitele sectoare ale economiei naționale.Ca urmare a înființării Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii, se va reorganiza și activitatea sectoarelor de igienă și antiepidemice, apar- ținînd Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, care va trebui să ia măsurile corespunzătoare de îndată ce Marea Adunare Națională va a- dopta proiectul de lege privind protecția muncii.
Tovarăși deputați,La realizarea măsurilor ce se propun a fi luate în domeniul îmbunătățirii activității de protecția muncii și apărarea sănătății oamenilor muncii, sindicatele — cea mai largă organizație de masă a clasei muncitoare din țara noastră — pot să aducă o importantă contribuție. Folosind experiența acumulată, sindicatele sînt chemate să îmbunătățească continuu organizarea și desfășurarea controlului obștesc asupra aplicării și respectării legislației de protecția muncii, să sprijine inspectoratele centrale și teritoriale ale Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii în realizarea importantelor sarcini ce le revin.De asemenea, este necesar să fie îm

RAPORTUL COMISIEI PENTRU

PREZENTAT DE DEPUTATUL ȘTEFAN MILCU
Comisia pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale, împreună cu Comisia juridică, întrunite în ședință de lucru în ziua de 18 decembrie 1965, au analizat și discutat proiectul de lege cu privire la protecția muncii.Protecția muncii este o preocupare centrală a statului nostru, o problemă de stat.însăși Constituția țării noastre enunță în articolul 18 principiile diriguitoare pentru organizarea protecției muncii, prin lege.Prin proiectul de lege de față — a spus raportorul — se asigură măsuri de protecția muncii pentru angajații tuturor organizațiilor de stat, cooperatiste și ai celorlalte organizații obștești, precum și pentru ucenici, 

elevi, studenți în perioada efectuării practicii profesionale sau vizitelor cu caracter didactic în u- nitățile productive.Prin proiectul alăturat se stabilește obligația și răspunderea în ceea ce privește realizarea deplină a măsurilor de protecția muncii pentru toți acei care, potrivit dispo- zițiunilor legale, au atribuții de organizare, conducere și control în procesul muncii.Spre o mai bună asigurare a măsurilor de protecția muncii, în projec- tul de lege alăturat se prevede că, Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii, împreună cu Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, vor elabora norme republicane de protecția muncii pe

bunătățită activitatea inspectorilor obștești cu protecția muncii ai sindicatelor, aleși în întreprinderi, asigu- rîndu-se instruirea lor temeinică și mobilizîndu-i activ la exercitarea unui control permanent și exigent asupra modului cum sînt respectate normele de tehnica securității și igiena muncii la fiecare loc de producție.Cu mai multă eficiență trebuie folosite mijloacele de care dispun sindicatele pentru educarea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor în spiritul respectării normelor de protecție a muncii și pentru întărirea disciplinei în producție, precum și pentru crearea unei opinii de masă împotriva acelora care încalcă sau nesocotesc aceste norme.Protecția muncii este o problemă de stat, o expresie a politicii partidului nostru de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai ale celor ce muncesc. De aceea, organele și organizațiile de partid au datoria să-și aducă întreaga lor contribuție la îmbunătățirea activității de protecția muncii, să controleze modul în care atît conducerile întreprinderilor și organizațiilor economice, cît și inspectoratele de stat pentru protecția muncii și inspecțiile sanitare de stat asigură înfăptuirea importantelor atribuții ce le revin.Organele și organizațiile de partid trebuie să îndrume cu toată răspunderea și în mod permanent activitatea sindicatelor, în vederea îmbunătățirii formelor și metodelor obștești de control asupra aplicării legislației de protecție a muncii.La locul său de muncă, fiecare membru de partid să fie un viu exemplu nu numai în ce privește îndeplinirea sarcinilor de plan, ci și în privința cunoașterii și respectării normelor de protecția muncii, să aibă o a- titudine combativă față de oricine și față de orice tendințe de nesocotire a măsurilor de tehnica securității și igiena muncii.
Tovarăși,Măsurile cuprinse în proiectul de lege cu privire la protecția muncii, precum și decretele și hotărîrile care vor fi adoptate în vederea aplicării prevederilor noii legi corespund pe deplin grijii partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, pentru apărarea sănătății poporului. Ele se încadrează în efortul comun al întregului popor pentru desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră, pentru progresul continuu al României socialiste și făurirea unei vieți prospere și fericite poporului român.
(Expunerea a fost subliniată, cu vii 

aplauze).

baza cărora ministerele și celelalte organe centrale sînt obligate să stabilească norme departamentale de protecția muncii, Iar conducerile unităților productive vor stabili, pe baza acestora, instrucțiuni proprii de protecția muncii adaptate la condițiile de lucru specifice secțiilor, sectoarelor, atelierelor și locurilor de muncă din organizația socialistă respectivă.Raportorul a înfățișat, în continuare, alte prevederi ale proiectului de lege. în încheiere, el a spus : Comisiile, după e- xamlnarea proiectului de lege cu privire la protecția muncii, și-au exprimat acordul cu proiectul de lege în forma în car® a fost înmînat.
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Discuții pe marginea expunerii asupra proiectului de lege

cu privire la protecția muncii

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
DAVID LAZĂRMarea Adunare Națională — a spus vorbitorul — dezbate astăzi o problemă de mare importanță pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de securitate în procesul de producție : proiectul de lege cu privire la protecția muncii.Alături de toți oamenii muncii, minerii din Valea Jiului — principalul bazin carbonifer al patriei noastre — simt din plin, în activitatea lor de zi cu zi, grija deosebită pe care partidul și guvernul o acordă protecției muncii, ocrotirii sănătății celor ce muncesc șl îmbunătățirii permanente a condițiilor de muncă. O dovadă a acestei griji sînt cele peste 2,3 miliarde lei investiți pentru dezvoltarea extracției de cărbune din Valea Jiului, alocate numai în anii șesenalului, din care peste 110 milioane lei pentru finanțarea măsurilor de protecția muncii. Aplicarea prevederilor legii pe care o dezbatem astăzi vor fi simțite, zi de zi, de milioane de oameni ai muncii, de toți cei care creează bunurile materiale ale societății noastre socialiste.Vorbitorul s-a referit apoi la unele deficiențe care au existat în activitatea de protecție a muncii în Valea Jiului. Sînt întrutotul de a- cord — a spus el — cu proiectul de lege care stabilește crearea unui nou sistem de îndrumare, coordonare și control al protecției muncii și înființarea în acest scop a unui organ de sine stătător, care să asigure aplicarea unitară a politicii partidului și statului nostru cu privire la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.Așa cum s-a subliniat în expunerea prezentată de tovarășul Gheorghe Apostol, este necesar ca măsurilor de protecția muncii să 11 se acorde întreaga importanță de către toți cei ce conduc, organizează și controlează producția. Subaprecierea acestor obligații poate avea — așa cum arată viața — urmări din cele mai grave. Se cunoaște că în Valea Jiului au avut loc în acest an

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE BUCELEAIn țara noastră, protecția muncii este o problemă de stat, înscrisă în însăși Constituția țării, care își găsește o- glindirea în importantele măsuri pe care partidul și guvernul le-au luat de-a lungul anilor, în fondurile tot mai însemnate ce se investesc pentru crearea și dezvoltarea bazei materiale necesare asigurării protecției muncii în toate sectoarele de activitate.Citînd în acest sens cîteva exemple din regiunea Bacău, vorbitorul a spus: In construcții — sector în care lucrez — a crescut mult gradul de mecanizare a muncilor grele, au fost introduse benzi transportoare, mașini basculante, macarale și schele metalice, care au contribuit la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă pe șantiere. O dată cu aceasta s-au pus la dispoziția constructorilor diferite materiale de protecție a muncii. Toate acestea le-au dat posibilitatea nu numai să lucreze mai spornic, dar și să evite accidentele de muncă sau îmbolnăvirile profesionale.Intemeindu-se pe Directivele Congresului al IX-lea al partidului, proiectul de lege pe care-1 dezbatem acum prevede creșterea și extinderea răspunderii celor care conduc și organizează producția pe toate treptele, de la ministru pînă la șeful de brigadă sau de echipă. Această prevedere este cît se poate de binevenită. In munca noastră, a constructorilor, am întîlnit cazuri cînd normele de protecția muncii au fost subapreciate, încălcate, din cauză că unii dintre cei însărcinați cu aplicarea și respectarea lor n-au dat dovadă de spiritul de răspundere cuvenit. Pot spune că în construcții unii conducători de unități sau șefi de lot — și din păcate și unii membri ai- comitetului sindicatului — rar iau parte la vreun instructaj făcut de maistru în problemele de protecție a muncii. Nu i-am văzut pe tovarășii din conducerea șantierelor la ședințele în care muncitorii trebuiau în- vățați cum să se ferească de accidente și cum să folosească echipamentul de protecție ce le-a fost încredințat; în schimb, am văzut pe mulți 

unele avarii care s-au soldat cu victime omenești. Cauza a- cestor avarii a fost tocmai faptul că s-au încălcat normele de tehnica securității muncii. Măsurile tehnico-organizato- rice luate pe baza indicațiilor și a ajutorului direct acordat de conducerea de partid și de stat la toate minele din Valea Jiului, precum și aplicarea riguroasă a prevederilor noii legi pe care o dezbatem astăzi, vor asigura, fără îndoială, condiții pentru evitarea în viitor a unor asemenea situații.Organele șl organizațiile de partid din Valea Jiului vor intensifica controlul asupra conducerilor tehnico-adminis- trative din exploatările miniere și celelalte unități, asupra inspectoratelor de protecția muncii, precum și asupra activității desfășurate de sindicate pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, pentru asigurarea celor mai corespunzătoare măsuri în vederea prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale. O atenție deosebită vom acorda în continuare întăririi disciplinei în muncă, sub toate aspectele ei.îmi exprim convingerea că aplicarea acestor măsuri va avea ca urmare nu numai crearea unor condiții mai bune de lucru, de apărare a sănătății și vieții muncitorilor, dar, în același timp, vor duce la rezultate mai bune în producție, la creșterea productivității muncii și obținerea de economii bănești, la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan.Iată de ce sînt întrutotul de acord cu proiectul pus în dezbaterea Marii Adunări Nationale și-l voi vota cu toată încrederea. Totodată, permite- ți-mi ca de la această înaltă tribună să asigur Marea Adunare Națională, conducerea partidului și statului nostru, că muncitorii, inginerii și tehnicienii din bazinul carbonifer al Văii Jiului își vor aduce întreaga lor contribuție la a- plicarea în viață a prevederilor legii cu privire la protecția muncii.

dintre ei agitîndu-se, luînd măsuri, după ce s-a produs accidentul.Am constatat că pe șantiere unele accidente se produc în schimburile cînd supravegherea și asistența tehnică sînt mai slabe. De aceea socot că un element esențial al asigurării unei bune protecții a muncii trebuie să-l constituie repartizarea judicioasă a cadrelor tehnice pe schimburi, îneît muncitorul, la orice oră din zi și din noapte ar lucra, să se bucure de sfaturile și îndrumările atente ale maiștrilor și tehnicienilor.Analizînd prevederile înscrise în proiectul de lege aș vrea să fac cîteva propuneri. Socotesc că este absolut necesar ca organele centrale competente, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii, să examineze calitatea și sortimentul echipamentului de protecție folosit astăzi pe șantiere și să ia măsuri pentru îmbunătățirea lui. Personal am constatat cazuri cînd unii constructori evită să folosească centurile de siguranță pentru motivul că sînt greoaie, incomode; de asemenea, căștile de protecție sînt grele și nu pot fi utilizate pe timp friguros.Totodată socotesc că este indicat să se asigure examinarea cu regularitate a cadrelor tehnice și de conducere în ce privește cunoașterea și însușirea normelor de protecția muncii. Aceste examinări să se facă cu tot spiritul de răspundere, știut fiind că de felul cum se cunosc problemele de protecție a muncii de către cadrele de conducere depind buna instruire a muncitorilor și aplicarea corectă a măsurilor respective. Aș vrea să exemplific pe scurt aceasta prin experiența mea proprie. De 15 ani conduc, pe diferite șantiere, brigăzi de constructori formate din 50—100 muncitori și, în tot acest timp, nu am avut nici un accident de muncă grav. La aceasta consider că în bună măsură a contribuit instruirea atentă pe care am făcut-o muncitorilor, în strînsă legătură cu natura lucrărilor ce le executăm.în încheiere țin să-mi exprim convingerea că aplicarea 

