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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR

SESIUNII MARII ADUNĂRI
NAȚIONALE

organizațiilor județene de partid, consiliilor populare și institutelor 
de cercetare științifică pentru realizarea și depășirea planului 

și angajamentelor pe anul 1970
Joi, in cea de-a doua zi a lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale, a continuat dezbaterea celorlalte proiecte de legi înscrise pe ordinea de zi.Cei prezenti în sala Marii Adunări Naționale au întîmpinat cu puternice și îndelungi aplauze pe conducătorii partidului și. statului, tovarășii 

Nicolae Ccaușescu, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mî- 
zil. Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănăjache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Vasiie Vîlcu.Alături de deputati, la lucrări au luat parte numeroși invitați — conducători de instituții centrale și or- fizații obștești, activiști de partid ș bie stat, personalități ale vieții e- c <,ornice, științifice și culturale, zia- Printre invitați se aflau, de a- semenea, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră, precum și corespondenți ai presei străine.După deschiderea lucrărilor, președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, a dat cuvin- tul tovarășului Mircea Malița, ministrul învățămîntului, care, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, a prezentat Expunerea la proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste.Deputatul Constantin Dinculescu; președintele Comisiei pentru îrivăță- mînt, știință și cultură, a prezentat

ECONOMICE INTERNATIONALE 
—în interesul construcției 
socialiste, al progresului 
qeneral și al păcii în lume

Marea Adunare Națională a dezbătut și votat proiectul de lege cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România — textul legii publicindu-se în numărul de ieri al ziarului. Așa cum este cunoscut, potrivit practicii democratice, metodei încetățenite la noi în ultimii ani de a se consulta nemijlocit masele largi ale populației asupra tuturor măsurilor importante, proiectul a fost supus, în prealabil, unei largi dezbateri publice, care a exprimat adeziunea deplină a oamenilor muncii, a specialiștilor și forurilor de resort la principiile sale fundamentale și a contribuit la aprofundarea 
ți îmbunătățirea conținutului său.Prin adoptarea acestei legi, relațiile de comerț exterior și de cooperare economică și tehnico-științifică ale României dobîndesc un cadru juridic adecvat cerințelor actuale ale dezvoltării economiei naționale, precum și ale participării tot mai intense a țării noastre la circuitul economic internațional. Legea asigură o reglementare unitară, de ansamblu, 
a activității de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-științifică a țării noastre, planificarea și organizarea acestei activități, precum și principalele atribuții ale ministerelor, altor organe centrale, ale centralelor industriale, unităților producătoare, întreprinderilor de comerț exterior și ale tuturor factorilor care concură la activitatea de comerț exterior — urmărind să asigure o dezvoltare susținută și o creștere a eficienței schimburilor noastre economice externe.Preconizînd și înfăptuind în opera de construcție socialistă o politică de dezvoltare multilaterală și complexă a economiei naționale, de valorificare maximă, superioară a tuturor forțelor proprii, a tuturor resurselor naționale, partidul nostru a subliniat cu fermitate că această linie generală este străină cu desăvîrșire oricăror concepții autarhice, înseamnă nu o izolare, ci, dimpotrivă, presupune în mod necesar intensificarea și multiplicarea largă a relațiilor economice și tehni- co-științifice externe ale . țării, dezvoltarea cooperării internaționale. Iar succesele obținute în dezvoltarea economică a României 

apoi raportul acestei comisii și al altor comisii permanente ale Marii A- dunări Naționale la acest proiect de lege.La dezbaterea generală au luat cu- vîntul deputății Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Ludovic Fazekas, prim-secretar al Comitetului ju- dețean-Harghita al P.C.R., președintele consiliului popular județean, 
Mihai Rogoz, sudor la Uzinele de autocamioane din Brașov, George Bă- 
rănescu, rectorul Institutului politehnic din București, Eugenia Livezea- 
nu, profesoară- la Liceul nr. 2 din Piatra Neamț. Aurel Bozgan, directorul general al Fabricii de mașini- unelte și agregate din București. Mi
ron Negrilă, directorul general al U- zinelor ..Independența11 din Sibiu, 
Petre Glăvan, vicepreședinte al Consiliului popular județean-Arad, directorul Direcției generale județene a- gricole, industriei alimentare, silviculturii și apelor. Dobre Popescu, maistru la Uzinele „Progresul" din Brăila, și loan Cotoț, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.Proiectul de lege s-a discutat apoi pe articole și au fost adoptate unele amendamente pe baza propunerilor făcute de deputati în cadrul dezbaterii generale.Cu' amendamentele propuse, Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret Legea privind perfecționa- 

socialiste oferă^în prezent posibilități superioare, premise materiale trainice pentru dezvoltarea acestor relații, în acest sens, importanța noii legi a comerțului exterior decurge nemijlocit din necesitatea asigurării progresului necontenit al economiei naționale, a' edificării cu succes a socialismului, din marea însemnătate pe care o are intensificarea colaborării și cooperării internaționale in lumea contemporană. Dezvoltarea schimburilor economice, a legăturilor de cooperare între țări reprezintă o ce
rință obiectivă imperioasă pentru 
progresul economic și tehnico-știin- 
țific al fiecărei țări, pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a fiecărui popor. Acest proces o- biectiv a fost sesizat încă la timpul său de Marx și Engels, care. în „Manifestul Partidului Comunist", scriau : 
„Locul vechilor necesități. satis
făcute prin produsele țării respec
tive, il iau necesități noi, pentru sa
tisfacerea cărora e nevoie de produse 
ale țărilor celor mai îndepărtate și ale 
climatelor celor mai variate. în lo
cul vechii izolări locale și naționale 
și al satisfacerii necesităților cu pro
duse proprii se dezvoltă schimbul 
universal".Necesitatea de a participa la schimbul mondial de valori materiale și de rezultate ale științei și tehnicii a devenit cu atit mai imperioasă în condițiile actualei revoluții tehnico-științifice. de o amploare fără precedent, de o excepțională diversificare și specializare. încorporarea rapidă a noilor cuceriri științifice în procesul dezvoltării economice, promovarea tehnicii și tehnologiei moderne în toate ramurile și sectoarele economice cer participa
rea tot mai intensă a tuturor țărilor 
la circuitul economic mondial, în cadrul căruia fiecare are de primit și de dat. potrivit diviziunii internaționale a muncii. Este incontestabil că orice izolare a unei țări sau a unui grup de țări de cadrul economic general, sau limitarea relațiilor economice la o anumită zonă ar fi contrare cerințelor largi ale progresului, ar îngusta atît posibilitățile de a face schimburi, cit și de a beneficia de

Mircea ANGELESCU 
Ion FÎNTÎNARU

(Continuare în pag. a Vî-a) 

rea pregătirii profesionale a lucrăto- B 
rilor din unitățile socialiste.La următorul punct de pe ordinea H de zi, deputatul Vasiie Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a prezentat Expunerea la proiectul de lege privind înfiin- I tarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de demografie. Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale la acest proiect de lege a fost prezentat de deputatul Gheorghe Vasilichi, pre- H ședințele Comisiei pentru sănătate, li muncă și asigurări sociale.După discuția pe articole. Marea ■ Adunare Națională a adoptat, prin H vot secret, cu amendamentele pro- n puse. Legea privind înființarea, or- H 
ganizarea și funcționarea Comisiei H 
naționale de demografie.tn ședința de după-amiază, tovarășul Teodor Vasiliu, ministrul justiției, a prezentat Expunerea la proiectul de lege privind extrădarea, iar deputatul Traian lonașcu, președintele Comisiei juridice, a expus raportul acestei comisii și al Comisiei pentru politică externă la acest pro- | iect de lege.Proiectul a fost discutat apoi pe articole și supus votului deputaților.Marea Adunare Națională a adoptat apoi prin vot secret Legea privind extrădarea.Expunerea la următorul punct de pe ordinea de zi : Proiect de lege H ' cu privire la actele de identitate ale | cetățenilor români, precum și la prO- 1 cedura schimbării domiciliului și a | reședinței a fost făcută de deputatul 
Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne. Președintele Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat, deputatul Dumitru Ba- lalia, a prezentat în continuare raportul acestei comisii și al Comisiei juridice la proiectul de lege.După discutarea pe articole, Marea Adunare Națională a adoptat prin 
vot secret Legea cu privire la actele 
de identitate ale cetățenilor români, 
precum și la procedura schimbării 
domiciliului și a reședinței.La ultimul punct de pe ordinea de zi, președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul' Ștefan Voitec, a propus, in numele Biroului M.A.N., eliberarea din funcția de membru al Consiliului de Stat a tovarășului 
Ion Cosma, care a fost numit minis- 0 tru al turismului, și completarea lo- | cului ce devine astfel vacant prin B alegerea tovarășului Dumitru D. | 
Petrescu, deputat în Circumscripția electorală nr. 12 — Rociu, județul Argeș, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al județului Argeș.Prin vot secret cu buletine, Marea Adunare Națională a eliberat pe tovarășul Ion Cosma din funcția de | membru al Consiliului de Stat și a jj ales in funcția de membru al Con- g siliului de Stat pe tovarășul | 
Dumitru D. Petrescu.Seara, lucrările s-au încheiat, vii- n toarea ședință plenară a sesiunii a H șasea a celei de-a Vl-a legislaturi a fi Marii Adunări Naționale urmind să B fie anunțată din timp.Președintele Marii Adunări Națio- D nale, tovarășul Ștefan Voitec, a a- | nunțat că în continuare comisiile per- Q manente ale Marii Adunări Națio- | nale își vor îndeplini sarcinile potri- fi vit competentei lor. (Agerpres) “

Tovarășului MAO TZEDUN,
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinei 

Tovarășului LIN BIAO,
Vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez 

Tovarășului CIU EN-LAI,
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare ChinezePEKINDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al nostru personal vă adresăm cele mai calde felicitări dumneavoastră, muncitorilor, oamenilor de știință, tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii chinezi cu prilejul lansării cu succes de către Republica Populară Chineză a satelitului artificial al Pămîntului pentru cercetări științifice.Urăm, și cu acest prilej, Partidului Comunist Chinez, guvernului și poporului chinez noi succese în opera de edificare socialistă a patriei, de dezvoltare a științei și tehnicii, de explorare a spațiului cosmic, în interesul întăririi forțelor socialismului, al cauzei progresului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

La Palatul Marii Adunări Naționale, in prezența conducătorilor de partid și de stat, a deputaților și in- vitaților la sesiune, a avut loc, joi la amiază, solemnitatea înmînării unor înalte distincții ale Republicii Socialiste România organizațiilor județene de partid, consiliilor populare și institutelor de cercetare științifică pe care Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România le-au declarat fruntașe în întrecerea desfășurată în anul 1970„ pentru rezultatele obținute în îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate.într-o atmosferă de puternic entuziasm, înaltele distincții au fost înminate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat. Festivitatea desfășurată sub cupola Marelui Sfat al țării, în fața aleșilor națiunii, a simbolizat însăși participarea întregului nostru popor, căci in succesele fruntașilor se află incorporată uriașa forță și energie creatoare a clasei noastre muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii indiferent de naționalitate, care, cu pasiune și abnegație, înfăptuiesc, sub conducerea Partidului Comunist Român, programul luminos elaborat' de Congresul al X-lea.Prin decret al Consiliului de Stat, pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1970 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate și pentru, ocuparea locurilor I, ■ II și III in întrecerea dintre organizațiile județene de partid în industrie, investiții-construcții și circulația mărfurilor, s-a conferit „Ordi
nul Muncii" clasa I organizației de partid a municipiului București și organizației de partid a județului Neamț, situate pe locul I ; „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a, organizației de partid a județului Prahova, situată pe locul II ; „Ordinul Muncii" clasa a III-a, organizației de partid a județului Hunedoara, situată pe locul III.Pentru rezultatele deosebite obținute in 1970 in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate și pentru ocuparea locurilor I, II și III în întrecerea dintre organizațiile județene de partid in domeniul agriculturii, s-a conferit „Ordinul Muncii" clasa I organizației de partid a județului Constanta, situată pe locul I ; „Or
dinul Muncii" clasa a Il-a, organizației de partid a județului Ialomița și organizației de partid a județului Brăila, situate pe locul II ; „Ordinul 
Muncii" clasa a III-a, organizației de partid a județului Ilfov și organizației de partid a județului Bihor, situate pe locul III.Pentru rezultatele deosebite obținute in anul 1970 in Îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate și pentru ocuparea locurilor I, II și III in întrecerea dintre consiliile populare județene, s-ă conferit „Ordinul Muncii" clasa I Consiliului popular al județului Neamț, situat pe locul I ; „Or
dinul Muncii" clasa a Il-a, Consiliului popular al județului Brașov și Consiliului popular al județului Teleorman, situate pe locul II : „Ordi
nul Muncii" clasa a III-a, Consiliului popular al județului Argeș, situat pe locul Iii.Prin același decret, pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1970 și pentru ocuparea locurilor I, II și III în întrecerea dintre institutele de cercetare științifică s-a conferit „Or
dinul Muncii" clasa I Institutului de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică — București și 
(Continuare în pag. a Vl-a)

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,Astăzi au fost înmînate înalta distincții ale Republicii Socialiste România cîștigătdrilor întrecerii dintre organizațiile județene de partid, consiliile populare și institutele de cercetare științifică pentru realizarea și depășirea planului pe anul 1970. îi cunoașteți acum pe. cîștigători. Știu că mulți doreau să se numere printre fruntași. Activitatea desfășurată în cadrul a'cestei' întreceri de colectivele de oameni ai muncii din județe, de organizațiile de partid și de comitetele județene a dus însă la rezultatele pe care le cunoașteți. Cred că sînteți cu toții de a- cord să-i felicităm din inimă pa cîștigători. Doresc să le adresez a- ceste felicitări și în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului ; de asemenea'; doresc să asociez și Marea Adunare Națională la aceste felicitări pe care le adresăm tuturor celor care au fost decorați astăzi. (Vii aplauze).Rezultatele pe care le-am obținut în anul 1970 în îndeplinirea planului, în dezvoltarea economică și socială a patriei sînt expresia ac-

HUNEDOARA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu). — Graficele arată că in zilele ce s-au scurs din 1971 oțelarii hu- nedoreni au elaborat, peste prevederi, mai mult de 7 000 tone oțel Martin și electric. Aceste sporuri iși au izvorul în productivitatea înaltă a cuptoarelor, La oțelăria electrică indicele de utilizare este mai mare în prezent cu 4,5 la sută, iar la oțelăria Martin nr. 2, pe fiecare metru pătrat vatră de cuptor și zi calendaristică s-a obținut o producție superioară cu 310 kilograme otel față de realizările medii din anul trecutSuccese însemnate s-au obținut și în acțiunea de lărgire și diversificare a sortimentelor de oțel. în luna aceasta au fost asimilate două noi mărci de oțeluri aliate, prima cu molibden și mangan. destinată fabricării de țevi pentru cazane la Uzina „Republica" din Capitală, iar a doua (care are o înaltă rezistentă la coroziunile atmosferice) va fi utilizată. îndeosebi, la confecționarea stilpilor . electrici pentru înaltă tensiune. 

tivității tuturor oamenilor muncii, a organelor și organizațiilor de partid și consiliilor populare din întreaga .țară.; de aceea aș dori să adresez totodată calde felicitări organizațiilor de partid și- consiliilor populare, tuturor oamenilor muncii din patria, noastră, pentru felul în care au muncit în anul 1970. (Aplauze puternice).Ați ascultat aici cuvîntul fruntașilor, angajamentele lor de a munci în așa fel îneît în anul viitor să ocupe locul I sau să se numere printre primii. Eu nu pot decît să le urez succes în realizarea acestor angajamente. Doresc însă să le atrag atenția că vor fi mulți con- curenți pentru locul întîi și — așa cum s-a văzut — puțini au fost fruntașii din 1969 care s-au situat și în 1970 pe primele locuri ale întrecerii ; aceasta pentru că^și alte colective de oameni ai muncii, organizații de partid, și-au îmbunătățit activitatea. Este, deci, de înțeles că întrecerea pentru ocuparea primelor locuri pe anul 1971 va fi foarte strînsă. Din cele 39 de județe. din zecile de colective de cercetare, va trebui totuși unul cel puțin, sau două, să se plaseze pe locul întîi. întrecerea va fi foarte largă și deschisă tuturor. Posibilități de a ocupa locul întîi și de a obține rezultate bune în întrecere are fiecare ; de altfel în toate domeniile de activitate din societatea noastră socialistă, oamenii muncii au posibilități largi să-și valorifice capacitățile .creatoare, să ocupe prin muncă Un loc de cinste. (Aplauze puternice).Felul în care se dezvoltă întrecerea, entuziasmul cu care toți cei ce muncesc de la orașe și sate participă la ea constituie încă o 
Excelenței Sale

Doamnei INDIRA GANDHI
Prim-ministru al Republicii India NEW DELHICu ocazia reînvestirii Excelenței Voastre cu prerogativele înaltei funcții de prim-ministru al Republicii India, în urma victoriei în alegeri, am deosebita plăcere să vă adresez din partea guvernului român și a mea personal, sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de progres pentru poporul indian.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie existente între Republica Socialistă România și Republica India se vor dezvolta continuu în interesul ambelor noastre popoare, al cooperării și păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

dovadă a unității depline a întregului popor în jurul partidului, a hotărîrii tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de a transpune în viață programul de construcție socialistă, politica internă și externă a partidului și statului — politică care corespunde pe deplin intereselor și năzuințelor națiunii noastre socialiste. (Aplauze puter
nice).Totodată, /această participare activă este încă o dovadă a profundului democratism ce' caracterizează societatea noastră socialistă,, a posibilităților largi pe care le au toți oamenii muncii de a participa nemijlocit la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de edificare a orînduirii noi. Iată dd ce îmi exprim deplina încredere că sarcinile mari pe care le avem de îndeplinit în primul an al cincinalului vor fi realizate, cu succes de toate colectivele. în acest sens, aș dori să adresez clasei muncitoare, țărănimii, intelectualilor, întregului nostru popor urarea de a obține succese tot mai mari în realizarea prevederilor primului an al cincinalului. (Vii aplauze). Urez, de asemenea, ' tovarășilor care s-au angajat aici să lupte pentru a cuceri locul întîi în întrecere să obțină succese cît mal mari în realizarea acestor angajamente. Asemenea succese sînt pe deplin posibile, și eu doresc ca anul viitor să avem1 și alți fruntași alături de cei pe care i-am cinstit astăzi. (Aplauze puternice).închei felicitînd încă o dată pe cîștigători și urînd noi succese în activitate tuturor colectivelor participante la întrecere. (Aplauze 
puternice, prelungite).
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LEGEA
privind perfecționarea pregătirii profesionale

a lucrătorilor din unitățile socialiste1
Dezvoltarea forțelor de producție In condițiile revoluției tehnico*știin

țifice contemporane, înzestrarea tuturor ramurilor economiei noastre națio
nale cu utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, extinderea automatizării pro
ducției și creșterea complexității proceselor economice, cerințele conducerii 
și organizării științifice a producției și muncii impun in mod obiectiv ridi
carea continuă a nivelului de pregătire profesională a muncitorilor, maiștri
lor, tehnicienilor, inginerilor, cadrelor de conducere și a celorlalți specialiști 
din economie, cercetare, învățămînt și alte domenii de activitate. lărgirea ori
zontului lor cultural-științific.

Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a lucrătorilor constituie 
o latură esențială a politicii Partidului Comunist Român de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

împrospătarea și îmbogățirea sistematică a cunoștințelor profesionale in 
pas cu noile cuceriri ale științei și tehnicii constituie o înaltă îndatorire pa
triotică a tuturor cetățenilor tării, reprezintă o condiție fundamentală a parti
cipării active a oamenilor muncii — în calitatea lor de producători și proprie
tari ai mijloacelor de producție, de stăpini ai puterii de stat — la dezvoltarea 
și propășirea societății, la conducerea construcției socialiste.

în orinduirea noastră, fiecare cetățean poate promova — atît In produc
ție. cit și în viața socială și politică — numai preocupîndu-se continuu de 
ridicarea cunoștințelor sale, de însușirea a tot ce este nou în sectorul său de 
activitate.

Răspunderea pentru organizarea și buna desfășurare a activității de per
fecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor revine ministerelor, celor
lalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București, unităților cu statut de centrală, întreprinderilor, 
tuturor organizațiilor socialiste. La această activitate, o contribuție esențială 
trebuie să aducă instituțiile de invățămint și cultură, unitățile de cercetare și 
proiectare, academiile și societățile științifice, asociațiile profesionale, organi
zațiile sindicale și de tineret.

Pentru a preciza căile și formele prin care se desfășoară activitatea de per
fecționare a pregătirii profesionale a personalului din unitățile socialiste, sar- 
cinilo ce revin organelor centrale de stat și organelor locale ale administrației 
de stat, centralelor, întreprinderilor și altor unități, obligațiile lucrătorilor în 
acest domeniu, Marea Adunare Națională adoptă prezența lege.

CAPITOLUL I

Sistemul național 
de perfecționare a 

pregătirii profesionale 
a lucrătorilor 

din unitățile socialisteArt. 1. — în Republica Socialistă România, perfecționarea pregătirii profesionale constituie o îndatorire primordială a tuturor lucrătorilor și, în același timp, o obligație permanentă a organelor de conducere colectivă din unitățile socialiste. Con- cluccrile unităților socialiste trebuie să asigure condițiile ca. fiecare lucrător. să upneze. periodic, i^nto^e per- țecțibnă'țe a pregătirii' . .profesionalei corespunzător sarcinilor de , serviciu pe care le are de îndeplinit. în scopul desfășurării sistematice a acestei activități, începînd cu anul 1971. se organizează sistemul național de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor.Art. 2. — Prin perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor se urmărește :a) împrospătarea și îmbogățirea sistematică a cunoștințelor profesionale. aprofundarea unui anumit domeniu al specialității de bază. însușirea noilor realizări ale științei, tehnicii și culturii din specialitatea respectivă sau din cele înrudite (reciclarea) ;b) obținerea unei calificări suplimentare pe lingă profesia de bază (policalificarea) ;
c) schimbarea calificării. în cazurile în care profesia de bază nu mai corespunde cerințelor tehnicii moderne și structurii economiei, sau nu mai poate fi exercitată din cauza unor modificări ale capacității de muncă (recalificarea) ;d) însușirea unor metode și procedee moderne în domeniul conducerii și organizării științifice a producției și muncii, precum și a cunoștințelor economice necesare executării sarcinilor de serviciu.
Art. 3. — Perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor se desfășoară în întreprinderi, unități cu statut de centrală, ministere, alte organe centrale ale administrației de stat, centre de perfecționare, institute de cercetări și proiectări, unități de învățămînt. precum și în alte instituții și se realizează prin următoarele forme :a) instruire la locul de muncă, sub controlul șefului direct ;b) cursuri organizate în cadrul unității, în alte unități,- precum și în centre de perfecționare a pregătirii cadrelor ;c) programe personale de perfecționare cu verificarea periodică a cunoștințelor asimilate ;d) stagii de practică și specializare în unitatea proprie ori în alte unități din țară sau din străinătate ;e) absolvirea, după încadrarea în post, a unei instituții de învățămînt, inclusiv învățămîntul post-univer- sitar ;f) doctorat.în funcție de necesități se vor organiza și alte forme. Perfecționarea pregătirii profesionale se bazează în primul rînd pe studiul individual al lucrătorilor.
Art. 4. — Activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor se realizează pe bază de planuri anuale și de perspectivă care fac parte din planurile proprii ale organizațiilor socialiste.
Art. 5. — Proiectele planurilor de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor se elaborează de către fiecare organizație socialistă, de la unitățile de bază pînă la ministere și celelalte organe centrale.Pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale, precum și ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București. Ministerul învăță- mintului. Ministerul Muncii și ■ Comitetul de Stat al Planificării elaborează proiectul planului centralizat de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, care face parte integrantă din programul general de pregătire a cadrelor.

Art. 6. — Perfecționarea pregătirii profesionale, a lucrătorilor se organizează de către ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și unitățile subordonate pentru specialitățile și profesiile din profilul lor de activitate. după cum urmează :
A tn industrie, construcții, tran

sporturi, circulația mărfurilor și 
prestări de servicii:— de către ministere pentru ad- juncți ai miniștrilor, secretari generali. directori generali și ceilalți lucrători din aparatul ministerului, directori generali și directori din unitățile cu statut de centrală și din principalele întreprinderi, precum și pentru unele cadre de specialitate din domeniul respectiv ;— de către unitățile cu statut de centrală pentru șefi de serviciu și personal de execuție din aparatul propriu, directori din alte întreprinderi decit cele prevăzute la alineatul precedent, cadre de conducere, unele.'categorii de specialiști,' de tehnicieni și de maiștri din unitățile subordonate ;— de către întreprinderi și alte unități economice pentru muncitori, maiștri, tehnicieni și ceilalți lucrători care nu sînt cuprinși în categoriile menționate mai sus.B. In domeniul agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și gos
podăririi apelor :— de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Apelor pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali, directori generali, directori și ceilalți lucrători din aparatul propriu, pentru directori din unitățile cu statut de centrală, întreprinderi, direcții generale județene ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor și organizațiile teritoriale subordonate, precum și pentru toți specialiștii cu studii superioare care lucrează în agricultură, silvicultură și în domeniul gospodăririi apelor și pentru unele cadre de specialitate din industria alimentară ;— de către direcțiile generale județene ale agriculturii, industriei alimentare. silviculturii și apelor pentru tehnicieni, maiștri și cadre cu pregătire medie din unitățile subordonate ;— de către direcțiile generale județene ale agriculturii, industriei alimentare. silviculturii și apelor, împreună cu cooperativele agricole de producție și cu uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție, pentru președinți, vicepreședinți, brigadieri, șefi de fermă și țărani din cooperativele agricole de producție, cu excepția celor cu studii superioare ;— de către centrale. întreprinderi și celelalte unități pentru muncitori și alte categorii de lucrători neprevăzute la alineatele precedente.C. In activitatea organelor de sin
teză economică :— de către organele centrale respective pentru aparatul propriu și cel al organizațiilor subordonate.D. In sistemul Ministerului Afa
cerilor Externe :— de către Ministerul Afacerilor Externe pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali, directori și întregul personal diplomatic și teh- nico-administrativ care lucrează în sistemul acestui minister.E. In invățămint;— de către Ministerul învățămîn- tului pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali, directori generali, directori și ceilalți lucrători din aparatul propriu, rectori și prorectori ai instituțiilor de invățămint superior, directori ai institutelor și centrelor de cercetare ale ministerului, inspectori generali și inspectori șefi de la inspectoratele județene ;— de către Ministerul învățămîn- tului. prin unitățile proprii de perfecționare și instituțiile de învățămînt superior pentru personalul didactic de predare, conducere și îndrumare din învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic, potrivit Statutului personalului didactic ;— de către instituțiile de învățămînt superior pentru decani, prodecani, personalul didactic și de cercetare din unitățile respective. Per

fecționarea personalului didactic din învățămîntul superior se realizează in principal prin stagii de practică și specializare în unități de producție. de cercetare și proiectare ;— de către unitățile din învățămînt și cercetare pentru ceilalți lucrători din aparatul propriu care nu sînt prevăzuți Ia alineatele precedente.
F. tn domeniul cercetării știin

