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Naționale
asupra acestui

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Agerpres)

la aceeași publicație, cărora le-a acordat un interviu.A fost de față Constantin Mi- tea, consilier la C.C. al P.C.R.

■

care a iubit și iubește munca; dreptatea și a dorit întotdeauna și trăiască în colaborare cu toate popoarele lu- numeroși in- de instituții obștești, acti-

M.A.N. care de lege supus

Vineri la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene- ’ ral al Partidului Comunist mân, președintele Consiliului
Stat, a primit pe Paul Bernetel, re- dactor-șef al revistei „Jeune A- frique", și pe G. Toumi, redactor

■

Ziariști de la revista „Jeune Afrique”

IIICuvîntarea tovarășului
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Vineri după-amiază, în Mare a Palatului Republicii, avut loc ședința festivă de deschidere a celei de-a doua Conferințe naționale a Organizației Pionierilor, eveniment cu semnificație majoră în viața purtă- . terilor cravatelor roșii, a cadre- ' lor de educatori, a tuturor celor chemați să pregătească pentru muncă și viață noile generații — nădejdea și schimbul de mîi- ne al patriei, viitorii constructori ai socialismului și comunismului în România.în sală domnește o atmosferă caldă, de un vibrant și cuceritor entuziasm tineresc.Pionierii și educatorii au din nou satisfacția de a primi în mijlocul lor pe conducătorii partidului și statului, dovadă strălucită a grijii părintești cu care partidul și guvernul nostru, înțregul popor, se preocupă, zi de zi, de problemele educației celor tineri în spiritul înălțătoarelor idei ale socialismului, ale dragostei nețărmurite față de patrie.
în această ambianță însufle

țită, sosesc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Iile Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, *Gheor-’ 
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Petre 
Blajovici, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Patllineț, Ion Stănescu.Conducătorii de partid și de 
stat sint salutați de Mircea Ma- lița, ministrul învățămîntului, Dan Marțian, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Virgiliu Radulian, președintele Consiliu
lui național al Organizației Pionierilor.în întîmpinarea oaspeților au venit, cu inimile pline de bucurie, numeroși pionieri, care înconjoară cu manifestări cărcate de Unul dintre de tovarășul inmînindu-i conferinței Alți copii, celorlalți, conducători.Ora 17.00. începe Conferința națională a Organizației Pionie- a de în- Și

îi în- stimă și prețuire, pionieri se apropie Nicolae Ceaușescu, prima insignă a organizației lor. înmînează insigne
rilor.. Apariția în prezidiu conducătorilor de partid și stat este marcată de vii și delungi aplauze, de ovații urale.La lucrări iau parte delegați 
ai celor 1 600 000 de pionieri din Întreaga țară, comandanți de unități și detașamente pionierești, tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, cadre didactice, muncitori din întreprinderile bucu- reștene, elevi.La ședința festivă inaugurală participă, de asemenea, membri
(Continuare în pag. a XH-a)

Dragi tovarăși,Scumpi prieteni, pionieri și școlari,Conferința națională a Organizației Pionierilor — care reunește în rîndurile sale peste 1 600 000 de școlari din România — constituie un eveniment, de seamă în viața pionierilor, a tuturor școlarilor patriei noastre, socialiste, cu atît mai mult cu cît pentru prima dată s-au reunit și pionierii înșiși în sfatul lor pentru a discuta și a-și aduce contribuția la bunul mers al organizației lor ; acesta este un semn al profundelor transformări democratice din țara noastră, al faptului că în toate problemele privind dezvoltarea țării, partidul, guvernul patriei noastre se consultă cu oamenii muncii, inclusiv cu pionierii în problemele care-i privesc pe ei. 
(Aplauze puternice).Doresc să vă adresez, dragi pionieri, calde felicitări și un salut fierbinte, să va îmbrățișez în numele conducerii noastre de partid și de stat care privește pe toți copiii patriei^ ca pe copiii săi. (A- 
plaiize prelungite).De asemenea, adresez în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului un salut din inimă comandanților unităților și detașamentelor de pionieri, .tuturor cadrelor didactice participante la Conferința națională, care muncesc cu dăruire și pasiune pentru educația celor mai tinere vlăstare ale României socialiste. (Aplauze puternice).Conferința și secțiunea pionierilor își țin lucrările în zilele cînd-Marea Adunare Națională, forul. suprem al țării, a adoptat planul de dezvoltare a economiei naționale pe 1971—1975, ale cărui prevederi sînt menite să ducă la înfăptuirea o- biectivelor trasate de Congresul al X-lea, la realizarea programului făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Vii 
aplauze). Noul plan cincinal deschide nemărginite perspective de progres și înflorire a patriei noastre ; îndeplinirea sa va asigura ridicarea bunăstării întregului popor, va crea condiții pentru o viață tot mai îmbelșugată și fericită tuturor copiilor, întregului tineret al patriei noastre. (Aplauze prelungite).Voi, copiii de azi ai țării, aveți fericirea de a vă fi născut și de a crește în anii celor mai profunde transformări înnoitoare care s-au petrecut vreodată în existența milenară a României. Țara întreagă este un nemărginit șantier pe care se ridică, prin munca e- roică, avîntată, a părinților voștri — muncitori, țărani, intelectuali, fără deosebire de naționalitate — luminosul edificiu al socialismului, o civilizație materială și spirituală superioară, se pun temeliile de granit ale viitorului fericit, ai cărui principali beneficiari veți fi 
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voi înșivă, pionierii de' astăzi. (A- 
plauze puternice, prelungite). Se poate spune că voi creșteți o dată cu țara, care parcurge într-un an cît odinioară în douăzeci de ani, asemenea lui Făt-Frumos din poveste, dar cu mult mai iute. Aș putea spune că pațria în care trăiți crește chiar mult mai repede decît voi, devenind pe zi ce trece mai îmbelșugată, mai puternică, mai înfloritoare. Și aceasta datorită muncii eroice a poporului nostru. 
(Aplauze puternice). Dar, totodată, trebuie spus că cei care fac patria noastră să crească într-un ritm așa de rapid sînt comuniștii, este partidul, — conducătorul întregii noastre națiuni socialiste, care și-a identificat existența cu însăși cauza socialismului și comunismului în România. (Aplauze prelungite).Voi, dragi copii, puteți fi mîn- dri că v-ați născut într-o țară liberă și independentă, într-o societate în care au fost lichidate pentru totdeauna asuprirea omului de către om, dominația unui grup restrînș de exploatatori care stii- pîneău bogățiile țări'i și' își.'însușeau bunurile dobîndite prin truda oamenilor muncii. Poporul român, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea partidului comunist, și-a cucerit prin luptă grea libertatea și independența, a devenit pe deplin stăpîn în țara sa, pe destinul său, pe bogățiile țării și pe roadele muncii sale, fău- rindu-și în mod conștient propria sa istorie, propriul său viitor fericit. (Vii aplauze). V-ați născut și creșțeți într-o țară hărăzită de natură cu neasemuite frumuseți, într-o țară cu o istorie glorioasă, plină de lupte eroice pentru a- părarea gliei strămoșești, pentru neatîrnare, pentru păstrarea ființei naționale, pentru progres social și pentru o viață mai bună, pentru socialism. (Aplauze prelun
gite). Sînteți fiii unui popor harnic și talentat, cu ardoare pacea, care dorește să și prietenie mii, să-și aducă contribuția la progresul umanității, la dezvoltarea științei și culturii universale, la cauza păcii în lume. (Aplauze pre
lungite). Sînteți fiii României noi care dezvoltă colaborarea și prietenia cu toate țările socialiste, întărește solidaritatea cu popoarele ce luptă pentru eliberarea lor națională și socială, extinde colaborarea cu toate statele lumii, contribuind astfel la instaurarea în lume a unei ere a colaborării și păcii. (Vii aplauze). Pentru această politică închinată marilor idealuri de progres, colaborare și pace internațională, pentru politica sa internă corespunzătoare . aspirațiilor și intereselor vitale ale poporului, țara noastră se bucură, marea familie a popoarelor 