noilor măsuri pe care le prevede legea pentru protecția muncii va constitui pentru noi, muncitorii, un nou imbold în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sar
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IOAN TRUFANAm ascultat cu deosebită a- tenție expunerea tovarășului Gheorghe Apostol asupra proiectului de lege cu privire la protecția muncii și, de la început, vreau să arăt că sînt întrutotul de acord cu întreg conținutul acestei legi care reflectă cu tărie faptul că în țara noastră protecția muncii este o problemă de stat.După ce a arătat, cu o serie de exemple, că grija partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă este deosebit de evidentă și în regiunea Maramureș, vorbitorul a spus: Consider foarte prețioase prevederile articolului 8 din lege în care se precizează răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecție a muncii pentru toți cei ce organizează, controlează și conduc procesul de muncă, începînd de la' conducerea ministerelor și pînă la maiștri, șefi de brigăzi și echipe. Aș vrea să propun pe această linie ca organele de control din partea ministerului, atunci cînd se deplasează în uzine, pe lîngă problemele de producție, să se ocupe mai mult și de controlul asupra aplicării de către conducerile întreprinderilor a tuturor măsurilor de protecția muncii cuprinse în planurile de măsuri sau în contractele colective, de felul cum se respectă legislația privind regimul de lucru și respectarea normelor de protecția muncii.Socotesc, de asemenea, că are o deosebită însemnătate prevederea din noua lege care arată că va trebui îmbunătățit sistemul de predare a cunoștințelor de protecția muncii în școlile profesionale și teh
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ION COTOȚEste plin de semnificație faptul că în actuala sesiune a Marii Adunări Naționale se dezbat și se adoptă, o dată cu măsurile pentru un nou avînt al științei și tehnicii în patria noastră, cu planul economic și bugetul de stat, și măsuri într-un domeniu atît de important al vieții sociale cum este protecția muncii. Acest fapt ilustrează încă o dată profundul umanism caracteristic întregii politici a partidului și statului nostru.Vorbitorul a relevat că a fost creată în toate ramurile economiei naționale o puternică bază materială care asigură condiții tot mai bune de lucru și de apărare a sănătății. Numai pentru protecția muncii s-au cheltuit în anii 1960—1965 circa 4 miliarde lei ; statul alocă peste 550 milioane lei pentru plata integrală a salariilor lucrătorilor care, muncind în condiții deosebite, beneficiază de program redus de lucru, de concedii suplimentare și de alte sporuri la salariu.Rezultatele obținute în reducerea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale — a spus vorbitorul — nu sînt încă pe măsura posibilităților create, a eforturilor materiale făcute de stat. în marea lor majoritate, accidentele de muncă s-au datorat nu atît insuficienței mijloacelor și condițiilor materiale, cît, în principal, unor deficiențe organizatorice, ne- respectării normelor de protecția muncii, lipsei de îndrumare și control din partea celor ce conduc și organizează producția. In unele unități și îndeosebi din ramurile energiei electrice, mine, construcții de mașini, transporturi, economie forestieră, agricultură, construcții, nu au fost aplicate, o dată cu măsurile pentru realizarea planului, și cele mai corespunzătoare măsuri de protecția muncii.Oprindu-se asupra altor neajunsuri în domeniul protecției muncii vorbitorul a spus printre altele : Viața însăși arată că este necesară crearea unui organ central de stat, specializat în problemele de protecția muncii, independent de ministere și subordonat direct conducerii superioare de stat, care să coordoneze și să asigure controlul unitar asupra aplicării măsurilor de protecția muncii pe întreg cuprinsul țării. Sindicatele consideră pe deplin justificate prevederile 

cinilor de plan, răspunzînd astfel grijii permanente a partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață a oamenilor muncii.

nice, în institutele de învăță- mînt tehnic superior. Dacă în aceste școli se vor preda asemenea cunoștințe și dacă instructajele maiștrilor pe locul de producție vor fi îmbunătățite și privite cu toată răspunderea, atunci fără îndoială se vor obține rezultate mai bune în domeniul prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.Prezentarea spre aprobarea Marii Adunări Naționale a legii cu privire la protecția muncii, precum și luarea întregului complex de măsuri stabilite de partid și de stat pe această linie — a spus în continuare vorbitorul — au loc în momentul cînd toți oamenii muncii din țara noastră se pregătesc să pornească la îndeplinirea sarcinilor planului pe 1966 — primul an al planului cincinal. Ele arată marea grijă a partidului și statului nostru pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii, creează premise puternice pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă, factor important în creșterea productivității muncii.Permiteți-mi să-mi exprim deplina adeziune la aceste măsuri, considerîndu-le ca elemente de mare importanță în îndeplinirea sarcinilor economice stabilite de partid. Vă a- sigur că oamenii muncii din Maramureș, tovarășii mei de muncă, care au încă vie în inimi vizita conducătorilor de partid și de stat în regiune, prețioasele indicații primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, vor lupta, zi de zi, pentru transpunerea în fapt a tuturor acestor măsuri.

cuprinse în lege, întrucît ele pun baze sănătoase organizării protecției muncii în țara noastră. Creșterea răspunderii conducerilor ministerelor și întreprinderilor, începînd de la ministru pînă la șeful de echipă, precum și crearea Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii vor asigura condiții și mai bune pentru traducerea în viață a politicii partidului. și statului nostru cu privire la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.Atribuțiile și drepturile Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii și ale organelor sale teritoriale vor duce la întărirea controlului de stat asupra modului cum sînt asigurate normele de protecția muncii. Considerăm că este necesar ca munca Comitetului și a organelor sale să fie orientată îndeosebi spre exemtarea controlului preventiv, sistematic, în întreprinderi, la locurile de muncă, pentru a acorda un sprijin cît mai eficient conducerilor organizațiilor socialiste în înlăturarea cauzelor care pot provoca accidente și îmbolnăviri profesionale. In aparatul Comitetului și al organelor sale teritoriale, să fie atrași oameni bine pregătiți profesional, cu experiență în organizarea și conducerea producției, care au dovedit în toată activitatea lor perseverență, exigență și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor.Credem că Consiliul Național al Cercetării Științifice, a cărui înființare a fost aprobată de actuala sesiune, va trebui să-și propună și intensificarea cercetărilor științifice în domeniul protecției muncii.In continuare vorbitorul s-a referit la sarcinile sindicatelor în înfăptuirea politicii partidului de îmbunătățire continuă a condițiilor de muncă și de trai ale celor ce muncesc. Una din atribuțiile principale ale sindicatelor este exercitarea controlului obștesc — expresie a democrației socialiste — asupra respectării legislației muncii în toate domeniile. Nu întotdeauna sindicatele au dovedit suficientă exigență față de cei ce conduc, controlează și organizează producția, în vederea aplicării măsurilor de protecția muncii.Acordînd tot sprijinul Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii și organelor sale, sindicatele își vor îmbunătăți și intensifica munca de organizare a controlului 

obșteșc, vor folosi mai bine mijloacele de care dispun pentru educația maselor in spiritul întăririi disciplinei în producție și respectării cu strictețe a normelor de protecția muncii, făcînd din a- ceste probleme o preocupare a tuturor oamenilor muncii.Prin mobilizarea și antrenarea întregului lor activ obștesc, sindicatele vor ajuta conducerile întreprinderilor pentru ca acestea să aplice propunerile constructive și valoroase făcute de oamenii muncii cu prilejul dezbaterii sarcinii de plan, a consfătuirilor de producție și a adună
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ELISABETALegea propusă — a arătat vorbitoarea — oglindește cu tărie preocuparea și grija permanentă a conducerii partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea necontenită a condițiilor de lucru și de viață ale celor ce muncesc.Ca muncitoare la fabrica de încălțăminte „Crișul“ Oradea, cu o vechime în producție de peste 20 de ani, care am cunoscut și munca grea în fabrica patronului capitalist, pot spune cu recunoștință că noi, muncitorii, simțim din plin în fiecare zi că în patria noastră socialistă grija față de om este țelul suprem al politicii partidului și statului nostru.La fabrica unde lucrez se construiesc noi hale moderne, dotate cu utilaje de înaltă tehnicitate, iar procesele tehnologice sînt în curs de mecanizare. In acest scop, în anii 1964—1965 s-a cheltuit suma de 4 300 000 lei, iar pentru anii 1966—1967 sînt prevăzute încă 5 milioane lei.Referindu-se la faptul că numai crearea unor condiții de muncă corespunzătoare nu înlătură pe deplin pericolul de îmbolnăvire și accidentare, vorbitoarea a arătat, între altele. că o deosebită însemnătate are instruirea temeinică a celor ce muncesc în producție, cu normele de protecție și tehnica securității muncii, întărirea disciplinei în producție, crearea unei opinii de masă împotriva celor ce încalcă aceste norme, precum și o bună cunoaștere a meseriei, a procesului de producție, a mașinilor și utilajelor. Or, tocmai aceste probleme de importanță deosebită sînt uneori neglijate. Maiștrii, tehnicienii, șefii de secție din întreprinderea noastră nu au acordat atenția corespunzătoare acestor laturi importante ale protecției muncii.In urma controlului ob-
CUVÎNTUL

ILIEîn procesul dezvoltării și modernizării economiei. naționale, partidul și statul a- cordă o atenție permanentă dotării întreprinderilor și unităților economice cu mașini. agregate, instalații și utilaje tehnologice de înaltă tehnicitate, care asigură — o dată cu creșterea productivității muncii — condiții mai bune de muncă. Această grijă o simt din plin și lucrătorii din industria petrolului, în unitatea în care activez — Trustul de extracție Ploiești — fondurile cheltuite pentru lucrări de protecția muncii au fost în anul 1965 de peste 1,5 ori mai mari decît în a- nul 1959.Deși baza materială pentru protecția muncii s-a îmbunătățit, totuși accidentele de muncă nu s-au redus corespunzător condițiilor create.Pe bună dreptate în expunerea prezentată de tovarășul Gheorghe Apostol se a- rată că situația nesatisfăcătoare în domeniul protecției muncii se datorează în primul rînd unor neajunsuri de natură organizatorică existente în activitatea conducătorilor procesului de producție. Asemenea deficiențe au existat și în multe din unitățile subordonate trustului nostru. Astfel, nu întotdeauna am reușit ca, o dată cu măsurile • de realizare a sarcinilor de plan, să asigurăm și cele mai eficiente măsuri, a căror aplicare să ducă la eliminarea riscurilor de accidente sau îmbolnăviri profesionale. Consider că a- vem încă multe de făcut în ce privește îmbunătățirea a- slstențel tehnice în toate schimburile, întărirea disciplinei în producție, educarea și instruirea temeinică a tuturor salariaților noștri.Ca director de unitate economică socotesc că nici controlul și îndrumarea activității de protecție a muncii de către organele Ministerului

rilor sindicale. In planurile de măsuri tehnico-organiza- torice și în contractele colective de muncă pe anul 1966, să fie cuprinse și acțiuni eficace pentru înlăturarea cauzelor care pot da naștere accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.Consiliul Central al Sindicatelor, în numele celor peste 4 milioane de membri de sindicat, aprobă cu căldură prevederile proiectului de lege privind protecția muncii și asigură Marea Adunare Națională că va milita • cu perseverență pentru aplicarea lor întocmai.

MOSZORJÀKștesc, desfășurat de comitetul sindicatului, conducerea întreprinderii a fost sprijinită să ia unele măsuri tehnico- organizatorice, practice și e- ficiente pentru întărirea spiritului de răspundere la toți conducătorii procesului de producție, pentru îmbunătățirea instruirii muncitorilor, aplicarea operativă a măsurilor de protecție a muncii și altele.In continuare, vorbitoarea a spus : Pentru ocrotirea sănătății femeilor și tineretului, legislația muncii din țara noastră prevede măsuri speciale în ce privește regimul și condițiile de muncă ale a- cestora. Noile măsuri ce vor fi aprobate de actuala sesiune a Marii Adunări Naționale vin să întregească grija față de condițiile de muncă ale tineretului și femeilor în procesul producției. De aceea consider că organele Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii care va fi creat, precum și sindicatele, vor trebui să exercite în întreprinderi un control permanent asupra aplicării consecvente a acestor importante măsuri.Profund convinsă că sînt în asentimentul tuturor oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități din regiunea Crișana, permi- teți-mi ca, în numele lor, să aduc de la această înaltă tribună calde mulțumiri conducerii partidului și statului nostru pentru tot mai minunatele condiții de muncă și viață ce ne sînt create. Răspunsul nostru muncitoresc, față de grija ce ne-o poartă partidul și statul nostru, îl va constitui îndeplinirea, în mod exemplar, a planului de stat, pe 1966, la toți indicatorii.Exprimîndu-mi acordul cu proiectul de lege privind protecția muncii, îl voi vota cu încredere, din toată inima.
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CÎȘUSănătății și Prevederilor Sociale n-au fost suficient de competente și combative. în regiuni și raioane, organele de control și îndrumare — inspecțiile de stat pentru igienă și protecția muncii — sînt subordonate comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, orășenești sau raionale, care, avînd probleme multiple legate de construcția de locuințe, agricultură. industrie locală, gospodărie comunală, învățămînt, sănătate etc., nu s-au putut ocupa efectiv de protecția muncii, tratînd-o ca o problemă secundară.După părerea mea — a spus în continuare vorbitorul — reorganizarea activității de protecție a muncii a devenit o necesitate, iar noua lege supusă discuției noastre va contribui la înlăturarea neajunsurilor manifestate pînă în prezent. Astfel, prin noua lege se asigură condiții pentru întărirea controlului de stat asupra protecției muncii, pentru îndrumarea, coordonarea competentă și unitară a acestei activități în toate ramurile e- conomice, întărirea răspunderii și obligațiilor conducătorilor, la toate nivelele, pentru elaborarea măsurilor de supraveghere a locurilor de producție, de prevenire a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.Crearea unui organ de stat specializat — Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii — va fi de un real folos unităților economice prin controlul șl îndrumarea competentă, prin ajutorul ce-1 va acorda în rezolvarea unor probleme importante privind elaborarea de norme de tehnică a securității, îmbunătățirea e- chipamentului de protecție și, mai ales, în generalizarea celor mai moderne soluții de tehnică a securității muncii.Voi vota cu toată Încrede