țifice :— pentru cadrele de cercetători ai institutelor academiilor de științe, de către aceste academii ;— pentru cadrele de cercetători din institutele din subordinea ministerelor, de către acele ministere.Perfecționarea pregătirii cercetătorilor se face în colaborare cu Consiliul Național al Cercetării Științifice și Ministerul Învățămîntuluj.
G. In domeniul ocrotirii sănătății :— de către Ministerul Sănătății pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali, directori generali, directori și ceilalți lucrători din a- paratul propriu, cadre de conducere din institutele de cercetare medicală, din unitățile spitalicești și policlinici, directori ai direcțiilor sanitare județene și alte cadre de conducere din sectorul sanitar ;— de către Ministerul Sănătății pentru toți medicii pe problemele specialităților medicale :— de către direcțiile sanitare județene și oficiile farmaceutice pentru medici șefi de circumscripții sanitare și de dispensare, personalul mediu sanitar cu funcții tehnice de conducere. diriginți de farmacie, personalul de conducere tehnico-admi- nistrativă din unitățile medico-sani- tare ;— de către unitățile sanitare pentru ceilalți lucrători din aparatul propriu care nu sint prevăzuți la alineatele precedente.
H. în domeniul justiției:— de către Tribunalul Suprem, Procuratura Republicii Socialiste România și .Ministerul Justiției pentru vicepreședinți și judecători ai Tribunalului Suprem, adjuncți ai procurorului general și procurori din cadrul Procuraturii Generale și pentru adjuncți ai ministrului, directori și ceilalți lucrători din. aparatul propriu, președinți ai tribunalelor,județene, tribunalului municipiului București și ai judecătoriilor, precum și procurori șefi și notari șefi ;— de către tribunalele, procuraturile și notariatele județene și ale municipiului București pentru judecători, procurori, notari și alți lucrători din domeniul justiției.
I. In domeniul culturii :— de către Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă pentru vicepreședinți, secretari generali, directori și alți lucrători din aparatul propriu, președinți și vicepreședinți ai comitetelor de cultură și artă județene, directori generali și directori ai centralelor economice subordonate comitetului, directori de la principalele instituții de cultură și artă ;— de către centralele și instituțiile de cultură pentru aparatul propriu al unităților subordonate ;— de către comitetele de cultură și artă județene, pentru cadre de la cămine culturale, case de cultură, biblioteci comunale și municipale, muzee.J. In administrația locală :— de către Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală pentru vicepreședinți, secretari generali, directori și ceilalți lucrători din aparatul propriu, precum și pentru secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului -București și directori în aparatul propriu al a- cestor comitete executive și pentru secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare municipale și o- rășenești, precum și pentru vicepreședinți și secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare comunale ;— de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, ale consiliilor populare municipale și orășenești, pentru lucrători din aparatul propriu, precum și pentru cadre de conducere și de specialitate din unitățile subordonate ;— de către comitetele executive ale consiliilor populare ierarhic superioare, pentru lucrători ai comitetelor executive ale consiliilor populare comunale ;— de către întreprinderi și alte u- nități subordonate pentru muncitori, maiștri, tehnicieni și ceilalți lucrători care nu sînt cuprinși in categoriile menționate la alineatele precedente.Perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile cu dublă subordonare se organizează de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, în colaborare cu organele centrale de specialitate.
Art. 7. — Activitatea de perfecționare a pregătirii cadrelor din profesiile comune mai multor ramuri se asigură de către ministere, alte organe centrale ale administrației de stat și unitățile subordonate lor, precum și de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, în colaborare cu organele centrale de specialitate:— pentru lucrătorii din activitatea de planificare, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării ;— pentru lucrătorii din domeniul contabilității, finanțelor și controlului financiar. împreună cu Ministerul Finanțelor ;— pentru lucrătorii din domeniul comerțului exterior, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior ;— pentru lucrătorii din domeniul 

salarizării, organizării, normării și protecției muncii, împreună cu Ministerul Muncii ;— pentru lucrătorii din construcții, împreună cu Ministerul Construcțiilor Industriale ;— pentru lucrătorii din domeniul prețurilor, împreună cu Comitetul de Stat pentru Prețuri ;— pentru lucrătorii din domeniul statisticii, împreună cu Direcția Centrală de Statistică ;— pentru»lucrătorii din activitatea de control tehnic de calitate și metrologie, împreună cu Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor ;— pentru jurisconsult!, lucrători ai Arbitrajului de Stat și ai arbitrajelor departamentale. împreună cu Ministerul Justiției.Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară organizează forme de pregătire, specializare și perfecționare în sensul. articolului 3, în domeniul nuclear, pentru nevoile proprii sau ale altor ministere și organe centrale de stat.Pentru alte profesii comune mai multor ramuri, Consiliul de Miniștri va stabili, de la caz la caz, organele de specialitate care vor colabora cu ministerele la perfecționarea pregătirii lucrătorilor din acele profesii.In activitatea de perfecționare a pregătirii lucrătorilor prevăzuți la a- lineatele precedente, organele centrale de specialitate colaborează cu ministerele și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București la stabilirea tematicii programelor, asigurarea materialului didactic și personalului de instruire.
Art. 8. — Ministerul Muncii, prin Institutul central de studii pentru problemele conducerii economiei, organizării muncii și perfecționării cadrelor, asigură perfecționarea pregătirii unor cadre de conducere și de specialitate din ministere, alte organe centrale de stat, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, unități cu statut de centrală și principalele întreprinderi, în domeniul conducerii și organizării științifice a producției și muncii.De asemenea, Ministerul Muncii exercită coordonarea și îndrumarea metodologică a activității de perfecționare a pregătirii lucrătorilor in probleme de conducere și organizare, care se desfășoară în ministere, u- nități cu statut de centrală, întreprinderi și instituții.
Art. 9. — Perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor prin învă- țămîntul postuniversitar și doctorat se organizează de către Ministerul Învățămîntului, conform prevederilor legale în vigoare ; în acest scop, Ministerul învățămîntului colaborează cu ministerele și celelalte organe interesate.Prin învățămîntul postuniversitar se realizează perfecționarea specialiștilor cu pregătire superioară din diferite domenii ale științei, tehnicii și culturii. Aceasta se organizează în secții sau facultăți de specialitate în cadrul instituțiilor de invățămint superior.Cursurile postuniversitare pot funcționa, de asemenea, în cadrul institutelor de cercetare și proiectare stabilite cu aprobarea Ministerului învățămîntului.
Art. 10. — Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, in funcție de necesități, înființează centre speciale de perfecționare.
Art. 11. — Programele de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, organizate în întreprinderi și instituții, se desfășoară, de regulă, fără scoaterea de la- locul de muncă.Organizarea acțiunilor de perfecționare care necesită scoaterea de la locul de muncă a participanților se face cu aprobarea ministerelor, celorlalte organe centrale și comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București pentru unitățile ce le au in subordine.
Art. 12. — Activitatea de perfecționare se organizează în mod distinct pe nivele de pregătire și specialități, ținind seama de nevoile unităților, de calificarea de bază a lucrătorilor, de cerințele posturilor pe care aceștia le ocupă și de perspectivele lor de promovare.De asemenea, în funcție de necesități, se vor organiza programe de perfecționare în limbile naționalităților conlocuitoare.
Art. 13. — Absolvirea formelor de perfecționare se face, după caz, pe bază de probe teoretice și practice, lucrări, examene, atestări, în conformitate cu condițiile stabilite de ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat, potrivit specificului formei de pregătire și activității fiecărei ramuri și unități socialiste.Absolvirea se certifică prin documente eliberate de către unitățile socialiste sau centrele de perfecționare în care s-au desfășurat formele de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor.
CAPITOLUL II

Drepturile și obligațiile 
unităților socialiste 
și ale lucrătorilor 
din aceste unități

Art. 14. — Colegiile ministerelor și ale celorlalte organe centrale ale administrației de stat, consiliile de administrație din unitățile cu statut de centrală, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al

municipiului București, comitetele de direcție din întreprinderi și instituții și celelalte organe de conducere colectivă ale unităților socialiste răspund de organizarea, urmărirea și buna desfășurare a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor.
Art. 15. — Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, precum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București stabilesc formele de perfecționare, durata acestora și frecvența reciclării pe categorii de muncitori, maiștri, tehnicieni, funcționari, personal de specialitate și cadre de conducere.
Art. 16. — în cadrul fiecărei organizații socialiste se constituie colective de specialiști, care acordă sprijin organelor de conducere din unități in elaborarea planului a- nual și de perspectivă pentru perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor, în stabilirea formelor, tematicii și metodologiei de desfășurare a programelor organizate în acest scop. Componența acestor colective se aprobă de către organul de conducere colectivă al fiecărei unități socialiste.
Art. 17. — Ministerele, alte organe centrale de stat și organele locale ale administrației de stat, precum și unitățile subordonate acestora au obligația să asigure mijloacele materiale necesare desfășurării activității de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor in cadrul fondurilor ce le sint alocate prin plan.La unitățile economice, cheltuielile necesare funcționării sistemului de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor se includ, după caz, în prețul de cost al producției sau în fondurile de investiții ; la unitățile bugetare, aceste cheltuieli se suportă de la buget.Cheltuielile legate de funcționarea învățămintului postuniversitar se a- coperă din contribuțiile unităților care trimit cursanții la această formă de perfecționare a pregătirii profesionale.
Art. 18. — Organele de conducere colectivă ale organizațiilor socialiste sint obligate să asigure personalul de predare și instruire necesar formelor de perfecționare ce se organizează în unitățile proprii^.Personalul de predare și instruire.. se selecționează din rindul sp^iaO liștilor din întreprinderi, centrale/' ministere, unități de cercetare și proiectare, instituții de învățămînt, academii, societăți științifice și asociații profesionale.Personalul de predare și instruire, folosit în diferite forme de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, prestează această activitate ca obligație de serviciu și ca îndatorire cetățenească, obștească.Art. 19. — în situația in care perfecționarea pregătirii profesionale se realizează prin programe sau stagii în străinătate, organele de conducere colectivă trebuie să asigure :— stabilirea obiectivelor concrete ale perfecționării ;— selecționarea participanților pe baza pregătirii profesionale, a noașterii limbilor străine, precum în funcție de capacitatea lor de asimila noi cunoștințe și de a aplica în activitatea concretă ;— urmărirea modului în care lucrătorii aplică în practică cunoștințele însușițe.
Art. 20. — colectivă ale obligația de diul realizării planului nare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, modul de desfășurare și eficiența acestei activități, stabilind măsurile necesare de îmbunătățire.
Art. 21 — Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale constituie o obligație de serviciu a tuturor lucrătorilor din unitățile socialiste. în acest scop, lucrătorilor le revin următoarele îndatoriri principale :a) să se preocupe în permanență de cunoașterea celor mai noi cuceriri 

cu-Și a le
Organele unităților a analiza de conducere socialiste au periodic sta- de perfecțio-

Aspect din timpul votării

ale științei, tehnicii și culturii din domeniul lor de specialitate ;b) să participe la formele de perfecționare în care au fost încadrați și să-și însușească temeinic cunoștințele predate ;c) să folosească în practică cunoștințele, metodele, tehnicile și experiența înaintată acumulată și să aplice in activitatea lor principiile științei conduberii și organizării producției și a muncii.
Art. 22. — Lucrătorii care dețin posturi de conducere, inclusiv maiștrii, sînt obligați să se ocupe permanent de perfecționarea pregătirii profesionale a personalului in subordine, prin :— îndrumarea lor directă, la 1-ul de muncă ;— participarea la stabilirea și realizarea planurilor de perfecționare a pregătirii lucrătorilor ;— urmărirea modului în care fiecare lucrător aplică în practică cunoștințele obținute prin diversele forme de perfecționare a pregătirii profesionale.Art. 23. — La promovarea sau menținerea pe post, atribuirea gradațiilor și treptelor de salarizare, acordarea gratificațiilor se va ține seama atit de rezultatele obținute în muncă, cît și de modul în care lucrătorii își realizează sarcinile privind perfecționarea pregătirii profesionale.
Art. 24.— în condițiile în care formele de perfecționare a pregătirii se desfășoară cu scoaterea de la locul de muncă pe o singură perioadă sau eșalonată pe mai multe perioad?, cursanții primesc în timpul studiilor, de la unitățile socialiste la care sînt angajați, salariul tarifar de la locul de muncă și sporul de vechime. în cazul în care durata scoaterii de ta locul de muncă nu depășește o lună, cadrele de conducere primesc și indemnizația de conducere.
CAPITOLUL III

Holul unităților 
de învățămînt,

; instituțiilor științifico,
* 0 o Ii M o ■ i ?. 

asociațiilor profesionale
și organizațiilor obștești

at M a

Art. 25.— Ministerul Invățămintu- lui are sarcina de a îndruma și coordona activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor. Unitățile de învățămînt au obligația de a sprijini organizațiile socialiste în elaborarea programelor de perfecționare, în organizarea și buna desfășurare a acestei activități.Baza materială a școlilor de cultură generală, școlilor tehnice și profesionale, liceelor de specialitate și instituțiilor de învățămînt superior va fi pusă, în timpul cînd nu se desfășoară activități didactice, la dispoziția ministerelor și celorlalte organe centrale, organelor locale ale administrației de stat, centralelor, întreprinderilor și altor unități socialiste, în vederea realizării programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor.Cadrele didactice din rețeaua . învățămîntului vor presta ore de predare și instruire în. cadrul formelor de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste ; aceste ore vor fi incluse în norma didactică obligatorie.
Art. 26.— în perfecționarea pregătirii muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor și altor cadre cu pregătire superioară, se vor folosi baza materială și specialiștii din institute, centre și laboratoare de cercetare, din unități de proiectare, precum și din cabinete teritoriale pentru organizarea producției și a muncii.

Art. 27.— Academia Republicii Socialiste România, Academia de științe sociale și politice, Academia de științe agricole și silvice, Academia, de științe medicale, Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor, Uniunea arhitecților, Asociația juriștilor, Societatea de științe economice, precum șl celelalte instituții științifice și asociații profesionale au obligația de a participa, cu baza materială și specialiștii de care dispun, la elaborarea și realizarea programelor de perfecționare a pregătirii muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor, medicilor, cadrelor didactice, celorlalți specialiști din domeniul economiei, științei și culturii.
Art. 28.— Institutul central de documentare tehnică, institutele și centrele de documentare tehnică, economică și științifică din ministere, organe cehtraie și locale, unități cu statut de centrală. întreprinderi și alte organizații socialiste vor asigura materiale documentare și informative privind noile cuceriri ale științe, și tehnicii, metodele și formele moderne de conducere și organizare a producției și muncii, necesare personalului de predare și cursantilor de la toate formele de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor.
Art. 29.— Se recomandă Uniunii Generale a Sindicatelor din România de a participa la elaborarea și înfăptuirea tuturor măsurilor pentru ridicarea calificării lucrătorilor, adu- cîndu-și contribuția la întocmirea și realizarea programelor de perfeefio nare a pregătirii profesionale, la o ganizarea acțiunilor de propagai a tehnică și economică, de populații - re a cunoștințelor tehnico-științiti'ce în rîndul maselor largi de oameni ai muncii.Art. 30. — Se recomandă Uniunii Tineretului Comunist de a acționa sistematic pentru cuprinderea tinerilor din unitățile economice, instituțiile social-culturale și administrative in formele de perfecționare a pregătirii profesionale, pentru însușirea temeinică de către aceștia a cunoștințelor teoretice și practice și valorificarea lor in activitatea concretă ; cu sprijinul ministerelor, al conducerilor unităților socialiste, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist vor desfășura activități destinate stimulării interesului tinerilor . pentru, stăpînirea deplină a meseriei alese, pentru ridicarea nivelului lor cdltural-științiîlc.>j Art. ;31. ț— fie recomandă ca presa - centrala și- lo’cală, radioul, televiziunea și celelalte, mijloace de informare de masă să acționeze în mod sistematic în sprijinul activității de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste.
CAPITOLUL IV

Dispoziții finaleArt. 32.— Dispozițiile prezentei legi se aplică, in mod corespunzător, în organizarea sistemelor proprii de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor din cadrul Ministerului Forțelor Armate. Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului SecUrității Statului în conformitate cu normele ce vor fi stabilite de a- ceste organe.Art. 33.— Prevederile art. 21 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea și disciplina muncii în unitățile socialiste de stat, se aplică pentru lucrătorii care urmează cursul de perfecționare profesională cu scoaterea din producție pe o durată minimă de 3 luni, iar pentru cei care sînt t-1 miși la specializare in străinăța indiferent de durată.Art. 34.— Se recomandă organizațiilor cooperatiste și celorlalte Organizații obștești ca, pornind de la o- biectivele și prevederile prezentei legi, să stabilească reglementări corespunzătoare cu privire la perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile proprii.
Art. 35.— Prin prezenta lege se abrogă toate dispozițiile ce contravin prevederilor sale.
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privind înființarea, organizarea și funcționarea
I

Comisiei Naționale de Demografie
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Se înființează Comisia Națională de Demografie, organ al Consiliului de Stat, cafe are sarcina de a studia fenomenele demografice și de a face propuneri Consiliului de Stat cu privire la problemele ce interesează politica demografică a partidului și statului.Art. 2. — Comisia Națională de. Demografie ars următoarele atribuții principale :a) întocmește studii privind evoluția fenomenelor și proceselor demografice în cadrul dezvoltării economice și sociale a țării, în care scop :— analizează modificările intervenite în structura economică și socială și influența acestor modificări asupra evoluției fenomenelor și proceselor demografice ;— studiază dinamica populației în perspectivă și implicațiile acesteia asupra necesităților de dezvoltare a invățămîntului, utilizării depline și raționale a forței de muncă, producției bunurilor de consum, transporturilor, locurilor de agrement și sport, precum și asupra altor probleme legate de nivelul de trai al populației ;— studiază procesele de sistematizare și urbanizare și efectele demografice ale acestora ; .b) prezintă Consiliului de Stat propuneri de măsuri social-econo- mice, culturale, sanitare, legislative și altele asemenea, în vederea promovării unei politici demografice corespunzătoare dezvoltării generale 

a țării ;c) urmărește aplicarea măsurilor stabilite în domeniul său de activitate. precum și eficiența acestora, informînd Consiliul de Stat despre rezultatele obținute ;d) întreține, potrivit legii, în domeniul său de activitate, relații de colaborare cu organizații similare din alte state și cu organizații interna

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I 

Dispoziții preliminareArt. 1. — Extrădarea unei persoane poate fi admisă la cererea unui stat străin sau poate fi cerută unui alt stat de Republica Socialistă România.Extrădarea poate fi admisă sau cerută în vederea urmăririi sau judecării într-o cauză penală ori în vederea executării pedepsei.Art. 2. — Dispozițiile prezentei legi se aplică în măsura în care nu se stabilește altfel prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate.
CAPITOLUL II 
Condițiile extrădării,’rt. 3. — Extrădarea poate fi ad- 1. '*;ă numai dacă fapta pentru care este învinuită sau pentru care a fost condamnată persoana a cărei extrădare se cere este prevăzută ' ca infracțiune și de legea penală română.Extrădarea cerută în vederea urmăririi penale sau judecării poate fi admisă numai dacă, potrivit legii statului solicitant Cit și legii penale române. fapta atrage o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsă mai grea, iar dacă este cerută în vederea executării pedepsei, numai dacă pedeapsa pronunțată este mai mare de un an sau mai grea.Art. 4. — Nu pot fi extrădat?:a) cetățenii români :b) persoanele fără cetățenie domiciliate în Republica Socialistă România ;c) persoanele care au obținut drept de azil în Republica Socialistă România.Art. 5. — Extrădarea nu se admite dacă :a) fapta a fost săvîrșită pe teritoriul Republicii Socialiste România sau legea penală română este , aplicabilă potrivit art. 5 din codul penal :b) potrivit legii statului solicitant cît și legii penale române, acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare decît la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate :c) fapta pentru care se cere extrădarea este, potrivit legii statului solicitant ori legii penale române, prescrisă sau amnistiată ori există o altă cauză legală care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării ;d) față de persoana a cărei extrădare se cere, s-a pronunțat o hotă- rîre definitivă de condamnare, de a- chitare sau de încetare a procesului penal ori s-a dat o ordonanță de scoatere de sub urmărire sau de încetare a urmăririi penale, pentru a- ceeași faptă, de organele judecătorești ori de organele de urmărire penală din Republica Socialistă România. după caz.Art. 6. — Extrădarea poate fi amî- nată dacă persoana a cărei extrădare se cere este învinuită sau inculpată în fața organelor de urmărire penală ori a organelor judecătorești din Republica Socialistă România, ori are de executat o pedeapsă privativă de libertate pronun

ționale la care Republica Socialistă România este parte ;' e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.Ari. 3. — In îndeplinirea atribuțiilor sale. Comisia Națională de Demografie vă cere ministerelor, celorlalte, organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare, precum și organizațiilor din subor- dinea acestora, lucrările, datele și informațiile ce-i sint necesare.Art. 4. — Comisia Națională de Demografie este alcătuită din președinte și membri, numiți prin decret al Consiliului de Stat.In Comisia Națională de Demografie vor fi numiți oameni de știință, cadre didactice și alte cadre cu înaltă pregătire a căror activitate este legată de problemele de demografie, precum și reprezentanți ai Consiliului Economic, Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii. Ministerului Finanțelor. Ministerului în- vățămîntului, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ministerului Justiției. Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, Direcției Centrale de Statistică, Academiei de științe sociale și politice, A- cademiei de științe medicale, Consiliului Central al Uniunii Gene- /rale a Sindicatelor, Consiliului Național al Femeilor, Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.Art. 5. — Pentru efectuarea studiilor, cercetărilor și altor lucrări, Comisia Națională de Demografie constituie colective de lucru în a căror componență intră membri ai comisiei, precum și specialiști din diverse domenii de activitate care au contingență cu problemele demografice. desemnați de președintele comisiei, cu acordul conducătorului instituției sau organizației în care a- ceștia își desfășoară activitatea.

țată de o instanță română. In caz de aminare, extrădarea se poate face numai după ce procesul penal a luat sfirșit. Cind s-a pronunțat o hotărire de condamnare, extrădarea se poale face numai după ce pedeapsa a fost executată sau considerată ca executată.In cazul în care amînarea extrădării ar putea atrage după, sine împlinirea termenului de prescripție a acțiunii sau ar putea crea mari greutăți pentru stabilirea faptelor, se poate admite extrădarea temporară, sub condiția expresă că persoana a cărei extrădare se cere va fi înapoiată îndată după efectuarea actelor procesuale pentru care s-a admis extrădarea.Art. 7. — Persoana extrădată nu poate fi obligată să se înfățișeze la urmărire sau judecată pentru o altă infracțiune decît aceea pentru care s-a obținut extrădarea.De asemenea, persoana extrădată nu poate fi supusă la executarea altei pedepse decît aceea pentru care extrădarea a fost obținută.Dispozițiile alineatelor precedente nu se aplică, dacă există acordul prealabil al statului român sau dacă persoana extrădată, deși a avut posibilitate, nu a părăsit teritoriul statului solicitant în termen de o lună de la sfîrșitul procesului penal ori de la executarea pedepsei sau dacă, părăsind acel teritoriu, a revenit ulterior.Art. 8. — Persoana care, a fost extrădată unui stat nu poate fi extrădată de acesta altui stat. în afară de cazurile prevăzute în art. 7 alin. 3.Art. 9. — La cererea dă. extrădare ce se adresează statului român este necesar să se anexeze :a) copie certificată a mandatului de arestare, iar cind extrădarea se cere pentru executarea pedepsei, copia certificată a hotărîrii de condamnare, rămasă definitivă. In cazul în care' în mandatul de arestare nu este menționată fapta cu indicarea locului și timpului săvîrșirii, precum și calificarea ei juridică, aceste date vor fi arătate într-o anexă certificată ;b) copie a textelor de lege aplicabile, în cauză ;c) date privind durata pedepsei neexecutate, în cazul cererii de extrădare a unei persoane condamnate care a executat numai o parte din pedeapsă :d) orice date care ar putea servi pentru identificarea persoanei a cărei extrădare se cere ;e) o declarație din partea statului solicitant prin care iși ia obligația să soluționeze favorabil o eventuală cerere de extrădare de același -fel, formulată de statul român.Art. 10. — Cererea de extrădare adresată de statul român unui stat străin se face potrivit dispozițiilor ărt. 3 și 5 care se aplică în mod corespunzător.In cazul extrădării cerute de statul român, se aplică dispozițiile art. 7 și 8 privitoare la efectele extrădării.Art. 11. — Cererile de extrădare se transmit și se primesc pe cale diplomatică.
CAPITOLUL III 

Procedura extrădăriiArt. 12. — Cererea de extrădare a- dresată statului român este transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, Procuraturii Generale care o trimite procurorului șef al procuraturii ju

Studiile, cercetările și celelalte lucrări se dezbat în plenul Comisiei Naționale de Demografie, ale cărei concluzii și propuneri se supun spre aprobare Consiliului de Stat.Art. 6. — Comisia iși desfășoară activitatea in prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hofârîri cu majoritatea membrilor ce o compun.Ședințele comisiei au loc cel puțin o dată pe trimestru sau ori de cite ori este necesar și se , convoacă . în timp util de președinte.Art. 7. — La ședințele comisiei pot fi invitați delegați ai unor organe și organizații de stat ori obștești interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la ședințele comisiei pot fi invitați și specialiști din cadrul unor organe, și organizații de stat, din institute de cercetări și din instituții de învățămînt.Art. 8. — Comisia în întregul său și fiecare membru în. parte răspund in fața Consiliului de Stat pentru întreaga activitate a comisiei ; fiecare membru al comisiei răspunde în fața acesteia și a președintelui comisiei pentru îndeplinirea sarcinilor ce ii sint încredințate.Art. 9. — Intre ședințele comisiei, președintele rezolvă problemele curente ale activității acesteia și stabilește măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărîrilor comisiei.Art. 10. — Președintele informează comisia asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre ședințe.Art. 11. — Președintele reprezintă Comisia Națională de Demografie in raporturile cu celelalte organe și organizații din țară, precum și in relațiile internaționale.Art. 12. — Secretariatul Comisiei Naționale de Demografie se asigură de un colectiv restrîns de specialiști din schemă aprobată pentru aparatul Consiliului de Stat.

dețene în a cărei rază teritorială își are domiciliul persoana a cărei extrădare șe cere, sau, în cazul cind nu are domiciliul cunoscut, procurorului șef al Procuraturii municipiului București.Art. 13. — Cind procurorul constată din actele primite că șint îndeplinite condițiile prevăzute în art. 9 poate dispune arestarea persoanei a cărei extrădare, se cere, afară de cazul in care din cuprinsul acestor acte, rezultă în mod neîndoios că extrădarea' nu este admisibilă.Mandatul de arestare emis de procuror se comunică de îndată persoanei arestate.Art. 14. — Cînd din actele care însoțesc cererea statului străin nu rezultă cu suficiență datele prevăzute în art. 9, procurorul poate dispune, de asemenea, arestarea, cerînd totodată completarea actelor și fixînd termenul pînă la care acestea trebuie trimise. Termenul nu va putea depăși 2 luni, dar se va putea prelungi de procuror cu 15 zile, la cererea motivată a statului solicitant.Art. 15. — Cînd cererea de extrădare scrisă nu este însoțită de acte sau cererea este făcută telefonic ori telegrafic, procurorul poate dispune arestarea persoanei a cărei extrădare se solicită dacă în cerere se arată, după caz, mandatul de arestare sau hotărîrea rămasă definitivă, pe baza cărora se cere extrădarea și se dau asigurări că ulterior vor fi trimise copii certificate de pe aceste acte, orecum și celelalte acte prevăzute în dispozițiile art. 9.Cind procurorul a dispus arestarea in condițiile alineatului precedent, măsura nu poate dura mai mult de o lună. Acest termen se va putea prelungi de procuror cu 15 zile, la cererea motivată, a statului solicitant.In cazul cind cererea de extrădare a fost făcută telefonic sau telegrafic, la actele pe care se sprijină cererea de extrădare, trimise ulterior, se va atașa și cererea de extrădare formulată în scris.Art. 16. — Procurorul strîrige datele necesare pentru a stabili dacă sint îndeplinite condițiile extrădării și dispune să fie ridicate obiectele care în mod vădit provin din infracțiune ori au servit la săvîrșirea acesteia.Art. 17; — Persoana a cărei extrădare se solicită este chemată de îndată înaintea procurorului pentru a fi ascultată. Declarația acesteia se consemnează într-un proces-verbal.Procurorul este obligat să administreze probele care sint în țară, dacă acestea pot servi la verificarea condițiilor prevăzute in art. 3. 4 și 5 sau dacă persoana a cărei extrădare se solicită are motive temeinice să ceară administrarea acestora. ,Dispozițiile din codul de procedură penală privitoare la conținutul ordonanțelor, mandatului de arestare și proceselor-verbale, precum și dispozițiile privitoare la administrarea de probe, conservarea, sau valorificarea obiectelor ridicate, se aplică . în mod corespunzător și în procedura extrădării.Art. 18. — Procurorul dispune punerea în libertate a persoanei arestate cînd constată că nu s-au primit în termen actele suplimentare prevăzute în art. 14 ori actele care trebuie trimise potrivit art. 15. Totodată, procurorul, dacă apreciază că in lipsa acestor acte cercetările nu mai pot continua, dă ordonanță de încetare a procedurii de extrădare.Procurorul dă ordonanță de încetare a procedurii de extrădare și a- tunci cînd constată, potrivit art. 13, că extrădarea nu este admisibilă, caz în care dispune și punerea in liber

tate a persoanei arestate, precum și atunci cind constată că persoana a cărei extrădare se cere nu a fost găsită.Ordonanța dș încetare a procedurii de extrădare prevăzută in alineatele 1 și 2 se .înaintează procurorului general care, în cazul cînd constată că cercetările nu sint complete, o infirmă și restituie lucrările procurorului, indicîhcju-i completările ce urmează a fi făcute.Dispoziția privitoare la punerea în libertate a persoanei arestate în cazul arătat în alin. 1 se execută de îndată, iar în cazul prevăzut în alin. 2, se execută după confirmarea ordonanței de către procurorul general.Cînd procurorul general confirmă ordonanța procurorului, ea va fi trimisă Ministerului Afacerilor Externe pentru ca acesta să comunice stalului solicitant cauzele care au determinat încetarea procedurii de extrădare.Dacă actele ce trebuie să însoțească crearea de extrădare sau actele suplimentare sint primite după încetarea procedurii de extrădare ori dacă persoana a cărei extrădare se cere este găsită ulterior, procedura de extrădare este reluată, iar persoana a cărei extrădare se cere poate fi a- reștată. în cazul cînd s-a făcut Ministerului Afacerilor Externe comunicarea prevăzută în alineatul precedent, i se va aduce la cunoștință că procedura de extrădare a fost reluată.Art. 19. — Procurorul, pe baza actelor pe care se sprijină cererea de extrădare, a declarației persoanei a cărei, extrădare se solicită și a probelor adunate potrivit art. 17 alin. 2, dă o ordonanță motivată, prin care constată că lucrările efectuate în vederea soluționării cererii de extrădare au fost terminale și înaintează dosarul cauzei, după caz, tribunalului județean sau al municipiului București, pentru a constata dacă condițiile extrădării- sint îndeplinite.Art. 20. — Normele de procedură penală privind judecata sint aplicabile și in procedura de extrădare, in măsura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.Art. 21. — Tribunalul fixează termen de urgență și ia măsuri să se desemneze un apărător din oficiu persoanei a cărei extrădare se cere, dacă aceasta nu are apărător ales.La termenul fixat, în ședință secretă, tribunalul ascultă persoana a cărei extrădare se cere și, după concluziile procurorului și ale apărătorului, constată prin hotărîre dacă sînt sau nu întrunite condițiile extrădării.Cînd instanța constată că sînt îndeplinite condițiile extrădării, dispune arestarea persoanei a cărei extrădare se cere, dacă măsura arestării nu a fost luată de procuror.Hotărirea instanței nu este supusă recursului.Art. 22. — In cazul cînd instanța constată că nu sînt. îndeplinite condițiile extrădării, dispune punerea in libertate a persoanei arestate.Hotărîrea instanței este înaintată Ministerului Justiției pentru a fi trimisă Ministerului Afacerilor Externe, care comunică statului solicitant cauzele pentru care cererea de extrădare nu a fost admisă.Art. 23. — Hotărîrea instanței prin care se constată că sint Îndeplinite condițiile extrădării are caracterul unui aviz. Hotărîrea se înaintează Consiliului de Miniștri prin Ministerul Justiției. . . ... ,‘;Cqn^i.lî{tj de Mini^flJj'Tipțâîjlșț’ddal;; supra .admiterii arul',, respingerii ce- '^e'jiextrădăre.’, îu,jc^zjil .^dmilȘ-, rii ' cererii, Consiliul,.de Miriiș'trjȚpb-'. tarășle și asupra âminăriî extrădării sau extrădării temporare, in situațiile prevăzute în art. 6 din prezenta lege.Cind Consiliul de Miniștri a ho- târit că nu este cazul a se admite extrădarea, persoana arestată este pusă in libertate.Ministerul Afacerilor Externe comunică statului solicitant rezultatul cererii.fu cazul admiterii cererii de extrădare, se comunică data la care se va tace extrădarea și locul unde a- ceasta se va efectua.Predarea persoanei a cărei extrădare s-a dispus și a obiectelor ridicate se efectuează prin organele Ministerului Afacerilor Interne.In cazul cind reprezentantul statului solicitant nu se prezintă la data și locul indicat, pentru a i se preda persoana a cărei extrădare a fost admisă și nici nu s-a solicitat o amî- nare a predării, persoana arestată va li pusă in libertate.- In acest caz, dacă cererea de extrădare este repetată, poate fi refuzată.Amînarea prevăzută în alineatul precedent nu poate depăși 15 zile.Art. 24. — Dacă extrădarea aceleiași persoane este cerută de mai multe state și Consiliul de Miniștri apreciază că cererile sint admisibile, el decide pe baza elementelor ce rezultă din lucrările primite, căruia dintre statele solicitante i se dă preferință.în lipsa unor elemente de apreciere, ordinea de preferință se stabilește după următoarele criterii :a) statul pe teritoriul căruia s-a săvîrșit infracțiunea ;b) statul în contra intereselor căruia infracțiunea a fost îndreptată ;c) statul al cărui cetățean este infractorul.Cînd cererile de extrădare se încadrează în aceeași dispoziție prevăzută la una din literele a—c. se dă preferință statului care a solicitat mai întii extrădarea.Art. 25. — Dacă persoana extrădată se sustrage de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei și se întoarce pe teritoriul statului român, ea va putea fi din nou extrădată. în acest caz. la cerere, nu se mai anexează. actele prevăzute în art. 9, cu excepția declarației prevăzute la lit. e.Art. 26. — Solicitarea extrădării se face de către statul român unui stat străin la propunerea motivată a procurorului în faza de urmărire penală, iar în faza de judecată sau de punere în executare a hotărîrii, la propunerea motivată a instanței.Ordonanța procurorului ori încheierea instanței prin care se propune a se cere extrădarea, însoțită de actele arătate în art. 9, precum și de orice alte acte necesare pentru obținerea extrădării, este înaintată, după caz. procurorului general sau ministrului justiției, care, dacă- socotește că extrădarea propusă a fi cerută este necesară. întocmește cererea de extrădare și intervine prin Ministerul Afacerilor Externe pentru obținerea acesteia.Dacă statul solicitat cere un supliment de acte, acestea se vor trimite pe aceeași cale.Primirea persoanei extrădate se face prin organele Ministerului Afacerilor Interne.Art. 27. — Condițiile extrădării, precum și procedura prevăzută în prezenta lege se aplică în mod corespunzător și în cazul tranzitului pe teritoriul Republicii Socialiste România al unei persoane extrădate unui stat de către un alt. stat.Art. 28. — Cheltuielile de extrădare se'suportă de statul român, dacă s-au efectuat pe teritoriul său și există reciprocitate..Cheltuielile de tranzit se suportă de statul solicitant.