lumii, de stimă și considerație, de un binemeritat prestigiu, are prieteni pe toate meridianele lumii. 
(Aplauze puternice).Mă adresez vouă, dragii mei prieteni pionieri și școlari : părinții voștri, întreaga societate, partidul și statul vă înconjoară cu grijă și dragoste, fac totul pentru ca viața voastră să fie lipsită de griji, pentru ca voi să vă bucurați de o copilărie fericită, șă vă dezvoltați în condiții de pace. (Aplauze prelungite). An de an crește numărul școlilor de toate gradele, al căminelor și grădinițelor de copii ; sînt cheltuite sume tot mai mari pentru buna desfășurare a învățămîntului, pentru asistența medicală a copiilor, pentru recreația și odihna lor în taberele de la munte și de la mare. începînd din luna septembrie a acestui an, partidul și guvernul au luat măsura de a majora, înaintea termenului prevăzut de planul cincinal, fondurile destinate alocației pentru copii, s-au introdus alocații pentru fiii țăranilor cooperatori — măsură de care beneficiază 'milioane de familii și care se răsfrînge în îmbunătățirea condițiilor de viață ale fiecărei familii, ale fiecărui copil, al patriei noastre. (Aplauze puternice).întreaga politică promovată de partid și guvern pentru a asigura un trai material mai burf copiilor, tineretului, pentru a dezvolta și perfecționa posibilitățile de instrucție publică, oglindește grija neslăbită, primordială a statului nostru socialist pentru creșterea u- nor noi generații puternice, viguroase, sănătoase din punct de vedere fizic și spiritual. Aceasta este expresia înaltei răspunderi cu care partidul comunist acționează pentru a asigura însuși viitorul națiunii noastre socialiste, dezvoltarea ei ascendentă prin urmași în stare s-o ridice pe culmile luminoase ale comunismului. (Vii 
aplauze). Vă chem pe voi, dragi prieteni, să răspundeți acestei înalte preocupări, acestei griji pline de căldură, învățînd, învățînd și iar învățînd, -însușindu-vă cu neobosită sîrguință comorile științei și culturii. Iubiți-vă părinții care muncesc pentru voi, iubiți partidul comunist care vă asigură o viață fericită, un viitor luminos, iubiți patria noastră socialistă în care v-ați născut și pe care trebuie să o slujiți de-a lungul întregii voastre vieți, să o faceți tot mai frumoasă, tot mai înfloritoare ! 
(Aplauze prelungite).Vorbind de realitățile actuale, de ambianța în care vă dezvoltați astăzi, este, bine să ne reamintim și de trecut, pentru că viața nu a fost întotdeauna așa pe meleagurile țării noastre. Odinioară milioane de copii ai muncitorilor și ță-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit vineri după- amiază delegația Partidului Socialist Popular din Norvegia, condusă de tovarășul Finn Gustavsen, președintele partidului, care se află în vizită în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.Delegația este formată din tovarășii Berge Furre și Ola Bonnevie, vicepreședinți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.S.P. din Norvegia, Odd Nordheim, membru al Comitetului Executiv al C.C. al

sesiunii
Vineri, dimineața, in cea de-a treia zi a lucrărilor Marii Adunări Naționale, deputății au trecut la dezbaterea unor legi de o deosebită importanță pentru perfecționarea, în continuare, a întregii vieți politice, economice și sociale a țării.întimpinați cu puternice aplauze, în sala de ședințe sosesc conducătorii partidului . și statului, tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu.La lucrări participă vitați — conducători centrale și organizații viști de partid și de stat, personalități ale vieții economice, științifice și culturale, ziariști.Se află, de asemenea, printre invitați, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, precum și corespondenți ai presei străine.Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitcc, deschide lucrările sesiunii.în continuarea ordinii de zi, tovarășul Mihai Marinescu, vicepreședinte al Qonsiliului de Miniștri, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, prezintă expunerea la proiectul de lege cu privire la gospodărirea fondurilor fixe,, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-ma-
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P.S.P. din Norvegia, și Birgit Lau- dal, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.S.P. din Norvegia.La primire au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R, Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Miron Nicolescu, membri ai C.C. al P.C.R.

terială, iar deputatul Virgil Pîrvu, vicepreședinte al Comisiei economi- co-financiare, expune raportul corni- •. siilor permanente ale au examinat proiectul dezbaterii.La discuția generală proiect de lege iau cuvîntul ministrul energiei electrice, Octavian Gro
za, deputății Vasile Rus, prim-secre- tar al Comitetului municipal Tg. Mureș al P.C.R., primarul municipiului, și Aure! Lăpușcă, director general al Centralei de minereuri neferoase-Deva.Proiectul de lege este discutat apoi pe articole și supus- votului secret al deputaților.Marea Adunare Națională adoptă, cu amendamentele făcute de depu- tați, Legea cu privire la gospodărirea 
fondurilor fixe, resurselor materiale 
și aprovizionarea tehnico-materială.La următorul punct de pe ordinea de zi, deputatul Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, prezintă expunerea la proiectul de lege cu privire la cetățenia română. Raportul comisiilor permanente ale M.Â.N., care au examinat proiectul de lege, este expus de deputatul Mihail Ghelmegeanuț vicepreședinte al. Comisiei juridice.La discuția asupra acestui proiect de lege iau cuvîntul deputății Mircea Rebreanu, jurist, Hans Mihail Well- 
mann, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană-Mureș, și Miron 
Constantinescu, președintele Academiei de științe sociale și politice.Ținind seama de propunerile făcute ca proiectul de lege să fie îmbunătățit și completat, Marea Adunare Națională a hotărît prin vot deschis să amine discutarea lui pînă în luna decembrie.