rea noua lege privind protecția muncii și sînt convins că oamenii muncii vor aprecia grija partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață
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ION NASTACa și celelalte documente dezbătute și aprobate de actuala sesiune a Marii Adunări Naționale, proiectul de lege privind protecția muncii este încă o dovadă clară a grijii ce o poartă partidul și guvernul pentru asigurarea celor mai bune condiții de muncă, pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale în vederea apărării sănătății și vieții oamenilor muncii.Lucrez în unul dintre cele mai tinere bazine carbonifere ale țării, in minele din Valea Motrului — regiunea Oltenia. Minele noastre, prin grija partidului și statului nostru, au fost dotate cu mașini și utilaje la nivelul tehnicii actuale care asigură un înalt grad de mecanizare la tăierea, susținerea și transportul lignitului. O dată cu înzestrarea tehnică, partidul și guvernul asigură luarea măsurilor necesare pentru introducerea în producție a numeroase dispozitive și instalații de protecție, îmbunătățirea aerajului și iluminatului, asigurarea echipamentului de protecție a muncii.In toate domeniile, dar cu deosebire în minerit, respectarea nc/'melor de tehnică a securității muncii are o deosebită importanță. In această privință trebuie asigurată cea mai înaltă și categorică disciplină, deoarece cel mai mic neajuns sau cea mai neînsemnată lipsă de atenție poate a- vea urmări dezastruoase, poate pune în pericol viața a zeci de oameni deodată. In ce ne privește pe noi, cei din Valea Motrului, această cerință este cu atît mai mare, deoarece mulți dintre muncitori sînt mineri tineri, proveniți din rîndul oamenilor muncii de la sate și, deci, neobișnuiți cu disciplina muncii în mine.Ținînd seama de aceasta, conducerile tehnico-admini- strative ale minelor noastre, maiștri, brigadieri, sub conducerea organizațiilor de partid și cu sprijinul sindicatelor și al organizațiilor U.T.C., se ocupă îndeaproape de ridicarea permanentă a calificării muncitorilor, de instruirea lor în scopul cunoașterii normelor de tehnica securității muncii. Totuși, pe linia întăririi discipli
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ION NÀSTASEAm studiat cu atenție proiectul de lege privind noua organizare a protecției muncii în țara noastră, supus dezbaterii și aprobării actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale.Ca unul ce muncesc în agricultură, fiind directorul stațiunii de mașini și tractoare ,,Cuza Vodă“ din raionul Călărași, sînt impresionat de prevederile acestui proiect, care oglindește în chip grăitor faptul că în Republica Socialistă România, grija pentru viața și sănătatea oamenilor muncii constituie o problemă de stat aflată permanent în atenția partidului și guvernului.In agricultură crește continuu parcul de mașini și tractoare, se folosesc cantități din ce în ce mai mari de substanțe chimice, se extinde folosirea energiei electrice în producție. Toate acestea fac necesară îmbunătățirea activității de protecție a muncii, aplicarea riguroasă a normelor de tehnica securității și igiena muncii, cerințe care își găsesc reglementarea în proiectul de lege pe care îl dezbatem.In unitatea noastră, fondurile alocate pentru protecția muncii au fost cheltuite pentru realizarea unor instalații de evacuare a gazelor din atelierele de sudură și de la bancurile de încercare a motoarelor, pentru introducerea unor dispozitive menite să ușureze efortul fizic al lucrătorilor, verificarea periodică și asigurarea tuturor instalațiilor electrice, asigurarea alimentației și a echipamentului de protecție și altele. S-au îmbunătățit mult și condițiile de viață ale mecanizatorilor noștri, prin construirea de către unitățile deservite a caselor de cîmp la fiecare brigadă de tractoare. Se asigură astfel cazarea și hrana caldă a tractoriștilor chiar cînd a- ceștia sînt deplasați la distanțe mari față de sediul stațiunii. Ca urmare a acestor 

și-i vor răspunde printr-o activitate plină de abnegație pentru realizarea și depășirea sarcinilor prevăzute în planurile de stat, pentru înflorirea patriei socialiste.

nei și răspunderii pentru respectarea normelor de protecție a muncii mai avem multe de făcut. Nu întotdeauna sînt asigurate în mod corespunzător asistența tehnică și controlul în muncă pe toate cele trei schimburi.Consider că aplicarea legii cu privire la protecția muncii ne va ajuta mult pe această linie, deoarece Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii ce se va crea va fi mult mai competent decît inspecțiile de stat care au funcționat pînă acum. Sincer să fiu, eu nu am simțit prea mult activitatea Inspecției de Stat din regiunea noastră și — să fiu drept — nici nu putea să se facă simțită atît timp cît în cadrul acestei unități nu lucrează nici un inginer cunoscător al mineritului.Eu aș propune ca, în cadrul noului Comitet de Stat pentru Protecția Muncii ce va lua ființă, activitatea de control a industriei miniere să fie organizată în mod distinct și încadrată cu specialiști cu bună pregătire profesională și o activitate îndelungată în mine. De asemenea, propun ca organele locale ale comitetului să-și organizeze astfel munca, îneît cei chemați să controleze minele să-și aibă sediul în cadrul minelor, deoarece numai așa vor fi în contact cu toate problemele ce se ridică în domeniul protecției muncii în minerit.Apreciez că și Ministerul Minelor trebuie să ia măsuri în vederea intensificării propagandei pentru respectarea normelor de tehnica securității și protecția muncii, editînd mai multe afișe sugestive, călăuze și filme documentare. De asemenea, să exercite un control mai riguros și permanent asupra modului cum conducătorii procesului de producție își îndeplinesc obligațiile ce le revin în domeniul protecției muncii. Atunci cînd tovarăși din conducerea ministerului și alți delegați ai a- cestuia vin la noi cu diferite probleme legate de îndeplinirea planului, este nimerit să se ocupe în aceeași măsură și de rezolvarea problemelor referitoare la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

măsuri, situația protecției muncii s-a îmbunătățit simțitor.Prin aplicarea prevederilor noii legi cresc și mai mult posibilitățile de asigurare a tuturor măsurilor de protecție, dar în același timp cresc și obligațiile noastre, răspunderea fiecăruia dintre noi pentru respectarea și aplicarea tuturor normelor și măsurilor stabilite. Pentru cadrele elin conducerea unităților agricole socialiste se pune sarcina de a găsi mijloace tot mai eficiente pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor da muncă și viață ale salariaților, în așa fel îneît să se reducă șl mai mult pericolul de accidente și îmbolnăviri profesionale. Totodată va trebui să ne ocupăm mai temeinic de instruirea diferențiată, pe meserii șl loc de muncă, a tuturor salariaților în ce privește normele și măsurile de protecție a muncii și să asigurăm aplicarea strictă a acestora.îmi permit să fac o propunere pentru organele centrale din agricultură. Consider necesar ca în programele analitice din școlile profesionale de mecanizatori să se includă mai multe ore privind problemele de protecție a muncii, acestea să fie eșalonate în toți cei trei ani de studiu, iar la examenul de absolvire să fie verificate cu exigență și cunoștințele mecanizatorilor în ce privește regulile de circulație.Pentru cei care lucrează în agricultură, de la director de stațiune sau gospodărie și pînă la șeful de brigadă, este o obligație de prim ordin să supravegheze și să asigure întocmai aplicarea tuturor prevederilor din această lege, contribuind astfel la continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai ale celor ce muncesc cu abnegație și hărnicie pe ogoarele patriei noastre.Voi vota cu toată încrederea proiectul de lege privind protecția muncii.
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NATIONALE
Legea cu privire 

ia protecția muncii
Marea Adunare Națională a 

Republicii Socialiste România hotărăște:
CAPITOLUL I
Dispoziții generaleArt. 1. — în Republica Socialistă România protecția muncii constituie o problemă de stat.în acest scop se înființează Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii, ale cărui a- tribuții de îndrumare, coordonare și control a activității de protecție a muncii, pe tot cuprinsul țării, se stabilesc prin lege.Art. 2. — Protecția muncii face parte integrantă din procesul de muncă și are ca scop asigurarea celor mai bune condiții de muncă, prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.Art. 3. — Măsurile de protecție a muncii se asigură pentru angajații tuturor organizațiilor de stat, cooperatiste și ai celorlalte organizații obștești, pentru membrii cooperativelor de producție, agricole și meșteșugărești, precum și pentru ucenici, elevi și studenți în perioada efectuării practicii profesionale sau vizitelor cu caracter didactic în unități productive.Art. 4. — Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii stabilește împreună cu Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale norme republicane

încheierea 
lucrărilor

(Urmare din pag. I)

Planul de Stat pe anul 1966 
și bugetul de stat, dezbătute și adoptate de dv., au o im
portanță și o semnificație spe
ciala. Planul pe anul 1966 
inaugurează o nouă etapă în 
dezvoltarea economiei noastre 
naționale, marchează începu
tul noului plan cincinal. În
făptuirea lui va asigura pro
gresul în ritm susținut al in
dustriei și agriculturii, creș
terea armonioasă și echilibra
tă a economiei naționale, dez
voltarea științei și culturii, 
continua ridicare a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Legea pentru perfecționarea 
sistemului protecției muncii, 
măsurile adoptate și mijloa
cele materiale afectate acestui 
sector al vieții sociale vădesc, 
încă o dată, grija permanentă 
a partidului și a statului nos
tru față de oamenii muncii, 
pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor lor de viață 
și muncă.

Au fost adoptate legile pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat între sesiuni, 
prin care au fost reglementate 
probleme importante ale con
strucției economice, social- 
culturale și ale organizării de 
stat.

Sesiunea a aprobat de ase
menea noul Regulament de 
funcționare a Marii Adunări 
Naționale, care asigură acestui 
înalt for condiții de activitate 
corespunzătoare atribuțiilor 
sale și creșterii rolului său, în 
lumina noii Constituții a Re
publicii Socialiste România.

Lucrările sesiunii, cuvîntă- 
rile rostite, entuziasmul cu 
care au fost adoptate legile 
sînt expresia hotărîrii neclin
tite a poporului român de 
a-și consacra toate eforturile, 
toată priceperea și tot talen
tul înfăptuirii mărețelor o- 
biective statornicite de-al 
IX-lea Congres al partidului. 
A lupta pentru realizarea lor 
înseamnă a lupta pentru cau
za nobilă a desăvîrșirii con
strucției socialiste, pentru ri
dicarea continuă a țării noas
tre pe trepte tot mai înalte de 
prosperitate și civilizație, pen
tru întărirea forțelor socialis
mului, democrației și păcii în 
lumea întreagă.

Ne aflăm, dragi tovarăși, în 
preajma zilei Republicii și a 
noului an. Cu acest prilej, 
permiteți-mi să vă adresez, în 
numele Biroului Marii Adu
nări Naționale, cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate, 
de succese în activitatea dv. 
și de fericire personală. Avem 
nestrămutata convingere că 
uriașul generator de energii, 
pe care-l reprezintă hotărîrile 
Congresului al IX-lea al Par
tidului Comunist Român, va 
mobiliza milioanele de cetă
țeni ai țării spre noi și stră
lucite izbînzi pe calea înflo
ririi patriei noastre scumpe — 
Republica Socialistă România.

Declar închisă cea de-a IV-a 
sesiune a Marii Adunări Na
ționale.

Spor . la muncă !
(Agerpres) 

obligatorii de protecție a muncii. Aceste norme cuprind cadrul general de tehnică a securității, precum și normele de igienă a muncii.Art. 5. — Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat și organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești stabilesc, pe baza normelor republicane, sub îndrumarea și controlul Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii, norme departamentale de protecție a muncii, obligatorii pentru toate organizațiile ce le sînt subordonate. Normele de igienă a muncii vor fi incluse în normele departamentale de protecție a muncii, astfel cum au fost stabilite prin normele republicane.Pentru activitățile ce sînt comune mai multor ministere, altor organe centrale ale administrației de stat, organelor centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești, precum și sfaturilor populare, se aplică normele departamentale indicate de Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii, care va stabili și adaptările ce sînt necesare.Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța stabilesc normele de protecție a muncii pentru activitățile de gospodărie comunală care nu sînt specifice ministerelor și altor organe centrale.Comitetul de Stat pentru îndrumarea și Controlul Organelor Locale ale Administrației de Stat coordonează stabilirea normelor prevăzute la alineatul precedent.Art. 6. — Conducerile organizațiilor socialiste vor stabili Instrucțiuni proprii de protecție a muncii care cuprind prevederile din normele departamentale de protecție a muncii și măsurile suplimentare de protecție a muncii necesare la condițiile de lucru specifice secțiilor, sectoarelor, atelierelor și locurilor de muncă din organizația socialistă respectivă.
CAPITOLUL II

Obligații și răspunderiArt. 7. — Conducătorii organizațiilor socialiste vor stabili, o dată cu măsurile de realizare a planului de producție sau a sarcinilor de serviciu, măsuri corespunzătoare în vederea asigurării celor mai bune condiții de muncă, a prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.Art. 8. — Obligația și răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecție a muncii o au — potrivit atribuțiilor ce le revin — cei ce organizează, controlează și conduc procesul de muncă, după cum urmează:— la locul de muncă: șefii secțiilor, sectoarelor, atelierelor — ingineri, tehnicieni sau maiștri — precum și șefii brigăzilor și echipelor ;— la nivelul întreprinderilor, organizațiilor economice de stat, cooperatiste și la celelalte organizații obștești, precum și la instituții : directorul, conducătorul unității sau președintele organizației cooperatiste sau obștești ;— la nivelul direcțiilor generale, direcțiilor regionale, trusturilor și combinatelor : conducătorul respectiv ;— la nivelul sfaturilor populare : președintele comitetului executiv ;— la nivelul ministerelor, celorlalte organe centrale ale administrației de stat, organelor centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești : ministrul, conducătorul organului central ori președintele organizației cooperatiste sau obștești respective.Obligația și răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecție a muncii o au de asemenea și toate celelalte persoane cărora le revin atribuții de organizare, conducere și control în procesul de muncă.Art. 9. — Organizațiile socialiste sînt obligate :a) să aplice normele de protecție a muncii : la construcția și exploatarea obiectivelor în care se desfășoară o activitate economică, socială sau culturală ; la introducerea de substanțe noi ; la amplasarea utilajelor și instalațiilor ; la reparația și întreținerea utilajelor, instalațiilor, sculelor și la exploatarea mijloacelor și căilor de transport ;b) să Introducă în procesul de producție sau, după caz, să confecționeze aparate, dispozitive, instalații, echipamente și materiale de protecție a muncii la nivelul cuceririlor științei șl tehnicii moderne.Ministerele și celelalte organe centrale ale administra