EGEA

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I 

Dispoziții generaleArt. 1. — Act de identitate în înțelesul prezentei legi este buletinul de identitate.în cazurile și condițiile prevăzute de această lege act de identitate este și adeverința de identitate.Art. 2. — Acte de identitate se eliberează cetățenilor români care au împlinit vîrsta de 14 ani și care domiciliază pe teritoriul Republicii Socialiste România.Art. 3. — Cu actul de identitate se face dovada identității, a cetățeniei române și a domiciliului titularului.Art. 4. — Eliberarea actelor de identitate și înscrierea de mențiuni în aceste acte se fac de organele miliției. în cazurile prevăzute de art. 10 alin. I lit. b, mențiunile în actele de identitate se înscriu de către organele de stare civilă, iar în cazurile prevăzute de art. 12, de către organele sanitare.Art. 5. — Persoanele cărora li s-au eliberat acte de identitate se înscriu în fișe de evidență.
CAPITOLUL II 

Actele de identitateArt. 6. — Cetățenii români care au împlinit vîrsta de. 14 ani sînt obligați să aibă act de identitate. Cu cel puțin. 15 zile înainte de împlinirea acestei vîrste. ei irebuie să se prezinte la organul miliției pentru a cere eliberarea buletinului de identitate sau, în cazurile prevăzute de lege, a adeverinței de identitate.Art. 7. — Actul de identitate se întocmește și se eliberează de organul miliției in circumscripția căruia domiciliază sau își are reședința persoana csțr'e face cererea. Actul de ident itatea Se întocmește Ipeubăza ac- taior cu care, potrivit legii, se face dovada-înnfata organelor, miliției.• .ă nuhmliiiladei.ifarnilie . Iși; prenumelui; stării civile, cetățeniei române, domiciliului, precum și, în cazul persoanelor supuse obligațiilor militare, a situației militare.Art. 8. — Buletinul de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 10 ani. Persoanelor care au împlinit vîrsta de 44 ani li se eliberează buletin de identitate fără termen de valabilitate.Ari. 9. — Adeverința de identitate se eliberează :a) persoanelor care au pierdut sau cărora li s-a distrus, deteriorat ori furat buletinul de identitate, pînă la eliberarea unui alt buletin ;b) persoanelor care nu posedă încă actele necesare eliberării buletinului de identitate.Durata de valabilitate a adeverinței de identitate este stabilită de organul emitent.Art. 10. — Se eliberează un nou act de identitate :a) la expirarea termenului pentru care actul de identitate a fost eliberat ;• b) dacă s-au modificat data nașterii, numele de familie sau prenumele titularului actului de identitate ori prenumele părinților ;c) în cazul anulării actului de identitate ;d) în cazul pierderii, distrugerii, deteriorării sau furtului actului de identitate ;e) dacă fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului actului ;f) la expirarea sau revocarea interdicției de a se afla în anumite localități.Titularul actului de identitate este obligat să se prezinte la organul miliției pentru eliberarea noului act de identitate, în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la literele a—d, iar în cazul prevăzut la litera e, de la data cind constatarea neconcordanței dintre fotografia de pe actul de identitate și fizionomie este făcută de organul miliției.Dacă intervin modificările prevăzute la alin. 1 litera b, organul de stare civilă este obligat să le menționeze în actul de identitate, înscriind în același timp și data eliberării noului certificat de stare civilă, iar dacă se produc situații prevăzute la alte litere ale alin. 1, organul miliției este obligat să facă mențiune despre acestea.Actul de identitate în care organul miliției sau de stare civilă a înscris mențiune despre una dintre situațiile prevăzute în prezentul' articol își pierde valabilitatea la expirarea unui termen de 15 zile de la data înscrierii mențiunii.Art. 11. — în actele de identitate organele miliției înscriu mențiuni privind schimbarea domiciliului și a reședinței, iar la cerere, datele referitoare la copiii titularului actului, dacă aceștia nu au împlinit vîrsta de 14 ani.La comunicarea instanțelor judecătorești, organele miliției Înscriu în actele de identitate mențiunea interdicției de a se afla în anumite localități, în 'cazul persoanelor împotriva cărora s-a luat această măsură de siguranță.Art. 12. — în actul de identitate se înscrie grupa sanguină de către organele sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.în acest scop, titularul actului de identitate este obligat să se prezinte la organele sanitare, pentru a cere înscrierea grupei sanguine, în termen de 3 luni de la eliberarea actului.Titularii actelor de identitate elibe

rate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sint obligați să ceară înscrierea grupei sanguine în termen de un an de la . această dată.în actele de identitate ale părinților se va putea înscrie, la cerere, și grupa sanguină a copiilor sub vîrsta de 14 ani.Art. 13. — Orice modificări, adăugiri sau mențiuni, altele decît cele prevăzute în prezenta lege, înscrise in actul de identitate, sînt interzise și atrag nulitatea actului.Anularea actului de identitate în situațiile prevăzute la alineatul precedent se face de organul miliției care constată existența cazului de nulitate.Art. 14. — Persoana care găsește un act de identitate • este obligată, să-1 predea în termen de 48 ore celui mai apropiat organ al miliției.Art. 15. — Au obligația să predea actul de identitate organului miliției ccl mai apropiat :a) persoana care a pierdut cetățenia română ;b) persoana care pleacă definitiv din țară ;c) organul de stare civilă, pentru morți. Persoana care deține actul de identitate al celui care a murit este obligată să-l predea organului de stare civilă unde se înscrie moartea.în cazul prevăzut la litera c termenul de predare a actului de identitate organului de stare civilă este de 3 zile. Organul de stare civilă este obligat să predea actul de identitate organului miliției în termen de cel mult 30 zile.Art. 16. — Actele de identitate ale persoanelor reținute, arestate preventiv sau care execută pedepse privative de libertate se păstrează, după caz, de administrația aresturilor ori a penitenciarelor și se înmînează titularilor la punerea lor în libertate. în timpul cît persoanele sînt internate în institute speciale de reeducare, în instituții de ocrotire sau medicale actele lor vor fi păstrate de administrația acestor instituții.Art. .17. — Titularii actelor de identitate, precum și cei care potrivit prezentei legi au dreptul să rețină SÎ să păstreze actele de identitate ale al^py'țțeisoație șint obligați să ia măsuri pentru a evita pierderea; distrugerea, deteriorarea sau furtul lor.Este interzisă darea ori primirea spre păstrare sau în orice alt scop a actului de identitate, în afară de cazurile prevăzute de lege.
CAPITOLUL III.

Procedura schimbării 
domiciliului 

și a reședințeiArt. 18. — Persoana care își schimbă domiciliul este obligată ca în termen de 5 zile • de la data obținerii dovezii din care rezultă că are locuință asigurată să se prezinte la organul miliției în circumscripția căruia își stabilește noul domiciliu, pentru înscrierea mențiunii în actul de identitate și în fișa de evidență a populației.Dovada că persoana care își schimbă domiciliul are locuință asigurată se face cu actul de proprietate, cu contractul de închiriere sau de subîn- chiriere. Persoanele care își schimbă domiciliul într-o locuință ce face parte din fondul locativ de stat, administrat de întreprinderi subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare, vor prezenta și ordinul de repartizare. In cazul soțului care se mută la celălalt soț, al părinților care se mută la copii și al copiilor care se mută la părinți, al minorilor care se mută la persoane obligate să Ie acorde întreținere, la tutore ori la persoane sau familii la care au fost dați în plasament familial sau cărora le-au fost încredințați spre creștere, educare și întreținere, potrivit legii, precum și al persoanelor puse sub interdicție care se mută la reprezentanții lor legali, dovada că au locuință asigurată se poate face pe baza declarației scrise de primire în spațiu, însoțită de actul legal din care rezultă că persoana care face declarația este titularul spațiului locativ.In comune, dovada că o persoană are locuință asigurată se poate face, și cu declarație scrisă dată in fața organului miliției de către persoana care își schimbă domiciliul.Art. 19. — în actul de identitate și în fișele de evidență a populației organul miliției înscrie mențiunea de schimbare a domiciliului, pe baza dovezii din care rezultă că persoana în cauză are locuință asigurată.Persoanele supuse obligațiilor militare vor face și dovada că au fost luate in evidența militară la noul domiciliu.Art. 20. — Schimbarea domiciliului din alte localități în orașe declarate, potrivit legii, ca. fiind orașe mari se face în condițiile prevăzute de legea specială.Pentru înscrierea mențiunii de schimbare a domiciliului în orașele mări, pe lingă actele prevăzute la art 19, se vor prezenta și dovezile prevăzute de dispozițiile, legale privind stabilirea domiciliului în orașele mari.Art. 21. — Anularea actului prin care o persoană a făcut dovada că are locuință asigurată. în măsura în care acest act a fost obținut prin manopere frauduloase ori prin săvîrșirea unei infracțiuni, atrage anularea mențiunii de schimbare a domiciliului înscrisă în actul de identitate.Organul care a luat măsura anulării actului este obligat să comunice aceasta, organului local al miliției, în termen de cel mult 10 zile.Art. 22. — Persoana care locuieșt® 

temporar mai mult de 45 zile la altă adresă decît la domiciliul său este obligată să se prezinte la organul miliției în circumscripția căruia și-a stabilit reședința, pentru înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de identitate. La cererea persoanei în cauză, organul miliției înscrie mențiunea de stabilire a reședinței, chiar dacă locuirea temporară nu depășește 45 zile.Mențiunea de stabilire a reședinței, înscrisă în actul de identitate, are valabilitate pe timpul cît titularul actului locuiește acolo, dar nu mai mult de un an de la data efectuării ei. La cererea persoanei în cauză, organul miliției poate înscrie o nouă mențiune..Mențiunea de stabilire a reședinței se înscrie pe baza consimțămîntului de primire în locuință dat de titularul dreptului de folosință asupra ®- cesteia.Persoana sosită într-o localitate considerată, potrivit legii, zonă de frontieră este obligată să se prezinte la organul miliției în termenul prevăzut de normele ce reglementează regimul de frontieră.Art. 23. — Evidența locatarilor din imobilele situate în orașe sau în alte localități stabilite de Ministerul A- facerilor Interne și care servesc total sau parțial ca locuință se ține prin cartea de imobil.Dispozițiile alineatului precedent nu sînt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităților militare. a sediilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și în locuințele ocupate exclusiv de membrii acestor misiuni și oficii.Cartea de imobil se încredințează de organele miliției administratorilor de imobile sau unuia dintre locatarii imobilului care sînt obligați să înscrie persoanele ce domiciliază sau își au reședința în imobilul respectiv.Persoanele care își schimbă domiciliul sau reședința sînt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua lor locuință, în termen de 5 zile de la sosirea în imobil ; la hoteluri sau alte asemenea locuri de cazare înscrierea se face la sosire.Art. 24. — Găzduirea unei persoane carepu posedă act de identitate sail câremu ard' înscrisă în act m'efițniheă d$ .șchițițbare a domiciliului ori a re-? ș.edjnței, după trecerea termenelor prevăzute în prezenta lege, este interzisă.
CAPITOLUL IV

Art. 25. — Constituie contravenție la dispozițiile prezentei legi și se sancționează după cum urmează :a) încălcarea dispozițiilor art. 6, 12 alin. 2 și 3, art. 18 alin. 1, art. 21 alin. 2, art. 22 alin. 1. art. 23 alin. 3 și 4 și art. 24, cu amendă de la 40 la 200 lei ;b) încălcarea dispozițiilor art. 10 alin. 2 și 3, art. 13 alin. 1, art. 14, 15 și 17, cu amendă de la 100 la 400 lei.Art. 26. — Constatarea contravențiilor prevăzute în prezenta lege se face de ofițerii și subofițerii de miliție, care aplică și amenda.Art. 27. — împotriva procesului- verbal de constatare a contravenției se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia, după caz, la șeful inspectoratului miliției județene, la șeful miliției municipiului sau orașului ori la locțiitorii acestora, iar pentru municipiul București, la șeful Inspectoratului miliției municipiului București sau la locțiitorii acestuia, ori la șefii miliției sectoarelor municipiului București sau locțiitorii acestora.Plîngerea se soluționează prin încheiere motivată, în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării.încheierea prin care s-a soluționat plîngerea este definitivă și executorie.Art. 28. — Ori de cîte ori faptele considerate contravenții prin prezenta lege se săvîrșesc în astfel de condiții îneît potrivit legii penale constituie infracțiuni, acestea vor fi urmărite. judecate și sancționate conform legii penale.
CAPITOLUL V 

Dispoziții finaleArt. 29. — Forma și cuprinsul actelor de identitate, cărților de imobil și ale fișelor de evidență a populației, se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne.Art. 30. — Organele miliției comunică, la cererea persoanelor fizice sau juridice, datele referitoare Ia domiciliul ori reședința persoanelor ce rezultă din fișele de evidență a populației.De asemenea, organele miliției comunică Direcției Centrale de Statistică datele necesare privind evidenta populației. Aceste date se stabilesc de comun acord de Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Centrală de Statistică.Art. 31. — Evidența străinilor care domiciliază sau au reședință în România se ține potrivit dispozițiilor legale ce reglementează regimul a- cestora.Art. 32. — Decretul nr. 334/1957 privind regimul de evidență a populației, modificat prin Decretul nr. 346/1959. dispozițiile contrare din Hotărîrea Consiliului de Miniștri, nr. 840/ 1964 privind aplicarea regimului de evidentă a populației, Hotărirea Consiliului de Miniștri nr. 2292/1969 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul de evidență a populației, precum, și orice alta dispoziții contrare prezentei legi, »e abrogă.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNARI NAȚIONALE
EXPUNEREA IA PROIECTUL DE 1ECE PRIVIND

PERFECTIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONAEE
5

A LUCRĂTORILOR DIN UNITĂȚILE SOCIALISTE
s

prezentată de tovarășul Mircea Malița, 
ministrul învâfămîntului

Din Însărcinarea Consiliului de Miniștri, am onoarea să propun dezbaterii și aprobării deputaților Marii Adunări Naționale proiectul de lege privind perfecționarea, pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste.Instituirea sistemului național de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii este o măsură ce se asociază planurilor de perspectivă a dezvoltării multilaterale a României socialiste. Fiecare etapă a construirii societății noastre a fost legată de importante acțiuni în domeniul instruirii și educării populației. în perioada de început, ca un preludiu al dezvoltării economice, s-a dus campania alfabetizării : în anii regimului socialist, școlarizarea obligatorie a crescut treptat, de la 7 la 10 ani, si- tuînd astfel țara noastră în categoria statelor care dau populației cel mai întins trunchi comun de formație culturală.în ani ultimului cincinal s-a construit un sistem logic și coerent de formație școlară, care începe să-și dea roadele. Experiența a patru planuri cincinale degajă ideea că printre cele mai importante investiții care se pot face pentru dezvoltarea societății, și care capătă astfel rang prioritar, este investiția în om. ridicarea nivelului său de pregătire și calificare. Cel mai bun echipament nu își poate atinge indicii săi de producție decît atunci cînd este mînuit de oameni de o înaltă competență, stăpîni deopotrivă pe tehnica devenită din ce în ce mai complicată, dar și pe metodele organizării moderne.în fața unui plan cincinal nou și 
a unor programe de mare perspectivă pentru dezvoltarea diferitelor ramuri ale activității economice, industriale. agricole, științifice din țara noastră, această idee a plasării omului în centrul construcției socialiste ne obligă să luăm măsuri de ameliorare și de împrospătare sistema
tică a cunoștințelor , pe care se bazează sistemul de producție ăi' țării.Perfecționarea ;continuăâunoș- tințelor și ridicarea nivelului' politic și cultural constituie și o condiție a transpunerii în viață a principiului democratic de completă antrenare a fiecărui cetățean la dezbaterea problemelor societății și la luarea deciziilor importante. Aportul fiecăruia la binele comun este în funcție de actualitatea cunoștințelor sale și de capacitatea lui de a se adapta ușor la situațiile noi pe care o lume în mișcare i le pune în față. Nu este o întîmplare că în numeroase țări această idee a educației permanente 
a fost considerată ca una din cele mai actuale probleme ale extensiunii formației școlare clasice. Toate mințile luminate care au gîndit în trecutul țării noastre în materie de în- vățămint și educație au aspirat la un sistem deschis spre societate, capabil să continue prin educația adul- ților elementele fatal limitate și perisabile pe care le poate da școala. Există o indiscutabilă tradiție la noi 
a cursurilor serale și a școlilor muncitorești, a educației pentru adulți. Partidul Comunist Român a exprimat în cadrul concepției sale necesitatea legării școlii de cerințele progresului social și a dezvoltării unui sistem instituționalizat de educație din ce în ce mai cuprinzător. în privința conținutului s-a cerut, cu claritate ca învățămîntul abstract și teoretizant în sensul strimt al cuvjn- tului, producător de funcționari, să se transforme pas cu pas într-un în- vățămint viu, realist, creator de oameni cu profesii practice, adaptați necesităților vieții moderne, capabili să genereze valori și avuție națională.Cunoștințele nu pot fi acumulate o dată pentru totdeauna. Ele trebuie Împrospătate din timp în timp. Iar

RAPORTUl COMISIILOR MARII ADUNARI NAȚIONALE 
prezentat de deputatul Constantin Dineul eseu

Comisia pentru învățămînt, știință 
șî cultură, Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale, cu participarea unor membri ai Comisiei pentru industrie, construcții și transporturi și ai Comisiei pentru agricultură și silvicultură au examinat Proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale 
a lucrătorilor din unitățile socialiste.Comisiile au constatat că reglementarea pe care o cuprinde proiectul de lege supus spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale constituie o nouă expresie a preocupării Partidului Comunist Român pentru perfecționarea continuă a activităților economice și sociale, corespunzător actualei etape de dezvoltare a României, în pas cu cerințele progresului tehnic și științific contemporan.în acest context, pornind de la obiectivele și sarcinile stabilite de cel de-al X-lea Congres, proiectul de lege prezentat are în vedere una din laturile esențiale ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, și anume ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire profesională 
a maselor de oameni ai muncii.Comisiile consideră că prevederea fundamentală a proiectului de lege 
de a se institui un sistem național 

unele din ele, care au fost depășite, trebuie înlocuite cu altele, apărute între timp. „Trăind numai cu ceea ce am învățat în trecut — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara din 10—12 februarie a Comitetului Central al Partidului Comunist Român — nu putem conduce societatea ! Pentru a conduce cu succces construcția socialistă și comunistă trebuie să învățăm continuu".Mersul ascendent al societății noastre, progresul tehnico-științific contemporan, dezvoltarea accelerată a forțelor de producție, creșterea gradului de complexitate a tehnicilor moderne, cerințele conducerii și organizării științifice a producției și a muncii sînt cauze care impun cu necesitate perfecționarea neîncetată a pregătirii oamenilor muncii.Tot ce este caracteristic industriei moderne — mecanizare, automatizare și cibernetizare. capacitatea de absorbire rapidă a rezultatelor cercetării științifice și tehnice, coeficientul înalt de reutilare — pledează în favoarea unui efort neîntrerupt de a menține la zi cunoștințele și deprinderile și reclamă din partea tuturor lucrătorilor o mentalitate adaptabilă și prospectivă.Pregătirea profesională, temeinică și continuă a cadrelor, latură esențială a politicii Partidului Comunist Român, asigură, pe lingă dezvoltarea multilaterală a economiei socialiste, creșterea nivelului cultural al populației, participarea ei activă și competentă la conducerea treburilor obștești.La Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român s-a subliniat necesitatea de a se realiza o împrospătare sistematică a cunoștințelor tuturor celor ce muncesc și. în mod deosebit, perfecționarea continuă a cadrelor de specialitate și de conducere.în condițiile progresului actual al științei și tehnicii s-a constatat că ■specialiștii nu se pot limita la cunoștințele acumulate în perioada școlii și jn practica profesională. împrospătarea și lărgirea periodică a informației lor fiind determinate de deprecierea rapidă a stocului de cunoștințe și date existent la un anumit moment.Proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste de stat stabilește cadrul juridic al insti- tuționalizării educației permanente în țara noastră. El asigură perfecționarea profesională a specialiștilor din diferitele sectoare de activitate (economie, știință, tehnică, cultură, învățămînt. sănătate) printr-un sistem general de pregătire postșcolară, precum și reciclarea și conversiunea specialiștilor, impuse de marea mobilitate a profesiunilor în societatea modernă.Stipulînd pregătirea și perfecționarea profesională ca o îndatorire primordială a tuturor salariaților. și în același timp ca o obligație permanentă a organelor de conducere colectivă din' unitățile socialiste de stat, prezentul proiect de lege concretizează politica Partidului Comunist Român de educare și promovare a cadrelor, instituind drept principiu central al promovării criteriul valorii. al calificării și competenței depline. al corespondentei obligatorii între sarcină și pregătire. Interesul obținerii unei calificări suplimentare. mai bine retribuite și cu un orizont profesional mai larg, oferă o motivație profesională reală, capabilă să mobilizeze rezerve de energie insuficient utilizate astăzi.Conform prevederilor prezentului proiect, perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților are ca scop să asigure actualizarea cunoștințelor profesionale, aprofundarea specialității de bază și dobîndirea de cunoștințe în ramuri înrudite, să per

de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor din unitățile socialiste exprimă o cerință imperioasă a procesului de modernizare care se desfășoară, în ultimii ani, cu o puternică intensitate în toate sectoarele de activitate din țara noastră.De asemenea, comisiile apreciază că această prevedere corespunde cerințelor contemporane ale dezvoltării sociale, pe care le impune legătura între știință, tehnică și activitatea economică și social-culturală.Prevederile de principiu înscrise în art. 1, potrivit cărora „în Republica Socialistă România, perfecționarea pregătirii profesionale constituie o îndatorire primordială a tuturor lucrătorilor și, în același timp, o obligație permanentă a organelor de cqnducere colectivă din unitățile socialiste", reflectă ideea generală că masele de lucrători trebuie să dispună de o astfel de pregătire îneît să poată participa activ la soluționarea problemelor pe care le ridică construirea societății socialiste, la conducerea competentă a proceselor tot mai complexe legate de mersul înainte al economiei și culturii.O importanță deosebită o au reglementările privind stabilirea amănunțită a căilor de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor : 

mită obținerea unor calificări suplimentare în raport cu cea inițială, să asigure trecerea de la o calificare la alta in cazul mutațiilor profesionale deosebite ale epocii noastre. Totodată, se prevede obligația însușirii de către toți salariații, corespunzător activității lor, a unor metode și procedee științifice de conducere, organizare și gestiune a producției și muncii.Proiectul prevede modalități variate, democratice și stimulatoare, de pregătire postșcolară pentru toți oamenii muncii : instruirea la locul de muncă sub controlul șefului direct, cursuri de specializare în cadrul unității sau in centre speciale de perfecționare, studiu individual cu verificări periodice, stagii de practică și specializare în unități din țară și străinătate, invățămînt postuniversitar și doctorat.Pentru a face din toate aceste forme de reîmprospătare a cunoștințelor un instrument eficace, care să permită traducerea lor în aplicații practice și să aibă drept urmare mărirea productivității, metodele de predare trebuie să beneficieze de tot ce este modern și atractiv în materie de învățare. Trebuie cultivate acele metode care îi angajează deplin pe participant în dezbateri active, în studiul practic al unor cazuri semnificative pentru munca lor, în seminarii cu aplicații concrete, precum și în mînuirea aparatelor.Acum, cînd școala face unul din cele mai mari eforturi de a dobîndi un caracter practic și aplicat, este de presupus că aceeași caracteristică va fi proprie și întregului sistem extra și postșcolar.Cadrul instituțional al perfecționării este asigurat de întreprinderi, unități cu statut de centrală, ministere, centre de perfecționare, institute de cercetări și proiectări, instituții de învățămînt de orice grad. In acest sens, proiectul de lege conține reglementări precise privind modul și cadrul în care se va desfășura procesul de pregătire la ministere și în unitățile subordonate , acestora.Activitatea de perfecționare se va organiza diferențiat, în funcție nu numai de ministere și instituții departamentale, ci și de nivelul de pregătire, cit și de specialitate, corespunzător necesităților unităților, de calificarea de bază a salariaților, de cerințele profesionale ale activității la locul de muncă și de perspectivele de promovare ale fiecăruia.Punind bazele unui sistem național de pregătire postșcolară a cadrelor, care antrenează marea majoritate a populației active a țării, proiectul de lege prevede organizarea programelor de perfecționare, de o asemenea manieră incit să se evite apariția unor perturbații în ritmul normal al producției naționale.Activitatea de perfecționare se desfășoară planificat, fiind integrată in planurile anuale și de perspectivă de dezvoltare a țării, precum și în planurile organizațiilor socialiste. Planurile departamentale de perfecționare a salariaților vor fi coordonate de Ministerul învățămîntului, Ministerul Muncii și de Comitetul de Stat al Planificării, care vor elabora proiectul planului centralizat de perfecționare a pregătirii cadrelor pe întreaga economie.Atestarea pregătirii profesionale, în conformitate cu articolele proiectului de lege, se va face prin documente eliberate de unitățile socialiste sau centrele de perfecționare, în urma unor probe teoretice sau practice, examene și lucrări, reglementate de ministere și de organele centrale ale administrației de statProiectul de lege stabilește obligații' concrete pentru unitățile socialiste de stat cu privire la organizarea și desfășurarea activității de perfecționare a salariaților. Stabilirea diversității formelor de 