L ® G E A
privire la organizarea

și conducerea unităților
socialiste de stat

Excelenței Sale Domnului WILLY BRANDT
cancelar federal

BONNAflînd cu bucurie că v-a fost decernat înaltul Premiu Nobel pentru pace pe anul 1971, expresie a recunoașterii eforturilor dumneavoastră ■ pentru pace și înțelegere între statele și popoarele europene, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu acest prilej, sincerele mele felicitări.
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Cu acest prilej a avut loc o informare reciprocă asupra activității celor două partide. Subli- niindu-se relațiile tovărășești exis- * tente între P.C.R. și P.S.P. din Norvegia- s-a manifestat dorința de dezvoltare a • acestora, precum și a raporturilor dintre România și Norvegia, corespunzător intereselor reciproce, cauzei înțelegerii, securității și colaborării internaționale.întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

La ultimul punct înscris pe ordinea de zi, deputatul Constantin Stă- 
• tescu prezintă expunerea la proiectul*' de lege pentru organizarea șl funcționarea Consiliului Legislativ. Deputatul Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice, prezintă apoi raportul acestei comisii la proiectul de lege în dezbatere.La discuția generală participă deputății Emilian Nucescu, președintele Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste România, și Emil Bobu, prim-secretar a} Comitetului județean Suceava al P.C.R., președintele consiliului popular județean.Ea discuția pe articole se fac a- mendamente.Supusă votului secret al deputaților, Marea Adunare Națională a- doptă Legea pentru organizarea și 

funcționarea Consiliului Legislativ.La amiază, lucrările in plen ale celei de-a șaptea sesiuni .a celei de-a Vl-a legislaturi a Marii Adunări Naționale s-au încheiat, urmînd ca în perioada următoare comisiile permanente ale M.A.N. să analizeze proiecte de legi Marii Adunări ședință plenară să fie anunțată
alte primite la Biroul Naționale. Viitoarea a sesiunii urmează din timp.

★
In timpul pauzelor lucrărilor, conducătorii de partid și de stat, ceilalți deputați au vizitat expoziția „Dezvoltarea economico-socială a Republicii Socialiste România în perioada 1971—1975“, organizată, cu prilejul sesiunii, în incinta Palatului Marii Adunări Naționale. Expoziția cuprinde machete, hărți și grafice care ilustrează principalele prevederi ale planului cincinal pe ansamblul economiei, pe ramuri de producție, pe județe.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege 

privind producerea, folosirea 
și controlul calității semințelor 

și a materialului săditor 
pentru producția agricolă vegetală 

prezentată de tovarășul losif Banc

sirea și controlul calității semințelor ț și materialului săditor, considerind că prin aplicarea ei se aduce o mare contribuție la îndeplinirea sarcinilor ce revin agriculturii.

Vă rog să-mi permiteți ca. din însărcinarea Consiliului de Miniștri, să vă prezint spre examinare și adoptare proiectul de lege privind producerea, folosirea și controlul calității semințelor și a materialului săditor pentru producția agricolă vegetală.Acest proiect de lege se înscrie în complexul de măsuri, inițiat de conducerea partidului și statului nostru, pe linia îmbunătățirii conducerii, planificării și' organizării producției agricole.După cum vă este cunoscut, anul acesta pe ogoarele patriei s-au obținut recolte mai bune ca în anii anteriori. Ele nu sînt însă la nivelul marilor posibilități de . care dispune agricultura noastră socialistă.Tn conformitate cu prevederile legii pentru adoptarea planului cincinal, în perioada 1971—1975 produc- t ția globală agricolă urmează să * crească în medie cu 36—49 la,. sută față de cincinalul anterior.Pentru obținerea acestui spor de producție, în planul cincinal s-au prevăzut mijloacele materiale și financiare necesare. în agricultură se vor investi peste 100 de miliarde de lei, din care peste 80 de miliarde din fondurile centralizate ale statului. Agricultura va fi dotată în acest cincinal cu mijloace mecanice mal multe, mai diversificate, cu un randament sporit, care vor permite executarea lucrărilor agricole în perioade opdme si de caUtate' mai bună.Se vor extinde substanțial lucrările de îmbunătățiri funciarei îndiguiri, desecări și combaterea eroziunii solului. La sfîrșitul anului 1975 vom avea peste 2 100 000 hectare a- menajate pentru irigații, unitățile a- grieolei vor primi cantități mai mari de substanțe, chimice pentru creșterea fertilității ogdâîefdr și coihbntei'fea măi eficientă a bolilor și dâțfaăt&rr- lor care dijmuiesc recoltele.Pămîntul țării noastre și baza materială de care dispunem pot aduce un' randament tot mai sporit prin folosirea unor semințe și material săditor de calitate superioară.Experiența îndelungată a demonstrat că sămînța are un rol hotărîtor în obținerea de recolte bogate. Factor important în cadrul măsurilor de îmbunătățire a tehnologiilor de cultură, sămînța și materialul săditor reprezintă una din căile cele mai economice de sporire a producției. O sămînță bună din soiuri de înaltă productivitate pune în valoare fertilitatea naturală a pămîntului, ridică eficiența mecanizării, chimizării și irigării.Cu toate că s-au obținut cîteva rezultate bune în domeniul, producerii semințelor, mai avem foarte multe

de făcut pentru a fi la nivelul sarcinilor mereu crescînde.Situația nesatisfăcătoare care exiș- tă în prezent în domeniul producției de semințe a fost semnalată și criticată de multe ori de conducerea partidului, de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu care ne-a dat prețioase indicații cu privire la organizarea unui sistem rațional de producere și folosire a semințelor și a materialului săditor.Proiectul de lege privind producerea, folosirea și controlul calității semințelor și materialului săditor. pe care vi-1 prezint, constituie cadrul juridic al acestui sistem, absolut necesar în etapa actuală de dezvoltare a producției agricole din țara noastră.Caracteristica de bază a proiectului de lege o constituie organizarea producerii și folosirii semințelor și a materialului săditor ca un sistem unitar. Prin această concepție unitară se urmărește menținerea potențialului biologic de producție al soiurilor și hibrizilor la nivelul pe care l-au avut la introducerea lor în cultură.Proiectul de lege stabilește că Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor răspunde de asigurarea cantitativă și calitativă a semințelor și a materialului săditor, necesare realizării planului de producție pe întreaga a- gricultură.Proiectul de lege subliniază rolul esențial al științei și precizează sarcinile ce revin Academiei de Științe Agricole și Silvice, institutelor de cercetări și stațiunilor experimentale în crearea unor soiuri noi, cu însușiri calitative superioare, corespunzătoare condițiilor... tehnice.. în, permanență perfecționare. J '.IffVsâopuî satisfacferif'.'Bit iifihillaă-'< pline a cerințelor pi-oducției, proiectul de lege stabilește cele mai importante însușiri care trebuie să caracterizeze noile soiuri.în legătură cu aceasta, un element important îl constituie precizarea că noile soiuri trebuie să asigure un spor de producție de cel puțin 10 la sută față de soiurile aflate în cultură și cu calități superioare. în felul acesta, cercetarea nu-și va irosi forțele cu obiective minore, ci va urmări obținerea de indicatori de producție și de calitate net superiori celor actuali.Răspunderea pentru introducerea în producție a noilor soiuri- și hibrizi revine ministerului prin Comisia de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor.Proiectul de lege definește sub raport juridic noțiunile de „sămînță“ și „material săditor" și precizează