ției de stat, organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești vor lua măsuri pentru generalizarea celor mai eficace dispozitive și instalații de protecție a muncii, cu avizul Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii ;c) să ia orice alte măsuri în vederea asigurării celor mai bune condiții de muncă, prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.Art. 10. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești sînt obligate ca odată cu realizarea instalațiilor și utilajelor, precum și la introducerea de noi procese tehnologice, să asigure măsurile corespunzătoare de protecție a muncii.Organizațiile de cercetări și proiectări sînt obligate să a- plice, la elaborarea studiilor și proiectelor, normele de protecție a muncii.în cazul proceselor tehnologice pentru care nu există norme republicane sau departamentale de protecție a muncii, ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești, în su- bordinea cărora se află organizațiile de cercetare și proiectare, sînt obligate să stabilească măsurile necesare de protecție a muncii' cu avizul Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii.Consiliile tehnico-științifice și comisiile tehnice interne sînt obligate să verifice proiectele din punct de vedere al respectării normelor de protecție a muncii.Comitetul de Stat al Planificării și Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare vor aviza numai proiectele pentru care consiliul tehnico-științific al organizației socialiste menționează că s-au respectat normele de protecție a muncii și pentru care sînt asigurate mijloacele financiare și materiale necesare realizării măsurilor de protecție a muncii.Art. 11. — în cazul accidentelor de muncă, conducătorul procesului de muncă trebuie să înștiințeze de îndată pe conducătorul organizației socialiste de producerea accidentului.în cazul accidentelor de muncă colective, mortale și a celor care au produs invaliditate, conducătorul organizației socialiste va sesiza de îndată organele Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii, ale Procuraturii și ale Ministerului Afacerilor Interne.Conducătorul organizației socialiste și al procesului de muncă sînt obligați să ia măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea accidentului, în afară de cazurile cînd menținerea acestei stări ar da loc la alte accidente, ar periclita viața sau sănătatea accidentaților ori securitatea organizației socialiste.Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii este obligat ca prin organele sale să înceapă de îndată cercetarea la fața locului pentru stabilirea cauzelor accidentului, precum și pentru prevenirea altor accidente.Art. 12. — Organizațiile socialiste sînt obligate, potrivit normelor stabilite de Consiliul de Miniștri :a) să înregistreze, să țină evidența și să raporteze accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale ;b) să nominalizeze, în planurile lor, investițiile pentru protecția muncii și să țină evidența cheltuirii fondurilor de protecție a muncii.Art. 13. — In toate cazurile și la toate nivelele, la aprecierea activității depuse în îndeplinirea planului de producție și a sarcinilor de serviciu, la acordarea oricăror stimulente materiale și morale, se va ține seama de felul în care au fost asigurate și respectate măsurile de protecție a muncii.Art. 14. — Institutele de cercetări din subordinea ministerelor, a celorlalte organe centrale și ale Academiei Republicii Socialiste România vor introduce în planurile de cercetare teme de protecție a muncii specifice activității pentru care se face cercetarea.Art. 15. — Ministerul învățământului, în colaborare cu celelalte ministere sau organe centrale va lua măsuri ca planurile de învățămînt și programele analitice ale cursurilor de calificare cu durată scurtă, ale școlilor profesionale, școlilor tehnice, precum și ale institutelor de învățămînt superior tehnic să cuprindă cursuri speciale sau capitole de protecție a muncii.Art. 16. — Ministerele și

celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, organele centrale ale organizațiilor cooperatiste și obștești sînt obligate să ia măsurile și să prevadă mijloacele necesare pentru desfășurarea unei propagande sistematice, concrete și e- ficace în vederea cunoașterii, popularizării și aplicării măsurilor de protecție a muncii.Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune sînt obligate să prevadă în planurile lor de activitate, în mod distinct, teme privind propaganda prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă ia măsuri pentru realizarea materialelor de propagandă referitoare la protecția muncii — filme, diafil- me, afișe, pliante și alte tipărituri — pe baza cererilor organizațiilor socialiste.Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii coordonează activitatea de propagandă a protecției muncii în ceea ce privește nivelul tehnic și va realiza noi prototipuri de a- fișe, pliante și alte materiale de propagandă.Art. 17. — Organizațiile socialiste sînt obligate să prezinte actele sau orice alte documente în legătură cu protecția muncii cerute de organele de control ale Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii. De asemenea, organizațiile socialiste sînt obligate să dea lămuririle necesare și să țină seama de indicațiile organelor de controJ ale Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii.Organizațiile socialiste sînt obligate, la cererea Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii sau inspectoratelor regionale, interraionale, raionale și orășenești de protecție a muncii să pună la dispoziție specialiștii solicitați de acestea pentru efectuarea unor acțiuni deosebite de control privind protecția muncii, ori a unor expertize, precum și pentru lămurirea problemelor ce se ridică cu ocazia cercetării unor accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale.Organizațiile socialiste la care funcționează inspectori pentru protecție a muncii sînt obligate să le asigure, fără plată, încăperile și mobilierul necesar activității lor, precum și iluminatul, încălzitul și întreținerea acestora.
CAPITOLUL III
îndrumare și controlArt. 18. — Dispozițiile Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii, date în realizarea atribuțiilor sale, sînt obligatorii pentru toate organizațiile socialiste.Art. 19. — Inspecția sanitară de stat, Inspectoratul de stat pentru cazane și instalații de ridicat, Inspecția de supraveghere pentru prevenirea incendiilor, Inspecția de stat pentru construcții, precum și alte inspecții de stat și organele lor în subordine sînt obligate să acorde Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii și organelor de control ale acestuia tot sprijinul de specialitate necesar pentru asigurarea promptă și eficace a controlului aplicării măsurilor de protecție a muncii.Art. 20. — Organele de control ale Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii solicită sprijinul sindicatelor care — potrivit atribuțiilor lor — organizează controlul obștesc asupra aplicării și respectării legislației de protecție a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii 

și finaleArt. 21. — Normele republicane și departamentale de protecție a muncii existente la data publicării prezentei legi rămîn în vigoare pînă la emiterea altor norme.Art. 22. — încălcarea dispozițiilor legale privitoare la protecția muncii atrage răspunderea : disciplinară, administrativă, materială sau penală, după caz, potrivit legii.Art. 23. — Decretul nr. 834/ 1962 privind organizarea protecției muncii în Republica Populară Română, precum și Hotărîrea Consiliului de Miniștri șl Consiliului Central al Sindicatelor nr. 965/1964 privind organizarea protecției muncii și a activității de igienă și antiepidemice în Republica Populară Română, se abrogă.
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PREZENTAT DE DEPUTATUL TRAIAN IONAȘCUCreșterea rolului și atribuțiilor Marii Adunări Naționale, precum și a Comisiilor sale permanente, consacrată de Constituția Republicii Socialiste România și determinată de sarcinile multiple și complexe ce revin statului nostru în procesul de desă- vîrșire a construcției socialiste, cît și experiența dobîn- dită de-a lungul anilor în aplicarea actualului Regulament de funcționare a Adunării noastre, impun o și mai bună reglementare a regimului de desfășurare a activității sale.Proiectul noului Regulament de funcționare a Mării Adunări Naționale, dînd expresie prevederilor noii Con
Expunerea asupra decretelor 

emise de Consiliu! de Stat
prezentată de deputatul Grigore GeamănuOglindind procesul de neîntreruptă adîncire a democratismului socialist al orîn- duirii noastre, noua Constituție consacră printre altele și rolul crescînd al Marii Adunări Naționale în viața de stat.în aplicarea prevederilor Constituției — a spus vorbitorul — din însărcinarea Consiliului de Stat, supun Marii Adunări Naționale, pentru a fi dezbătute ca legi, un număr de 32 decrete, care conțin norme cu putere de lege, stabilite de Consiliul de Stat, de la prima sesiune a actualei legislaturi pînă la deschiderea celei prezente.Emiterea acestor decrete de către Consiliul de Stat a corespuns nevoii de a reglementa, fără întîrziere, unele laturi ale activității de stat și obștești. ‘La elaborarea decretelor s-a ținut seama de actualele condiții obiective ale dezvoltării societății noastre, precum și de sarcinile decurgînd din Directivele Congresului al

Ședinfe ale Comisiilor permanente
ale Marii Adunări NaționaleComisiile permanente ale Marii Adunări Naționale s-au întrunit miercuri pentru a-și alege fiecare încă un vicepreședinte și un secretar în conformitate cu noul Regulament de funcționare a Marii Adunări Naționale. De asemenea, unele comisii și-au ales noi președinți, vicepreședinți și secretari ca urmare a schimbărilor intervenite în componența lor în legătură cu noi însărcinări primite de unii membri ai acestora.In prezent aceste funcții sînt îndeplinite de următorii deputați :

COMISIA CONSTITUȚIO
NALĂ : Avram Bunaciu, pre

Iu timpul votării

stituții, referitoare la controlul pe care organul suprem al puterii de stat îl exercită asupra întregii activități de stat, cuprinde, față de vechiul Regulament, noi dispoziții privitoare printre altele, la :— prezentarea de dări de seamă, în fața Marii Adunări Naționale, de către organele pe care organul suprem al puterii de stat le alege ;— ascultarea de către comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, periodic sau pe probleme, fiecare potrivit competenței sale, a informărilor, pe care conducătorii oricăror organe ale administrației de stat, ale Tribunalului Suprem, ca și Procurorul General al Republicii, le fac asupra activității

IX-lea al Partidului Comunist Român. Normele cuprinse în aceste decrete sînt rezultatul unei analize atente și multilaterale efectuată mai întîi de organele centrale inițiatoare și apoi la nivelul Consiliului de Miniștri. Majoritatea acestor decrete au fost studiate și avizate de Comisiile permanente de resort ale Marii A- dunări Naționale, iar în ședințele Consiliului de Stat, ele au fost, de asemenea, examinate înainte de a primi forma definitivă.Cea mai mare parte dintre acestea cuprind norme referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere și a altor organe sau instituții centrale de stat. Prin alte decrete s-au adus reglementări în domeniul activității administrative și financiare. Dintre acestea vorbitorul a menționat :— Decretul pentru avansarea în contul proprietarilor — persoane fizice — a sumelor necesare pentru efectuarea 

ședinte ; Tudor Drăganu și A- lexandru Voitinovici, vicepreședinți ; Constantin Stătescu și Ștefan Boboș, secretari.
COMISIA ECONOMICO- 

FIN ANCI ARĂ : Manea Mă- nescu, președinte ; Aldea Mill- taru și Cornel Mihulecea, vicepreședinți ; loan Cristolo- veanu și Gheorghe Lăpădean, ccipupf p vi
COMISIA PENTRU AGRI

CULTURĂ ȘI SILVICULTU
RĂ: Vasile Mateescu, președinte ; Teodor Haș și Ion Delcea, vicepreședinți ; Mihai Ubornyi și Constantin Anderes, secretari.

COMISIA PENTRU CUL
TURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÎNT : 

lor și a organelor ce diriguiesc ; prezentarea de către comisiile permanente a constatărilor la care au ajuns, însoțite de propunerile lor, în fața Marii Adunări Naționale ;— pregătirea, de către Comisia constituțională, a lucrărilor cu privire la controlul constituționalității legilor, prezentate Marii Adunări Naționale sub formă de rapoarte sau avize ;— studierea, de către comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, potrivit competenței lor, a petițiilor, adresate de cetățeni Marii Adunări Naționale, cu privire la probleme de interes obștesc sau la chestiuni de ordin personal.

reparațiilor la clădirile cu mai multe apartamente, dintre care unele sînt proprietate de stat, iar altele proprietate particulară. Spre deosebire de reglementarea anterioară, restituirea sumelor a- vansate se face în rate, iar valoarea reparațiilor se calculează la prețurile și în condițiile aplicabile sectorului de stat.— Decretul din 5 iulie care aduce o completare regimului vamal în vederea facilitării turismului și transporturilor comerciale.— Decretul privind reglementarea modului în care locuitorii satelor, comunelor, o- rașelor raionale și ai localităților componente ale orașelor, cu caracter agricol, pot hotărî în mod liber consimțit, în adunări populare, să contribuie la efectuarea unor lucrări locale de interes obștesc.Unele decrete se referă la sfera raporturilor de muncă, iar altele cuprind norme care

Paul Nlculescu-Mizil, președinte ; Ion Creangă și loan Anton, vicepreședinți ; Ștefan Bîrlea și Ion Brad, secretari.
COMISIA PENTRU SĂNĂ

TATE. PREVEDERI ȘI ASI
GURĂRI SOCIALE : Ștefan Milcu, președinte ; Ludovic Csögör și Petre Ionescu, vicepreședinți ; Ion Cotoț și Veronica Ardelean, secretari.