reciclarea, policalificarea, recalificarea, precum și însușirea unor metode și procedee moderne în domeniul conducerii și organizării științifice a producției și a muncii.Aceste prevederi exprimă sintetic grija partidului și statului nostru de a crea o multitudine de posibilități, astfel ca fiecare lucrător să poată participa la forme variate de ridicare a pregătirii profesionale, in conformitate cu nivelul și gradul de cunoștințe de care dispune.Structura puternic diversificată a formelor de pregătire, împreună cu responsabilitățile prevăzute pentru toate organizațiile socialiste de a crea condiții pentru buna funcționare a acestor forme, garantează larga accesibilitate a sistemului instituit pentru masele de oameni ai muncii, constituind în acest fel o dovadă grăitoare a profundului democratism al orînduirii noastre, a dreptului la autoperfecționare pentru toți cetățenii țării.In dezbaterile comisiilor s-a subliniat totodată justețea prevederilor legii prin care se creează pentru toți lucrătorii din unitățile socialiste o- bligația de a se pregăti permanent pentru a putea face față cerințelor tot mai mari pe care le ridică realizarea sarcinilor de serviciu la fiecare loc de muncă, în concordanță cu exi

perfecționare, durata acestora, frecvența reciclărilor în cadrul fiecărei categorii profesionale intră în competența ministerelor și a celorlalte organe centrale, care vor asigura și condițiile materiale necesare desfășurării procesului de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor.Avînd în vedere faptul că prin în- vățămîntul postuniversitar vor fi perfecționați specialiști din diferite ramuri de activitate, salariați ai diferitelor unități socialiste, cheltuielile reclamate de funcționarea acestui învățămînt se acoperă din contribuțiile unităților care trimit cursanți la a- ceastă formă de perfecționare.Proiectul stabilește că perfecționarea continuă a pregătirii profesionale constituie o obligație de serviciu a tuturor lucrătorilor unităților socialiste. Salariații cu sarcini de condu- 1 cere au obligația de a sprijini și con- 1 trola modul în care se desfășoară activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale în sectoarele de care răspund.Prin prevederile proiectului de lege se stipulează, drept criteriu principal al promovării și recompensării, calificarea, competența, valoarea profesională a salariaților.Ministerului învățămîntului și instituțiilor din cadrul său le revin sarcini deosebite în cadrul programului național de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților, asigurînd îndrumarea și coordonarea întregii activități de perfecționare, elaborarea planurilor de învățămînt și a programelor analitice, punind la dispoziția întregului sistem baza materială și cadrele didactice ale instituțiilor de învățămînt, realizînd în acest fel unitatea și continuitatea sistemului de educație școlară și postșcolară. Se prevede, de asemenea, că Academia Republicii Socialiste România, Academia de Științe Sociale și Politice, Academia de Științe Agricole și Silvice, Academia de Științe Medicale, Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor, Uniunea Arhitecților, Societatea de Științe Economice, precum și celelalte, instituții științifice și asociații profesionale sînt o- bligate să participe cu baza materială și specialiștii de care dispun la elaborarea și realizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților.Programul național va fi în mod substanțial susținut de institutele și centrele de documentare centrală și departamentală, de presa centrală și locală, de radio și televiziune și de celelalte mijloace de informare de masă.Forma pe care o prezentăm Marii Adunări Naționale a proiectului de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste de stat reprezintă rezultatul unei consultări largi a maselor, concretizată în sute de propuneri și sugestii de îmbunătățire, care au fost grupate pe categorii, discutate în parte, reținute și incluse în actuala formă a proiectului. Proiectul a fost dezbătut în cadrul Comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale.. Au. fost utilizate atît propuneri de ordin redacțional, de natură sa îmbunătățească formularea textelor, îndeosebi în privința terminologiei juridice, cit și propuneri de completări, pentru categorii sau situații ce nu fuseseră prevăzute inițial.Printre numeroasele contribuții a- duse de această dezbatere, care e caracteristică pentru modul nostru de a legifera, figurează : completarea formelor de perfecționare din art. 3, forme de învățămînt după încadrare în post ; noi condiții în care se poate face schimbarea calificării (art. 2), modul de folosire a bazei materiale a instituțiilor care conlucrează în perfecționarea cadrelor (art. 26) și o definire unitară mai bună a obiectivului întregului sistem, care vizează toate unitățile socialiste din toate sferele de activitate, lucru oglindit în titlul proiectului în cursul discuțiilor.Proiectul a ajuns astfel în fața Marii Adunări Naționale îmbogățit cu propunerile rezultate din larga dezbatere.îmi exprim convingerea că deputății Marii Adunări Naționale vor releva semnificația proiectului și îl vor definitiva dîndu-i valoare de lege, cu conștiința că, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu : „pornim la o acțiune al cărei rezultat va trebui să fie ridicarea generală a nivelului de pregătire tehnică și profesională, a nivelului politic, ideologic, cultural, științific al întregului nostru popor. Aceasta este una din condițiile dezvoltării cu succes a societății noastre, ale trecerii mai departe spre comunism".
gentele decurgînd din Introducerea pe scară largă a progresului tehnic. A fost, de asemenea, relevat principiul autoperfecționării prin studiu individual, act conștient, care trebuie să caracterizeze pe omul societății socialiste, animat de sentimentul datoriei cetățenești de a-și aduce o contribuție mereu sporită la edificarea noii orînduiri.Comisiile apreciază că prevederile referitoare la perfecționarea pregătirii lucrătorilor pe bază de plânuri anuale și de. perspectivă corespund principiilor de conducere planificată a întregii activități economice și sociale din țara noastră și sînt de natură să asigure o corelare corespunzătoare între sistemul național de perfecționare a lucrătorilor și nevoile generale ale dezvoltării societății noastre socialiste.Proiectul de lege a fost dezbătut public, stîrnind un viu interes în masele de oameni ai muncii, care au făcut numeroase propuneri și sugestii și au dat posibilitatea să se a- ducă o sene de îmbunătățiri prevederilor inițiale.In cadrul examinării proiectului de lege, comisiile au făcut o serie de propuneri care au fost acceptate și introduse în textul prezentat spre a- doptare.Avînd în vedere importanța deosebită a prevederilor cuprinse în acest proiect de lege în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Comisia pentru învăță- mint. știință și cultură. Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale si Comisia juridică avizează favorabil. în unanimitate. Proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste și propune adoptarea Iui.

EXPUNEREA LA PROIECTUL DE EEGE PRIVIND
ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA 

COMISIEI NAȚIONALE DE DEMOGRAFIE
9

prezentată de tovarășul Vasile Vîlcu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat

Nu de mult am încheiat bilanțul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de dezvoltare a economiei na- .ționale pe perioada 1966—1970 și am constatat cu îndreptățită mîndrie succesele obținute de oamenii muncii, care permit țării noastre să se apropie din ce în ce mai mult de țărils avansate economic.în acest an, cînd sărbătorim și semicentenarul partidului nostru, pășim cu încredere într-un nou cincinal, care va permite economiei naționale ridicarea pe o treaptă superioară, premisă necesară creșterii continue a nivelului de viață material și cultural a întregului popor — țelul suprem al politicii partidului și statului nostru.In cadrul general al creșterii economice, un loc important îl ocupă problemele legate de evoluția fenomenelor demografice, măsurile menite să asigure dezvoltarea armonioasă a tinetelor generații, întărirea familiei, înflorirea multilaterală a personalității umane.Profundele transformări politice și economice din anii construcției socialiste au exercitat o puternică influență asupra numărului și structurii populației, a evoluției principalelor fenomene demografice. A crescut greutatea specifică a clasei muncitoare, s-au schimbat proporțiile între persoanele ocupate în a- gricultură față de celelalte ramuri ale economiei naționale, iar populația urbană și-a sporit ponderea în numărul total al locuitorilor.După cum vă este cunoscut, țara noastră depășește în prezent 20 400 000 locuitori, . situîndu-se astfel printre primele 9 țări din Europa. în același timp, procesul de urbanizare a modificat ponderea populației care locuiește în municipii, orașe și comune suburbane, de la, 21,4 la sută în anul 1950, 1a 41,0 la scită la sfîrșitul anului 1970.Procesul de industrializare “socialistă a țării a generat o importantă mobilitate a populației, atît din punct de vedere teritorial, cit și din punct de vedere social. Repartiția forței de muncă pe ramuri ale economiei naționale s-a îmbunătățit sistematic prin creșterea continuă a numărului de salariați în industrie, transporturi, construcții și alte ramuri ale economiei, care în anul 1970 era de 5 100 000. Este de subliniat faptul că în 1970 ponderea salariaților, a meseriașilor din cooperația meșteșugărească și a celor din cooperativele a- gricole de producție reprezenta 54 la sută din totalul populației ocupate, scăzînd deci corespunzător ponderea celor ocupați în agricultură.Ca rezultat al îmbunătățirii generale a condițiilor de viață, al aplicării măsurilor de ocrotire a sănătății, al ridicării nivelului cultural și sanitar al populației, în anii construcției socialiste s-a produs o scădere importantă a nivelului mortalității, de la 19,4 decedați la mia de locuitori în deceniul dinaintea celui de-al doilea război mondial, la circa 9 la mie în deceniul 1960—1970, ceea ce situează țara noastră printre țările cu indice de mortalitate scăzut.Complexul de măsuri adoptat în

RAPORTUL COMISIILOR MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
prezentat de deputatul Gheorghe Vasilichi

îmi revine sarcina ca din împuternicirea Comisiei pentru sănătate, muncă și asigurări sociale, precum și a Comisiei juridice ale Marii Adunări Naționale, să vă prezint raportul comun al acestor comisii, care au analizat proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de demografie, al cărei inițiator este Consiliul de Stat.Proiectul de lege, supus dezbaterii dumneavoastră, se înscrie în ansamblul de măsuri sociale, economice și legislative luate de partid și de stat pe linia dezvoltării armonioase a tinerelor generații, consolidării familiei și creșterii populației țării, care creează un cadru larg de condiții materiale și morale în vederea manifestării multilaterale a personalității umane, a unei folosiri raționale a resurselor umane, corelată cu cerințele de dezvoltare în perspectivă a economiei naționale, a întregii noastre societăți.Comisiile întrunite în ședința comună au constatat că înființarea Comisiei naționale de demografie este inițiată ca urmare a sarcinii trasate de plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care a dezbătut și stabilit măsuri cu .privire la îmbunătățirea asistenței medicale și a condițiilor sociale ale populației din Republica Socialistă România. 

ultimii ani pentru ocrotirea mamei și copilului, a familiei, pentru dezvoltarea tinerelor generații a avut drept consecință o puternică redresare a natalității populației României, care în 1970 a înregistrat un indice de 21,1 născuți vii la o mie de locuitori. Este de reținut faptul că aproape jumătate din populația tării s-a născut după 1944.Fenomenele demografice — dinamica natalității, a sporului natural al populației, a căsătoriilor și divorțurilor, a populației ocupate, a repartiției acesteia pe ramuri etc. — sînt direct influențate de o serie de factori de ordin social, economic, psihologic, educativ și legislativ.Interdependența dintre fenomenele social-economice și cele demografice a cunoscut o complexitate crescîndă, care reclamă o cunoaștere multilaterală. Probleme cum sînt : creșterea natalității și implicațiile ei de perspectivă, aspectele fundamentale ale familiei — ca celulă de bază a societății — evaluarea resurselor de muncă, asigurarea unei juste repartiții a populației active pe ramuri și în profil teritorial, aspectele so- cio-economice și demografice ale urbanizării și sistematizării teritoriului, raportul optim dintre investițiile demografice și economice nu sînt suficient abordate și studiate.în prezent, aceste probleme se studiază separat, fragmentat și sporadic de diverse ministere, organe centrale și locale sau institute științifice, fără 
o viziune de ansamblu în perspectiva apropiată sau mai îndepărtată. Nu există un coordonator care să urmărească și să controleze modul cum sînt înfăptuite măsurile de politică demografică a statului, să studieze implicațiile și să evalueze eficiența acestor măsuri asupra activității -economice, sociale și culturale . în ansamblu.Plenara o Comitetului Central al Partidului' Comunist1 Român, care-. a analizat îmbunătățirea asistenței medicale a populației, a dat o atenție deosebită problemelor demografice hotărînd înființarea unei comisii naționale de demografie.înființarea Comisiei naționale de demografie apare necesară pentru efectuarea și coordonarea studiilor privind evoluția fenomenelor și proceselor demografice (referitor la natalitate, spor natural. căsătorii etc.) și influența lor asupra dezvoltării economice și sociale a tării, efectuarea de studii referitoare la structura populației — în ceea ce privește gruparea ei pe sexe, vîrste. domiciliu, ocupație etc. — și schimbarea acestei structuri în perspectivă, la strînsa interdependență care există între structura demografică și dezvoltarea echilibrată a economiei naționale. în vederea a- profundării fenomenelor respective și formulării de propuneri cu privire la realizarea politicii demografice în ansamblul politicii economice și- sociale a statului nostru.In acest scop a fost întocmit proiectul de lege privind înființarea Comisiei naționale de demografie, pe care vi-1 supun spre aprobare.Ținînd seama de importanța feno

Crearea acestei comisii derivă din necesitatea existenței unui organism specializat care să studieze evoluția fenomenelor demografice in toată complexitatea lor, în cadrul dezvoltării economice și sociale a țării, structura populației și schimburile intervenite în aceasta — natalitate, căsătorii, evoluția stării de sănătate, gruparea populației pe sexe, vîrste, ocupație și altele — precum și implicațiile lor în perspectivă, în vederea aprofundării fenomenelor respective și a formulării de propuneri pentru înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul demografic.în proiect se prevede, în mod detaliat, atribuțiile principale ale Comisiei naționale de demografie, printre care reținem : întocmirea de studii privind evoluția fenomenelor și proceselor demografice, studii privind procesele de sistematizare și urbanizare și efectele demografice ale acestora, precum și studiile de perspectivă privind implicațiile pe care evoluția populației le are asupra dezvoltării învățămîntului, a prevederilor sociale, asupra utilizării depline și raționale a forței de muncă, asupra producției de bunuri de consum și a altor asemenea probleme legate de nivelul de trai al populației.Comisia va urmări modul în care ce aplică măsurile stabilite în. do

menelor demografice, de rolul lor determinant în dezvoltarea de perspectivă a țării, de complexitatea măsurilor necesare care privesc întreaga populație și la a căror realizare concură pe lîngă organele de stat centrale și locale și organizațiile cooperatiste, precum și alte organizații obștești, apare indicat ca această comisie să funcționeze sub conducerea nemijlocită a Consiliului de Stat.De aceea, prin proiectul de lege se preconizează funcționarea Comisiei naționale de demografie ca organ al Consiliului de Stat.In componența acestei comisii vor intra ca membri oameni de știință, cadre didactice și alte cadre cu înaltă pregătire profesională, a căror activitate este legată de problemele demografice, precum și reprezentanții unor ministere, ai altor organe centrale, organizații cooperatiste și obștești.Pentru studierea diferitelor probleme demografice, Comisia națională de demografie va constitui colective de lucru din care vor face parte membrii comisiei, precum și specialiști din alte instituții care au legătură cu problemele studiate.Studiile, cercetările și celelalte lucrări ale colectivelor vor fi dezbătute în plenul Comisiei naționale de demografie, iar concluziile și propunerile vor fi supuse aprobării Consiliului de Stat.Proiectul prevede că la ședințele comisiei vor putea fi invitați și specialiști din cadrul unor organe și organizații de stat, din institute de cercetări și instituții de învățămînt. Pe lîngă acești specialiști consider că, consecvent practicii promovate de partid, este necesar să fie antrenați — în rezolvarea acestor importante probleme — și alți oameni ai muncii din unitățile industriale, agricole, de ’ 'co'nstrucțfi etc.j precurii și'pensionari, mame cm mai mțulțj copii, gospodine, a căror experidîîță vă putea aduce o contribuție valoroasă în aceste probleme.Comisia națională de demografie, fundamentîndu-și activitatea cu prioritate pe studii demografice și economice complexe, pe analize previzionale, va elabora și propune Consiliului de Stat măsuri economice, socjal-culturale și legislative în vederea promovării unei politici demografice corespunzătoare dezvoltării generale a țării și va urmări aplicarea măsurilor stabilite în domeniul său de activitate, precum șl eficiența acestora.îmi exprim convingerea că prin înființarea Comisiei naționale de demografie se creează organul necesar menit să studieze fenomenele demografice și să facă propuneri Consiliului de Stat în problemele care interesează politica partidului și statului în domeniul demografiei, organ chemat să contribuie la luarea celor mai eficiente măsuri pentru asigurarea unor corelații juste între dezvoltarea economică și socială a țării și creșterea numărului populației țării noastre.Pentru aceste considerente vă pro pun să aprobați proiectul supus dezbaterii.

meniul demografiei, eficiența acestora, informînd în acest sens Consiliul de Stat.Rolul, de o importanță cu totul deosebită, care este rezervat, prin reglementarea aflată în discuție, Comisiei naționale de demografie este ilustrat și prin faptul că aceasta va funcționa pe lîngă Consiliul de Stat, avînd în componența sa reprezentanți ai ministerelor, ai altor organe centrale și organizații obștești interesate, precum și oameni de știință, cadre didactice și alți specialiști cu înaltă pregătire profesională, a căror activitate este legată de problemele de demografie.Apreciind că reglementarea propusă prin proiectul de lege este corespunzătoare atît prin conținutul său, cit și sub aspect tehnic-legislativ, Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale au avizat favorabil, în unanimitate, proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de demografie și vă propun a-1 adopta în redacțiunea prezentată, cu o mică completare, care a fost acceptată și de inițiatori, ca la articolul 1 să fie inclusă, printre instituțiile componente ale comisiei, și Academia de Științe Medicale.
*
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
EXPUNtREA IA PROIECTUL DE IEDE PRIVIND EXTRĂDAREA

prezentată de tovarășul Teodor Vasiliu,

a 45 de zile și nu după 3 zile cum este prevăzut în actuala legislație.Mențiunile de domiciliere temporară, pînă la 45 de zile, se fac numai în cartea de imobil, acolo unde aceasta există.în ceea ce privește evidența locală și centrală a persoanelor ținută de către organele de stat, precizez

că ea este necesară și va constitui și în viitor un instrument eficient la indemîna cetățenilor, a organizațiilor socialiste și a organelor de stat, pentru identificarea celor căutați.întrucît încălcarea normelor care reglementează eliberarea actelor de identitate, schimbarea domiciliului și a reședinței constituie abateri. în

proiectul de lege se prevăd sancțiuni contravenționale pentru cei care nu respectă aceste norme.îngăduiți-mi să-mi exprim convingerea că Marea Adunare Națională va aproba textul proiectului de lege prezentat, ceea ce va asigura un cadru juridic corespunzător cerințelor actuale privind actele de identitate

și procedura schimbării domiciliului și reședinței.Vă asigur că organele Ministerului Afacerilor Interne vor milita cu fermitate pentru aplicarea lui în viață, pentru perfecționarea muncii și rezolvarea cu operativitate și conștiinciozitate a solicitărilor oamenilor muncii.
ministrul justițieiVă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, să prezint Marii Adunări Naționale, spre examinare și adoptare, proiectul de lege privind extrădarea.în cadrul vastului proces de perfecționare și sistematizare a legislației, care se desfășoară din inițiativa și sub îndrumarea directă a conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Consiliului de Stat, a fost elaborată și adoptată noua legislație penală.în Codul penal al Republicii Socialiste România se prevede că extrădarea se acordă sau poate fi solicitată pe bază de convenție internațională, pe bază de reciprocitate și, în lipsa acestora, în temeiul legii. Proiectul legii privind extrădarea reprezintă tocmai legea la care se referă codul penal ; el reglementează condițiile în care poate fi cerută sau acordată extrădarea și procedura de soluționare a unei asemenea cereri.La elaborarea proiectului de lege s-a ținut seama de prevederile Constituției Republicii Socialiste România, precum și de principiile dreptului internațional. Au fost avute in vedere și convențiile internaționale încheiate în materia extrădării de țara noastră cu alte state.Potrivit proiectului de lege, extrădarea unei persoane poate fi admisă Ia cererea unui stat străin sau poate fi cerută unui alt stat de Republica Socialistă România. în vederea urmăririi sau judecării acelei persoane într-o cauză penală ori în vederea executării unei pedepse.Extrădarea se poate admite numai dacă este cerută pentru o faptă prevăzută atît de legea penală română cit și de legea penală a statului străin, condiție care asigură respectarea ordinii juridice a ambelor state.Extrădarea poate fi admisă numai pentru fapte care prezintă o anumi-

tă gravitate, fiind sancționate de legea ambelor state cu o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 2 ani, iar dacă extrădarea se cere pentru executarea pedepsei, numai dacă pedeapsa pronunțată este mai mare de 1 an.Referitor la persoanele a căror extrădare poate fi admisă, în proiect se arată că nu pot fi extrădați cetățenii români. Această dispoziție constituie o expresie a suveranității statului român și este în concordanță cu prevederile codului penal, potrivit cărora cetățenii români, dacă au săvîrșit o faptă penală în străinătate, sînt judecați după legea română, de către organele judiciare române.Nu pot fi extrădate nici persoanele fără cetățenie domiciliate în țara noastră, pentru că ele se bucură de aceeași ocrotire a legii și. în consecință, le revin aceleași obligații de a respecta regulile de conduită socialistă, ca și cetățenilor români.De asemenea, nu pot fi extrădate persoanele care, potrivit Constituției, au obținut drept de azil în țara noastră. Este firesc ca o persoană care a obținut drept de azil să nu poată fi extrădată, refuzul de extrădare constituind o garanție a dreptului de azil acordat.Traducînd în viață un alt principiu al legii penale, potrivit căruia infracțiunilor săvîrșite pe teritoriul României li se aplică legea penală română, proiectul prevede că extrădarea nu se admite, dacă fapta pentru care este cerută a fost săvîr- șită pe teritoriul statului român. De asemenea, extrădarea nu se admite nici în cazul în care fapta, deși să- virșită in altă țară, constituie o infracțiune contra securității statului român ori contra vieții sau sănătății unui cetățean român.Pentru a asigura respectarea reciprocității, principiu care exprimă poziția de egalitate în drepturi a statelor, proiectul prevede că la cererea de extrădare ce se adresează statului

român este necesar să se anexeze și o declarație din partea statului străin solicitant, prin care iși ia obligația să soluționeze favorabil eventuale cereri de extrădare de același fel, formulate de statul român.în proiect este încris, de asemenea, principiul, consacrat în practica internațională, potrivit căruia cel extrădat nu poate fi obligat să se înfățișeze la urmărirea sau judecarea altei fapte ori să fie supus la executarea altei pedepse decît fapta sau pedeapsa cu privire la care statal român a consimțit să acorde extrădarea.Proiectul cuprinde o reglementare completă și precisă a procedurii de soluționare a cererilor de extrădare de către organele judiciare române, în cadrul acestei proceduri s-a acordat o atenție deosebită asigurării dreptului de apărare, tuturor garan- țiilort procesuale. Astfel, proiectul prevede obligația ascultării persoanei a cărei extrădare se cere, a strîngerii datelor necesare pentru a se stabili dacă sînt îndeplinite condițiile extrădării, stabilește cazurile cînd se poate dispune arestarea, precum și obligația desemnării unui apărător din oficiu, dacă nu există un apărător ales.Potrivit prevederilor proiectului, instanța judecătorească constată dacă sint sau nu îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru acordarea extrădării.Doresc, însă, să subliniez că, în cazul în care instanța constată că sînt îndeplinite aceste condiții, sentința ce se pronunță are caracterul u- nui aviz, Consiliul de Miniștri fiind a- cela care hotărăște asupra admiterii sau respingerii cererii de extrădare.în încheiere, permiteți-mi să-tni exprim convingerea că Marea Adunare Națională va adopta proiectul de lege privind extrădarea, menit să asigure cadrul legal, pentru rezolvarea cererilor de extrădare, în conformitate cu interesele și politica țârii noastre de întărire a colaborării dintre state.

RAPORTUL COMISIILOR NARII ADUNĂRI NAȚIONALE
prezentat de deputatul Dumitru BalaliaComisia pentru consiliile populare și administrația de stat și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale au examinat și dezbătut în ședințe de lucru. în zilele de 28 ianuarie și 6 martie 1971. Proiectul de lege cu privire la actele de identitate ale ce

tățenilor români, precum și la procedura schimbării domiciliului și a reședinței.Comisiile au constatat că adoptarea unei noi legi în această materie este necesară, deoarece actuala reglementare, care a fost stabilită prin Decre
tul nr. 334/1957, privind regimul de evidență a populației, precum și prin alte acte normative apăiute ulterior, nu mai este în concordanță cu cerințele etapei actuale a construcției socialismului în țara noastră.Comisiile au apreciat că, atît din

punct de vedere al conținutului său, cit și al tehnicii legislative, proiectul de lege este corespunzător.în urma examinării și discutării proiectului de lege, comisiile au făcut unele propuneri de îmbunătățire, care au fost însușite de inițiator și incluse în textul care este supus spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale.Constatînd că prevederile proiectului de lege sînt de natură să perfecționeze sistemul de evidență a populației, precum și procedura schimbării domiciliului și a reședinței, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege, în forma în care este prezentat Marii Adunări Naționale.

RAPORTUL COMISIILOR
V

1

prezentat de deputatul Traian lonașcuComisia juridică și Comisia pentru politică externă ale Marii Adunări Naționale, întrunite în ședință în zilele de 29 ianuarie și 1 martie 1971, au examinat .și discutat Proiectul de J lege privind extrădarea. .Comisiile au constatat că reglementarea cuprinsă în proiectul de lege supus spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale este o reglementare corespunzătoare. Intr-a- devăr. . reglementarea e în concordanță cu principiile dreptului internațional în materia extrădării și cu cele ale codurilor noastre penal și de procedură penală, ținînd seama de prevederile convențiilor internaționale referitoare la extrădare, pe care țara noastră le-a încheiat cu alte state.Astfel, avîndu-se în vedere prevederea cuprinsă în art. 9 din codul nostru penal, potrivit căreia extrădarea se acordă sau poate fi cerută pe bază de convenție internațională sau pe bază de reciprocitate, iar, în lipsa acestora. în temeiul legii, în art. 2 al proiectului de lege ce discutăm s-a prevăzut dispoziția de principiu că normele, cuprinse în legea privind extrădarea, se aplică numai în măsura în care nu se stabilește altfel

prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate.De asemenea, în ceea-'ce privește condițiile extrădării, comisiile relevă dispozițiile deu-principiu ...înscrise in lege. Potrivit; acestor prevederi, . extrădarea poate fi admisă, numai dacă fapta, pentru care este învinuită sau pentru care a fost condamnată persoana a cărei extrădare se cere, este prevăzută ca infracțiune atît de legea statului solicitant, cit și de legea penală română și atrage o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 2 ani sau mai grea, cind extrădarea este cerută în vederea urmăririi penale sau a judecării, ori mai mare de un an său mai grea, cînd extrădarea este cerută în vederea executării pedepsei deja pronunțate.Ca o expresie a suveranității statului nostru, legea prevede că nu pot fi extrădați cetățenii români, persoanele lără cetățenie domiciliate in țara noastră, precum și acele persoane cărora statul nostru le-a acordat dreptul de azil.Proiectul de lege cuprinde, de asemenea, dispoziții judicioase și a- mănunțite cu privire la procedura extrădării. Menționăm astfel că, con

form art. 21, tribunalul ascultă pei- soana a cărei extrădare se cere și, după concluziile procurorului și ale iApărătorului, constată, prin hotărîre, dacă sînt sau nu întrunite condițiile. ...extrădării, cuprinse. în lege., Hotărî- rea. instanței, prin care se constată că sînt îndeplinite condițiile extrădării, are caracterul nu al unei hotăriri judecătorești propriu-zise, ci de aviz cu caracter facultativ. Această hotărîre se înaintează, prin Ministerul Justiției, Consiliului de Miniștri, care hotărăște asupra admiterii sau respingerii cererii de extrădare, chiar dacă hotărîrea judecătorească a constatat că sînt îndeplinite cerințele pentru acordarea extrădării.In lumina acestor sumare considerații, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale, făcînd o serie de propuneri care au contribuit la îmbunătățirea redacțională a unor texte, avizează favorabil, în unanimitate, Proiectul de lege privind extrădarea, în forma în care vă este prezentat.Drept urmare, comisiile vă roagă să adoptați proiectul așa cum vă este înfățișat, pentru a înzestra, astfel, cu un adecvat instrument juridic în . materia extrădării, legislația Republicii Socialiste România.
EXPUNEREA IA PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE EA ACTELE 
DE IDENTITATE AEE CETĂȚENILOR ROMANI, PRECUM SI EA 
PROCEDURA SCHIMBĂRII DOMICILIULUI SI A REȘEDINȚEI 

ț * 1

prezentată de deputatul Cornel Onescu,
ministrul afacerilor interneDin împuternicirea Consiliului de Miniștri, am cinstea să prezint spre examinare Marii Adunări Naționale proiectul de lege cu privire la actele de identitate ale cetățenilor români, precum și la procedura schimbării domiciliului și a reședinței.Este cunoscut că transformările sociale economice care au avut loc în țara noastră, lărgirea și dezvoltarea continuă a democrației socialiste determină perfecționarea legislației, crearea cadrului legal pentru desfășurarea întregii activități a organelor statului.La ultima plenară a Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat, sublinia: „Actele cu caracter normativ privind măsurile generale legate de activitatea economică și socială trebuie să aibă caracter de lege și să fie adoptate de Marea Adunare Națională, iar între sesiunile acesteia de Consiliul de Stat".Pornind de la aceste importante și valoroase principii care călăuzesc activitatea organelor statului, proiectul de lege supus dezbaterii dumneavoastră stabilește norme precise, obligatorii atît pentru organele de stat, cit și pentru cetățeni. în legătură cu identitatea. înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului și a reședinței, evidența locală și centrală a persoanelor cărora li s-au eliberat asemenea acte. Prin legea de față se creează astfel un instrument eficient. în spiritul prevederilor constituționale, de reglementare a relațiilor și raporturilor juridice dintre cetățeni și organele statului.