faptul că sămînța este rezultatul unui proces continuu/de menținere și de îmbunătățire a soiului și hibridului, proces care începe în unitățile de cercetare și continuă în cele de producție.Semințele din categoriile biologice superioare, care necesită o tehnologie specială, vor fi produse numai de institutele de cercetări și de stațiunile experimentale. înmulțirea lor se va face în ferme specializate ale întreprinderilor agricole de stat și ale cooperativelor agricole de producție.Pentru a se asigura obținerea de producții mari și de bună calitate, legea prevede pentru toți producătorii obligațța de a folosi la însămin- țări sau plantări numai semințe și material săditor din soiuri și hibrizi valoroși, înscriși în registrele oficiale de stat.Intrucît in procesul de producere, înmulțire, condiționare, prelucrare, păstrare și în circulația semințelor și a materialului săditor pot surveni abateri de la normele tehnice, ministerului îi revine sarcina executării. controlului prin Inspecția de stat pentru calitatea semințelor și a materialului săditor.Inspecția va efectua recunoașterea In cîmp a culturilor pentru sămînță, controlul respectării tehnologiei de producere, controlul calității semințelor, al stării fitosanitare a acestora și va elibera certificate de calitate.Proiectul de lege stabilește răspunderile de natură disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală, care revin unităților sau persoanelor ce se fac vinovate de ne- respectarea prevederilor legii.îmi ..exprim convingerea . că,{ip.îip,.. adoptarea •legii pe care - v-am pre-- z'eOrpr,.^;'privire l^piji-odp,ceșț-^ folosirea și controlul calității semințelor și materialului săditor, Marea Adunare Națională pune la dispoziția organelor administrației de stat, organelor de conducere din agricultură, specialiștilor și tuturor lucrătorilor de pe ogoare un instrument eficace cu ajutorul căruia vor putea fi luate asemenea măsuri care să ducă la sporirea producției, la îmbunătățirea calității produselor și ridicarea eficienței acestora, în conformitate cu cerințele actuale ale dezvoltării agriculturii și ale întregii noastre economii naționale.In numele conducerii Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, al tuturor specialiștilor și lucrătorilor din agricultură, vă asigurăm că vom lua toate măsurile necesare și vom acționa cu fermitate pentru ca prevederile legii să fie aplicate și respectate întocmai.

Luind cuvîntul, deputatul GhCOt* 
ghe Goina * spus: Proiectul de lege pe care îl dezbatem astăzi stabilește criterii precise, justificate, a căror respectare sînt convins că va înlătura neajunsurile. Consider însă necesar să fac în această direcție cîteva propuneri. Socot ca producerea semințelor să fie încredințată unităților de stat și. cooperativelor agricole, care au condiții pentru aceasta, precum și cadre de specialitate și forță de muncă corespunzătoare. Propun ca specialiștii din aceste unități — însărcinați cu producerea semințelor — să. nu aibă alte însărcinări și, periodic, să fie in- struiți la nivel județean sau republican pentru a cunoaște cît mai temeinic tehnica producerii semințelor. Aceștia să asiste la toate lucrările reclamate de culturile respective, inclusiv la depozitarea lor.Cred că ar fi bine ca în cadrul fiecărui consiliu intercooperatist să fie cel puțin o cooperativă care să asigure semințele necesare pentru toate, cooperativele din raza consiliului.Socotesc că. trebuie să existe 'și o repartizare mai justă a sarcinii de asigurare a seminței pe sectoare, iar unitățile producătoare de semințe să producă în mod deosebit semințe din - speciile deficitare (trifoliene, cine- pă, fasole). >Ar fi cît se poate de nimerit ca aceste unități să constituie puncte de sprijin pentru stațiunile experimentale și institutele de cercetări agronomice. In felul acesta, oamenii de știință ar putea .contribui din plin la asigurarea unor cantități însemnate de semințe de înaltă calitate biologică. Cred, de asemenea, că este necesar ca direcțiile generale agricole județene să răspundă de' asigurarea semințelor de soi pentru toate . culturile, solidar cu unitățile producătoare de semințe.Cunoscînd că . sintem' deficitari la producția semințelor trifoliene, consider necesar ca legea să cuprindă ca dispoziție obligatorie producerea și asigurarea de semințe de trifoliene în toate unitățile agricole.In cuvîntul său, deputatul Nico
lae Giosan *arâtet că asi«urar“l unităților agricole cu semințe și material săditor de calitate din soiuri valoroase constituie unul din elementele determinante ale producției a- gricole.La noi în țară, ca urmare a eforturilor făcute de stat, a muncii perseverente a cercetătorilor, au fost introduse și generalizate în' producție, soiuri și hibrizi valoroși, îndeosebi la porumb, floarea-sbarelui și sfeclă de zahăr, care au contribuit la sporirea recoltelor. Anul acesta au fost omologate noi soiuri și hibrizi la mai multe plante, superiori celor ce se află în cultură.-Concomitent, vs-au luat măsuri în . vederea înmulțirii cît. mai repede .alaceștor soiuri, ca Și; a ce-, lor .provenițe'din import, aStțel'îricft. agricultGrȘț; să’ poată dispune'di semințele necesarei "WP "'■■'In repetate rînduri, conducerea partidului nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu; a criticat lipsurile ce se manifestă în munca de creare a soiurilor noi și în producerea de sămînță. Vreau să subliniez, și cu a- ceastă ocazie caracterul profund constructiv al acestor critici, valoarea deosebită a indicațiilor date, strîns legate de nevoile actuale și de perspectivă ale agriculturii noastre socialiste. Aceste indicații au constituit pentru noi obiectul unor temeinice analize pentru orientarea activității de cercetare, pentru perfecționarea metodelor de muncă.