COMISIA ADMINISTRA
TIVĂ : Emil Bobu, președinte; Petre Duminică și Ladislau Braniș, vicepreședinți ; Gheorghe Filip și Ion Mărcuș, secretari.

COMISIA PENTRU PRO
BLEMELE DE APĂRARE : Florian Dănălache, președin

în continuare, raportorul s-a referit la prevederile proiectului de Regulament menite să înlesnească desfășurarea mai operativă a lucrărilor Marii Adunări ■ Naționale. Proiectul noului Regulament prevede termene mai scurte pentru înștiințarea, prin publicare, a convocării în sesiune a Marii A- dunări Naționale.Pentru considerațiunlle expuse și avînd în vedere că noua reglementare es’te de natură să înlesnească dezvoltarea și desăvîrșirea activității Marii Adunări Naționale, Comisia, în unanimitate, propune adoptarea proiectului de Regulament de funcționare a Marii Adunări Naționale.

reglementează domenii diferite ale activității de stat. Citez dintre acestea :— Decretul pentru reglementarea îndeplinirii serviciului militar prin care, ținîn- du-se seama de modernizarea armatei noastre și a dotării ei tehnice, s-au mărit limitele de vîrstă pentru unele categorii de ofițeri activi și în rezerva forțelor noastre armate Și — Decretul prin care *-a reglementat acordarea titlurilor științifice, îmbunătățin- du-se condițiile pentru stimularea și perfecționarea cadrelor de cercetare științifică.în încheiere, vorbitorul a spus : Transpunerea în legi a normelor cuprinse în aceste decrete va constitui o contribuție importantă la îmbunătățirea legislației și la întărirea legalității socialiste, corespunzător cerințelor organizării de stat și ale vieții e- conomice, sociale și culturale în etapa actuală de dezvoltare a țării noastre.

te ; Vasile Patilineț și Vasile Alexe, vicepreședinți ; Petru Enache și Grigore Marteș, secretari.
COMISIA DE POLITICA 

EXTERNĂ : Dumitru Popescu, președinte ; Andrei Oțetea și Ion Iliescu, vicepreședinți ; Ioana Boga și Richard Winter, oopppfa vi
COMISIA JURIDICĂ : Traian Ionașcu, președinte ; Tudor Drăganu și Ion Stănescu, vicepreședinți ; Constantin Stătescu și Mircea Rebreanu, secretari.
COMISIA DE VALIDARE : Demostene Botez, președinte ; Dumitru Popa, vicepreședinte; Ion Predescu, secretar.
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comercial și a acordului
de colaborare tehnico-Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit la cembrie, în audiență, pe I. galin, ambasadorul Uniunii

★La 22 decembrie, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit în audiență pe I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, în

22 de- K. Je- Sovie-

legătură

tice la București, în legătură cu plecarea sa definitivă din România. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
★cu plecarea sa definitivă din România. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.La primire a fost de față Gheorghe Pele, adjunct al ministrului a- facerilor externe. (Agerpres)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a trimis șeicului Sabah al-Salem al-Sabah o telegramă de felicitare cu ocazia proclamării sale ca emir al Kuweitului.în răspunsul său, emirul Sabah al-Salem al-Sabah a mulțumit călduros pentru felicitările adresate.

și KenyaLa Nairobi a avut loc semnarea acordului comercial și a acordului de colaborare tehnico-științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Kenya.Cele două acorduri au fost semnate din partea română de ing, Ilie Voicu, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea kenyană acordul comercial a fost semnat de Eliud Mwenda, ministrul comerțului și industriei, iar acordul de colaborare tehnico- științifică a fost semnat de Tom Mboya, ministrul economiei și planificării.

Conferința unională a Asociației Festivald

O Teatrul de Operă și Balet : BĂR
BIERUL DIN SEVILLA — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale' 
(sala Comedia) : VIZITA BĂTRÎNEI 
DOAMNE — 19,30, (sala Studio) :
TEZAURUL LUI JUSTINIAN —19,30. 
0 Teatrul de Comedie : FIZICIENII 
— 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : OPERA DE TREI PARALE —
19.30, (sala Studio, str. Al. Sahia nr.
76 A) : JOCUL DE-A VACANȚA —
19.30.
O Teatrul ,,C. I. Nottara' (sala Ms- 
gheru) : COLOMBE — 19,30, (sala
Studio) : SCAUNELE — 20.
« Teatrul ,,Barbu Delavrancea* : 
SE CAUTĂ UN MINCINOS 
® Teatrul mic : VULPILE
O Studioul Institutului de 
trală și cinematografică „I. 
giale' : ONDINE — 20.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : UMOR PE SFORI — 9, 
AMNARUL — 17.
o Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZA — 20, (sala Victoria) : 
CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20. 
» Circul de stat : BAL MASCAT 
ȘI... ACROBAT — 19,30.

filmului 
româuescde prietenie sovieto române

unui ziar japonezULAN BATOR 22 (Agerpres). — Ziarul „Unen“ a publicat răspunsurile date de J. Țedenbal, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, la întrebările redacției ziarului japonez „Tokio Shimbun“. In anul 1965 — ultimul an al celui de-al treilea plan cincinal alR. P. Mongole — volumul global al producției industriale a crescut de 1,6 ori față de anul 1960, a declarat J. Țedenbal. In ultimii cinci ani au fost construite și date în exploatare în Mongolia aproximativ 90 de întreprinderi și secții industriale. In aceeași perioadă suprafețele însămînțate în țară au crescut de 1,8 ori, iar recolta globală de cereale — de 1,5 ori.Proiectul celui de-al patrulea plan cincinal, care se elaborează în prezent, a spus în continuare J. Țedenbal, prevede un ritm mai înalt de dezvoltare a economiei naționale. Prin îndeplinirea lui se va face un nou pas în opera de transformare a R. P. Mongole într-o țară industrial-agrară. Poporul mongol și guvernul R. P. Mongole, a declarat J. Țedenbal în continuare, împreună cu întreaga omenire progresistă, condamnă cu hotărîre intervenția armată aS. U.A. în treburile Vietnamului și încălcarea acordurilor de la Geneva din anul 1954 cu privire la Indochina.

ATENA 22 — Cores
pondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite: 
La Atena a avut loc 
deschiderea Festivalu
lui filmului românesc în 
prezența actorilor Ștefan 
Ciubofărașu și Silvia Po- 
povici. A fost prezen
tat filmul „Pădurea spîn- 
zuraților". La spectacol 
au participat ambasa
dorul Republicii Socia
liste România la Atena, 
Mircea Bălănescu, șefi 
de misiuni diplomatice 
acreditați în 
Greciei, oameni 
fură, ziariști și 
meros public.

Ziarele ateniene 
blică imagini din filmele 
românești, însoțite de 
articole elogioase. Zia
rul „Anendotos", refe- 
rindu-se la filmul „Pă
durea spînzuraților", 
subliniază că „premiul 
primit la Cannes este 
absolut justificat". „Kat- 
himerini" caracterizea
ză filmul ca „o foarte 
frumoasă realizare plină 
de dragoste față de pa
trie, dreptate și om".

La „Casa priete
niei popoarelor“ din 
Moscova și-a deschis 
ieri lucrările confe
rința unională a A- 
sociației de prie
tenie sovieto-române. 
La conferință parti
cipă o delegație a 
A.R.L.U.S.-ului con
dusă de tovarășul Oc- 

' tav Livezeanu, mem
bru în Biroul Con
siliului General al A- 
sociației.

Lucrările conferin
ței unionale au fost 
deschise de președin
tele Asociației de 
prietenie sovieto-ro
mâne, E. Afanasenko, 
ministrul învățămîn- 
tului al R.S.F.S.R. 
în prezidiu se a- 
flau Irakli Andro
nikov, secretar al 
asociației, F. Goli
kov, mareșal al U- 
niunii Sovietice, A. 
Grebnev, redactor-șef 
adjunct al ziarului 
„Izvestia“, B. Pastu-

hov, secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretu
lui Comunist Leni
nist, și alții.

Darea de seamă a 
asociației a fost pre
zentată de E. Afa
nasenko. Vorbitorul a 
trecut în revistă ma
rile realizări obținute 
de popoarele sovie
tice și poporul român. 
Referindu-se la acti
vitatea asociației, el 
a scos în evidență 
faptul că în fiecare 
an în Uniunea Sovie
tică au loc numeroa
se manifestări ale 
prieteniei sovieto-ro- 
mâne, adunări, întîl- 
niri, conferințe în
chinate realizărilor 
poporului român, care 
trezesc interesul unui 
mare număr de cetă
țeni sovietici.

Lucrările conferin
ței continuă.

Sesiunea Camerei Populare

a R. D. Germane

A. MUNTEANU

Preludiu la vacanță : Notele 1

noi cămine

OBSERVATEUR"

. LENOUVÉL • ' SfOBSERVATEUR ■

Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a Armatei populare iugoslave, atașatul militar aero și naval al R.S.F. Iugoslavia la București, colonel Ljubo Krzisnik, a oferit miercuri seara o recepție în saloanele ambasadei. Au luat parte general-maior Ion Coman, secretarul Consiliului Politic Superior al Forțelor Armate, și general-maior Vasile S. Ionel, adjuncți ai ministrului forțelor armate, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori. Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în Republica Socialistă România, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
Z--<•’

(Agerpres)

In acest an la Cluj s-au 
în folosință două 
studențești cu o capacitate de 
622 de locuri. în noul cartier 
Gheorghieni s-a dat în folosin
ță o școală nouă cu 25 săli de 
clasă. Alte construcții universi
tare și școlare sînt în curs sau 
vor începe curînd. La Institutul 
agronomic „Dr. Petru Groza” a 
început construcția unui an
samblu de clădiri cu o supra
față de 6 700 mp unde va func
ționa facultatea de medicină ve
terinară. Acestea sînt compuse 
din săli de curs, amfiteatre, la
boratoare, spital veterinar, ate
liere mecanice, centrală ter
mică etc. O clădire cu 24 săli 
de clasă, laboratoare și alte 
anexe va fi pusă la dispoziția 
studenților Institutului politehnic. 
Facultatea de stomatologie de 
la Institutul de medicină și far
macie va primi nu peste multă 
vreme o nouă clădire pentru 
laboratoare. Nu departe de 
operă, o clădire nouă cu 6 
săli speciale pentru balet, va fi 
pusă la dispoziția elevilor școlii 
de coregrafie.

Al. MURESAN

în construcție
La lași se construiesc două 

policlinici moderne. Una în a- 
propierea complexului de spi
tale și a bazei de învățămînt 
medical și sanitar, cealaltă în 
noua zonă industrială a orașului. 
Prima va avea șase nivele — de
misol, parter, patru etaje și va 
ocupa o suprafață de aproape 
10 000 mp. Aici vor exista gru
pe de servicii pentru adulți, 
copii, TBC, o farmacie, o stație 
centrală de oxigen pentru dife
rite servicii de laborator și pen
tru asistență de urgență, spații 
pentru învățămîntul clinic al stu
denților. La cea de-a doua poli
clinică din cartierul Socola-Nico- 
lina, construcția este gata la roșu 
și acum, în timpul iernii, se efec
tuează lucrările interioare. Aceas
tă policlinică va fi dată în folo
sință în vara viitoare. Pe lîngă 
serviciile medicale obișnuite 
pentru populație, va exista și un 
serviciu de medicină a muncii.

Manole CORCACI

*

Bossul" Ken răspunde

Săptămînalul „LE NOU
VEL 
publică un reportaj de 
Sandro Viola care a vi
zitat recent Rhodesia.

„Gazda, un viceministru, 
Peter K. van der Byl, între
bată ce ar face dacă en
glezii sau alte state africane 
ar hotărî să-i atace, spune : 
«Ne vom bate. Putem să 
ne apărăm cu ușurință... A- 
viația noastră este cea mai 
modernă și cea mai puter
nică din Africa».

Ken Benneff e fermier. Lo
cuiește la Barwick, la o sută 
de kilometri de Salisbury. 
Răspunde pe același ton ca 
viceministrul la întrebarea 
ziaristului :

«Armele sînt alături. Nu 
ca să mă laud, dar sînt cel 
mai bun vînător din partea 
locului. Băieții au învățat să 
mînuiască armele de la 
paisprezece ani», Arătînd 
apoi cu gesturi largi spre 
pămînturile pe care le stă- 
pînește continuă : «Credeți, 
oare, că aș putea să las 
toate acestea aici ?» BèntieU 
cultivă mai ales tutun, pă- 
mîntul îl lucrează 70 de ne
gri. Tutunul l-a făcut pe 
Bennett un om bogat. în 
garaj are trei turisme. Și-a 
construit un bazin de înot ; 
a depus bani grei la bancă.

— Care este plata mun
cilor agricole în regiune ?

Aruncînd priviri scrută
toare spre ziarist pentru 
a-și da seama de partea cui 
este, el răspunde :

«Copiii îmi revin la 50 de 
franci (calculul este făcut în 
franci francezi n.r.) pe lună, 
adulții la 65, iar tractoriștii 
la 83. Dar — subliniază el 
— salariul nu reprezintă 
decît o parte din ceea ce le 
dăm negrilor. Mai au casă, 
apă, pește uscat».

lată de ce Ken Bennett e 
un bogătaș. El încasează pe 
tutun între 23 și 24 milioane 
pe an. Negrii (70 de bărbați 
din 200 de persoane) mai 
cultivă 
fasole, 
mînța. 
tivă și 
pentru 
porumb și fasole. Se mai în- 
fîmplă să se îmbolnăvească 
cîfe un animal, se sacrifică 
uneori un taur inapt pentru 
montă. în asemenea cazuri 
negrii primesc puțină carne, 
la care se adaugă cîteva 
chintale de pește uscat, de 
proastă calitate. Dar chiar și 
așa salariile date de Bennett 
rămîn ceea ce sînt : salarii 
de sclavi.