Normele pentru eliberarea buletinului de identitate, conținute de proiectul de lege, au în vedere necesitatea ca acest act să cuprindă toate datele utile unui cetățean pentru exercitarea drepturilor și intereselor sale legale. Buletinul de identitate devine în acest mod actul principal al oricărei persoane pentru dovedirea cetățeniei române, domiciliului și identității sale.. Buletinul de identitate se eliberează tinerilor care împlinesc vîrsta de 14 ani. vîrstă de la care, potrivit prevederilor legale, aceștia beneficiază de anumite drepturi și responsabilități personale ce necesită dovedirea identității. Proiectul de lege prevede în continuare, ca buletinul de identitate să se preschimbe la fiecare 10 ani. pînă la vîrsta de 44 ani. dată de'la care buletinul se eliberează fără termen, considerîndu-se că după această vîrstă nu mai intervin modificări esențiale în fizionomia persoanei care să îngreuneze identificarea după fotografie. Prin reducerea de la 55 la 44 ani a vîrstei de la care buletinul de identitate se eliberează fără termen se realizează o simplificare. în sensul că o parte însemnată a populației este scutită de obligația de a se mai prezenta la organele de miliție pentru preschimbarea actului de identitate.Pentru a veni în sprijinul oamenilor muncii, prin noul proiect de lege se simplifică procedura eliberării buletinului de identitate și se stabilește posibilitatea ca acesta ;ă fie preschimbat și la reședința temporară, scutindu-i pe cetățenii care lucrează 
pe diferite șantiere să se deplaseze

în localitatea de domiciliu și să facă astfel cheltuieli în plus.Potrivit prevederii din proiect, în buletinul de identitate urmează să se consemneze în viitor de către organele sanitare grupa sanguină a titularului. Aceasta se face în scopul ca organele sanitare să aibă posibilitatea. in caz de nevoie, să intervină operativ și eficient pentru salvarea vieții celor accidentați.Pentru stabilirea domiciliului cetățenilor care au spațiu locativ asigurat. prevederile proiectului au fost puse de acord cu dispozițiile Legilor 9 și 10/1968. în sensul că acest lucru se face pe baza actului de proprietate. contractului de închiriere sau subînchiriere sau a ordinului de repartizare — în cazul fondului locativ de stat administrat de întreprinderi subordonate comitetelor executive ale consiliilor popularePentru soți, rude apropiate și persoane aflate în întreținere, este suficientă o declarație scrisă de primire în spațiu, însoțită de actul din care rezultă că declarantul este titularul spațiului locativ.Pentru populația rurală se prevede ca la schimbarea domiciliului să nu se pretindă alt act decît declarația scrisă dată în fața organului de miliție. în sensul că persoana are locuință asigurată. S-a avut în vedere că în mediul rural situația cetățenilor este îndeobște cunoscută de organele de stat.Tot pentru a veni în ajutorul cetățenilor prin simplificarea unor operații. în proiectul de lege a fost introdusă prevederea potrivit căreia stabilirea reședinței și înscrierea mențiunilor corespunzătoare în actul de identitate se face după trecerea

Din cuvîntul participanfilor la
Luînd cuvîntul, deputatul ALE

XANDRU BOABĂ a spus: In- troducerea progresului tehnic în industria de petrol și gaze face tot mai simțită nevoia unor cadre de înaltă calificare care să stăpînească și să aplice cu succes știința și tehnica modernă.Măsurile luate de Ministerul Petrolului în anii anteriori, completate pe parcurs cu altele, au avut în vedere ca perfecționarea cadrelor de muncitori, maiștri și tehnicieni, precum și a acelora cu studii superioare, să 'fie continuu îmbunătățită, să contribuie tot mai mult la ridicarea în permanență a nivelului lor de cunoștințe, la adincirea specializării, creșterea competentei, pentru a putea face față sarcinilor ce le revin și a contribui mai eficient la realizarea planului de stat.Programul de* perfecționare a pregătirii cadrelor elaborat de ministerul nostru asigură anual cuprinderea în diferite forme de perfecționare a unui număr important de cadre în așa “fel incit la un interval de 4—5 ani fiecare muncitor, maistru, tehnician, inginer sau alte cadre cu pregătire superioară să poată frecventa o formă organizată.Arătînd că aceste cursuri organizate pînă în prezent în cadrul unităților ministerului, cît și formele superioare, cum sînt cele postuniversitare sau organizate de către CEPECA, și-au adus o contribuție importantă la îmbunătățirea pregătirii profesionale, la sensibilizarea la nou și la adaptarea lor mai rapidă la situațiile nou apărute, vorbitorul a subliniat că, deși /ele au fqsț, și sînt frecventate de un număr ‘important de cadre, s-au dovedit însă insuficiente pentru â'cilptțilde/numă- rul’ mare de specialiști ce lucrează astăzi în industria de petrol și gaze.Pentru ținerea Ia curent a specialiștilor din industria de petrol cu noutățile tehnico-științifice și tendințele pe plan mondial în geologie și geofizică, forajul sondelor, extracția și prelucrarea țițeiului, comerț exterior, economia și organizarea industriei de petrol. Ministerul Petrolului a inițiat și organizat în acest scop și alte cursuri proprii de perfecționare, frecventate ‘ în anul 1970 de 18,2 la sută din totalul cadrelor cu pregătire superioară din unitățile ce-i aparțin.în organizarea și desfășurarea cursurilor de perfecționare a muncitorilor și cadrelor medii de specialitate cu participare în producție intîmpinăm totuși mari greutăți datorită distanțelor mari între punctele de lucru, numărului redus al salaria- ților la fiecare punct de lucru, muncii în schimburi, mobilității instalațiilor etc. în prezent, pentru organizarea fiecărui curs cu scoatere din producție este necesară aprobarea Ministerului învățămîntului și Ministerului Muncii, fapt ce atrage un volum mare de corespondență între întreprindere, centrală, minister și cele două ministere menționate și întîr- zieri mari în deschiderea cursurilor.Pentru mai mare operativitate, a- preciem că este suficient ca organele de sinteză să aprobe numai planul anual, urmînd ca defalcarea lui pe cursuri și pe forme de pregătire să fie lăsate la latitudinea fiecărui minister.Proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a sala- riaților, care se dezbate astăzi — a spus vorbitorul — materializează una din importantele preocupări ale Partidului Comunist Român pentru obținerea unei înalte eficiente în toate compartimentele construcției socialiste.Faptul că perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a fiecărui salariat este prevăzută în lege ca o îndatorire patriotică, și în același timp ca o obligație pentru organele de conducere colectivă din unități pentru a asigura condiții de pregătire fiecărui salariat, se ridică la nivelul exigenței cu care Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român a pus problema reîmprospătării permanente a cunoștințelor.Formele și mijloacele de perfecționare prevăzute de proiectul de lege vor trebui astfel alese, incit acestea să răspundă celor mai importante laturi ale activității fiecărui sector de activitate. Este necesar, de asemenea, ca Ministerul învățămîntului în colaborare cu celelalte ministere să stabilească cadrul organizatoric corespunzător desfășurării procesului de perfecționare a pregătirii la nivelul exigențelor prevăzute în lege.în cuvîntul său, deputatul LUDO
VIC FAZEKAS, județul Harghita, a spus : Proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste reflectă concludent preocuparea sistematică a conducerii superioare de partid și de stat de a asigura lărgirea orizontului cultural-științific al1 întregului popor și, implicit, a capacității sale de a participa tot mai activ la dezvoltarea și soluționarea sarcinilor tot mai complexe ridicate de cerințele făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Oamenii muncii români și maghiari din județul Harghita dau o înaltă apreciere faptului că în spiritul profundului democratism ce caracterizează viața politică și socială a țării noastre, proiectul de lege a fost supus dezbaterii publice, ceea ce le-a dat posibilitatea studierii lui în

profunzime, formulării a numeroase propuneri și sugestii.In dezbaterile care, au avut loc în județul nostru s-a reliefat, printre altele, caracterul profund democratic al proiectului de lege care prevede că în funcție de necesități se vor organiza programe de perfecționare și în limbile naționalităților conlocuitoare. Asemenea necesități există și în județul Harghita, unde se vor putea organiza cursuri de perfecționare și în limba maghiară. Aceasta este încă o dovadă strălucită a politicii naționale juste a partidului si statului nostru, o nouă și elocventă confirmare a egalității depline în drepturi a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate.După ce a enunțat cîteva probleme referitoare la perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din ramurile industriale cu pondere în economia județului Harghita, vorbitorul a propus înființarea în județ a unui centru de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor din exploatarea și industrializarea lemnului, precum și a celor din silvicultură. De asemenea, el /a propus o completare la proiectul de lege și anume : Pentru lucrătorii acelor unități de economie locală care nu au posibilitatea de a asigura personalul de pregătire și instruire, perfecționarea pregătirii profesionale să fie asigurată pe grupuri de asemenea întreprinderi sau pe lîngă unitățile mari cu același profil, sau similar, din localitate, prin grija organului administrativ superior și a direcțiilor județene pentru problemele de muncă.1 în. continuare, vorbitorul a adus uheîe ftefte''privind dezvoltârem industriei ■ Ușoare a județului Harghita,ultimii doi! artiSI,ăuP"'fost * 'puăb'îii- fimcțiune ndincapacități cum 1 sînt Fabrica de tricotaje din Miercurea Ciuc și cea de ață din Odorheiul Secuiesc, iar în prezent se află în construcție alte trei asemenea obiective. în această ramură lucrează a- proximativ 7 000 de salariați, urmînd ca Ia finele anului 1972 numărul a- cestora să depășească 10 000." Problema pregătirii acestui detașament de muncitori care urmează să fie atras în producție într-un timp așa de scurt nu este pe deplin rezolvată — a arătat deputatul Ludovic Fazekas — din care cauză noile obiective puse în funcțiune nu ating în termenele prevăzute parametrii proiectați, nu se ridică, sub aspectul calității muncii, la nivelul exigențelor actuale. Considerăm, de aceea, că ar fi bine să se studieze de către ministerul de resort oportunitatea înființării unui grup școlar profesional în județ, care pe lîngă pregătirea profesională a viitorilor lucrători din industria u- șoară, ar putea constitui și un centru metodologie de perfecționare a pregătirii profesionale a celor aflați în procesul de producție — muncitori, maiștri, tehnicieni.‘ Relevînd marile disponibilități de dezvoltare a turismului în județul Harghita, vorbitorul a propus ca proiectul de lege să fie completat Ia articolul 4 cu o prevedere care să stabilească obligațiunile comune ale Ministerului Turismului, Ministerului Comerțului Interior. Centrocoop, UCECOM și ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene de a asigura perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din sfera circulației mărfurilor, a alimentației nublice și turismului etc. în domeniul perfecționării pregătirii și însușirii limbilor de largă circulație, ., organele arătate mai sus să fie sprijinite și de către Ministerul învătă- mîntului. în felul acesta, considerăm că vom putea atrage an de an un număr tot mai mare de turiști, cu efect pozitiv asupra veniturilor din activitatea turistică.Deputatul MIHAI ROGOZ 3 spus în cuvîntul său : Proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste a fost primit cu interes și satisfacție de către toți muncitorii, maiștrii și inginerii din uzina Steagul roșu din Brașov. El creează cadrul organizatoric necesar rezolvării uneia dintre problemele cheie ale activității din etapa actuală — ridicarea pregătirii cadrelor la nivelul cerințelor uhei economii moderne. Este clar pentru noi toți că mașini de calitate, materii prime de calitate, fabrici și uzine automatizate nu vor putea da niciodată randamentul scontat, dacă cei chemați să le folosească nu au pregătirea necesară, care trebuie să ' fie întotdeauna cu un pas înaintea tuturor componentelor producției. Cit de importantă este această problemă pentru noi toți rezultă și din faptul că prin ridicarea calificării oamenilor se realizează o productivitate mai înaltă, o calitate superioară, o eficiență economică mai ridicată și prin aceasta se creează o bază sigură pentru creșterea cîștigului, a nivelului de trai al celor ce muncesc.Nu se poate spune că nu au existat și pînă acum preocupări și forme diferite de pregătire a cadrelor. Numai pe lîngă întreprinderea noastră s-a creat în anii socialismului un mare grup școlar care pregătește anual circa 850 muncitori calificați, maiștri și tehnicieni, iar în uzină funcționează o serie de cursuri de calificare și ridicare a calificării, specializare, la care participă peste 4 000 salariați. Despre prima’categorie trebuie să arăt însă că, neexistînd continuitate și obligativitate în ridi

carea calificării lor profesionale, a- ceștia se mulțumesc adesea cu cunoștințele acumulate în timpul școlii, ceea ce nu este deajuns. în ceea ce privește cursurile de pregătire profesională existente în uzină, practica a arătat că pe de o parte ele nu reușesc să asigure necesarul de cadre calificate și mai ales o înaltă calificare, lucru oglindit între altele de faptul că în momentul de față lucrăm cu peste 3 000 de muncitori necalificați sau cu o calificare redusă.Legea pe care o discutăm acum, care creează un sistem la scară națională, de perfecționare a pregătirii cadrelor, vine să lichideze și aceste lacune, asigurînd condițiile optime pentru ridicarea nivelului de pregătire la cerințele actuale ale dezvoltării științei și tehnicii, ale înfăptuirii sarcinilor complexe de dezvoltare multilaterală a țării. Proiectul se înfățișează ca un program complex, corespunzător obiectivelor urmărite și precizează atribuțiile și obligațiile ministerelor. centralelor, comitetelor de direcție, ale salariaților etc.în această ordine de idei, cred că ar fi bine să se dezvolte paragraful privitor la obligațiile Ministerului învățămîntului de a pune la dispoziția întreprinderilor și instituțiilor baza materială a școlilor de toate gradele pe timpul cît nu se desfășoară activitate didactică. Ne temem ca tovarășii din învățămînt să nu reducă aceasta doar la perioada vacanțelor. Propun, deci, să se organizeze astfel procesul de învățămînt în școli îneît în tot cursul anului să se poată desfășura activitățile de pregătire a cadrelor.Socotesc, totodată, că ar fi bine ca legea ț>e care o vom vota să precizeze în ce'forme de ciclare''■Și'reciclare; ‘vor iritra diferite categorii- de ,sa- lărlațî'rgău Obligativitatea "fpe'HtrU':în- treprinderi de a organiză' toate1’formele prevăzute pentru a evita astfel tendințele de organizare doar a formelor mai ușoare, care nu dau prea multă bătaie de cap conducerilor întreprinderilor și instituțiilor.Pentru stimularea ridicării pregătirii profesionale ar fi util, de a- semenea. să se prevadă ca la ocu- ‘parea posturilor vacante să aibă, prioritate cei care au absolvit una dim formele de perfecționare prevăzute de lege. Mă folosesc de prilejul care mi s-a oferit pentru a propune înființarea pe lîngă grupul școlar al uzinei de autocamioane Brașov a unui liceu industrial. în care să fie școlarizate cadre cu pregătire medie atît pentru uzina noastră cît și pentru celelalte întreprinderi din cadrul centralei industriale.Luînd cuvîntul, deputatul GEOR
GE BĂRĂNESCU a spus : Nu este mult de cînd o instrucție elementară de patru ani era socotită mulțumitoare pentru desfășurarea unei activități lucrative. Nu este mult de cînd cel ce avea patru ani de școală în plus era ținut in mare stimă, fiindcă puțini se bucurau de această situație, puține fiind locurile de muncă ce pretindeau instrucție atit de avansată. Astăzi lucrurile stau altfel Stau altfel fiindcă alta este așezarea pe pă- mintul țării. Stau altfel fiindcă ritmul cunoașterii s-a schimbat. Informația se acumulează într-o măsură gigantică și gigantică este munca de prelucrare și utilizare a ei.înzestrarea științei și tehnicii actuale pretinde studiu sistematic, neîntrerupt. Numeroase sint exemplele care atestă faptul că, de multe ori, nu poți face fată cerințelor locului de muncă cu cele învățate în școală, că în cursul activității productive a- par cunoștințe și tehnici ce îți devin indispensabile. Prin forța împrejurărilor, mulți din cei ce au făcut studii superioare cu ani în urmă nu au cunoștințe în domenii noi și de mare actualitate cum sînt cibernetica, fiabilitatea, știința modernă a materialelor, tehnica nucleară, organizarea si conducerea științifică a activităților de producție. Tot prin forța împrejurărilor aceste cunoștințe vor trebui însușite.Sîntem hotăriți să participăm activ la confruntarea economică internațională. Spre a repurta succese tot mai mari, este necesar să ne prezentăm cu realizări proprii, mai înzestrate, mai perfecționate decît cele ale altora. Aceasta reclamă o activitate proprie de creație, bazată pe o amplă investigație fenomenologică, pe studierea continuă a tot ce s-a realizat în domeniu, pe stăpînirea desăvîrșită a tehnicii cercetării experimentale.Realitățile înfățișate sînt cuprinzător oglindite în lege. De la început legea precizează faptul esențial că perfecționarea pregătirii profesionale constituie o îndatorire primordială a tuturor lucrătorilor, precum și o preocupare de seamă a instituțiilor in care aceștia își desfășoară activitatea. Legea creează cadrul de desfășurare a acțiunii. Pentru o reușită deplină este hotărîtoare realizarea unor condiții propice privind conținutul, metodele, baza materială. Conținutul activităților este firesc să corespundă unor nevoi, să trezească interesul participanților, să fie în acord cu pregătirea și experiența celor ce vin la învățătură, să aducă informație bogată și nouă, completă în domeniul abordat, selectivă în domeniile conexe. Metodele trebuie să țină seama că participanții nu se află în etapa de formare, ci într-una de desăvîrșire a specializării. Chiar pentru cei veniți să-și clădească altă

dezbateri
profesiune, metodele trebuie să aibă în vedere cunoștințele și experiența dobîndite. în strînsă legătură cu metodele de instruire se află baza materială. Nu se poate închipui învățămînt de specializare avansată, indiferent de nivel, fără o amplă și rafinată zestre. Este verificat faptul că utilajele angrenate în procesele de producție pot asigura numai parțial nevoile învățămîntului. Este normal ca înzestrarea învățămîntului de specializare să fie făcută și de către instituțiile care vor beneficia de nivelul sporit de cunoștințe al lucrătorilor lor, așa cum prevede proiectul de lege.La realizarea sistemului național de pregătire profesională — a spus în încheiere deputatul George Bără- nescu — învățămîntul poate aduce o contribuție esențială. îndelungata și ampla sa experiență în munca de instruire îi conferă autoritate, competență în elaborarea programelor, iar înzestrarea sa materială, cadrele de care dispune îi dau posibilitatea să intervină în toate specialitățile și la toate nivelurile.în cuvîntul său, deputata EUGE
NIA LIVEZEANU a spus: In£ti- tuționalizarea unui sistem național de ridicare a calificării tuturor lucrătorilor, pe care sesiunea noastră este chemată s-o realizeze, nu constituie un act izolat, aceasta se încadrează în mod firesc în ansamblul măsurilor privind perfecționarea întregii vieții, sociale promovate de partidul și statul nostru în ultimii ani. Legea prevede, la .articolul 1,. încadrarea tuturor’ .lucrătorilor .în Sistemul națipnal,‘de.°per- Secționare .a.pregătirii și competen- ' ‘M. prpf^ioiiale’i prin : rccîfilâfe, ,po- " licalifidăre și recalificare. Accțasta determină o mutație calitativă în întregul proces de instruire și pregătire a populației patriei noastre.Legea, a spus în continuare vorbitoarea, conferă Ministerului învățămîntului sarcina de a îndruma și coordona întreaga activitate de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor. O misiune importantă revine cadrelor didactice din rețeaua învățămîntului, chemate să participe direct la elaborarea programelor de desfășurare a cursurilor de perfecționare, prin ore de predare și instruire. Pentru a fi capabili să realizeze această obligație nouă, dascălii trebuie, după părerea mea, șă facă un pas înainte pe acest tărim al perfecționării, al autoperfecționării, trebuie, deci, să beneficieze și ei de posibilitatea lărgirii pregătirii de specialitate și interdisciplinare, în strînsă legătură cu aplicarea în practică a noilor cuceriri ale științei și tehnicii.Organele noastre de învățămînt vor trebui, prin urmare, să prevadă actualul sistem de perfecționare a pregătirii cadrelor didactice, va trebui, apoi, să ne'gîndim și la tineretul ce se formează pe băncile facultăților — viitorii ingineri, economiști, cercetători și profesori. Ei vor trebui formați atît ca specialiști, cît și ca oameni capabili să sprijine procesul aplicării in viață a acestui program de instruire și educare permanente a adulților. în acest context, apare ca necesară revederea cursurilor de pedagogie predate în învățămîntul superior, acestea urmînd să abordeze și teme privind o educație permanentă a adulților, precum și problemele învățămîntului postuniversitar, ale reciclării.-Aș dori să ridic Ia această sesiune și o problemă de mare actualitate legată de introducerea în programa de învățămînt a noii discipline — cunoștințe tehnico-aplicati- ve. Această măsură deosebit de utilă pentru tînăra generație va trebui conjugată cu asigurarea la nivelul necesarului a cadrelor de îndrumare și predare. De aceea, apare cu atît mai acută problema găsirii soluțiilor optime pentru perfecționarea sistemului de reciclare a cadrelor didactice, precum și asigurarea unei baze materiale tehnico-didactice corespunzătoare la toate nivelurile învățămîntului, care să servească drept cadru de desfășurare nu numai învățămîntului obișnuit, ci și sistemului de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor. Ar fi în spiritul legii, al cărei proiect îl dezbatem azi, dacă Consiliul de Miniștri, reunind toți factorii interesați, inclusiv ministerele producătoare de aparataje necesare modernizării difuzării informațiilor, ar face grabnic o problemă majoră din asimilarea în producția internă a acestor aparataje de tehnică a instruirii.Luînd cuvîntul, deputatul AUREL
B0ZGAN a spus : Legiferarea pro-cesului de perfecționare permanentă a pregătirii profesionale, tarea periodică a idobîndite în școală, unor cunoștințe noiviguroasa dezvoltare miei noastre naționale

improspă- cunoștințelor acumularea legate de a econo- : vor consti-tui o importantă pîrghie în creșterea eficienței economice. în întreprinderile industriale necesitatea unor asemenea reglementări se resimte încă de multă vreme.Din experiența Fabricii de mașini unelte și agregate București putem arăta faptul că între pregătirea școlară a tinerilor muncitori și necesi-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII Bill ADUNĂRI NAȚIONALE SOLEMNITATEA DECERNĂR
Din cuvîntul participanților la dezbateri UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

(Urmare din pag. a V-a) tățile reale ale fabricației există un decalaj a cărui diminuare nu s-a putut realiza decit pe calea, cursurilor de ridicare a calificării, în care tinerilor muncitori li s-au completat cunoștințele teoretice și în special cele practice. Cursuri de ridicare a calificării și de specializare s-au organizat și pentru alte categorii de lucrători (normatori, tehnologi, controlori de calitate, desenatori etc.). Toate formele de perfecționare a pregătirii profesionale au avut o .influentă evidentă în ce privește folosirea mijloacelor de producție și au determinat o creștere substanțială a productivității muncii.Ținînd seama de faptul fă in acțiunea de reciclare cunoștințele difuzate vor avea rolul de a îmbunătăți activitatea fiecărui lucrător se impune necesitatea verificării cunoștințelor acumulate și mai ales controlul modului de valorificare a acestor cunoștințe în practică. In acest sens, a- preciem că eliberarea unor certificate sau atestate de absolvire a unor forme de pregătire sau specializare nu confirmă în mod suficient valoarea acestei pregătiri. De aceea opinăm pentru lărgirea conținutului art. 23 din proiect cu prevederea că pentru menținerea în post ca și pentru menținerea unei încadrări să fie obligatorie verificarea periodică a activității fiecărui salariat, comparindu-se evoluția în timp a pregătirii profesionale și a aplicării în practică a cunoștințelor primite în procesul organizat de pregătire profesională.Vorbitorul a propus apoi ca în conținutul său, art. 16 al proiectului de lege să prevadă că planul anual și de perspectivă al perfecționării pregătirii lucrătorilor să stabilească nu numai tematica, organizarea și metodologia de desfășurare a acestei pregătiri, ci și efectivele de lucrători ce se vor specializa, temele ce se vor trata în lucrările ,de doctorat și în lucrările de absolvire a cursurilor postuniversitare, teme care vor trebui legate de rezolvarea unor probleme din activitatea unităților industriale.Subliniind că acțiunea de perfecționare continuă a pregătirii profesionale impune o largă difuzare a cunoștințelor sub forma materialelor documentare, a cărților, a revistelor de specialitate, a unor programe speciale de radio și televiziune și ca a- tare organizarea temeinică a documentării, a informării multilaterale, vorbitorul a arătat în continuare că în acest scop este de primă urgență, reorganizarea, redimensionarea și reprofilarea compartimentelor de documentare din uzine și fabrici în scopul asigurării materialelor documentare necesare organizării temeinice a studiului individual și a procesului de perfecționare profesională.Referindu-se în continuare la predarea științei organizării și conducerii, deputatul Aurel Bozgan a arătat că ea trebuie să constituie un fir conducător în perfecțiobăi'eă .prefă- tirfi ’ profesionale. ,'mc? ' .clin’faza •■■procesului de îWăfăhifflf’Ticfenl ■Șf universitar.Activitatea' practică — a spus în încheiere vorbitorul — a demonstrat utilitatea și eficiența unor schimburi de experiență în domeniul organizatoric și tehnic ; propun, de aceea, ca schimbul de experiență să fie o sarcină obligatorie a întreprinderilor industriale și în primul rind între întreprinderile din aceeași centrală industrială.In cuvîntul său, deputatul sibian 
MIRON NEGRILÂ a relevat fap- . tul că ponderea populației ocupate în sfera producției materiale, în județul Sibiu, este de 86,4 la sută, iar din aceasta. 56.7 la sută lucrează în industrie. Din acest punct de vedere, județul Sibiu se situează pe locul patru pe tară, după municipiul București și județele Brașov și Hunedoara. Din totalul numărului de muncitori, 80 la sută sînt calificați, iar numărul cadrelor cu pregătire superioară și medie se ridică la 19 500, reprezentînd 13,7 la sută din . totalul salariaților. Am menționat a- . ceste cifre — a spus vorbitorul — pentru a evidenția importanta forță de muncă activă de care dispune ju- ' dejul Sibiu și, în consecință, marile obligații ce ne revin pentru a folosi eficient, la nivelul exigențelor actuale, această forță de muncă, astfel ca aportul oamenilor muncii români, germani, maghiari de pe meleagurile Sibiului să fie tot mai consistent în efortul general al poporului de ri

dicare a patriei pe noi culmi ale civilizației și culturii. Vorbitorul a subliniat că dacă experiența oamenilor — muncitori, tehnicieni, ingineri — elanul .lor, generat de idealurile pe care le înfăptuim, nu silit dublate' de cunoștințe tehnice, științifice, de o înaltă competență, atunci ei nu vor putea face față acestor cerințe. Textul proiectului de Lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste obligă la mai mult decit organizarea cursurilor de ridicare a calificării, inițierea unor sesiuni tehnico-științifice, a schimburilor de experiență. în condițiile în care știința a devenit o forță nemijlocită de producție. specialistului îi revine sarcina de a scurta drumul dintre cercetare și aplicațiile practice, de a prelucra rapid datele științifice dîndu-le contur practic la nivelul uzinei, atelierului, locului de muncă, astfel ca in final ele să se reflecte în rezultatele tehnico-economice ale întreprinderii.Eu cred, a spus în continuare vorbitorul, că perfecționarea pregătirii profesionale a specialistului din unitățile industriale poate și trebuie făcută prin cercetări la nivelul laboratorului uzinal, în unitățile pilot în care se pun bazele cercetării aplicative și în care se cultivă și se materializează pasiunea tehnico-științifică a specialistului. Asemenea preocupări trebuie completate cu sesiuni de comunicări științifice, dezbateri, schimburi de experiență, folosirea materialelor documentare din alte țări pentru a cunoaște nivelul cercetării și realizărilor obținute pe plan mondial.Subliniind rolul laboratoarelor uzinale privind perfecționarea personalului de execuție, vorbitorul a arătat in incheierea cuvintului său că dat fiind numărul mare de specialiști existență în întreprinderi, cit și obligațiile soluționării problemelor de producție ale. întreprinderilor, ar fi potrivit ca perfecționarea și reciclarea acestora să fie realizată in paralel cu sarcinile de producție, cu condiția ca instituțiile de înyățămint superior, de cercetare, ministerele și conducerile întreprinderilor să-și conjuge eforturile într-o acțiune unitară atit în ce privește conținutul activității propriu-zise, cit și în ce privește cadrul organizatoric, baza materială și celelalte condiții necesare. Ca aceasta să prindă viată și să dea roadele pe care toți le dorim, va trebui însă ca, la nivelul colectivelor din întreprinderi, să se analizeze problema în mod concret și multilateral, iar soluția să. vizeze nu numai rezolvarea pentru prezent, ci și în perspectivă, pentru că aceasta este și va fi o problemă mereu actuală.Deputatul PETRE GLĂVAN • început priit a sublinia că proiectul de Lege care a fost supus dezbaterii publice a avut un larg ecou și în rindul lucrătorilor din toate unitățile socialiste ale județului Arad. EI. a arătat că ridicarea la rang.-.de'lege a datoriei fiecărui cetățean , de a-și perfecționa. continuu cun^știjițele,;. Ijr^- ș, fesionăle are profunde, rațiuni economice și sociale, dobindirea de noi cunoștințe intr-un flux neîntrerupt, sistematic, dozat și judicios selectat. urmind a se concretiza. în primul rînd. în rezultate superioare în activitatea economică și socială. în creșterea capacității reale a muncitorilor. țăranilor., tehnicienilor și inginerilor. a tuturor cadrelor de conducere de a asigura valorificarea optimă a potențialului economic al tării.Referindu-se, în continuare, la însemnătatea proiectului de lege..pentru domeniul de activitate în care lucrează — agricultura — vorbitorul a spus : în actuala etapă de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste, care trebuie să-și aducă o contribuție mai substanțială la dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale, este obiectiv necesar să se ■ acorde o atenție deosebită pregătirii din punct de vedere economico- organizatoric a cadrelor de conducere din întreprinderile agricole de stat, întreprinderile și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, întreprinderile industriei alimentare și cooperativele agricole de producție.Se simțea nevoia unor preocupări mai atente și coordonate pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a țăranilor cooperatori și mecanizatorilor, deoarece formele folosite pînă acum nu au dat în toate cazurile rezultatele dorite, nu au imprimat acel spirit de răspundere necesar față de pregătirea profesională 