cu privire la gospodărirea fondurilor

și aprovizionarea tehnico-materială
prezentată de tovarășul Mihai Marinescu

RAPORTUL COMISIILOR 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
prezentat de deputatul Dumitru ColiuComisia pentru agricultură și silvicultură și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale, în urma examinării și dezbaterii proiectului de lege privind producerea, folosirea și controlul calității semințelor și materialului săditor pentru producția agricolă vegetală, au apreciat unanim că, în condițiile intensificării producției agricole din țara noastră, reglementarea propusă din proiectul de lege reprezintă o necesitate obiectivă pentru realizarea sarcinilor de producție stabilite pentru agricultură prin planul cincinal — adoptat în actuala sesiune de către Marea A- dunare Națională — și dezvoltarea în ritm susținut a producției agricole.Dezbaterile din comisii au scos în evidență faptul că prevederile referitoare la răspunderea ce revine Ministerului Agriculturii, Industriei A- limentare, Silviculturii și Apelor, ca organ central, și Academiei de științe agricole și silvice pentru producerea de sămînță £i material săditor din categoriile biologice superioare,

înmulțirea acestora în ferme specializate și loturi semincere, în unități agricole de stat și cooperative agricole, împreună cu reglementările privind modul de constituire a fondului de semințe, contractarea, circulația $i folosirea lor și a materialului săditor sînt de natură să contribuie la o mai bună aprovizionare a unităților agricole de producție cu material pentru semănat și plantat, de autenticitate și valoare biologică garantate.De asemenea, s-a subliniat însemnătatea deosebită a prevederilor stabilite în proiectul de lege privind sprijinul acordat de stat, prim baza materială creată în acest scop, asistența tehnică de specialitate, prețuri remuneratorii pentru unitățile care le produc și acoperirea unei părți din cheltuielile de producție, la unele semințe livrate cooperativelor agricole, sub formă de subvenție.Reglementarea cu privire la controlul pe toate fazele de producere, păstrare, comercializare și folosire a

Din cuvîntul participanțilorDupă ce a subliniat necesitatea asigurării unităților agricole cu soiuri și semințe de înaltă productivitate, succesele înregistrate în acest domeniu de către oamenii de știință, precum și necesitatea intensificării eforturilor cercetătorilor in vederea creării de noi soiuri și hibrizi și producerii unor cantități cit. mai mari de semințe selecționate, deputatul Gheorghe Bîlteanua spus ■ Producerea seminței ca material biologic cere, pe de o parte, organizarea unui sistem de producere care să mențină nejfiterate însușirile soiurilor și realizarea exclusiv prin acest sistem a întregii cantități de semințe necesare pentru însămînțări și fondul de rezervă, iar, pe de altă parte, cere crearea de noi soiuri și hibrizi cu capacitate de producție mai ridicată decît a soiurilor și hibrizilor aflați în cultură. Aceste două categorii de preocupări sînt determinate de dezvoltarea impetuoasă a mijloacelor de producție. In condițiile în care baza

tehnico.materială atinge niveluri foarte înalte, determinind îmbunătățirea substanțială a factorilor de producție agricolă, factorul biologic devine elementul hotărîtor al creșterii recoltelor. Iată de ce apreciem că legea privind producerea, folosirea și controlul calității semințelor și materialului săditor are, în etapa actuală de dezvoltare a economiei țării noastre, o importanță covîrșitoare pentru creșterea producției vegetale.Apreciez ca fiind de mare importanță măsura prevăzută în lege de a se înființa ferme specializate pentru înmulțirea semințelor și producerea materialului săditor. In general, trebuie dezvoltată baza materială a condiționării și a păstrării semințelor.Mi-aș permite să insist totuși asupra necesității creării unor ferme specializate care să devină cunoscute pe plan național și chiar pe plan internațional. Să se nască prin această lege pepiniere renumite de producere a materialului săditor pentru

semințelor și a materialului săditor, în toate sectoarele, constituie o garanție a lichidării unor neajunsuri ce s-au manifestat în acest domeniu.Comisiile au făcut unele propuneri menite să contribuie Ia îmbunătățirea unor prevederi ale proiectului de lege, care au fost însușite de organul inițiator și incluse în forma proiectului de lege care este prezentat spre ■dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale.Intrucît proiectul de lege răspunde cerințelor reglementării, într-un cadru legislativ adecvat, a problemelor producerii, folosirii și controlului calității semințelor și materialului săditor, iar aplicarea prevederilor sale asigurînd o valorificare eficientă a condițiilor pedoclimatice din țara noastră și a investițiilor alocate pentru dezvoltarea agriculturii, comisiile propun Marii Adunări Naționale să adopte proiectul de lege în forma în care este prezentat.
la dezbaterivie și pomi, specializate și dotate cu inventarul necesar.Acolo unde condițiile permit, este bine să se organizeze centre inter- cooperatiste de producere și condiționare a. semințelor, care să grupeze interesele cooperativelor agricole pe o anumită rază de activitate.Ținînd seama și de faptul că personalului tehnic care se ocupă de producerea semințelor și a materialului săditor i se cere o temeinică pregătire profesională, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, împreună cu Ministerul învățămîntului, trebuie să dezvolte și să perfecționeze învăță- mîntul postuniversitar în acest domeniu pentru a avea în fermele de producere de sămînță și material săditor numai specialiști care să cunoască în profunzime și să respecte întru totul tehnologiile specifice producerii de semințe.Mă declar întru totul de acord cu textul legii privind producerea, folo-

Așa, de exemplu, la grîu, cu toate că s-au creat unele soiuri, nu ne putem declara satisfăcuți. Ele nu au baza genetică necesară pentru a da producții mari în condițiile agriculturii intensive, fiind încă departe de ceea ce există mai valoros pe plan mondial. Noile soiuri ce se vor crea, așa cum se prevede și în proiectul de lege, trebuie să fie de mare productivitate și mai bogate în gluten, să reacționeze favorabil la îngrășăminte și să fie rezistente la ger, secetă, boli și dăunători.La unele plante tehnice, cum sînt de pildă sfecla de zahăr și floarea- soarelui, pe lingă sporirea productivității, va trebui să ne preocupăm îndeosebi de calitatea acesteia, de crearea unor forme capabile să sintetizeze mai mult zahăr și mai mult ulei.Deficitari sintem în această privință și la plante furajere, unde trebuie creat, pentru toate zonele din țară, un sortiment mai bogat de soiuri, mai productive, cu un conținut ridicat de proteină, și alte elemente nutritive.La legume și Cartofi, cu toate că există unele realizări, mai avem încă multe de făcut, astfel încît să fie satisfăcută cererea de consum a populației.Nu ne putem declara satisfăcuți nici de rezultatele din pomicultură și viticultură, unde vor trebui create și promovate în producție soiuri noi, îndeosebi la speciile valoroase pentru condițiile țării noastre, cum'sînt .cireșul, vișinul și nucul, obținlnd material săditor liber de viroze, capabil să asigure producții mari, cu calități comerciale și tehnologice superioare.O atenție cu totul deosebită va fi acordată creării soiurilor și hibrizilor de înaltă productivitate ce vor fi folosiți în terenurile irigate. Este, dea- semenea, nevoie de hibrizi foarte timpurii de porumb pentru a se obține a doua cultură de boabe după griul cultivat în sistem irigat, precum și de soiuri timpurii de fasole, mazăre și soia destinate aceluiași scop.Oricît de importante ar fi realizările amelioratorilor în crearea de. noisoiuri și hibrizi valoroși, munca lor poate deveni zadarnică, neîmplinită, dacă nu se asigură producerea unor cantități corespunzătoare de sămînță și de material săditor. In această privință, proiectul de lege cuprinde prevederi deosebit de eficiente.In încheiere, vorbitorul a spus : Academia de științe agricole și silvice a luat măsuri de a folosi din plin rețeaua institutelor și stațiunilor sale experimentale pentru a produce la toate soiurile și hibrizii semințe și material săditor de calitate - din categoriile biologice superioare, care să satisfacă integral nevoile agriculturii.