...Ne îndreptăm spre sa
tul negrilor : paie, no
roaie și bordeie din resturi 
de tablă ; copii înghesuiți 
unul într-altul. Ne privesc cu 
ochi mari. Ce s-a întîmplat? 
De ce e „Boss" Ken (stăpînul 
Ken) aici ? Ce vrea oare ? 
Femeile, surprinse în înde
letnicirile lor, rămîn nemiș
cate. Ghemuifi pe pămînt, 
bătrînii stau înțepeniți. 
Toți în zdrențe ; în satul 
înecat în praf, întîlnești 
peste tot trahoma, fețe aco
perite de. răni purulente, 
unelte de lucru primitive.

lată Salisbury, la cîteva 
săpfămîni după declarația 
de independență unilatera
lă : albi înverșunați pînă la 
limita fanatismului. N-au 
idei politice — numai o 
convingere : menținerea pu
terii pentru a controla si
tuația cu forța. Dar fanatici 
nu se găsesc numai printre 
cei bogați : albii mai „mă
runței* sînt, de asemenea, 
susținători fervenți ai lui lan 
Smith.

porumb, arahide și 
Patronul le dă să- 
Ei însămînfează, cul- 

recolfează. Primesc 
această muncă puțin

— 20. 
— 19,30. 
artă tea-
L. Cara-

capitala

© 20,00

O 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
© 19,15 — Emisiunea pentru tinere
tul școlar : Bucureștlul în epoca mo
dernă (vizită la Muzeul de istorie 
a orașului București).
— Pentru noi, femeile 0 20,45 —
Parada vedetelor. HENRI SALVA
DOR • 21,15 — Filmul : Patru fete 
într-o curte 0 22,50 — Jurnalul te
leviziunii (II), buletinul meteorologic.

Cuvîntarea 
lui Luigi LongoSIRACUSA 22 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist Italian, Luigi Longo, vorbind la Siracusa, la încheierea Congresului organizației provinciale a P.C.I., a abordat unele probleme de politică externă, printre care și poziția Italiei față de situația din Vietnam. El a menționat că „guvernul italian trebuie să refuze cererile pe care le-a adresat reprezentantul guvernului american în cadrul lucrărilor Consiliului N.A.T.O. țărilor membre ale acestei organizații pentru sprijinirea și susținerea agresiunii Statelor Unite în Vietnam“.Secretarul general al P.C.I. a a- rătat apoi că este necesară o acțiune unită a tuturor forțelor păcii, o mobilizare a maselor populare din Italia pentru a determina guvernul de centru-stînga să se împotrivească acțiunii Statelor Unite în Vietnam.

BERLIN 22 (Agerpres). — In zilele de 20 și 21 decembrie, la Berlin au avut loc lucrările sesiunii ordinare a Camerei Populare a R.D. Germane, la care au fost adoptate Codul familiei și legea cu privire la Banca germană de emisie. In expunerea de motive referitoare la noul cod, dr. Hilde Benjamin, ministrul justiției, a subliniat că a- cesta reprezintă prima codificare a legislației referitoare la familie din R. D. Germană, care anulează prevederile codului burghez al familiei. Ea oglindește modul în care trebuie organizate relațiile de familie în perioada desăvîrșirii construcției socialismului. Premisele pentru aceasta au fost consolidarea unității moral-politice a poporului, statornicirea moralei socialiste și înfăptuirea egalității în drepturi între femeie și bărbat.

Au fost aprobate dările de seamă privind vizitele delegațiilor Camerei Populare a R.D.G. în Columbia, Guineea și Republica Mali, prezentate de Johannes Dieckmann, președintele Camerei, și Gerald Gotting, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Deputății au adoptat o rezoluție în care se exprimă solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane. R. D. Germană este de părere — se spune în rezoluție — că asigurarea păcii trainice în Vietnam este posibilă numai pe baza hotărîrilor de la Geneva din 1954, a programului în patru puncte al guvernului R. D. Vietnam și a declarației Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud din 22 martie 1965.

în Rhodesia salariul me
diu al unui negru este de 
1 500 de franci anual ; cel al 
unui alb de 17 000. Dacă 
evenimentele ar lua o altă 
întorsătură, acești «albi mă
runței» nu ar găsi unde să 
cîșfige 17 000 de franci a- 
nual. Ei ar lupta de aseme
nea. împotriva a două divi
zii parașutate de Wilson ei 
ar rezista puțin — o zi, poa
te două. Dacă negrii se vor 
pune în mișcare, n-aș crede 
că pe aerodromuri ar fi un 
fel de «scape cine poate». 
Cred că ar fi un război mai 
lung și mai greu decîf a 
fost în Kenya".

Referindu-se la pregătirile 
militare ale regimului rho- 
desian, autorul are în ve
dere «organizarea perfectă 
a albilor» : poliție, armată, 
formații paramilitare. Nu e 
vorba numai de cîinii poli
țiști «antrenați să detecteze 
mirosul de negri». Albii dis
pun de mijloace tehnice din 
cele mai «avansate» pentru 
a controla o situație tulbure.

...înfr-o dimineață am vă
zut cum sînt transportați ne
grii din cartierele lor, pe 
care legea le stabilește la 9 
kilometri distanță de orașele 
albilor, în atelierele din Sa
lisbury. în fiecare autobuz 
sta cîfe un polițist echipat 
cu aparate de radio-recep- 
ție și emisie portabile și cu 
o pușcă mitralieră. Negrii 
urcă. Polițistul comunică ce
lorlalți colegi de-ai lui, 
care i-au înconjurat pe ne
gri, ifinerariul autobuzului. 
Dacă cineva aruncă o pia
tră, polițistul cere întăriri. 
Trec două minute și locul e 
plin de polițiști,’d® cîini, de 
jeep-uri cu mitraliere pe ca
potă...

E greu de spus cîf timp 
vor putea rezista albii șl 
dacă se va evita o baie de 
sînge. Dar că negrii se vor 
mișca e neîndoielnic. Am 
înțeles acest lucru acolo, 
la fața locului*.

/

Presa occidentală con
tinuă să comenteze rezul
tatele recentului Consiliu 
ministerial 
care a avut 
Sub titlul 
Vietnamul“ 
NEW 
scrie :

„Secretarul Departamen
tului de Stat, Dean 
s-a aflat în 
încerca să 
vietnamez 
membri ai 
Paris. El a 
mai mare 
sprijin pentru 
tul american și a avertizat 
pe auditorii săi că 
N.A.T.O. ar putea fi 
rîtă în Vietnam.

Faptul că Rusk a 
nevoia să facă aceasfă ple
doarie este o recunoaștere 
că, în ansamblu, Statele U- 
nife sînt lipsite de ajutorul 
și înțelegerea Europei 
cidentale. Cu excepția 
glezilor, 
lor angajament în Asia 
sud-est, țările N.A.T.O. 
acționează ca și cum 
considera Vietnamul o 
blemă a lor.

Dimpotrivă, europenii văd 
cum americanii transformă 
din ce în ce conflictul viet
namez într-un război ame
rican. Americanii și nu sud- 
vietnamezii dețin adevărata 
forță combatantă.

Omul care a prezentat a- 
ceasfă cerere la conferința 
N.A.T.O., secretarul de sfat 
Rusk, a adoptat în discursu
rile și interviurile din ulti
mele săptămîni o linie de 
acțiune care nu este popu
lară în Europa. Este o «linie 
dură». E greu de găsit în 
afirmațiile lui Rusk intenția 
de a face acele compromi-

al N.A.T.O. 
loc la Paris. 
„N.A.T.O. 
ziarul 

YORK '

și
„THE

TIMES"

Rusk, 
situația de a 

vîndă războiul 
celorlalți 14 

N.A.T.O. de la 
pledat pentru o 

înțelegere și 
angajamen-

soarta 
hotă-

simțit

oc- 
en- 

care au propriul 
de 
nu 
ar 

pro-

suri șl concesii care trebuie 
să facă parte din orice ne
gociere. El pare să fixeze 
condifii prealabile care su
gerează că, acum, ar avea 
mai multă încredere în ac
țiunea militară decîf în cea 
diplomatică.

Națiunile nu 
din sentimente 
nie, filantropie

acționează 
de priete- 
sau idealism

O OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
® COLINA : Republica — 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15, Capitol
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15.
0 CĂPITAN LA 15 ANI : Cinema
teca — 10; 12; 14.
0 MUNCILE LUI HERCULE : Lucea
fărul — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, București — 8; 10,15; 12,30;
14,45; 17; 19,15; 21,15, Feroviar — 
8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
21.30, Melodia — 8; 10,15; 12,30;
14,45; 17; 19,15; 21,30, Modern — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop : (ambele serii) : 
9,45; 13,15; 17; 20,30,
9,45; 13; 16,30; 20.
O FATA LUI BUBE : 
9,45; 11,45; 14; 16,15; 
Grivița — 10; 12,15; 16; 
0 CINE-I CRIMINALUL ? 
mascop : Central (completare De la 
pescari adunate) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
® AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina —10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Bucegi — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
(la ambele completarea Plante acva
tice), Tomis (completare Două cre
ioane) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• CÎNTÎND ÎN PLOAIE : Union —; 
10; 13,45; 15,45; 18.
© POVESTEA LUI ALIOȘA — 
CROITORAȘUL CURAJOS — PĂPU
ȘARII — CUCURIGU — MOTANUL 
PESCAR : Doina — 10.
® DE-AȘ FI... HARAP ALB : Doina
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Bu- 
zești — 9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,15 (la ambele completarea La car
naval),
® LA GRANIȚA A DOUĂ OCEANE: 
Timpuri Noi — 10—21 In conti
nuare.
© ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Glulești (completare 
Păpușarii) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30, Miorița (completare Tot mal
sus) — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21.
• CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop: 
Volga — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. 
© JUDEX : Cultural (completare Tot 
mal sus) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
O WINNETOU — cinemascop, CO
MOARA DIN LACUL DE ARGINT — 
cinemascop : Dacia — 9,15—20 în 
continuare.
O CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎN- 
TULUI : Cringași — 16; 18,15; 20,30. 
® A DISPĂRUT O NAVĂ : Unirea
— 11; 16; 18,15; 20,30.
O ÎN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Flacăra (completare Pionieria 
nr. 6/1965) — 10; 15,30; 17,45; 20,
Ferentari (completare De la pescari 
adunate) — 10; 16; 18,15; 20,30.
© CINEVA, ACOLO SUS, MĂ IU
BEȘTE : Vitan (completare Știați 
că?...) — 11; 15,45; 18,15; 20,45.
© DUMINICĂ LA NEW YORK : 
Munca — 10,30; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Cotroceni — 14; 16,15; 18,30; 20,45.
© VESELIE LA ACAPULCO : Popu
lar (completare Poveste cu cartona
șe) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
0 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Arta
— 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30, Flo-
reasca (completare Diavolii) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Fla
mura (completare Universuri pictu
rale) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30,
• DINCOLO DE BARIERĂ : Moșilor
— 15; 17; 19; 21, Drumul Sării —
16; 18; 20 (la ambele completarea
YR cere decolarea).
© UNORA LE PLACE JAZUL : Cos
mos — 13,45; 15,45; 18; 20,15.
® PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR — 
cinemascop (ambele serii) : Viitorul 
(completare Pionieria nr. 6/1965) —
15,30; 19.
ö FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI : 
Colentina (completare Surorile Press)
— 15,30; 17,45-, 20.
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Raho
va (completare Calitate în cantitate 
industrială) — 15,30; 18; 20,30.
0 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) : Progresul 
(completare Pionieria nr. 6/1965) —
15,30; 19.
© SAMBA : 
rîndunelele 
20,30.
© CREDEȚI-MĂ OAMENI : Pacea 
16; 18; 20.

Festival 
Excelsior

Victoria — 
18,30; 20,45, 
18,15; 20,30.

cine-

pur ; ele acționează In apă
rarea intereselor lor. Faptul 
că Washingtonul consideră 
că interesele europene sînt 
în Joc, nu este o garantie că 
guvernele europene vor 
vedea războiul vietnamez 
în aceeași lumină ca ame
ricanii. Ele nu sînt convinse 
că este vorba de războiul 
lor. Dacă S.U.A. doresc mai 
mult ajutor și înțelegere din 
partea fărilor N.A.T.O. 
trebui să 
urmăresc 
și nu să

va
le convingă că ele 
să pună capăt — 
extindă — războ-

în ziarul parizian 
MONDE“ a apărut un e- 
ditorial în care se spune :

„Esfe greu să se imagi
neze, din lectura foarte 
prozaicului comunicat al 
miniștrilor N.A.T.O., gravi
tatea problemelor asupra 
cărora s-au oprit aceștia, ca 
și amploarea dezacordurilor 
dintre ei. Este adevărat că 
nimeni nu-și închipuia că 
ar fi fost posibil să se gă
sească în două zile și ju
mătate o soluție pentru u- 
nele dintre probleme, și să 
se depășească dificultățile 
în altele. în aceste condiții, 
fiecare s-a mulțumit să-și 
expună cu mai multă sau 
mai puțină forță punctul de 
vedere, mulțumindu-se, în 
ce privește restul, să schi
țeze cîteva manevre de cu
lise.