a fiecăruia. Stabilirea prin lege a o- bligației de a se. perfecționa, cit și a faptului că programele de studiu vor fi elaborate de către organele a- gricole județene și cooperativele a- gricole de producție — în funcție de cerințele' specifice unităților și proceselor de producție — va influența pozitiv desfășurarea activității de instruire în unitățile noastre agricole.De aceea, apreciez ca foarte bună prevederea din lege prin care direcțiile județene ale agriculturii, împreună cu uniunile județene și cooperativele agricole de producție, trebuie să asigure pregătirea de specialitate a președinților, vicepreședinților, brigadierilor, șefilor de ferme și a țăranilor cooperatori.Este bine venită, de asemenea, precizarea din proiectul de lege că organele de conducere colectivă ale unităților socialiste au obligația de a analiza periodic stadiul realizării planului de perfecționare a pregătirii salariaților, modul de desfășurare și eficienta acestei activități, stabilind măsurile necesare de îmbunătățire. deoarece pină acum responsabilitățile pregătirii profesionale nu au fost suficient precizate.în acest context, vorbitorul a subliniat necesitatea pregătirii mai temeinice a profesorilor care predau cunoștințele agricole și aplicațiile tehnico-productive în școlile și liceele de cultură generală din mediul rural, în strînsă legătură cu problemele concrete ale practicii agricole. El a propus, de asemenea, ca direcțiilor generale județene ale agriculturii. industriei alimentare, silviculturii și apelor să li se acorde unele atribuții în orientarea activității liceelor și școlilor profesionale agricole, corespunzător cerințelor zonale, cit și posibilitatea folosirii în mai mare măsură a liceelor agricole în activitatea de perfecționare a cadrelor cu pregătire medie din unitățile subordonate.La uzina „Progresul** din Brăila, unde lucrez de peste 32 ani — a spus deputatul DOBRE POPESCU - problema pregătirii și perfecționării cadrelor s-a aflat și pînă acum în atenția organizației de partid, a comitetului de sindicat și conducerii întreprinderii. în ultimii ani, in uzină, pe lingă cursurile organizate în școala profesională sau diferite forme de pregătire la locul de muncă, au funcționat și cursuri de ridicare a calificării muncitorilor, organizate pe meserii și categorii de salarizare, in vederea împrospătării și completării cunoștințelor tehnice și economice, împletindu-se problemele puse de tehnica nouă cu sarcinile concrete ale procesului de fabricație. Nu a existat o asemenea preocupare și pentru celelalte categorii de salariați, cum sînt : maiștri, tehnicieni, ingineri și economiști din întreprindere. Practica ne-a demonstrat că perfecționarea și îmbogățirea sistematică a cunoștințelor profesionale in pas cu 'noile 'chcefi'fi 'ăle științei '^i țehhîcii contemporanei trebuie să constituie pentru toți o sarcină de mare răs- piindâre. In afieâstă direcție' în iiilifia s-a întocmit un plan privind specializarea cadrelor de diferite profesii, care cuprinde pe toți salariații.Subliniez aceasta și pentru faptul că uzina noastră are pentru acest cincinal și în perspectivă importante sarcini pe linia asimilării de noi produse și modernizarea celor care se execută în prezent. Introducerea în fabricația de serie a noilor excavatoare hidraulice și perfecționarea continuă a acestora pentru a asigura competitivitatea lor, diversificarea și specializarea tehnologică, impun pentru întregul colectiv sarcini mari, atit în ce privește pregătirea de noi cadre, cit și perfecționarea tuturor celor care sînt chemați să contribuie la producerea de utilaje cu înalte performanțe tehnico-economice.Vorbitorul a relevat atenția deosebită care va trebui acordată unor meserii și specialități hotărîtoare in construcția de mașini, cum sînt tratamentele termice. El a propus ca in viitor, prin grija Ministerului învă- țămintului, a Institutului de documentare tehnică și a ministerelor de resort, să se asigure editarea unor manuale, specifice reciclării pentru toate categoriile de lucrători din unitățile socialiste, dindu-se în felul a- cesta posibilitatea fiecărui salariat să se pregătească continuu și fără scoaterea din producție.După ce a subliniat importanța deosebită a noii reglementări privind perfecționarea pregătirii profesionale, 

deputatul I0AN COTOȚ a arătat că proiectul de Lege a fost dezbătut de către delegații sindicatelor la conferințele celor 12 uniuni ale sindicatelor pe ramuri de activitate, ale căror lucrări s-au încheiat cu cîteva zile in urmă, care au apreciat că prevederile sale răspund atit intereselor muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, cadrelor de conducere și celorlalte categorii de salariați, cît și intereselor dezvoltării întregii noastre societăți.în calitate de proprietari asupra mijloacelor de producție și producători ai valorilor materiale și spirituale— a spus apoi vorbitorul — oamenii muncii și organizațiile lor sindicale consideră că efortul pe care îl face statul de a înzestra economia națională cu capacități de producție realizate la nivelul tehnicii mondiale, de a moderniza, lărgi și perfecționa baza tehnico-materială a producției materiale, impune din partea tuturor membrilor societății cunoștințe profesionale cît mai ridicate, în vederea folosirii eficiente a resurselor materiale și umane de care dispunem. Dînd expresie acestei necesități, proiectul de Lege conturează jaloanele unui sistem național de perfecționare a pregătirii profesionale, permanentă, diferențiată, prin conținutul și formele de pregătire, în raport nemijlocit cu profilul profesiilor, cu locul de muncă pe care îl ocupă fiecare om. Aplicarea prevederilor proiectului de lege va contribui la împrospătarea cunoștințelor profesionale, ta aprofundarea anumitor domenii ale specializării de bază, la obținerea unei calificări superioare, la însușirea unor metode și procedee moderne în domeniul conducerii și organizării științifice a producției și a muncii, la schimbarea calificării, toate acestea în cadrul unei forme de pregătire care se bazează in primul rînd pe studiul individual.Perfecționarea pregătirii cadrelor— a arătat în continuare vorbitorul— va constitui- pentru sindicate o preocupare de prim ordin, deoarece sînt vital interesate în dezvoltarea mereu ascendentă a potențialului economic al țării, în creșterea producției, a productivității, creșterea eficienței economice, condiție primordială a creșterii nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc.Conlucrînd cu comitetele de direcție, consiliile de administrație și colegiile ministerelor care răspund direct de această activitate, organele sindicale vor participa activ la elaborarea programelor de pregătire, la asigurarea condițiilor tehnico-didac- tice necesare unei temeinice instruiri profesionale și generale a salariaților. Totodată, sindicatele vor îmbunătăți propria activitate de organizare a acțiunilor de propagandă tehnică și economică. de popularizare a cunoștințelor tehnico-științifice în rindul maselor.Referindu-se in continuare la problema policalificării, vorbitorul a subliniat: că experiența pe plan mondial arată că prin însușirea și exercitarea unor meserii sau specialități înrudite sb asigură o creștere substanțială a productivității muncii, o utilizare mai eficientă a forței de muncă, o folosire mai productivă a capacităților de producție și a timpului de lucru, o reducere a cheltuielilor și în același timp o creștere a cișt.igurilor salariaților Deși conducerea de partid și de stat a atras în cîteva rînduri atenția organelor di stat de a se 'preocupa de policalificarea cadrelor, această formă este folosită in proporție extrem de redusă. Ministerul învățămîntului. Ministerul Muncii și celelalte ministere economice au acționat puțin în această direcție, nu au precizat pe baza legislației drepturile ce se cuvin salariaților în domeniul salarizării, protecției muncii, concediilor etc, în cazul cind lucrează în meserii cu condiții deosebite de muncă, fapt ce ar fi contribuit la aplicarea mai largă a policalificării profesionale.La articolul 20 al proiectului de Lege se prevede obligația organelor de conducere colectivă a unităților socialiste de stat de a analiza periodic stadiul realizării planului de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, modul de desfășurare și eficiența acestei activități, stabilind măsurile necesare de îmbunătățire. Propun șă se adauge și obligația de a se raporta în adunările generale ale salariaților asupra activității de perfecționare a pregătirii profesionale și de a se stabili ceea ce trebuie făcut pentru continua îmbunătățire a acestei activități.

(Urmare din pag. I)Institutului de cercetări chimice — București, situate pe locul I ; „Ordinul Muncii" clasa a Il-a, Institutului de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini — București, situat pe locul II ; „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, Institutului de cercetări și proiectări pentru industria lemnului — București și Institutului de cercetări și proiectări pentru, industria extractivă de țiței și gaze — Cîmpina, situate pe locul III.De asemenea, prlntr-o Hotărîre a Consiliului de Stat al Republicii. Socialiste România, pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1970 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate și pentru ocuparea locurilor IV, V și VI în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în industrie, in- vestiții-construcții și circulația mărfurilor, s-a acordat „Diploma de 
onoare" organizației de partid a județului Alba și organizației de partid a județului Cluj, situate pe locul IV ; organizației de partid a județului Maramureș, situată pe locul V ; și organizației de partid a județului Vaslui, situată pe locul VI.Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1970 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate și pentru ocuparea locurilor IV. V și VI în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în domeniul agriculturii, s-a acordat „Diploma de onoare" organizației de partid a județului Dolj și organizației de partid a județului Buzău, situate pe locul IV ; organizației de partid a județului Prahova și organizației de partid a județului Iași, situate pe locul V ; și organizației de partid a județului Mehedinți și organizației de partid a județului Bacău, situate pe locul VI.Prin aceeași hotărîre, pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1970 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate și pentru ocuparea locurilor IV, V și VI în întrecerea dintre consiliile populare județene, s-a acordat „Di
ploma de onoare" Consiliului popular al județului Suceava, situat pe locul IV ; Consiliului popular al județului Vîlcea. situat oe locul V ; și Consiliului popular al județului Hunedoara, situat, pe locul VI.După înmînarea distincțiilor — înaltă cinstire dată eforturilor depuse de oamenii muncii de la orașe și sate în întrecerea patriotică în anul 1970 — a luat cuvîntul tovarășul DU

„Vom da viață prevederilor mărețe
ale cincinalului11

m:iq isțiol uiIimuG ; f '■ ■ ■'• rote jdii ii . _
Telegrame adresate C. C. al P. C. R-, tovarășului Nicolae CeaușescuPlenara cu activul de partid al Comitetului municipal Buzău al Partidului Comunist Român, analizînd activitatea desfășurată în anul 1970, își exprimă atașamentul total, dragostea și recunoștința față de politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare a poporului nostru în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.Raportăm conducerii partidului, dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cincinalul 1966—1970 a constituit o etapă deosebit de însemnată în dezvoltarea industrială și social-culturală a municipiului Buzău.Prin eforturile susținute, depuse de comuniști, de toți oamenii muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, numai în anul 1970, pe harta orașului nostru au apărut obiective industriale ca : întreprinderea de geamuri, întreprinderea de prefabricate din beton, fabrica- de produse lactate, au fost dezvoltate capacitățile de producție la uzina de prelucrarea maselor plastice, uzina mecanică și uzina de sîrmă și produse din sîrmă, reușind să realizăm o producție globală de 1 776 589 000 lei.Vizita pe care ați făcut-o în municipiul nostru în anul 1970, indicațiile prețioase care ne-au fost date, discuțiile cu masa de oameni ai mun

MITRU POl’A, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului municipal- București al P.C.R., primarul general al Capitalei, care a spus :Aș vrea să mulțumesc conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, să exprim totodată recunoștința noastră fierbinte pentru sprijinul permanent, pentru îndrumarea concretă, sistematică și multilaterală pe care ne-a acordat-o în cursul anului 1970 pentru a putea obține rezultatele ce ne situează pe primul loc în întrecerea patriotică în anul 1970.Consider că distincția care ne-a fost conferită constituie o înaltă a- preciere a activității depuse de colectivele de muncitori, ingineri, tehnicieni, economiști, de toți oamenii muncii din București, care au răspuns la apelul conducerii partidului, au muncit cu abnegație și dăruire pentru îndeplinirea — dar nu numai pentru îndeplinirea ci și pentru depășirea planului și a angajamentelor asumate. Sintem conștienți că titlul ne obligă, ne obligă la mult mai mult, la o muncă mult mai organizată. cu un conținut mai bogat. Încă o dată vă asigurăm tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci mai bine în 1971 și, dacă va fi posibil. să ne situăm tot printre fruntași.A luat în continuare cuvîntul tovarășul VASILE VÎLCU, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., președintele consiliului popular județean. Titlul de fruntaș în întrecerea dintre unitățile socialiste ale agriculturii, acordat județului Constanța — a spus vorbitorul — obligă la și mai mult anul acesta. Rezultatele obținute de oamenii muncii din agricultura județului Constanța se da- toresc efortului depus de organizația de partid județeană, de organele de stat, efortului cooperatorilor, inginerilor, oamenilor de știință. Al lor este meritul de a fi cucerit acest titlu. Pentru anul acesta, noi avem condiții de a obține rezultate și mai bune, și sîntem hotărîți să menținem locul de fruntaș pe țară în domeniul agriculturii. Mai mult, noi am chemat la întrecere pe toți cei ce lucrează în agricultura țării în realizarea a 12 000 kg de porumb la hectarul irigat și a 4 500 la cultura neirigată.La tribună a urcat apoi tovarășul 
GHEORGHE IBANESCU, prim-vide- președinte al Consiliului popular ju

cii au constituit pentru organizația municipală de partid un prețios îndreptar și un puternic imbold in muncă.Mobilizați de apropierea gloriosului semicentenar al partidului, de prevederile mărețe ale noului cincinal, participanții la plenară, exprimînd hotărirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, se angajează a realiza peste prevederile planului pe anul in curs o producție globală în valoare de 23 662 000 lei. din care 6 630 000 lei pină la 8 mai, o producție marfă industrială de 21 980 000 lei și un beneficiu suplimentar de 4 552 000 lei.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile, priceperea și capacitatea de muncă de care dispunem pentru a da viață angajamentelor luate, întîmpinînd cu noi succese semicentenarul Partidului Comunist Român. * * ' • ■Colectivul de cercetători, muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari din cadrul Institutului de Cercetări și Proiectări pentru Industria Electrotehnică-București a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se 

dețean Neamț, care a mulțumit călduros Comitetului Central al partidului, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înaltele distincții ce au fost conferite județului Neamț, drept prețuire a efortului depus de oamenii muncii in cadrul întrecerii organizate intre județe pe anul 1970. Aceste distincții vor constitui pentru organizațiile de partid, organele de stat, pentru toți oamenii muncii, un puternic imbold în obținerea unor rezultate și mai bune în aplicarea în viață a politicii partidului și statului nostru. Ne angajăm în fața conducerii superioare de partid și de stat că oamenii muncii din județul Neamț — a spus în încheiere vorbitorul — vor munci cu mai multă abnegație pentru realizarea și depășirea sarcinilor sporita pe anul 1971. Ne vom strădui ca județul Neamț să se mențină tot județ fruntaș.A vorbit apoi dr. docent FLORIN 
TĂNASEȘCU, directorul Institutului de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică. Mă aflu la a- ceastă înaltă și onorată tribună, a spus vorbitorul, cu un prilej fericit pentru colectivul științific in care lucrez. Doresc să subliniez aici înalta a- preciere de care se bucură știința în țara noastră, ca sprijinitoare directă a economiei, a producției, ca unul dintre factorii ce stimulează pe cercetători. Sarcinile actualului cincinal și cele ce se prefigurează într-o perspectivă imediată deschid noi posibilități de afirmare a științei în țara noastră, creează noi piste de întrepătrundere a acesteia, cu sectoarele producției materiale. De aceea rezultatele actuale trebuie să fie privite ca un nou prilej de angajare și mai fermă, și mai adîncită, în activitatea de soluționare operativă și la un înalt nivel a sarcinilor ce ne stau în față. Folosesc acest prilej pentru a exprima angajamentul colectivului în care lucrez, al slujitorilor științei din țara noastră de a nu-și precupeți nici un efort pentru îndeplinirea corespunzătoare și, în continuare, a sarcinilor pe care societatea — sprijinitoarea și beneficiara rezultatelor noastre — ni le-a transmis și ni le va transmite în viitor.Primit cu vii și îndelungi a- plauze, în încheierea solemnității a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.(Cuvîntul este publicat în pag. I). (Agerpres)

spune printre altele : In aceste zile cînd întregul nostru popor in- timpină gloriosul semicentenar al partidului cu noi și deosebite succese în muncă, colectivul nostru a primit cu emoție și vie satisfacție știrea apărută in presă, prin care Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România au declarat fruntaș în întrecerea dintre unitățile de cercetare științifică desfășurată în anul 1970 institutul nostru. înalta distincție acordată, „Ordinul Muncii" clasa I, se spune în telegramă, mobilizează întregul colectiv să caute și să găsească metodele cele mai bune spre a contribui cu succes la înfăptuirea liniei politice a partidului, de ridicare necontenită a științei românești pe cele mai înalte culmi. Mulțumim din inimă pentru înalta apreciere și asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul nostru colectiv de muncă, în frunte cu comuniștii, va depune toate eforturile, va pune în valoare capacitatea, hărnicia, energia de care dispune, spre a da viață Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R., liniilor directoare din actualul cincinal privind industria electrotehnică.(Agerpres)
(Urmare din pag. I) cele mai avansate cuceriri ale gîndirii umane și, în ultimă instanță, ar pune țările in cauză în situația de a rezolva tardiv și cu eficiență redusă problemele propriei lor dezvoltări.Angrenarea in circulația internațională a valorilor materiale și spirituale ale diferitelor țări, intensificarea cooperării internaționale reprezintă, mai ales în condițiile de astăzi — cînd realizarea unor proiecte de dezvoltare a științei, de transformare a naturii și valorificare superioară a bogățiilor naturale în folosul omului necesită imense resurse materiale și 
de inteligență — o condiție a progre
sului general al societății' contempo
rane. Dezvoltînd cooperarea internațională fiecare țară își aduce propria sa contribuție la marele patrimoniu al civilizației umane moderne.Extinderea legăturilor economice, promovarea unei largi cooperări internaționale au o însemnătate deosebită pentru fiecare țară care construiește societatea nouă, socialistă. Lărgirea schimburilor economice, a cooperării multilaterale pe arena mondială se dovedește a fi pentru țările socialiste, mai ales pentru cele care au moștenit de la vechea orinduire o situație economică precară, un nivel scăzut al forțelor de producție, un factor de cea mai mare importanță pentru valorificarea mai bună a potențialului material și uman, pentru sporirea mijloacelor îndreptate spre dezvoltarea economiei naționale, pentru accelerarea întregii opere de construcție a noii societăți și creșterea nivelului de trai material și spiritual al maselor, pentru ridicarea la nivelul țărilor celor mai avansate economic.Totodată, extinderea relațiilor economice ale țărilor socialiste între ele, dar și cu celelalte țări ale lumii, constituie un factor de cea mai mare 
însemnătate pentru destinderea inter
națională, pentru crearea unui climat 
de înțelegere și colaborare multilate
rală intre țări și popoare, pentru cau
za păcii. Schimbind între ele produsul muncii lor, participînd activ împreună la accelerarea progresului e

conomic, științific, tehnic, cultural, dezvoltînd între ele o ramificată rețea de acorduri și înțelegeri economice și tehnico-științifice, țările și popoarele se cunosc mai bine, se prețuiesc mai mult, devin mai profund interesate în menținerea păcii, creează condiții mai favorabile pentru o conlucrare activă în scopul promovării păcii și înțelegerii.In acest sens, dezvoltarea largă a relațiilor comerciale între toate statele, indiferent de deosebirile de sistem social-politic, s-a impus ca o cerință fundamentală 
a coexistenței pașnice. Se poate spune că însăși viața, înseși necesitățile economice obiective, conjugate cu cerințele și aspirațiile popoarelor de a conlucra în pace au condamnat și condamnă la eșec politica cercurilor reacționare de a ridica bariere artificiale, de a menține obstacole și practici discriminatorii în calea legăturilor economice mondiale. Practica internațională a arătat caracterul nociv, profund dăunător, al oricăror opreliști și restricții, al schimburilor inegale, al barierelor ridicate de unele țări sau de grupări economice închise ; ea a subli
niat totodată în mod pregnant necesi
tatea de a înlătura tot ce stinghereș
te dezvoltarea normală a schimburi
lor economice, de a crea condițiile 
pentru o circulație liberă, neîngrădi
tă, a mărfurilor și bunurilor, pentru o 
cooperare rodnică, reciproc avanta
joasă între toate țările lumii.Faptele arată că în perpetuarea obstacolelor, în frânarea cursului larg spre diversificarea relațiilor economice mondiale sînt interesate cercurile imperialiste dornice să mențină încordarea internațională și, totodată, să împiedice emanciparea economică suverană a statelor, să le mențină în sfera dependenței lor, în stare de subordonare, de subdezvoltare economică și tehnico-științifică în vederea înfăptuirii scopurilor de dominare.Toate acestea arată concludent că extinderea cooperării economice internaționale oorespunde intereselor socialismului, ca sistem mondial și pa planul fiecărei țări, ca și intere

selor generale ale progresului societății și întăririi păcii în lume. Este pozitiv, îmbucurător, o dovadă de forță economică și maturizare tehnico-științifică faptul că țările socialiste au astăzi posibilitatea să dezvolte relații largi, pe bază de egalitate, cu statele cele mai avansate economic ale lumii. în același timp, nu exisță nici un temei

INTENSIFICAREA COOPERĂRII
ECONOMICE INTERNATIONALE
- in interesul construcției socialiste, 

al progresului general și al păcii in lume
să se aprecieze că amplificarea legăturilor economice cu statele capitaliste ar atrage după sine consecințe defavorabile pentru o țară socialistă sau alta, că le-ar expune influențelor negative pe care imperialismul le exercită pe plan internațional, ar crea pericole pentru dezvoltarea lor pe calea socialismului și comunismului. Un asemenea mod de abordare a problemei, orice fel de rețineri care ar decurge de aici nu exprimă altceva decit lipsă de încredere în socialism, in forța sa, în capacitatea orînduirii socialiste de a se dezvolta pe baza legilor sociale 

obiective. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă neîncredere în clasa muncitoare care, în alianță cu țărănimea muncitoare, a cucerit puterea politică, eliberîndu-se de exploatare, în poporul liber și stâpîn pe destinele sale care își făurește viața potrivit propriei sale voințe, în forța ideilor noastre, a ideologiei marxist-leninis- te, care călăuzesc în lupta lor parti- 

dele comuniste, masele de oameni ai muncii.Nu există însă nici o justificare pentru a se manifesta o astfel de neîncredere. Socialismul își afirmă superioritatea pe arena mondială nu prin izolare, ci prin dezvoltarea relațiilor internaționale și prin confruntarea pe tărîm economic cu țările capitaliste, dovedindu-și în acest cadru posibilitățile sale de a asigura mai buna folosire a resurselor materiale și umane în interesul poporului. O atitudine de reticență în participarea largă la circuitul economic mondial dăunează intereselor 

generale ale socialismului, deoarece împiedică țările socialiste să beneficieze de avantajele schimburilor economice, să-și însușească ceea ce este mai valoros și mai înaintat în producția materială și spirituală pe plan mondial în folosul construcției socialiste. Dimpotrivă, promovarea 
activă, hotărită, perseverentă a 
schimburilor economice și a colaborării 

tehnico-științifice între toate țările lu
mii contribuie la progresul fiecărei 
țări socialiste, la întărirea întregului 
sistem socialist mondial, la sporirea 
forței de atracție a socialismului în 
lume, la cauza prieteniei și păcii în
tre popoare.

In centrul activității economice in
ternaționale a României se află 
dezvoltarea continuă și adincirea 
colaborării și cooperării cu țările socialiste. Relațiile economice cu țările frățești dețin ponderea principală in ansamblul legăturilor economice externe ale României. Potrivit acordurilor încheiate, cunosc un cur» 

continuu ascendent legăturile economice atit cu țările socialiste din cadrul C.A.E.R., cît și cu celelalte țări socialiste. S-au întreprins pași în direcția realizării unor acțiuni de cooperare în producție și în alte domenii, pe baza propunerilor reciproc împărtășite de a se dezvolta forme noi, multilaterale de colaborare, au fost încheiate un șir de importante acorduri de cooperare economică. în întreaga această activitate, pornim de la necesitatea ca relațiile de colaborare și cooperare dintre țările socialiste, bazate pe principiile egalității depline în drepturi și intr-ajutorării reciproce, să contribuie la înflorirea fiecărei națiuni socialiste libere și suverane, la progresul fiecărei țări socialiste, la apropierea și egalizarea nivelelor de dezvoltare, astfel ca toate țările socialiste să înainteze împreună în etapele superioare ale desă- vîrșirii construcției socialiste, în comunism.în același timp, ținînd seama de cerințele obiective ale vieții internaționale, România dezvoltă largi schimburi economice cu țările nesocialiste. S-au intensificat relațiile economice, tehnice și științifice cu țările din occident, cu țările în curs de dezvoltare. Numărul total al statelor cu care țara noastră întreține legături economice se ridică la 110. Desigur, mai există largi posibilități în acest sens și țara noastră este ferm hotărită să acționeze pentru fructificarea lor, noua lege a comerțului exterior fiind tocmai un instrument pentru mobilizarea și valorificarea optimă a acestor posibilități.
„Partidul și statul nostru — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul la Congresul al X-lea al 

P.C.R. — vor promova larg politica 
de colaborare și cooperare economică 
și tehnico-științifică cu țările socia
liste și cu celelalte țări ale lumii, 
pornind de la considerentul că a- 
ceasta slujește nu numai progresului 
țării noastre, interesului civilizației 
generale, ci și cauzei înțelegerii și co
laborării între popoare, păcii și secu
rității internaționale".

In promovarea relațiilor economi

ce și cooperării tehnico-științifice internaționale, România pornește de la faptul că aceste relații trebuie să se bazeze în mod obligatoriu pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității in drepturi și avantajului reciproc, recunoașterii dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe resursele și roadele muncii sale. în acest spirit, țara noastră șe pronunță totodată pentru eliminarea discriminărilor și a inegalităților de orice fel. astfel incit relațiile economice internaționale să servească cu adevărat cauzei progresului economic, prieteniei și păcii între popoare.Poziția țării noastre în favoarea lărgirii colaborării economice și tehnico-științifice internaționale și-a găsit expresie și în propunerea prezentată de România la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U. : „Rolul științei și tehnologiei moderne în viața națiunilor și necesitatea cooperării economice și tehnico-științifice între națiuni", adoptarea in unanimitate a acestei rezoluții vădind că problema ridicată corespunde unor cerințe vitale ale lumii contemporane.Voința fermă a României de a extinde colaborarea economică internațională, principiile judicioase pe care înțelegem ca această colaborare să se dezvolte și-au găsit deplină reflectare în legea votată miercuri de Marea Adunare Națională.Se poate afirma cu certitudine că România socialistă își va dezvolta și în viitor relațiile comerciale și de cooperare economică și tehnico-știin- țifică cu toate țările, corespunzător cerințelor dezvoltării în ritmuri înalte a economiei naționale, intereselor fundamentale ale construirii socialismului. ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului român și înfloririi patriei, și, totodată. intereselor cauzei socialismului, conviețuirii pașnice între popoare, întăririi păcii in lume.
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FAPTUL!
DIVERȘI
Cutia cu idei !