Vă rog să-mi dați voie să vă prezint din însărcinarea Consiliului de Miniștri, spre dezbatere și sancționare, proiectul de lege cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale Și aprovizionarea tehnico-materială, act normativ fundamental pentru un vast ansamblu de mare importanță pentru viața e- conomică' și socială a țării...Parte integrantă a complexului de măsuri inițiate de partid în domeniul organizării, conducerii și planificării economiei, la baza căruia stau hotăririle adoptate de Conferința Națională și de Congresul al X-lea al partidului, noua reglementare răspunde unor cerințe obiective ale stadiului actual de dezvoltare a societății noastre socialiste, angajată ferm pe drumul ritmurilor înalte de creștere economică, de sporire a eficienței în toate domeniile de activitate.Elaborarea proiectului de lege din inițiativa și sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin- tr-o consultare largă cu cadre de specialiști din întreprinderi, centrale industriale, ministere, organe locale de partid și de stat, conferă prevederilor acestui document un ’ caracter profund realist, . izvorît din studierea atentă și amănunțită a fenomenelor , care se manifestă în privința gospodăririi . fondurilor fixe, a resurselor materiale, în procesul de. aprovizionare și desfacere.Adoptarea unui act normativ menit să determine creșterea preocupărilor (pentru gospodărirea mai eficientă a fondurilor materiale, de toate categoriile, se impunea cu precădere, a- vînd în vedere efectele favorabile ce se pot obține pe această cale la dimensiunile actuale și viitoare ale economiei.Cantitățile de resurse materiale supuse prelucrării, care sînt în prezent de ordinul a 100 milioane tone anual numai 'la materii prime de bază, fac ca îmbunătățiri chiar de proporții mici în economisirea resurselor materiale să determine e- fecfe; însemnate,//" concretizabile în cu valori de ordinul miliar, delor, de ,,lei....anual. >.»■;Este, de asemenea, demn de relevat faptul că o analiză efectuată recent cu privire la gradul de folosire al unor capacități de producție industrială a evidențiat, pentru anul 1971, rezerVe echivalînd cu o producție anuală de peste 30 miliarde lei.Atribuțiile și responsabilitățile precise care se stabilesc cu privire la gospodărirea fondurilor fixe sînt cu prisosință justificate de faptul că, în multe cazuri, lipsa de grijă, de atenție permanentă pentru utilizarea, întreținerea și. repararea corespunzătoare a unor capacități de producție a determinat întreruperi și avarii, cu efecte nefavorabile care s-au resimțit în multiple sectoare vitate, au generat greutăți vizionarea economiei cu produse.Pentru a preîntîmpina .situații, ministerelor, centralelor industriale, întreprinderilor le revin obligația de a asigura pentru fiecare secție, instalație, utilaj, încărcarea rațională a capacităților în depline condiții de siguranță, organizarea științifică a producției și muncii, o aprovizionare continuă, ritmică, precum și grija permanentă pentru întreținerea, revizuirea și repararea fondurilor fixe, asigurarea cadrelor calificate, corespunzător complexității tehnice a lucrărilor pe care le execută.Urmărind întărirea substanțială a disciplinei în acest domeniu, în lege sînt stabilite sarcinile de control pe toate treptele ierarhice, este instituită inspecția, prin Ministerul Aprovizionării, asupra modului cum sînt utilizate și întreținute mașinile, utilajele și instalațiile.Preocuparea pentru o mai bună folosire a mijloacelor fixe creează pentru ministere, centrale, întreprinderi obligația de a fundamenta propunerile de aprobare a noilor obiec-
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tive pe care le prezintă prin studii aprofundate, privind atît modul de utilizare a capacităților existente, posibilitățile de sporire a producției prin eliminarea locurilor înguste și modernizarea fondurilor fixe, cît și asigurarea certă și. in perspectivă, prin contracte de lungă durată, a bazei de materii prime, precum și a desfacerii producției, atît pe piața internă cît și lă export. Trebuie șă devină o regulă în economia noastră de a nu trece la realizarea de noi capacități atita timp cit nu au fost epuizate posibilitățile de folosjre integrală a potențialului existent.In domeniul atît de importantgospodăririi resurselor materiale, proiectul de lege prevede sarcini deosebite în privința utilizării raționale și valorificării superioare a acestora, dezvoltării și diversificării bazei interne de materii, prime, combustibil, materiale înlocuitoare, gospodăririi cu grijă de către fiecare organizație socialistă a fondurilor materiale care îi sînt puse la dispoziție.Deși în ultimii ani s-au înregistrat în aceste direcții progrese de netăgăduit, totuși economia noastră dispune de rezerve mari : normele și normativele de consum și de stoc sint încă largi, ciclul de înnoire, perfecționare și modernizare a produselor industriale este în general lung, ducind la menținerea în fabricație a unor produse cu consumuri materiale ridicate.Iată de ce consider foarte importante. sarcinile privind stabilirea de norme și normative de consum și de stoc cu fundamentare tehnico-econo- mică, la nivelul celor mai bune realizări obținute pe plan mondial, revizuirea și îmbunătățirea periodică a acestora în strînsă corelare cu schimbările ce intervin în structura producției, gradul de dotare și calitatea produselor.Fiecare întreprindere trebuie să-și prevadă în planurile sale acțiuni care să conducă la reducerea permanentă a normelor de consum și, în primul rînd, programe de reproiectare a produselor, în scopul eliminării supradimensionărilor, folosirii unor materja- le ■ cu^caractoristidi'" șiiperioare, Șai'e să; permită realizarea;-pro.duselor>.'de bună' calitate - și la Un preț de cost cît mai redus.Date fiind problemele complexe pe care le pune balanța energetică de perspectivă a țării, un accent deosebit este pus în proiectul de lege pe sarcinile privind . gospodărirea judicioasă a combustibililor și energiei. Se stabilește în acest sens obligația pentru unitățile economice de a lua toate . măsurile, începînd încă de la proiectarea și omologarea instalați-' ilor și utilajelor consumatoare, în'vd-* derea asigurării unor randamente ter- moenergetice ridicate, a unor bilanțuri energetice optime. Conducerile întreprinderilor și centralelor industriale au datoria să acorde mai multă atenție recuperării resurselor de e- nergie secundară, controlului permanent al parametrilor de funcționare a instalațiilor și a gradului de utilizare a combustibililor și energiei.Economisirea pe toate căile a resurselor materiale și energetice ale țării constituie, în spiritul legii de față, centrul de greutate al eforturilor pe care unitățile și ministerele economice, Ministerul Aprovizionării trebuie să le desfășoare în permanență în fiecare ramură și sector de activitate.Pentru stimularea angajaților antrenați în gospodărirea judicioasă a resurselor materiale, legea dă posibilitatea de ....... . „ ..I.care realizează consumuri mai mici decît cele stabilite prin normele aprobate, în condițiile respectării structurii sortimentale și calității produselor, prevăzînd totodată — așa cum este și normal — recuperarea, de la cei vinovați, a daunelor provocate ca urmare a consumurilor nejustificate, a pierderilor șl risipei.Reflectînd procesul de lărgire a a- tribuțiilor și răspunderilor ce revin întreprinderilor, centralelor, ministe-