Cea mai frapantă inter
venție, conform părerii una
nime, a fost cea a lui Rusk. 
Secretarul de stat a afirmat 
hotărîrea guvernului său de 
a continua ostilitățile în 
Vietnam.

Statele Unite se află, deci, 
în prezent angajate într-un

război de mare amploare în 
Asia, fără a șfi unde se va 
opri „escaladarea". Din a- 
ceastă cauză politica lor 
față de N.A.T.O. este dublu 
afectată. Intr-adevăr, pe de 
o parte, se pune întrebarea 
în ce măsură Statele Unite 
vor fi consfrînse să reducă 
garnizoanele aflate în Ger
mania pentru a alimenta 
frontul din Vietnam. Pe de 
altă parte, opinia de dincolo 
de Atlantic se alarmează 
din ce în ce mai mult în 
fața neutralității adoptate de 
fapt de majoritatea ță
rilor din Europa occidentală 
față de conflict. De aici, 
apelurile americane la o 
participare cel puțin simbo
lică a aliafilor la lupta an
gajată, în legătură cu care 
unii dintre colaboratorii a- 
propiați ai lui Dean Rusk au 
mers pînă la folosirea ex
presiei «tribut de sînge».

Este suficient să privim 
comunicatul din 16 decem
brie pentru a ne da sea
ma cîf de puține guverne 
din această parte a lumii 
intenționează să plătească 
acest tribut".

Lira (completare Vezi, 
se duc) — 15,30; 18;

Timpul probabil pentru 24, 25 șl 26 
decembrie. în țară: Vreme în genera) 
umedă cu cer mai mult noros. Voi 
cădea ninsori locale. Vîntul va sufla 
potrivit cu intensificări temporare 
din sectorul nordic. Temperatura îr 
scădere la început apoi staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
8 și 2 grade, iar maximele între mi
nus 5 și 5 grade. Ceață locală. în 
București : Vreme în general umed?, 
cu cerul mai mult noros. Ninsoare 
temporară. Vînt potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura în scădere ia 
început apoi staționară.



privind acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii

relațiilor de buna vecinătate intre

NEW YORK 22 — Trimisul specia] Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Lucrările celei de-a XX-a Sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. s-au încheiat marți noaptea. In ultima ședință, Adu
narea Generală a adoptat în una
nimitate, prin aclamații, rezoluția 
„Acțiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între statele euro
pene aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite“, inițiată de 
Republica Socialistă România.După adoptarea rezoluției, a luat cuvîntul ambasadorul MIHAIL 
HAȘEGANU, reprezentantul per
manent al României Ia O.N.U., care a adresat tuturor delegațiilor mulțumiri călduroase pentru interesul și atenția acordate acestui punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale. „Mulțumesc îndeosebi delegațiilor care, în calitate de coautori ai rezoluției ce a fost adoptată în unanimitate, au sprijinit prin declarațiile lor în Comitetul politic inițiativa guvernului român“.Interesul manifestat față de îmbunătățirea climatului politic în Europa, a spus în continuare vorbitorul, prin intensificarea contactelor și schimburilor în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural, ni se pare normal. Orice examinare realistă a principalelor date istorice ale continentului european nu poate ajunge decît la o singură concluzie: fiecare stat al a- cestui continent nu are decît de cîștigat de pe urma dezvoltării relațiilor reciproce, căutînd cu răbdare să pună în valoare tot ceea ce prezintă un interes general pentru toate țările și popoarele Europei. Diversitatea care definește personalitatea specifică a națiunilor europene — rezultat normal al unui lung proces Istoric de influență reciprocă — poate și trebuie să constituie o sursă de înțelegere, de respect și interes reciproc, un element de dezvoltare continuă a relațiilor de cooperare între statele întregii Europe. Eliminarea neîncrederii între statele Europei și însănătoșirea climatului politic al acestei regiuni a globului pot contribui la crearea unei atmosfere propice pentru abordarea problemelor încă nerezolvate, fiind astfel de o mare importanță pentru pacea și securitatea internațională.După aceea, secretarul general al 

O.N.U., U. Thant, a făcut o declarație în care a salutat inițiativa întreprinsă pentru prima dată de România și urmată de un grup reprezentativ de state europene. După părerea mea, a spus U Thant, a- ceastă rezoluție îmbrățișează unele principii și realități ale cooperării internaționale la nivel regional care sînt pe deplin conforme cu țelurile Cartei O.NU. și sînt susceptibile, atunci cînd vor fi aplicate la probleme concrete, să contribuie în mod direct și pozitiv la slăbirea încordării și la îmbunătățirea relațiilor dintre statele de pretutindeni. Ceea ce este bun. în cel mai înalt sens al cuvîntului, pentru orice regiune, este cu siguranță bun pentru întreaga lume. Iar istoria ne arată că acest adevăr are o semnificație deosebită pentru Europa. Ți- nînd seama de comunitatea de cultură, tradiție și dezvoltare științifică, tehnică și Industrială care le unește, a spus U Thant, țările Europei nu trebuie să vadă în sistemele lor sociale și politice deosebite obstacole în calea cooperării pașnice. Este de așteptat, a spus el în încheiere, că îndeplinirea a-

cestel rezoluții să stabilească un exemplu pe care alte regiuni ale lumii să-1 poată urma cu folos.
în încheiere, Amintore Fanfanl,

In legătură cu adoptarea rezoluției inițiate de delegația Româ
niei, trimisul Agerpres, N. Ionescu, s-a adresat unor reprezentanți ai 
statelor europene cu rugămintea de a-și spune părerea despre im
portanța acestei inițiative pentru întărirea păcii și securității in Eu
ropa și în lume.

Roger SEYDOUX
reprezentantul Franței

„Simpatia cu care am întîmpinaf 
Inițiativa României este cu alîf mai 
mare cu cît ea aparține unei țăH 
de care sînfem legați prinfr-o prie
tenie tradițională, pe care de comun 
acord am hotărî* s-o dezvoltăm mal 
departe. După cum dovedesc decla
rațiile generalului de Gaulle și ale 
celor mai înalte autorități franceze, 
în special cea a d-lui Couve de Mur- 
ville, reintroducerea unui climat de 
încredere și a unor relații de bună 
vecinătate între statele europene, in
diferent de regimul lor polbic, con
stituie unul din obiectivele funda
mentale ale guvernului francez. De 
aceea, el primește cu mare satis
facție inițiativele care se inspiră din 
aceleași preocupări, lată de ce dele
gația franceză este fericită că pro
iectul de rezoluție în această pro
blemă depus de țări situate la ori
zonturi politice diferite a format 
obiectul unui vot unanim*.

președintele Adunării Generale, subliniat importanța adoptării în unanimitate, prin aclamații, a documentului propus de România.
statele europene

Mitingtr-adevăr unul din scopurile funda
mentale ale guvernului Republicii 
Italiene și acest lucru a fost demon
strat de politica ei constantă dusă 
în ultimii ani. îmi exprim deplina 
convingere că dacă vor fi apli
cate în spiritul bunăvoinței, al 
bunei credințe și al seriozității, ideile 
conținute în inițiativa delegației ro
mâne căreia îi aducem omagiul nos
tru se vor dovedi foarte folositoare 
pentru cauza întăririi păcii și secu
rității în Europa și vor constitui un 
exemplu al modului în care trebuie 
să se facă față problemelor epocii 
noastre în toate părțile lumii*.

Sverker ASTROM
ambasadorul Suediei la O.N.U.

Piero VINCI
reprezentantul Italiei

„Delegația Italiană a fost foarte 
bucuroasă să sprijine rezoluția 
prezentată de România privind îm
bunătățirea relațiilor de bună veci- 

. nătafe dintre statele europene cu 
sisteme politice diferite. Principiul 
relațiilor prietenești cu toate țările 
continentului nostru reprezintă tn-

a aprobat în 
adoptarea în 

100 voturi

IJIi1 CUVÎNTAREA
LUI GUS HALLNEW YORK 22 Luînd cuvîntul la dențesc la Universitatea din lumbia, secretarul Partidului, munist din S.U.A., Gus Hall, a declarat că.„raidurile americane deasupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam reprezintă un pericol serios pentru pacea întregii lumi“. Scopul agresiunii, a arătat Hall, este de a înăbuși mișcarea de eliberare națională. Revoluțiile de eliberare națională din întreaga lume nu sînt îndreptate împotriva poporului american, ci împotriva . dominației militare străine, a spus el. Afirmațiile guvernului că ar fi dispus să înceapă tratative de încetare a războiului au fost calificate de Gus Hali drept „demagogii".

(Agerpres). un miting stu- Co- Co-

la Port Said

In orașul dominican Santiago au avut loc duminică grave incidente provocate de trupele guverna
mentale, care au supus unul adevărat asediu clădirea în care se aflau reprezentanți al fostului gu
vern constitutionalist. S-au înregistrat 26 de morțl șl numeroși răniți. Toate acestea se întîmplă sub 
oblăduirea așa-ziselor forțe interamerlcane de pace

Adunarea Generală 
unanimitate — după 
Comitetul politic cu 
pentru și cinci abțineri — o de
clarație inițiată de U.R.S.S. și pre
zentată de un grup de țări latino- 
americane și afro-asiatice, care 
condamnă intervenția în treburile 
interne ale altor state.S-a adoptat, de asemenea — cu 66 voturi pentru. 26 împotrivă și 16 abțineri — o rezoluție care con
damnă politica colonială a guver
nului portughez în Mozambic, An
gola și Guineea portugheză. Rezoluția apelează la toate țările să rupă relațiile diplomatice și comerciale cu guvernul portughez, să închidă porturile lor pen-

„Doresc să-ml exprim satisfacția 
în legătură cu adoptarea în una
nimitate a rezoluției prezentate din 
inițiativa României, rezoluție la care 
sînlem fericiți de a ne fi alăturat 
în calitate de coautori. Adoptarea 
acestui document de către O.N.U. 
are o importanță deosebită deoa
rece el urmărește întărirea colabo
rării între țările europene. Colabo
rarea europeană, indiferent de for
mele ei, indiferent ' de obiectul ei, 
nu trebuie să fie exclusivistă și nu 
trebuie să I se permită să ducă la 
izolare sau la un sentiment de izo
lare. Noi știm că problema războiu
lui și a păcii f-ebuie acum privită 
în perspectiva întregii lumi. întoc
mai cum războiul s-a răspîndit în 
trecut din Europa pentru a cuprinde 
întreaga lume, să sperăm că pacea 
adevărată va f; restabilită în Eu
ropa, ceea ce va contribui apoi la 
menținerea păcii pretutindeni*.

tru navele sub pavilion portughez. Documentul cere aliaților Portugaliei din N.A.T.O. să înceteze furnizarea de armament care ar putea fi folosit împotriva populației africane.
A mai fost aprobată cu majo

ritate de voturi hotărîrea 
menține Comitetul O.N.U. 
pregătirea unei conferințe 
blema revizuirii Carteicare urmează să prezinte recomandările sale celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale.

S-a adoptat, de asemenea, bu
getul O.N.U. pe anul 1966 care se 
ridică la peste 121 milioane do
lari.

de a se 
pentru 

în pro- 
O.N.U.,
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WASHINGTON 22 (Agerpres). — Departamentul de Stat al S.U.A. a anunțat marți că comandanții militari ai trupelor americane dislocate în Vietnamul de sud au autorizația să acționeze la granița dintre Vietnamul de sud și Cambodgia dacă vor considera că acțiunea lor ar fi „esențială pentru protejarea forțelor lor armate". Lărgirea atribuțiilor comandanților militari constituie de fapt o autorizație de extindere a acțiunilor de luptă ale trupelor americane în Asia de sud- est.

SAIGON 22 (Agerpres). — De cîteva zile — transmit corespondenții agențiilor occidentale de presă — 
Saigonul se află într-o permanen
tă stare de alarmă, ca urmare a 
acțiunilor forțelor patriotice. Restricțiile asupra circulației și celelalte măsuri de securitate luate în ajunul celei de-a 5-a aniversări a creării Frontului Național de E- liberare continuă să fie în vigoare, soldații americani și trupele guvernamentale găsindu-se încă sub „consemn nelimitat“.După cum relatează agenția Reuter, forțele de eliberare au atacat în ultimele două zile, in mai multe

rînduri, pozițiile guvernamentale și americane din regiunea și chiar din localitatea Da Nang. Un atac puternic a fost lansat și in regiunea de la nord-vest de Da Nang, in zona de frontieră unde trupele guvernamentale asigurau securitatea a două mari poduri. Marți noaptea, două plutoane.de patrioți au dat .lovituri grele unei companii guvernamentale din regiunea situată imediat la sud de Saigon, iar artileria unităților sud-coreene ce operează alături de trupele americane din regiunea Pleiku a deschis focul „din greșeală" împotriva trupelor guvernamentale dintr-unul din satele apropiate..

CAIRO 22 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a noua aniversări a victoriei asupra agresiunii imperialiste împotriva R.A.U., la Port Said a avut loc un miting, la care au participat președintele Gamal Abdel Nasser, membri ai guvernului, reprezentanți ai vieții politice din R.A.U. In cuvîntarea rostită cu acest prilej, președintele Nasser a evocat lupta poporului egiptean pentru apărarea țării și s-a referit la unele probleme ale politicii interne și externe.Referindu-se la situația din Africa, președintele R.A.U. a condamnat politica colonialistă a autorităților portugheze în coloniile din Africa și represiunile militare desfășurate împotriva forțelor de eliberare națională din aceste colonii.în legătură cu stadiul lucrărilor conferinței yemenite de la Haradh, președintele Nasser a spus că trebuie făcut totul pentru a obține o reglementare potrivit acordului de la Jeddah. Referitor la știrile transmise de postul de radio Londra, potrivit cărora reprezentanții regaliști vor ataca, în decurs de o lună, forțele republicane, președintele Nasser a spus : „Dacă ei vor ataca, li se va răspunde cu foc. Noi vrem pacea și dorim să reglementăm problemele pe cale pașnică".