Plecarea tovarășului Miron Constantinescu 
la Congresul al X-lea al P.C. din Belgia

De cîteva zile, în secțiile și | uzinele Grupului industrial Bor- zești au apărut la locuri vizibile, I o serie de cutii menite să co- I lecteze idei și propuneri pentru * rezolvarea diverselor probleme ! ale producției. „Recolta" din pri- I mele zile s-a dovedit într-ade- I Văr bogată. S-au strîns zeci și . zeci de propuneri. Unele mai in- I teresante decît altele. S-a calcu- | lat că, aplicată în producție, numai una dintre acestea, s-ar sol- I da cu o economie anuală de cir- I ca 4 milioane lei. Și cei ce le-au ' studiat mai îndeaproape afirmă t că nici celelalte, chiar dacă nu I ajung pînă la asemenea cifre, nu j sînt mai puțin valoroase. Totul este acum ca ideile din cutii să I prindă viață. Pentru că, astfel, I din ele vor răsări cu siguranță ’ și alte idei. t
Incendiul .
de la cantonLingă cantonul barierei C.F.R. | 
din apropierea stației Răcari, de 
pe linia ferată Filiașî—Craiova, I 
un autocamion se afla de cîteva j 
zile in pană. Șoferul care-l lă- • 
sase aici il rugase pe cantonier ■ 
să aibă grijă de el pînă la in- I 
toarcerea sa. Intr-una din serile | 
trecute. Gheorghe Cojocarii, con
ducător auto la l.T.A. Craiova, I 
văzînd mașina părăsită, a golit | 
din rezervorul ei două găleți de ' 
benzină. Surprins de cei trei ce- | 
feriști de serviciu, el a fost in- I 
vitat cu gălețile in canton pen- | 
tru a fi legitimat. La plecare, . 
acesta a lovit cu piciorul o gă- I 
leată și a ieșit repede pe ușă a- I 
fără. Cum soba din încăpere era 
încinsă, in cîteva clipe, vaporii I 
benzinei revărsate pe podea, s-au ■ 
aprins și flăcările au mistuit in- I 
treg cantonul. Cantonierul Mihai > 
Dumitru și lucrătorul de cale, | 
Vasile Pîrvu, au suferit arsuri | 
foarte grave și au fost internați 
la spital. A doua zi, șoferul I 
Gh. C., fugit de la locul faptei, I 
a fost prins și arestat. Acum, va ’ 
suporta consecințele acestei I 
fapte.

Unde |
a plecat? |De cîteva zile, șoseaua Ștefan cel Mare, din București, „găz- j duiește", în dreptul imobilului I ... cu nr. 228, un trailer pe care se I află un cazan metalic de dimen- i siuni foarte mari. De prisos să I mai spunem că, ocupînd o bună | parte a străzii, un asemenea mastodont, nu numai că gîtu- I iește circulația, dar reprezintă I un veritabil pericol pentru auto- ’ vehicule. Al cui este ? Cu toate j investigațiile de pînă acum, nu I se știe. Cineva (probabil, șofe- | rul) a scris cu cretă pe cazanul . metalic : „am plecat". Unde anu- I me și de ce a plecat părăsind un I asemenea utilaj care, în mod * normal, ar trebui să aibă un ast- I fel de program încît să se poată I urmări traseul său ceas de ceas, I este, deocamdată greu de aflat. ■ în orice caz, de un lucru poate fi I sigur : la întoarcere va trebui | să plătească „chiria" cu toate majorările legale !
Mâi întîi | 
capul,
apoi căciula |

Intr-una din zilele trecute, Va- I 
sile Ichim din Săcele, Bd. 8 Mai I 
394, s-a prezentat la postul de 
miliție din localitate pentru a I 

place o reclamație. In noaptea j 
precedentă — susținea el — doi I 
bărbați necunoscuți care-l țirrnă- ■ 
reau pe stradă, l-au lovit și i-au I 
luat ceasul, căciula și mapa din | 
mină. In mod surprinzător, cer- 
cețurile au evidențiat insă alt- I 
ceva. Reclamantul, incercind s-o I 
acosteze pe E. V:, a urmărit-o I 
pînă acasă. In apropierea locuin- ■ 
ței, i-a ieșit in intimpinare so- | 
țul ei. Intîlnirea n-a fost deloc | 
plăcută. Mai ales pentru V. I., . 
care, in toiul ei, și-a pierdut I 
ceasul, mapa și căciula. In fața I 
noilor date ale cazului, reda- ' 
mântui a recunoscut că așa stau I 
lucrurile și, in consecință, pen- I 
tru încercarea de inducere în e- 9 
roare a organelor de menținere a ■ 
ordinii publice, a fost amendat. | 
Să sperăm că,. dincolo de suma | 
pe care o va scoate din buzunar, 
va vedea in amenda primită și o I 
altă valoare.

Joi dimineața, a plecat la Bruxelles, tovarășul Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pentru a participa la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist din Belgia.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.CJR., Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef de sec

ție' la C.C. al P.C.R., activiști de partid.
★în aceeași zi tovarășul Miron Constantinescu a sosit la Bruxelles unde a fost întîmpinat de U. Coussement. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Belgia, secretar național.A fost prezent ambasadorul Republicii Socialiste România la Bruxelles, Alexandru Lăzăreanu.(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Armatei populare mongole, ambasadorul R.P. Mongole Ia București. Damdinnerenghiin Bataa, a oferit joi la amiază un cocteil în saloanele ambasadei.Au participat general-colonel Ion Gheorghe. prim-adjunct al ministrului forțelor armate, șef al Marelui Stat Major. Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Nicolae Ecobescu. adjunct al ministrului afacerilor externe, gene- ral-locotenent Vasile Ionel, adjunct al ministrului forțelor armate. Mih- nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, generali și ofițeri superiori.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice și atașați militari acreditați la București.

Joi seara, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, I. S. Ilin, a oferit o recepție cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației Academiei da Științe a U.R S.S., condusă de acad. V. A. Kotelnikov, vicepreședinte al Academiei.Au participat acad. Miron Nico- lescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, acad Ștefan Milcu, vicepreședinte al A- cademiei, prof. univ. Ion- Ceterchi. vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, prof. univ. Radu Păun, vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai Ministerului Învățămîntului și Consiliului Național al Cercetării Științifice, oameni de știință

SEI AREA UNOR DOCUMENTE PRIVIND 
COOPERAREA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ 

PE ANII 1971-1972 ÎNIRE ROMÂNIA Șl ITALIAîntre 15 și 18 martie, au avut loc la București, lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte româno-italiene pentru aplicarea A- cordului de cooperare tehnico-știin- țifică dintre Republica Socialistă România și Republica Italia.Ca urmare a convorbirilor, joi 18 martie, au fost semnate Programul de cooperare tehnico-științifică pe anii 1971—1972 și un Protocol adițional pentru colaborarea tehnico- științifică în domeniul agriculturii.Documentele semnate marchează o dezvoltare a cooperării tehnico-știin- țifice româno-italiene și prevăd domeniile în care cele două părți sînt interesate să coopereze, modalitățile de cooperare, acordarea de burse pentru specializare și alte acțiuni.Din partea română, documentele au fost semnate de Gheorghe Stoian.

director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea italiană de Pietro Quirino Tortorici. ministru plenipotențiar, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe.La semnare, au fost de față Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dinu Buznea, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, membrii celor două .delegații și alte persoane oficiale.De asemenea, au fost prezenți Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.
★în aceeași zi, delegația italiană, condusă de Pietro Quirino Tortorici, a părăsit Capitala. . (Agerpres)
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box Cei 11 pentru meciul 
cu Danemarca

cu poporul vietnamez

Cine
s-a întîlnit I 
cu Nina ? iPlecată într-o seară din luna • trecută să cumpere pîine, Nina | Ungureanu, elevă în clasa a I Vil-a a școlii generale „23 Au- I gust" din Slatina, strada Aldescu . nr. 20, nu s-a mai întors acasă. I Căutările părinților și ale școlii | au rămas fără nici un rezultat.în acel moment, Nina, o fetiță I cu părul blond, purta un palton | verde, cizme negre, batic de cu- loare albă. Mai devreme sau mai I tîrziu, dispariția ei, deși s-a pro- | dus în condiții atit de misterioa- . se, va fi, desigur, elucidată. Pînă I atunci însă, orice relație din par- J tea celor ce au întîlnit-o este * de mare folos pentru organele I de miliție.Rubricâ redactato de : I

Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii" .

IN VEDEREA PARTICIPĂRII

IA TRAGEREA EA SORII 

PENTRU TRIMESTRUL 11-1971

DEPUNERI PE LIBRETELE 
DE ECONOMII PENTRU 

CONSTRUIREA DE LOCUINȚECasa de Economii și Consem- națiuni informează pe cei interesați că toate filialele C.E.C., precum și agențiile autorizate in acest scop emit, pînă la 31 martie a.c. inclusiv, librete de economii pentru construirea de locuințe. care dau dreptul titularilor să participe la tragerea la sorți pentru trimestrul 11/1971 La tragerile la sorți ale acestor librete de ecpppnii|,./Gașaf d.e E- ,' conomii și' Cbflsemrtatțuhr.âeor- dă importante cîștiguri în,bani.Titularii libretelor ieșitț' cîș-^ tigătoare la tragerile la sorți '’ care doresc să-și construiască locuințe proprietate personală cu sprijinul statului beneficiază de dreptul de a depune opțiuni . pentru oricare cartier sau tip de bloc. indiferent de data înscrierii.

★La invitația Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, joi după-amiază, a sosit în Capitală o delegație a Primăriei orașului Diisseldorf, condusă de Willi Beker, primarul orașului.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Ștefan Enache, adjunct al ministrului turismului, Hristache Zam- beti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, de membri ai Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București.A fost de față Klaus von Kameke, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. F. a Germaniei la Bucui ești.în aceeași zi, delegația primăriei orașului Diisseldorf a făcut o vizită la Consiliul popular al municipiului București, unde a avut o întrevedere cu Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, și cu membri ai Comitetului executiv.Cu acest prilej, a avut loc un schimb de opinii asupra modului cum sînt rezolvate o serie de probleme social-culturale. de urbanism și edilităr-gospodărești în cele două municipii. *Seara, primarul general al Capitalei, Dumitru Popa, a oferit un â&Wșt’ în onoarea oaspeților.Au luat parte Ion Cosma. ministrul turismului, Dumitru Joița. prim- vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. Pretor Popa, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și Klaus von Kameke, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.F. a Germaniei la București.(Agerpres)

O întîlnire amicală de box, sîmbă- tă seară (ora 18,30) pe ringul instalat în sala Floreasca : România — Danemarca. O verificare utilă pentru pugiliștii ambelor formații, în vederea participării la campionatele europene de la Madrid (iunie a.c.). Echipa de box a României va fi alcătuită din următorii 11 sportivi : A. Mihai (semimuscă). C. Gruiescu (muscă), Fr. Molnar (cocoș), P. Ne- delcea (pană), A. Iliescu (semiușoa- ră), C. Cuțov (ușoară), V. Șilber- man (semimijlocie), I. Gyorfi (mijlocie mică). H. Stumpf (mijlocie), I. Monea (semigrea). I. Alexe (grea). Este de observat că din rîndul „tricolorilor" lipsesc de această dată doi dintre cei mai apreciați boxeri, cam

pionii europeni C. Ciucă (muscă) și A. Dumitrescu (cocoș), ambii indisponibili. Totodată, se cuvine menționat debutul în echipa reprezentativă a pugilistului brașovean Fr. Molnar.Sosirea boxerilor danezi este anunțată pentru astăzi după-amiază. După cum rezultă din transmisia agenției „Prospor Ritzau" din Copenhaga, vedeta echipei Danemarcei în acest meci este Jens Erik Groth (categoria muscă). La semigrea, un vechi titular al echipei : Ralf Jensen, pe care Monea l-a mai întîlnit (și l-a învins I) de două ori... Redutabil se anunță și „ușorul" Erik Sivebak. participant sigur la C.E., care va fi opus actualului campion european, compatriotul nostru Calistrat Cuțov.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• In turneul internațional feminin de șah de la Belgrad s-au disputat partidele întrerupte în rundele anterioare. Jucînd excelent finalurile, maestra româncă Alexandra Nicolau a terminat învingătoare în cele două partide susținute cu Jivkovici și Ru- jița Iovanovici. Tot două puncte a a- cumulat și campioana mondială Nona Gaprindașvili, care a ciștigat la Joer- ger și Bilek. Margareta Teodorescu a învins-o pe Bilek și a pierdut la Gordana Iovanovici., ,:în ..clasatnehl, după1 opt runde, continuă să conducă neînvinsă. Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmată de Nicolau (România) — 6 puncte. Gordana Iovanovici, Katia Iovanovici (ambele Iugoslavia), Vreeken (Olanda) — 4,5 puncte, Teodorescu (România). Bilek (Ungaria) — 4 puncte, Joerger (R. F. a Germaniei), Jivkovici (Iugoslavia) — 3,5 puncte etc.• Meciul de fotbal Spania—Franța, disputat la Valencia, s-a încheiat cu

un scor egal : 2—2 (0—1). Golurile echipei gazdă au fost înscrise de Pirri (min. 61 și 62). Pentru francezi a marcat Revelli (min. 14 și 54).
• A început Turul ciclist al Algeriei. la care participă anul acesta e- chipe din 12 țări, printre care și România. Traseul competiției măsoară peste 1 600 km, împărțiți în 12 etape. Prima etapă, Alger-Cherchell (140 km), a fost ciștigată de polonezul Krzesko- wiak.în 3h57’18”. în același timp cu învingătorul au sosit și coricureriții rorpânlj;:, David' (locul. 7), T„ Vasile (locul 16). Suciu, Ciumeti, Grigore, Selejan. A doua etapă, Cherchell-El Asnam (165 km) a revenit lui Peschel (R.D.G.) cronometrat cu timpul de 4h57’42”. La interval de 5 secunde a trecut linia de sosire grosul plutonului în care se aflau și alergătorii români. N. Ciumeti a fost clasat pe locul 7 în etapă. Liderul clasamentului general este polonezul Hanusik — 8h 55’, urmat de Starkov (U.R.S.S.). Tudor Vasile ocupă locul 7, cu același

In curînd pe ecrane: SECRETUL DIN SANTA VITTORIA

Producție a studiourilor din S.U.A. Regia : Stanley Kramer. 
Quinn, Anna Magnani, Virna Lisi, Hardy Kruger. Film distins cu 
1969.

Cu : Anthony 
Globul de Aur

timp ca Hanusik. Pe echipe conduce R.D. Germană. Formația României este situată pe locul 5. la 06”.
o In turul doi al turneului internațional de tenis de la Menton (Franța) jucătorul român Sever Dron I-a învins cu 6—4, 4—6. 6—4 pe italianul Crotta.• Cea de-a 4-a cursă a competiției cicliste „Cupa semicentenarului" s-a desfășurat ieri în circuit pe strada Cimpinei din Capitală. Victoria a revenit lui Ștefan Ene (Steaua) care a acoperit 40 ture (44 km) în timpul de lh08’19” (medie orară 38,800). Pe locurile următoare s-au clasat N. Gavrilă (Steaua) și Constantin Ciocan’ (Dinamo).• Mîine începe campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa „A"), care reunește formațiile U.R.S.S., R. F. a Germaniei. S.U.A., Finlandei, Suediei și Cehoslovaciei. Turul se dispută între 19 și 26 martie la Berna, urmînd ca returul să aibă loc la Geneva (27 martie—3 a- prilie).» Pc hipodromul din Ploiești se deschide duminică 28 martie sezonul alergărilor de trap. Startul primei curse se va da la ora 9,30.

Sub auspiciile Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, joi după-amiază a avut loc la Uzinele de radiatoare, echipament metalic și armături sanitare din Capitală o adunare prilejuită de Ziua internațională de solidaritate cu Vietnamul.La adunare au participat numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri din uzină.Au fost prezenți Nguyen Dang Hanh, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam, și Nguyen Duc Van, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, precum și membri ai celor două ambasade.Adunarea a fost deschisă de prof, univ. Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, membru al Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.A luat apoi cuvîntul Constantin Pîrvu, directorul uzinelor. Adunarea noastră, a arătat el. reprezintă un nou prilej de afirmare a sentimentelor de profundă solidaritate pe care colectivul întreprinderii noastre, alături de întregul popor, le nutrește față de lupta plină de abnegație a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialismului american, pentru apărarea libertății și independentei patriei, a ființei sale naționale. Alături de forțele democratice și progresiste din lumea întreagă, poporul român urmărește cu profundă simpatie și admirație munca, lupta curajoasă și eroică a poporului vietnamez pentru apărarea dreptului său inalienabil de a-și construi o viață nouă. într-o țară liberă, independentă și suverană. Intre poporul român și poporul vietnamez s-au statornicit și se dezvoltă relații frățești de prietenie și colaborare care se adîncesc continuu. spre binele popoarelor noastre, al unității forțelor antiimpe- rialiste și progresiste din lumea întreagă. Așa cum au declarat în repetate rînduri reprezentanții cei mai autorizați ai poporului nostru, Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste România, întregul nostru popor sînt pe deplin solidare cu lupta poporului frate vietnamez și sînt ferm hotărîte să-i acorde și în viitor întregul sprijin și ajutor material, politic, moral și diplomatic.Pentru soluționarea situației din Indochina, a subliniat vorbitorul, este imperips necesar să fie retrase în mod necondiționat toate trupele S.U.A., pentru ea popoarele’ indochi- ;neze să-și poată hotărî singure- soarta, în deplină libertate, fără nici un amestec din afară. Calea'justă Și rațională pentru ieșirea din situația gravă care s-a creat a fost arătată cu claritate în propunerile constructive ale guvernului R. D. Vietnam și ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Țara noastră sprijină aceste propuneri în vederea soluționării pe cale politică a problemei vietnameze.în Jntreaga sa politică externă, in relațiile și contactele cu alte state, în organismele internaționale, România acționează în direcția ’ntensificării eforturilor pentru încetarea războiului din Vietnam și respectarea dreptului poporului vietnamez la o viață liberă, independentă, în declarația comună cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud se subliniază că „în fața situației grave actuale, toate forțele antiimperialiste care luptă pentru libertate și pace in lume, inclusiv cele americane, trebuie să depună toate eforturile pentru a cere Statelor Unite să pună capăt politicii de război, să respecte drepturile naționale fundamentale ale popoarelor".Viața demonstrează, a spus în încheiere vorbitorul, că în zilele noastre politica imperialistă de dominație și dictat, încercările de a impune voința prin forță unui popor sînt sortite eșecului; că un popor ferm ho- tărît să-și apere libertatea, independența. nu poate fi îngenuncheat : el se bucură de solidaritatea tuturor țărilor socialiste, a tuturor forțelor înaintate ale omenirii, dobindește simpatia opiniei publice internaționale. Un asemenea popor nu poate fi învins, cauza sa va triumfa.în continuare, a luat cuvîntul Nguyen Duc Van, care a spus :

Există o veche tradiție — ca, de fiecare dată cînd se sărbătorește un moment important din lupta poporului vietnamez, poporul român să-și manifeste sentimentele de simpatie, de prietenie și de solidaritate față de cauza noastră justă. Aceste sentimente sincere au fost exprimate în modul cel mai concret și intens in timpul vizitei în România a delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de doamna Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe. Mitingul organizat as-- tăzi, la numai două zile după a- ceastă vizită, reafirmă o dată în plus simpatia poporului român, sprijinul său ferm și crescînd pentru poporul nostru.Cu 21 de ani în urmă, la 19 martie. 1950, a continuat vorbitorul, poporul vietnamez a repurtat o glorioasă victorie în prima sa confruntare cu imperialismul american. De 21 de ani, intervenția și agresiunea în Vietnamul de sud continuă fără întrerupere. Deși au introdus peste 600 000 de soldați în Vietnamul de sud, S.U.A. nu numai că nu au putut zdruncina hotărîrea de a învinge a populației sud-vietnameze, dar au suferit chiar înfrîngeri mari, îndeosebi, ofensiva și insurecțiile generalizate, declanșate in primăvara anului 1968, au marcat o nouă etapă în lupta poporului sud-viet- namez. Populația sud-vietnameză și forțele sale armate au dat lovituri puternice trupelor americane, au lovit aproape toate bazele militare și logistice ale inamicului. în urma infrîngerilor suferite, imperialiștii americani au extins, în mai puțin de un an, războiul în Cam- bodgia și Laos în speranța obținerii unei poziții de forță. In fața unei înfrîngeri totale ei au amenințat să atace și R. D. Vietnam, țară socialistă suverană și independentă, fă- cînd astfel să planeze un grav pericol asupra păcii în sud-estul Asiei și în lume.Singura cale care permite S.U.A. să iasă din mlaștina înfrîngerii în Vietnamul de sud, a subliniat vorbitorul, este încetarea războiului de agresiune și nu „americanizarea" sau „vietnamizarea" acestuia. Calea justă. logică și rezonabilă pentru reglementarea problemei sud-vietnameze a fost trasată în mod clar și complet în soluția globală în 10 puncte și în inițiativa în 8 puncte ale Frontului Național de Eliberare și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. în lupta noastră justă pentru salvarea națională noi ne-arh bucurat înțoțțleaiina de simpatia., și . , de sprijinul tarilor frățești și al . popoarelor progresiste din lume, inclusiv al poporului american.în urma recentelor convorbiri dintre delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și delegația guvernului Republicii Socialiste România, a încheiat vorbitorul, a fost adoptată o declarație comună care dovedește în mod clar înțelegerea v si concordanța de vederi dintre cele două părți în ce privește situația actuală din Vietnam și din Indochina. încă o dată, guvernul român a subliniat că sprijină cu toate forțele soluția globală în 10 puncte și inițiativa în 8 puncte ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud pentru reglementarea politică a problemei vietnameze. Considerăm că a- ceastă vizită sporește mult înțelegerea reciprocă și că bunele relații existente între Guvernul Revoluționar Provizoriu și populația din Vietnamul de sud. pe de o parte, și guvernul Republicii Socialiste România și poporul român, pe de altă parte, se vor consolida și se vor dezvolta și mai mult, în interesul celor două popoare și al mișcării revoluționare mondiale. Mulțumim din toată inima pentru sprijinul permanent și ajutorul multilateral al Partidului Comunist Român, al guvernului Republicii Socialiste România și al poporului român, precum și al întregii omeniri progresiste, considerîndu-Ie ca una din garanțiile victoriilor noastre.Cuvîntările au, fost subliniate in numeroase rînduri prin puternice aplauze, cei prezenți dînd glas unei emoționante manifestări a solidarității frățești a poporului nostru cu lupta eroică a poporului vietnamez.(Agerpres)

o Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Diriior : Mircea 
Cristescu. Soliști : Cristoph
Eschenbach (R. F. a Germaniei) și 
Martha Kessler — 20.
o Opera Română : Turandot — 
premieră ■— 19,30.
© Teatrul de operetă : Țara sun- 
sului — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) : Regele Lear
— 20 ; (sala Studio) • O femeie cu 
bani — 20.
© Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20 ; 
(sala din str. Alex. Șahi a) : 
Puricele în ureche — 20; (sala 
Dalles) : Play Strindberg — 20.
© Teatrul Mic : Fata care a făc~t 
o minune — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara'4 
Magheru) : Adio Charlie — 
(sala Studio) : Năzdrăvanul 
dentului — 20.
© Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă0 ; Roata 
morii — 16.
o Teatrul „Țăndărică0 (sala din 
str. Academiei) ; Căluțul cocoșat
— 10 ; De ce a furat zmeul min
gea — 17.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Se caută un min
cinos — 19,30, (la Sala Palatului) : 
Revista la... volan — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase° (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș0 — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) • Logodnicele 
aterizează la Paris — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia

făcut

(sala 
19,30 ; 
occi-

Română0 : Concert muzică
populară românească — 19,30.
• Circul „Globus0 : Circus expres

cinema
0 Mihai Viteazul : PATRIA - 9; 
16; 20, LUCEAFĂRUL — 8; 12; 16; 
20, BUCUREȘTI - 8,15; 12; 16; 20, 
FAVORIT — 8,45; 12,30; 16,15; 20.
G Los Tarantos : VICTORIA — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Prețul puterii : FESTIVAL - 
7,45; 10; 12,30; 14.45; 17,15; 19,45; 22.
• Secretul de la Santa Vittoria :
CAPITOL - 8: 10,45: 13.15; 16;
18,45; 21.15.
• Eliberarea : LUMINA - 9; 12,30;
16; 19,30.
o Clanul sicilienilor : BUCEGI — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 9,15; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 
e Romeo și Julieta • CENTRAL — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30 GRI- 
VIȚA — 9; 12; 16, 19,30, AURORA
— 9,30; 12,30; 16; 19.
e Salariul groazei — 9,30; 12;
14,30, Belphegor — 17, Unde e li
bertatea - 21 : CINEMATECA 
(Sala Union).
O Zorbâ grecul : GLORIA — 9,15; 
12; 15; 17,45, 20,30.
• Frumoasa Varvara : TIMPURI
NOI — 9,30—16.45 în continuare. 
© Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI - 18,45; 20.45. 
© Mexic ’70 : FEROVIAR — 9—
20,30 în continuare.
• Trandafir’ roșii pentru Angeli
ca : EXCELSIOR - 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MELODIA - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20 45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30; FLA
MURA — 9 13,30; 16: 18.15;

© îngerii ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 16; 20, FLO
REASCA - 15,30; 19.
© Femeia să se teamă de bărbat : 
BUZEȘTI - 15.30; 18.
© începutul j BUZEȘTI - 20.15. 
© Băieți buni, băieți răi : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare, GIU
LEȘTI - 15,30; 18; 20,15, ARTA — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,15.
O Z : UNIREA - 15,30;...............
© Bănuit e mortul ;
15,30; 18; 20.15.
© Ultimul samurai :
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
o B.D, Intră în acțiune : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
© Străinii : FERENTARI - 15,30; 
17,45;
© Strada lăturalnică : PACEA —• 
15,45; 18; 20.
© Blow-up : VIITORUL — 15,45; 
18.
© Lokis : VIITORUL ~ 20,15.
© Cîntecele mării : MOȘILOR — 
15; 17; 19; 21, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
© Tripla verificare : MUNCA — 
16; 18; 20.
o Vagabondul : COSMOS
12,15; 15,30; 19,30.
© Un italian în America ; TOMIS
— 9—16 în continuare ; 18,15; 20,30. 
o Genoveva de Brabant : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.
® în umbra coltului : VITAN — 
15,30: 18.
© Incineratorul : VITAN — 20,15. 
© Cinci pentru Infern t RAHOVA
— 15.30; 18. 20,15.
© Intîlnirea : LAROMET 
17,30; 19,30.

18; 20,30. 
LIRA -

DRUMUL

20.

9;

17,00 Deschiderea emisiunii. Tele- 
școală — emisiune realizată 

• în colaborare cu Ministerul 
învătămîntului « Limba ro-

mana (clasa a XlI-a). Tema : 
Momentul „Junimea în dez
voltarea literaturii române0. 
Prezintă prof. dr. Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga © Chimie 
(clasele XI—XII). Tema : 
Produși obținuți din acetilenâ 
o Istorie (clasele VIII—XII). 
Tema : Tudor Vladimirescu 
— 1821. Prezintă conf. Dumi
tru Almaș.
„Căminul0 la... Timișoara. 
Emisiune de Ana Berteanu și 
George Pietraru.
Lumea copiilor. „Așchiuță 
vrea un cățel0.
Tragerea Loto.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 de ani în 50 de evocări.

Anul 1925.
20,10 Film artistic : „Prințesa tris

tă0. Comedie muzicală reali
zată de regizorul ceh Borivaj 
Zeman. în rolurile principa
le : Vâclâv TiTeckâr și Helena 
Vondrâckovâ.

21,35 Primăvara lui Tudor. 150 de 
ani de la lansarea proclama
ției lui Tudor Vladimirescu 
către popor. Emisiune de 
ștefan Iacob.

21,45 Dinamica societății românești. 
Participarea ' salariaților la 
organizarea și conducerea 
producției. Participă : prof, 
dr. Ioan Ceterchi, Nicolae 

/Moraru. Gheorghe Stuparu, 
Marin Cojocaru, Nicolae Fe- 
kete, Nicolae Pădureanu. E- 
misiune de prof. dr. 
Mazilu. I
Pagini celebre din 
interpretate de Ion 
Cleopatra Melidoneanu, Con
stanța Cîmpeanu. Vally Nicu- 
lescu. Mari ea Muntean u. Cor
nelia Anghelescu, Valentin 
Teodorian. Nicolae Tăranu, 
Tonv Buiacici. Coregrafia : 
Elena Penescu-Liciu. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

T elegrame

18,00

18,40

Dumitru

operete 
Dacian,

Cu prilejul Zilei internaționale de solidaritate cu Vietnamul, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Comitetul național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez și Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa au trimis telegrame de solidaritate Comitetului Central al Frontului Patriei din R. D. Vietnam și Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de SudDe asemenea, Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților din România, Consiliul Național al Femeilor și Comitetul național pentru apărarea păcii au trimis telegrame de solidaritate organizațiilor similare din R. D. Vietnam și Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud. (Agerpres)
Manifestări consacrate 

centenarului Comunei din Paris
La Casa municipală de cultură din Rm. Vilcea a avut loc, joi după- amiază, un simpozion consacrat aniversării centenarului Comunei din Paris, organizat de filiala locală a Arhivelor statului. Cu acest prilej, au fost prezentate comunicări privind primul stat al dictaturii proletariatului, analiza istorică întreprinsă de Marx asupra Comunei, ecourile primei revoluții proletare din lume în 

țara noastră.