recompensare a celor

relor, legea stabilește sarcinile acestora în legătură cu elaborarea și executarea planului de aprovizionare.Procesul laborios de echilibrare ». balanțelor, care se desfășoară în trepte, începînd de la unitățile de bază, este conceput astfel încît să conducă în final la valorificarea completă a potențialului tehnico-pro- ductiv al economiei, să asigure nevoile reale, justificate, ale consumatorilor și să prevadă rezervele necesare intervenției. în cazuri neprevăzute.Doresc să subliniez faptul că, indiferent de nivelul la care se aprobă balanțele, răspunderea pentru construirea și executarea acestora re-, vine în primul rînd coordonatorilor, în strînsă colaborare cu celelalte unități productive și consumatori, îri- trucît, la acest nivel se cunosc cel mai bine nevoile și posibilitățile'reale și, în spiritul legii contractelor, se stabilesc relații directe. In acest, domeniu, este de mare importanță conlucrarea continuă a tuturor acestor factori, sprijinul și intervenția activă a ministerelor, Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, a Comitetului de Stat al Planificării, astfel încît procesul echilibrării balanțelor să se bazeze pe a- naliza atentă a fundamentării cererilor, mobilizarea intensă a tuturor resurselor, menținerea echilibrului balanțelor pe parcursul executării lor.In ceea ce privește realizarea aprovizionării, unitățile economice, ministerele, celelalte organe centrale trebuie să-și concentreze atenția a- supra pregătirii din timp a aprovizionării, să asigure condițiile bunei desfășurări a acestui proces, să exploreze preventiv și cu un devans mai mare ' decît o face în prezent problemele de perspectivă ale echilibrului material între resurse și nevoi, să conducă și să urmărească desfășurarea continuă a activității de aprovizionare, producție și desfacere.Pentru crearea unor condiții mai bune de desfășurare a procesului de aprovizionare se stabilește un cadru perfejcționaț,de circulație. a bunurilor mățerialeJT bazat" pe principiul organizării unei rețele ‘ teritoriale de baze și întreprinderi. '■Un rol de seamă în sfera vitate ce formează obiectul . tei legi îi revine Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. Acestuia ii revin răspunderi deosebite în coordonarea și perfecționarea tuturor activităților din acest important domeniu, îi sînt încredințate pîrghii decizionale în ceea ce privește modul de organizare a a- >• provizionării, controlul prin norme și normative al consumurilor materiale, obținerea de economii prin continua diminuare a consumurilor specifice și dimensionarea judicioasă a stocurilor, recircularea operativă a resurselor imobilizate în mod nejustificat.Ministerul Aprovizionării, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale și locale, va trebui să găsească modalitățile de valorificare a importantelor fonduri materiale imobilizate in stocuri supranormative.în același timp, prin întreprinderile proprii de aprovizionare și desfacere, acest nou minister va trebui să asigure necesarul cu produse de uz general în cantități nevagonabile, avînd de asemenea posibilitatea de a soluționa unele probleme de aprovizionare din propriile stocuri de intervenție.Am ferma convingere că prin a- doptarea de către Marea Adunare Națională a prezentei reglementări se creează un instrument eficient, care va introduce elemente precise de ordine, îmbunătățiri calitative xje interes major pe întreaga economie în domenii atît de complexe cum sînt gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-materială, contribuind prin aceasta la continua sporire a venitului național, factor primordial în ridicarea nivelului de trai al poporului.

de acti- prezen-

RAPORTUL COMISIILOR
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

prezentateconomico-financiară, îm- Comisia pentru industrie, și transporturi și ComisiaComisia preună cu construcții juridică ale Marii Adunări Naționale au analizat și dezbătut proiectul. de lege cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-materială.Comisiile permanente ale Marii A- dunări Naționale au constatat că proiectul de lege are la bază orientările și sarcinile trasate de Congre-r sul al X-lea al Partidului Comunist Român privind ridicarea activității economice pe o treaptă calitativ superioară și pornește de la necesitățile actuale ale dezvoltării economice a țării, înscriindu-se în preocupările pentru îmbunătățirea conducerii și planificării economiei naționale. Măsurile preconizate au în vedere indi- ■ cațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, la Confe-
Din cuvîntulLuînd cuvîntul, tovarășul (Jcta* 

vian Groza a spus: 03 0 ex- presie a ritmului înalt de dezvoltare a industriei energetice, tem sublinia faptul că, prin prevederile planurilor cincinale industria energetică a prezentat la fiecare
pu-