Cu prilejul aniversării Armatei populare vietnamezeHANOI 22 (Agerpres). — Generalul Vo Nguyen Giap, ministrul a- părării naționale al R. D. Vietnam, a oferit o recepție în seara zilei de 22 decembrie, cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a Armatei populare vietnameze. La recepție au participat președintele Ho Și Min, Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Earn Van Dong, membru al Biroului Politic și președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam.

In numele Comitetului Central al partidului și în numele guvernului, președintele Ho Și Min a salutat Armata populară vietnameză cu prilejul celei de-a 21-a a- niversări. El a exprimat o înaltă apreciere pentru realizările forțelor armate ale R. D. Vietnam și a recomandat forțelor armate și poporului din întreaga țară să lupte cu hotărîre, să-i înfrîngă pe agresorii americani, să apere nordul, să elibereze sudul și să reunifice țara.

SAIGON. Potrivit agenției de pre
să Reuter, un purtător de cuvîn! mi
litar american a declarat miercuri că 
Statele Unite nu vor respecta armis
tițiul propus de Frontul National de 
Eliberare din Vietnamul de sud în
tre 24-25 decembrie. (Cu cîteva zile 
în urmă F.N.E. și-a anun)at hotărî
rea de a suspenda temporar opera
țiunile militare cu prilejul sărbători
lor de iarnă, rezervîndu-și dreptul 
de a riposta în cazul cînd trupele 
americano-saigoneze vor încălca a- 
ceastă hotărîre). Operațiunile 
continua la fel ca în oricare 
zi. „Sînfem plăfifi timp de 365 
pe an”, a declarat purtătorul 
cuvînf.

Plătifi pentru a ucide în alte 
timp de 365 zile pe an ?

LONDRA 22 (Agerpres). — La Londra s-au încheiat dezbaterile Camerei Comunelor în problemele de politică externă. Locul cel mai important în cadrul discuțiilor l-a ocupat, firește, problema rhodesia- nă, în legătură cu care conducerea Partidului conservator a depus o moțiune, respingînd categoric posibilitatea de a se recurge la forță pentru înlăturarea regimului lui Ian Smith sau pentru asigurarea eficacității embargoului asupra petrolului. Primul ministru Wilson a depus un amendament Ia această moțiune, invitînd Camera Comunelor „să sprijine toate măsurile luate pentru asigurarea restabilirii legalității în Rhodesia“.Trecîndu-se la vot, Camera Comunelor a aprobat, cu o majoritate de 27 de voturi, politica guvernului britanic față de Rhodesia.

• Generalul Soglo autointi
tulat șei de stat • Constitu
ția a fost suspendată o Di
zolvarea Adunării Naționale 

și a partidelor politiceCOTONOU 22 (Agerpres). — în evoluția crizei politice din Dahomey a intervenit miercuri un element nou, cînd generalul Cristophe Soglo, comandantul șef al forțelor armate, considerat „omul forte din această țară", a anunțat că a preluat „de facto“ funcțiile de șef al statului și al guvernului.într-o cuvîntare radiodifuzată, generalul Soglo a anunțat suspendarea constituției, dizolvarea Adunării Naționale, a tuturor partidelor politice și a consiliilor generale și municipale din țară.Generalul Soglo o afirmat atașamentul țării față de Consiliul Conc’ordiei, Organizația comună africană și malgașă și O.U.A. El a declarat că nu vor avea loc nici un fel de schimbări în politica externă a țării și a cerut insistent populației „să-și păstreze calmul și să-i acorde încredere“. El nu a anunțat nici componența viitorului guvern, nici data elaborării unei noi constituții. Se crede însă că posturile-cheie vor fi atribuite militarilor și unor „tehnicieni“.

Vizita canceiarului Erhard la Washington

Er-
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Aceștia au 
faptul că 
nu a fost 

un progresde
Spaak, 

speranța 
sesiune

Gheorghe 
CERCÉLESCU

con- 
mult 

ca

Mi- 
în-

oameni de 
căzut de a-
R. F. Ger- 

alți parte-

In Olanda a fost Inaugurat săptâmina trecută unul dintre cele mal 
mari poduri din Europa, avînd o lungime de peste 5 000 de metri. Ei 

leagă orașul Rotterdam de regiunile deltei

că, prin 
Comisiei

principiului suveramtă- 
naționale. La fel, 

și-a exprimat 
în fața inten- 
începînd din 
1966, unele 

ale Consiliu- 
minisferial să fie

PIAȚA COMUNA

„Cei cinci

externe 
și-a 

că 
se

Așa cum s-a mai 
anunfat, la numai cî
teva ore de la comu
nicarea rezultatelor a- 
legerilor prezidențiale 
din Franfa, Consiliul 
ministerial al Piefei 
comune s-a reunit din 
nou „în cinci*, la Bru
xelles. După 90 de 
minute — cît a durat 
această sesiune — mi
nistrul 
belgian, 
exprimat 
viitoarea
va tina „în șase*.

Ieri, Consiliul de 
niștri al Franței s-a 
frunit într-o ședință în 
care s-au discutat, prin
tre altele, problemele 
crizei din Piafa comu
nă. La sfîrșitul reu
niunii, ministrul infor
mațiilor, Peyrefitte, a 
declarat că guvernul 
francez va comunica 
în următoarele 24 de 
ore celor cinci parte
neri ai săi din C.E.E. 
răspunsul său oficial la 
propunerile făcute de 
aceștia. Ministrul infor
mațiilor a infirmat im
presia optimistă care 
s-ar fi format în ul
tima vreme în legătu
ră cu perspectiva so
luționării crizei din co
munitatea vest-euro- 
peană. Totodată, Pey
refitte a refuzat să pre
cizeze dacă fara sa va 
accepta data fixată de 
parteneri pentru o re
întâlnire „în șase*.

Unii observatori oc
cidentali consideră că, 
chiar dacă ar avea loc 
o reuniune „în șase", 
va fi greu de găsit o 
solufie capabilă să 
scoată Piafa comună 
din actuala criză, în 
care se află de aproape 
șase luni, 
în vedere 
pînă acum 
realizat nici 
în ce priveșfe fondul 
controversei, adică cele 
două probleme în dis
cuție, asupra cărora e- 
xislă divergenfe pro
funde : rolul Comisiei 
executive a C.E.E. și 
regula majorifăfii cali
ficate.

Este șfiuf 
propunerea 
executive de a se crea 
un buget federal pen
tru finanfarea politicii 
comune a celor „șase", 
executivul de la Bru
xelles — sprijinit de 
unii membri ai C.E.E. 
— urmărea să-și lăr
gească prerogativele 
sale. Guvernul francez 
s-a opus unei astfel de 
păreri, declarînd că a- 
ceasfa ar fi însemnat 
un pas important spre 
transformarea comisiei 
înfr-un organ supra
statal, dispunînd de 
mijloace financiare pro
prii și exercifînd func
țiile unul adevărat gu
vern comunitar, ceea 
ce ar fi dus la știrbirea

fii 
Franța 
opoziția 
fiilor ca, 
ianuarie 
hofărîri 
lui 
luate cu majorifafe de 
voturi și nu cu unani
mitate. Aceasta ar fi 
însemnat, de asemenea, 
încălcarea suveranită
ții, a principiilor ega
lității, subordonarea u- 
nui stat în fața altuia. 
In ambele chestiuni, 
guvernul francez vede 
un mijloc spre a fi for
țat să pășească pe calea 
„uniunii politice euro
pene”, concepută — 
în numeroase proiecte 
disputate cu zel în ul
timii ani — ca un stat 
federativ, cu parlament 
și guvern propriu — 
proiect față de care 
autoritățile franceze 
și-au exprimat nu o da
tă opoziția lor de prin
cipiu.

In ce privește punc
tul de vedere al uno» 
parteneri comunitari, 
ministrul economiei al 
Olandei, Den Uyl, a 
declarat săptămîna tre
cută că țara sa va sus
ține în continuare li
nia spre crearea în 
Piața comună a unor 
organisme „supranatio
nale*.

După cîteva ' amî- 
nări, -vizita cancela
rului Erhard în 
S.U.A. s-a consumat 
în sfîrșit.

Așa cum arată zia
rul „Die Welt“, 
hard a plecat la Wa
shington în primùl 
rînd pentru a cere 
S.U.A. să asigure ță
rii ' sale „egalitatea 
responsabilității nu
cleare“. Revista vest- 
germană „Stern" pre
cizează că scopul vizi
tei cancelarului este 
obținerea unui „acces 
direct și concret la 
arma nucleară i prin 
reanimarea proiectu
lui forței nucleare 
atlantice, sau prin 
orice alt proiect". A- 
gențiile occidentale 
de presă informează 
că Erhard a prezen
tat conducătorilor a- 
mericani un plan de 
creare a unei flote 
formate din zece 
submarine america
ne și engleze înzes
trate cu rachete „Po
laris". El a propus ca 
conducerea flotei să 
revină unui „comitet 
special“ al N.A.T.O., 
în care revendică un 
rol important pentru 
Bundeswehr.

Cancelarul, relatea
ză agențiile de presă, 
ar fi încercat pe de o 
parte să exercite li
nele presiuni arăt.înd 
că guvernul vest- 
german ar intenționa 
să reducă substanțial

achizițiile de arma
ment din S.U.A. — iar 
pe de altă parte pro- 
mițînd, după cum 
scrie France. Presse, 
„să întărească a- 
jutorul acordat ame
ricanilor" v. 
nea din 
printr-un »;..............

în agresiu- 
Vietnam, 

sprijin 
.politic și financiar“, 

în ce măsură călă
toria 
scopul ?
tul comun se măr
ginește să arate că 
cei doi 
stat „au 
cord că 
mană și 
neri interesați din a- 
lianța atlantică tre
buie să aibă o par
ticipare corespunză
toare la apărarea 
nucleară". Un acord 
în acest domeniu nu 
poate fi însă realizat 
decît cu aprobarea 
tuturor țărilor mem
bre ale N.A.T.O. Or, 
după cum arată co
mentatorul vest-ger- 
man Haffner, „Fran
ța se opune ferm, 
Anglia este împotri
vă ; în cadrul guver
nului american cel 
puțin jumătate din 
oamenii cu greutate 
sînt, de asemenea, 
împotrivă". Se rele
vă, de asemenea, că 
ultima sesiune a 
Consiliului Ministe
rial N.A.T.O., care 
nu a redus dimen
siunile crizei alianței 
atlantice, la care se

adaugă implicațiile 
agresiunii americane 
în Vietnam, a 
tribuit și mai 
la crearea unui
dru nefavorabil cere
rilor nucleare ale 
R.F.G. Fiind nevoit 
să țină seama de o- 
poziția principalelor 
țări din N.A.T.O. și din dorința de a 
nu agrava și maiși-a atins

Comunica- mult disensiunile in
teroccidentale (a a- 
vut loc realegerea 
președintelui de
Gaulle, care se opune 
acestor proiecte) pre
ședintele Johnson 
n-a promis nimic 
concret și a încercat 
să împingă tratati
vele spre alte pro
bleme. Astfel, admi
nistrația americană 
—• scriu comentato
rii — ar fi invitat 
Germania federală 
să colaboreze cu 
S.U.A. în cucerirea 
Cosmosului, în cerce
tarea Soarelui și pla
netei Jupiter...

Făcînd bilanțul vi
zitei cancelarului în 
Statele Unite, cotidi
anul hamburghez 
„Die Welt" consideră 
că „succesul lui Er
hard a constat în 
faptul că a reușit să 
evite un eșec".

...Definiție sui ge
neris ' care nu poate 
constitui, desigur, de
cît o slabă consolare,

Adriana SOCEQ.y|

MOSCOVA. După cum anunță agenția TAȘS,' pfimul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, va face — între 21 și 24 februarie 1966 — o.vizită oficială în U.R.S.S. ca invitat al guvernului Uniunii Sovietice.
SINGAPORE. Parlamentul statului Singapore recent desprins din Fecțer.ația Malayeză a aprobat miercurii o lege potrivit căreia țara devine republică.

WASHINGTON.. Institutul ameri
can de. sondare ' a opiniei publice 
„Gallup* arată -că-ultimul sondaj în
treprins . în S.U.A. indică o masivă 
creștere a dezaprobării politicii pre
ședintelui Johnson. Potrivit datelor 
anunțate,.L față de rezultatele unei an-

chete întreprinse 
1963, numărul 
aprobă acum 
a scăzut cu 21

23 decembrie 
americanilor care 

politica președintelui 
la sută.

PARIS. Marți seara, președintele 
Consiliului Constituțional al Franței, 
Gaston Palewski, a fost primit la pa
latul Elysée de generalul de Gaulle, 
căruia l-a adus la cunoștință rezul
tatele oficiale complete ale celui 
de-ai doilea tur de scrutin al alegeri
lor prezidențiale. Generalul de Gaulle 
a remis presei apoi o declarație, ară- 
tînd că realegerea sa ca președinte 
al Franței constituie pentru el „o 
obligație reînnoită și o încurajare". 
Este necesar, a spus el, ca prin efor
turi sporite „in folosul Franței și al 
tuturor francezilor să se dezvolte 
opera de progres, Independență șl 
pace".
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