O manifestare asemănătoare a avut loc, joi după-amiază. in amfiteatrul „A. D. Xenopol" al Universității din Iași. Au prezentat comunicări : prof, dr. Aurel Loghin : „Comuna din Paris primul stat al clasei muncitoare" ; lector Ion Agrigoroaie : „Mișcarea socialistă ieșeană și Comuna din Paris" ; lector Emilia Armeanu : „Mari pictori francezi în lupta comunarzilor" și asistent Ion Baltă : „Umanismul Comunei".
(Agerpres)



viața internaționala
LAOS ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN SUEDIA

Trupele interventioniste 
se retrag spre frontiera

sud "vietnamezăXIENG QUANG 18 (Agerpres). — Atacate din toate părțile, trupele 
saigoneze care au intervenit in sudul 
Laosului se retrag spre frontiera 
sud-vietnameză, după ce au evacuat 
cele patru complexe militare de la 
sud-est de localitatea Tchepone. Un purtător de cuvînt al comandamentului operațiunii „Lam Son-719“ a declarat că. în cursul bătăliei pentru baza „Lolo", s-au înregistrat cei mai multi morți de la intervenția ameri- cano-saigoneză în sudul Laosului. Obiectivul cel mai avansat în interiorul teritoriului laoțian pe care îl

dețin în prezent trupele intervențio- niste îl constituie o bază de artilerie din localitatea Aluoi, situată pe șoseaua națională nr. 9. Ia 20 kilometri de frontiera sud-vietnameză.Miercuri, luptele cele mai violente au avut loc la sud de șoseaua națională nr. 9. forțele Pathet Lao pro- vocînd inamicului pierderi în oameni și materiale. De asemenea, patrioții au bombardat cu mortiere și rachete o bază sud-vietnameză situată la 18 kilometri — vest de frontieră. Aviația americană a intervenit în sprijinul trupelor saigoneze.
Conferința cvadripartită în problema vietnamezăPARIS 18 (Agerpres). — Joi, s-au desfășurat la Paris lucrările celei de-a 107-a ședințe a conferinței cva- dripartite în problema vietnameză, în semn de protest față de bombardamentele întreprinse de aviația a- mericană asupra teritoriului R. D. Vietnam și față de amenințările S.U.A. de escaladare a agresiunii, șefii delegațiilor Republicii Democrate Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud nu au luat parte la lucrări, • fiind reprezentați de adjuncții lor.Condamnînd războiul de agresiune al S.U.A. în Vietnam, reprezentantul G.R.P., Nguyen Van Tien, a relevat faptul că trupele americane folosesc pe scară largă substanțele chimice pe teritoriul Vietnamului de sud. în ultimii doi ani, a menționarvorbitorul, ca urmare a răspîndirii acestor substanțe, au fost distruse 1 836 950 hectare de diferite culturi agricole, iar aproximativ 650 000 de oameni s-au îmbolnăvit, sute și sute dintre aceștia și-au găsit moartea. Totodată, reprezentantul Guvernului Revoluționar Provizoriu a atras atenția că trupele americane, împreună cu cele saigoneze, comit acte de teroare împotriva populației civile. Sute de mii de oameni sînt aruncați în mod ilegal în închisorile saigoneze. El a arătat că în provincia Quang Ngai, în închisoarea Cay Dua din insula Phu Quoc, se află 28 000 de deținuți, dintre care mulți sînt torturați în „cuș- tile de tigri". în 1969, aici au murit 630 de persoane.La rîndul său, reprezentantul delegației R. D. Vietnam, Nguyen Minh Vy, a-Criticat așa-zisul „plan de viet-

namizare", condamnînd cu fermitate extinderea agresiunii Statelor Unite în întreaga peninsulă indochineză. Menționind poziția fermă a poporului și guvernului R. D. Vietnam, Nguyen Ivlinh Vy a cerut retragerea trupelor agresoare de pe teritoriul Vietnamului de sud, din Laos și Cambodgia pentru ca fiecare din țările Indochi- nei să-și poată hotărî soarta, fără nici un fel de amestec străin.

A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE
AL ROMÂNIEI

OASPETELE ROMAN A FOST PRIMIT DE REGELE GUSTAV 

AL VI-LEA ADOLFSTOCKHOLM special Agerpres, mite : Ministrul ne al României, aflat intr-o vizită ________  __ _________ ,a fost primit joi dimineața de către regele Gustav al VI-lea Adolf. A fost prezent ambasadorul României la Stockholm, Eduard Mezincescu.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.Joi la prînz, ministrul afacerilor externe al României a vizitat uzina subterană de asamblare a grupului A.G.A., situată în Lidingo, suburbia capitalei suedeze.în aceeași zi, ministrul român a părăsit Ștockholmul cu destinația Copenhaga, încheindu-și vizita oficială în Suedia.La aeroportul Arlanda, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, ministrul român a fost condus de ministrul suedez al afacerilor externe, Torsten Nilsson, de ambasadorul Suediei la București, Per Otto Rathsman, și de alte persoane oficiale. A fost prezent ambasadorul României la. Stockholm* E- duârd Mezincescu.în cursul convorbirilor avute la Stockholm s-a făcut un schimb de păreri asupra stadiului actual și a perspectivelor relațiilor dintre România și Suedia, precum și în legătură cu unele probleme internaționale de interes comun.S-au evidențiat evoluția favorabilă 
a relațiilor româno-suedeze și dorința comună de a le extinde și diver-

18. — TrimisulC. Țintea, trans- afacerilor exter- Corneliu Mănescu, oficială în Suedia,

Indira Gandhi
a format noul

Suedia nu dorește

PRAGA 18. — CorespondentulAgerpres, E. Ionescu, transmite : La Praga s-a anunțat oficial că guvernele R. S. Cehoslovace și R. F. a Germaniei au convenit să înceapă, la sfirșitul lunii martie, convorbiri cu privire la problemele relațiilor reciproce.Paul Frank, secretar de> stat la Ministerul Afacerilor Externe al R.F.G., va sosi la Praga la 30 martie pentru a avea primul schimb de păreri' la Ministerul Afacerilor Externe . al R. S. Cehoslovace. Partenerul său la convorbiri va fl Milan Klusăk, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. S. Cehoslovace. Acest schimb de păreri urmează să servească clarificării problemelor legate de începerea tratativelor privind normalizarea relațiilor dintre R.S.C. și R.F.G.

guvern indianDELHI 18 (Agerpres). — Indira Gandhi, liderul partidului Congresul Național Indian, care a cîștigat cu majoritatea absolută. recentele alegeri pentru Camera Populară a Indiei, a format noul guvern. în noul cabinet, premierul Indira Gandhi deține portofoliile internelor, energiei atomice, informațiilor și planului. La Delhi s-a comunicat că în guvern au foșt incluși cinc;i noi miniștri și că Șapte din membrii'precedentului cabinet nu figurează in noua echipă ministerială. Titularii principalelor ministere sînt : Jag-‘ jivan Ram (apărare), Șardar Swa- ran Singh (externe) și Y. B. Cha- van (finanțe). Noul cabinet indian cuprinde opt viceminiștri și 15 miniștri de stat.
STOCKHOLM 18 (Agerpres). Guvernul Suediei a dat publicității joi un memorandum în, care face cunoscut. în mod oficial, că nu do

rește să adere la Piața comună, în- 
trucît statutul de neutralitate al ță
rii este incompatibil cu unele clauze 
politice prevăzute de Tratatul de la Roma, precum și cu ultimele evoluții comunitare. Documentul relevă că 
o eventuală participare a Suediei la 
o uniune economică și monetară de genul celei preconizate de C.E.E. ar implica „o abandonare a dreptului suveran de a lua hotărîri în problemele cele mai importante ale țării".Memorandumul subliniază că Suedia este dispusă să mențină relații economice strînse și durabile cu țările membre ale C.EE. și să participe eventual la o uniune vamală care să cuprindă atît produsele industriale cît și cele agricole. în concluzie, în document se arată că o cooperare între Piața comună și Suedia va trebui să îmbrace „forma unui aranjament special care ar putea face obiectul unor negocieri".

României
in Republica 
și Populară a 
și-a prezentat

sifica în conformitate cu interesele celor două țări și popoare. Părțile au convenit să se încheie un nou acord comercial pe termen lung, ceea ce va favoriza dezvoltarea schimburilor comerciale și intensificarea cooperării economice, tehnice și industriale. De asemenea, s-a căzut de acord să se înceapă la o dată apropiată negocierea unei convenții consulare.în cadrul schimbului de vederi asupra problemelor internaționale, a fost subliniată importanța deosebită a dezvoltării relațiilor între state pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur viitorul, fără ingerințe din afară, în conformitate cu interesele și aspirațiile sale naționale.O atenție deosebită a fost acordată cooperării și securității europene, inclusiv pregătirii și convocării conferinței pentru securitatea europeană, la care să participe toate statele europene, S.U.A. și Canada, pe bază de deplină egalitate.Relevînd utilitatea consultărilor între Ministerele Afacerilor Externe ale celor două țări și între reprezentanții celor două țări la O.N.U., în Comitetul de dezarmare și în alte organisme internaționale, cei doi miniștri au fost de. acord cu extinderea lor în continuare.Ministrul afacerilor externe, Corne- liu Mănescu, a transmis primului ministru și ministrului afacerilor externe ai Suediei, din partea guvernului român, invitația de a face o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
ÎN LEGĂTURĂ

CU SITUAȚIA

DIN ORIENTUL

APROPIAT

ROMA 

împotriva 
uneltirilor 

forțelor 
neofasciste

PLENARA C.C. AL P.C. 
ITALIANROMA 18 (Agerpres). — Timp dc trei zile, la Roma s-au desfășurat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, care a dezbătut tema : „Lupta împotriva amenințărilor reacționare și fasciste, pentru reforme de structură și pentru un program democratic". Prezentind un amplu raport, Giorgio A- mendola, membru al Direcțiunii P.C.I., a analizat problemele unității forțelor de stînga și a expus sarcinile partidului în lupta- împotriva amenințărilor reacționare și fasciste. Totodată, el s-a referit la schimbările de structură care se impun în domeniul politicii economice, subliniind că „este de pe acum evident că a eșuat vechea conducere politică, bazată pe coaliția de centru stînga. Noi, comuniștii, căutăm — prin confruntarea cu celelalte forțe democratice aflate în opoziție față de actualul guvern — elaborarea unei platforme programatice și realizarea unei noi grupări de forțe, necesare pentru a determina o reală modificare a orientării politice". Obiectivul pe ca- re-1 urmărim, a continuat Giorgio A- mendola, este acela de a „forma o nouă majoritate care să cuprindă forțe ale actualei majorități, dar care au recunoscut terminarea misiunii coaliției de centru-stînga și care intenționează să caute, după cum au declarat, noi echilibre politice". Cu aceste forțe intenționăm să discutăm pentru a construi o alternativă democratică la coaliția de centru-stinga, a subliniat Amendola.Pe marginea raportului, au urmat ample dezbateri în încheierea cărora a luat cuvîntul Giorgio Amendola, care a declarat : „Comitetul Central a demonstrat că este pe deplin conștient de dramatismul situației, de ascuțirea crescîndă a situației politice și sociale. Contraofensiva reacțiunii, mobilizarea forțelor ei interne și externe urmăresc să oprească procesul unitar in curs de desfășurare și să împiedice înfăptuirea reformelor, progresul mișcării muncitorești, in componentele sale diferite și autonome, și îndeosebi înaintarea clasei muncitoare, lupta ei pentru o cotitură înnoitoare în Italia. Față de ultimele evenimente ‘puse la cale de forțele neofasciste, trebuie să reîn- noim apelul, la unitatea forțelor,.antifasciste și la. vigilență, pentru a. zdrobi orice acțiune reacționară, mai: înainte'că. achstiea să devină 'pfâdtrtP tentative fasciste". Italia de astăzi hu mai este cea din 1922, a spus vorbitorul. Există în prezent forțe suficiente și capacitatea politică pentru a crea mișcării democratice italiene condițiile asigurării și dezvoltării sale.

★ROMA 18 (Agerpres). — Agenția ANSA anunță că poliția italiană a capturat o mare cantitate de arme ..în cursul unor percheziții efectuate in ultimele zile la sediile unor grupări extremiste de dreapta din Roma și din alte localități". Unii membri ai acestor grupări urmează să fie trimiși în instanță sub acuzația de „complotare a unei revolte armate împotriva statului și conspirație politică". Ziarul „Paese Sera" a anunțat „descoperirea unui plan subversiv al extremei drepte împotriva republicii".Știrea a fost confirmată în fața celor două camere ale parlamentului de ministrul afacerilor interne, Franco Restivo.Un apel la vigilență în vederea apărării instituțiilor democratice și a republicii a fost lansat de secretariatele celor trei mari centrale sindicale — C.G.I.L.. C.I.S.L. și U.I.L.
★O știre de ultimă oră a agenției ANSA, informează că Valerio Borghese. liderul organizației „Frontul național", a fost convocat la procuratura republicii pentru a fi interogat.

în drum spre Pekin

DlllIilTil WiDWIMi ■I.ÎM 
CONDUSĂ Di lOMUl 
tlliODGHi BiDOlfSCD 
1 SOSIT li CANTONPEKIN 18 — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : în drum spre Pekin, delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care face o vizită de prietenie în R. P. Chineză, a sosit joi la Canton. Aici delegația a fost întîmpinată cu căldură de Kun Shi Ciuan, membru al C.C. al P.C. Chinez, secretar al Comitetului de partid al provinciei Guandun, prim-vicepreședinte al Comitetului revoluționar provincial, de

activiști ai organelor locale de partid și de stat.Delegația, însoțită de gazde, a Vizitat apoi sediul fostei școli de pregătire a cadrelor din rîndul țăranilor, unde a activat președintele Mao Tzedun. și orașul Canton.Seara, în onoarea membrilor delegației a fost oferit un dineu, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de cald? prietenie. Kun Shi Ciuan și Gheorghe Rădulescu au toastat pentru întărirea prieteniei și extinderea relațiilor de colaborare dintre cele două state și popoare, pentru prosperitatea celor două țări, în sănătatea conducătorilor de partid și de stat români și chinezi.
CUViNTAREA PREȘEDINTELUI I. B. TITO 

la sesiunea Conferinței federale a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iugoslaviastructura statului nostru, la situațiile critice a căror experiență am trăit-o, la numeroasele contradicții și cred că acele competențe care prives. < suveranitatea țării ar trebui să « j transferate de la un om la un gt.,p de oameni, un organ colectiv care ar fi Prezidiul. „Cind am prezentat această propunere, a arătat losip Broz Tito, am înțeles ca Prezidiul să aibă prerogativele președintelui republicii, funcția pe care o îndeplinesc eu în prezent. Am considerat că Prezidiul va cîștiga experiență practică prin participarea mea, cu condiția să am dreptul să transfer numeroase din aceste prerogativa asupra sa". Președintele Tito a relevat, apoi, că, în cadrul discuțiilor de pînă acum, majoritatea s-a declarat de acord ca el, în calitate de președinte al republicii, să fie și președintele acestui Prezidiu, ur- mînd, totodată, să fie ales și un vicepreședinte care să preia o serie de sarcini. „Cred că Prezidiul R.S.F.I.. imediat după crearea sa, va fi — desigur, împreună cu președintele republicii — un organ re- Bwa p^ezaptațiv,..al. suveranității țări!' noastre",: a (subliniat josip Broz Titb.El și-a ■ consacrat o parte din cu- vîntarea sa atitudinii față de clasa muncitoare, precum și relațiilor dintre clasa muncitoare și societatea iugoslavă în ansamblul ei. „Cînd vorbesc despre clasa muncitoare, mâ gîndesc la poporul muncitor, la toți cei care muncesc și creează". Apoi, referindu-se la muncitorii iugoslavi angajați • la lucru peste hotare, președintele Tito a spus : „Nu este ușor, tovarăși, să vezi că aproape un milion de oameni din țara noastră socialistă lucrează în diverse alte țări, creind surplusuri pentru capitaliști. Trebuie să fie create condiții pentru ca ei să revină și să fie folosiți în țară cît mai curind posibil". Președintele a declarat în continuare că trebuie să se permită muncitorilor cu veniturile cele mai mici să-și sporească cîștigurile și să se reducă discrepanțele existente în nivelul de trai. Iosip Broz Tito a recomandat ca în programul de stabilizare a economiei țării să se țină seama de toate aceste elemente.

★După cum informează agenția Ta- niug, Vecea Executivă Federală a R.S.F. Iugoslavia a sprijinit, în ședința sa de miercuri, proiectul legii constituționale privind prelungirea mandatului președintelui Republ . losip Broz Tito, pînă la 31 ai / 1971. '

BELGRAD 18 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la sesiunea Conferinței federale a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, consacrată examinării proiectului a- mendamentelor la constituție, președintele losip Broz Tito a subliniat că viitoarele amendamente constituționale, asupra cărora se va deschide o largă dezbatere publică, nu urmăresc numai înlăturarea unor fenomene negative, ci și dezvoltarea in continuare a societății socialiste iugoslave.„Adoptarea amendamentelor la constituție, a spus președintele Tito, este necesară din cauza acumulării contradicțiilor care au frînat dezvoltarea normală a țării noastre. Au existat neînțelegeri între republici, precum și o serie întreagă de probleme economice care urmează să fie rezolvate pe o bază nouă".Vorbitorul a menționat că amendamentele sînt consacrate, în principal, îmbunătățirii autoconducerii și , sporirii rolului clasei muncitoare în ( societatea iugoslavă. Arătînd că au fost înregistrate o anumită stagnare ll ijî -profeSțil .auțqcoi^iu,cerii, precum,, 11 și 'fenomene: ’de "telinocfație și birb-’- cratism, președintele Tito a subliniat că „adoptarea amendamentelor constituționale va acorda clasei muncitoare din Iugoslavia locul său de drept și-i va permite să se dezvolte cu succes".„Amendamentele la constituție, a spus în continuare Iosip Broz. Tito, vor urmări întărirea comunității noastre socialiste și nu slăbirea și dezintegrarea ei. Aceasta se va întări, de vreme ce noi vom fi înlăturat tot ceea ce a cauzat divergențe intre republici, ca și între federație și republici. Amendamentele propuse micșorează considerabil distanțele din sinul federației". Președintele Tito a scos apoi în evidență ca fiind deosebit de importantă stabilirea unor relații corespunzătoare între organismele republicane și cele federale Pentru acest motiv, un amendament nre- vede formarea Prezidiului R.S.F I. Reamintind că a făcut această propunere la Zagreb, președintele Tito a explicat că s-a gîndit cum poate fi asigurată continuitatea muncii și a afirmat : „Mi-ar place să mă retrag intr-o zi. Vă amintiți cuvintele mele", — adăugind că „omul ar trebui să se hotărască să se retragă singur dacă simte că povara de pe umerii săi este prea grea și să permită altora, mai tineri, să se ridice. Cînd spun aceasta, mă gîndesc la

, CAIRO 18 JAgerpres). — .Rreședin-i tele. Republicii, Arabe Unite, Anwar Sg^jjțh;a, pre?idgț miercuri o.rșuniprie la care au participat comandanții trupelor egiptene staționate de-a lungul liniilor de încetare a focului de la Canalul de Suez, precum și ministrul apărării, generalul Mohamed Fawzi. și șeful Statului Major al armatei egiptene, generalul Mohamed Sadek — anunță agenția M.E.N. A fost examinată situația militară. Potrivit agenției citate, această reuniune a inaugurat o serie de consultări pe care șeful statului egiptean le va avea în următoarele zile cu comandanții și ofițerii superiori ai armatei.LUNOHOD-1" IȘI CONTINUĂ CERCETĂRILE
la Piața comună

agențiile de presă transmit
a

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
S-au încheiat patru luni de ac
tivitate de cercetare științifică 
pe suprafața satelitului natural 
al Pământului a vehiculului au
topropulsat sovietic „Lunohod- 
1“. Inaugurînd activitatea celei 
de-a 5-a luni, selenemobilul a 
parcurs la 17 martie, in timpul 
celor 4 ore și jumătate de legă
tură prin radio cu Terra, o dis
tanță de 417 metri. Informațiile 
telemetrice și imaginile televiza
te transmise pe Pământ au per
mis să se determine dimensiunile 
exacte și configurația craterului

lunar, pe care „Lunohod-1“ a în
ceput să-l cerceteze încă din 
cursul zilei selenare precedente. 
La șfirșitul ședinței de legătură 
radio, lunomobilul s-a ridicat pe 
un perete al craterului ,oprindu- 
se pe o suprafață netedă de unde 
a transmis imagini panoramice 
ale peisajului înconjurător.

De la Centrul pentru legături 
cosmice la mari distanțe se re
latează că sistemele de bord și 

' aparatajul științific ale lui „Lu- 
nohod-1" funcționează normal. 
Vehiculul își continuă activitatea 
conform programului stabilit.

NEW YORK. — Ministrul de externe al Israelului, Abba Eban, a conferit joi cu secretarul general al O.N.U., U Thant. La ieșirea din palatul Națiunilor Unite, Abba Eban a declarat ziariștilor că a avut loc o discuție generală asupra evoluției situației din Orientul Apropiat. Este prima întrevedere dintre U Thant și Abba Eban după apelul adresat de secretarul general al O.N.U. ca Israelul să-și reconsidere refuzul de a se retrage din teritoriile arabe ocupate.

Democratică
Yemenului
scrisorile

de acreditare18 (Agerpres). — La 17 mar-ADENtie a.c., ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Democratică și Populară a Yemenului, Titus Sinu, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Consiliului Prezidențial al Republicii, Salem Robaya Aii. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire cordială privind stadiul și perspectivele dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.
CUBA: zafra 1971

Al treilea milion

OSLO 18 (Agerpres). — Noul guvern norvegian intenționează să propună Stortingului recunoașterea Re
publicii Democrate Vietnam, a declarat joi premierul Trygve Bratelli, prezentind în parlament declarația- program a cabinetului său social-democrat. Cu toate că social-democra- ții nu sînt majoritari în parlament (ei dețin 74 din cele 150 de mandate), la Oslo se apreciază că propunerea premierului Bratelli. formulată de Partidul muncitoresc cu un an în urmă, are mari șanse să fie aprobată, numeroși deputați liberali pronunțîndu-se deja și ei în favoarea recunoașterii R.D. Vietnam. Premierul norvegian a precizat că guvernul său va continua negocierile în vederea aderării la Piața comună, ceea ce. se apreciază la Oslo, îi va crea serioase dificultăți. în afara faptului că unele partide politice norvegiene își mențin opoziția față de aderarea la C.E.E., ideea integrării este respinsă de opinia publică.Pe plan intern, atenția guvernului va fi concentrată asupra evoluției preturilor și activității economice. Guvernul a declarat că politica sa petrolieră, legată de exploatarea bogatelor zăcăminte de petrol descoperite în Marea Nordului, se va baza pe apărarea intereselor naționale.

Ministrul poștelor și tele
comunicațiilor al României, Mihai Bălănescu, și ministrul federal al poștelor și telecomunicațiilor al Cehoslovaciei, Karel Hoffmann, au semnat joi la Praga un 'acord de colaborare bilaterală care reglementează efectuarea serviciilor de poștă și telecomunicații între cele două țări.

Un acord privind colabo
rarea dintre asociațiile de 
cineaști din România și 
Ungaria pe anb —1972 a ^03*;semnat la Budapesta. Din partea română, acordul a fost semnat de Fran- cișc Munteanu, vicepreședinte al Asociației cineaștilor, iar din partea ungară de Felix Mariassy, împuternicit al Uniunii cineaștilor. Acordul prevede organizarea de festivaluri cinematografice și schimburi de filme și de. delegații între cele două părți.

La Santiago de Chile au 
sosit reprezentanții R. D. 
Vietnam care vor c°mPune per_ sonalul misiunii comerciale a R. D. Vietnam în Chile.

HAVANA 18 Corespondentul A- gerpres, V. Stamate, transmite : La Havana s-a anunțat realizarea celui de-al treilea milion tone de zahăr din cadrul zafrei anului 1971. Datorită creșterii randamentului și a productivității muncii, pentru obținerea celui de-al treilea milion au fost necesare numai 23 de zile, cu patru zile mai puțin decît pentru cel de-al doilea. Procentajul de zahăr extras din trestie a crescut în această perioadă de la 12,1 la sută la 12,5 la sută. O particularitate a zafrei din acest an o constituie eforturile de folosire la maximum a materiei prime.

JAPONIA în preajma alegerilor localeTOKIO 18 (Agerpres). — în 18 prefecturi din Japonia a fost declanșată miercuri campania electorală pentru alegerile locale de la 11 aprilie. în cursul acestui scrutin vor fi desemnați noii guvernatori, primarii unor mari orașe și membrii adunărilor legislative din 5 orașe importante ale țării, inclusiv Tokio. Actualul guvernator al orașului Tokio, Ryokochi Mi- nobe, care candidează pentru al doilea mandat, a fost prezentat alegăto-

rilor da către Sanzo Nosaka și To- momi Narita, președinții. P. C. din Japonia și, respectiv, P. S. din Japonia, partide care sprijină realegerea sa. Cu acest prilej, Sanzo Nosaka a lansat un apel forțelor politice din capitală, de a milita pentru menținerea orientării de stînga, progresiste, a administrației inaugurate acum patru ani prin alegerea lui Mi- nobe în postul de guvernator.

0 reuniune a specialiști
lor din unele țări socialiste în domeniul cercetărilor meteorologice în cadrul programului „intercos- mos" a avut loc in prima jumătate a lunii martie la Potsdam. Experți din Bulgaria, Cehoslovacia. R.D.G., Polonia, România, Ungaria și U.R.SiȘ. au analizat rezultatele obținute în cursul , anului trecut în cercetările comune în atmosfera pînă la 100 km și au elaborat programe pentru activitatea în perioada 1971—1975. Parti- cipanții la sesiune au discutat, de asemenea, aspectele științifice și tehnice ale unei rețele de rachete-sonde.

La Varșovia a 50811 într_o vizită oficială, ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Ivan Bașev. în cursul convorbirilor, care au început joi intre oaspetele bulgar și ministrul polonez al afacerilor externe, Ștefan Jedrychowski, sînt abordate aspecte ale relațiilor dintre cele două țări și unele probleme internaționale.
Agenția China Nouă ln~ formează că la 17 martie un avion militar al S.U.A. a pătruns în spațiul aerian al R. P. Chineze, în provincia Guandun. Un purtător de cuvînt Ministerului Afacerilor Externe R. P. Chineze a fost împuternicit dea un avertisment în legătură acest act provocator.

al al să cu
de

CONGRESUL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE 
A PARTIZANILOR ITALIENIStrăzile principale ale orașului italian Bologna, centru cu puternice tradiții democratice și antifasciste, sînt pavoazate în mod sărbătoresc. Aci s-au întrunit joi, într-o: sală din Via Lame, peste 600 de delegați și invitați din întreaga Italie, re'pre- zentind pe cei reuniți în cadrul Asociației naționale a partizanilor italieni (A.N.P.I.), toate forțele politice antifasciste și pe luptătorii din rezistență. In sală se aflau, de asemenea, delegații ale principalelor partide politice, ale sindicatelor și organizațiilor de tineret democratice din Italia, precum și reprezentanți ai mișcărilor de partizani și luptători din rezistență din numeroase țări europene.Din țara noastră participă tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Comitetului. Executiv al C.C. al P.C.R., al Comitetului foștilor luptători antifasciști din România.întrunit într-un moment de mare importanță în viața politică a Italiei, cind forțele democratice își string tot mai mult rîndurile în lupta împotriva uneltirilor și atentatelor grupărilor neofasciste, Congresul A.N.P.I. va analiza activitatea sa de pînă acum în lumina proble-

melor ce se pun astăzi în fața asociației și va trasa orientarea în lupta împotriva reînvierii violenței fasciste.In cadrul lucrărilor congresului, Arrigo Boldrini, președintele A.N.P.I.. a prezentat un amplu raport.Congresul se va încheia duminică printr-o mare demonstrație antifascistă și antiimperialistă, care va avea loc în Piazza Maggiore.
N. PUICEABologna, martie 1971.

Congresul T. U. C.In orașul Croydon, din apropierea Londrei, s-au deschis joi, în prezența a peste 1 000 de delegați, Congresul extraordinar al T.U.C. (Congresul sindicatelor britanice). — în cuvîntul rostit cu acest prilej Vic Feather, secretarul general al T.U.C., a cerut guvernului britanic să abandoneze proiectul de lege asupra reformei structurii sindicale. El a relevat, totodată. decizia Consiliului general al T.U.C. de a respinge orice formă de colaborare cu guvernul. Vic Father a cerut delegaților prezenți să mențină frontul unit în fața amenințării la care sînt supuse sindicatele.(Agerpres)
ANGLIA

Două milioane de greviștiLONDRA 18 (Agerpres). — Peste două milioane de oameni ai muncii din Marea Britanic au declarat joi grevă, pe timp de 24 de ore. în semn de protest împotriva legislației anti-
La Havanaa fost aProbataGuvernul revoluționar al Republicii Cuba și semnată de președintele țării, Osvaldo Dorticos, o nouă lege, care stabilește dreptul cetățenilor cubanezi la muncă și, în același timp, îi obligă creze în prevede lor carefolos obștesc.proiectul de lege a fost dezbătut de oamenii muncii cubanezi, primind deplina lor adeziune.

pe cei apți de muncă să lu- economia națională. Legea măsuri împotriva persoane- se sustrag de la munca de Timp de patru luni.

CHILE: Noi măsuri pentru naționalizarea
industrieiSANTIAGO DE CHILE 18 (Agerpres). — Guvernul chilian a preluat controlul deplin al exploatării celor mai mari mine cuprifere ale țării — „Chuquicamata" și „El Salvador". Anunțind hotărirea guvernului, ministrul minelor. Orlando Cantuarias, a declarat că această măsură a fost

cupruluinecesară pentru a proteja rezervele de cupru împotriva unei exploatări iraționale și a combate actele de sabotaj la care s-au dedat unele companii străine după ce președintele Allende a făcut cunoscută intenția de a naționaliza industria cuprului.

sindicale a guvernului conservator. Potrivit agenției U.P.I.. aceasta este 
cea mai mare acțiune grevistă ce a 
avut Ioc in Marea Britanie de Ia 
greva generală din 1926. Majoritatea 
uzinelor constructoare de automobile 
și de mașini-unelte, șantierelor na
vale, docurilor și altor întreprinderi 
au fost închise. De asemenea, la Londra nu a apărut nici unul din cele zece principale cotidiene britanice.Greva muncitorilor britanici reprezintă. totodată, un protest împotriva politicii economice a guvernului. Ministrul pentru problemele forței de muncă și productivității. Robert Carr, a declarat miercuri seara în Camera Comunelor că „aceasta este, 
în realitate, o grevă politică".
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