I

de deputatul Virgil Pîrvurința Națională a partidului, pentru mai buna funcționare a unităților e- conomice, în pas cu cerințele organizării științifice a producției și anizării științifice a producției și muncii, cu știința conducerii.Comisiile permanente apreciază măsurile cuprinse în proiectul lege referitoare la planificarea și _ provizionarea tehnico-materială sînt de natură să asigure realizarea ritmică și în condiții cit mai bune a aprovizionării în toate ramurile, a- ceasta constituind o premisă esențială pentru păstrarea echilibrului material al planului și evitarea imobilizări, pentru desfășurarea mală a proceselor de producție.îmbunătățirea aprovizionării nico-materiale și utilizarea cu ciență sporită a resurselor și a fondurilor fixe, pentru care se creează în prezent cadrul legal necesar, implică măsuri hotărîte din partea ministerelor, centralelor, întreprinderi-

că de a-
de nor-teh- efi-

lor, în vederea respectării disciplinei de plan și contractuale, pentru creșterea spiritului gospodăresc și a răspunderii fiecărui factor angajat in înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare social-economică a patriei noastre.In dezbaterile care au ’avut loc 'în cadrul Comisiilor permanente s-au făcut unele observații și propuneri care au fost însușite și introduse in proiectul de lege ce vi se supune spre dezbatere și aprobare.Considerind că prevederile din proiectul de lege vor determina ridicarea activității economice pe o treaptă superioară și vor contribui la întărirea controlului asupra mo’dului de desfășurare a aprovizionării tehnico-ma- teriale, a valorificării resurselor materiale și utilizării fondurilor fixe în întreaga economie, Comisiile permanente propun Marii Adunări Naționale' adoptarea proiectului de lege în forma în care este, prezentat.
participanților la dezbatericinci-șase ani cu regularitate o dublare a producției și a investițiilor in noi capacități. Dacă în 1950 producția anuală de energie era de 1 210 milioane kWh, în acest an aceasta va atinge 36 700 milioane kwh, iar valoarea fondurilor fixe în industria e- nergetică a crescut în aceeași perioa-

dă de aproximativ 10 ori. Acest Înalt ritm de dezvoltare se menține șl în actualul cincinal. Va trebui să producem în bune condiții de alimentare și de servire a consumatorilor 60 miliarde kWh în 1975.
(Continuare In pag. a VI-a)
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Ziua Forțelor Armate 
ale Republicii 

Socialiste România
Adunarea festivă din Capitală

Cocteil cu prilejul 
turneului Ansamblului 

de balet-China

Vineri seara a avut loc, In aula Academiei militare, adunarea festivă consacrată celei de-a 27-a aniversari 
a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România.La adunare au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma- nent^al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, general de armată Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R,, ministrul Forțelor Armate, Vasile Patilineț, membru supleant ăl Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stănescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Securității Statului, Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri activi și în rezervă, soldați, veterani din războiul antifascist, vechi militanți ai Partidului Comunist Român, ai luptei antifasciste, reprezentanți ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene.Au luat parte, de asemenea, atașați militari ai misiunilor diplomati
ce la București.

A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ilie Rădulescu, secretar al * Comitetului municipal București al P.C.R.Ministrul Forțelor Armate, generalul de armată Ion Ioniță, a transmis ostașilor, subofițerilor, maiștrilor militari, ofițerilor și generalilor, întregului personal al forțelor noastre armate, salutul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, comandantul suprem al Forțelor Armate, cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a Zilei Forțelor Armate și urări de noi succese in activitatea pe care o desfășoară 
la școala Vieții ostășești.Despre semnificația Zilei Forțelor Armate a vorbit generalul colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului Forțelor Armate. Referlndu-se la însemnătatea zilei de 25 octombrie 1914, vorbitorul a relevat că această dată evocă eroismul și dragostea fierbinte față de țară, față de cauza libertății, independenței și suveranității ei manifestate de ostașii români în crîncena încleștare cu fascismul. x'Sărbătorirea în fiecare an a Zilei Forțelor Armate -semnițiefc. fțrețmrea pe? care națiunea ' noâstră d.a&Țrtfă. activității neobosite a celor care-și 'ervesc patria sub drapel, dragostea 16' care se bucură armata noastră din partea întregului popor. Pentru militarii de toate gradele, această sărbătoare constituie încă un prilej de afirmare a încrederii lor nestrămutate în politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, a recunoștinței față de conducerea partidului și’ statului, față de cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comandantul nostru. suprem, pentru grija cu care se ocupă de progresul și înflorirea .multilaterală a patriei noastre socialiste, de dezvoltarea capacității sale de apărare și întărirea armatei noastre populare.Vorbitorul a înfățișat, în continuare, activitatea neobosită pe care Partidul Comunist Român a desfășurat-b pe tărimul oonstrucției militare. în anii revoluției și edificării noii orinduiri, pe temelia marilor transformări petrecute în societatea românească, partidul a creat o armată de tip nou, care nu cunoaște alte țeluri decit slujirea cu devotament a intereselor națiunii noastre socialiste, o armată devotată nemărginit cauzei socialismului și păcii, pavăză de neînfrînt 
a independenței și libertății patriei. In procesul de făurire a armatei de tip nou, partidul nostru a ținut seama de tradițiile înaintate ale armatei române, de semnificația și consecințele profunde care le-a avut participarea ei la înfăptuirea insurecției naționale antifasciste armate din august 1944, precum și la războiul antihitlerist, împreună cu armata sovietică, pînă la victoria finală asupra Germaniei naziste.După ce a reliefat contribuția Ro- ■ mâniei la războiul antihitlerist, adjunctul ministrului Forțelor Armate a arătat că în conștiința poporului român se păstrează neștearsă recunoștința față de comuniști și antifasciști, față de toți patrioții care au luptat și s-au jertfit pentru înfrângerea hitlerismului. De asemenea, el a reliefat că poporul nostru își îndreaptă gîndurile cu recunoștință spre ostașii vitezei armate sovietice căzuți în lupta pentru eliberarea României și înfrângerea hitlerismului, cinstește memoria tuturor luptătorilor din armatele celorlalte țări ale coaliției antihitleriste, 
a milioanelor de eroi din mișcarea de rezistență din țările cotropite, care prin jertfele lor au contribuit la marea victorie împotriva fascismului. . 'Continuatoare a glorioaselor tradiții făurite de contingentele înaintașe, armata noastră populară, creata și educată de Partidul Comunist Român în anii luminoși ai socialismului, se prezintă astăzi ca o armata puternică, bine înzestrată, temeinic

A/fe manifesfâri în țarăîn întreaga țară au continuat manifestările consacrate Zilei forțelor noastre armate.La Oradea a avut loc o întîlnlre a tineretului din localitate cu general maior Ion Hortopan, care a evocat eroismul ostașilor români in războiul antihitlerist. •Muncitorii țesătoriei „Independența? din Craiova s-au întîlnit cu col. Ion Prună, care le-a vorbit despre însemnătatea Zilei forțelor armate.In peste 50 de comune din județul Olt au avut loc întîlniri ale sătenilor cu veterani ai războiului antihitlerist și ofițeri activi ai forțelor noas
tre armate.

★
La Pitești, generalul maior în re- 

lervă Marin Ionescu și alți vete

instruită, In stare să-și îndeplinească nobila misiune încredințată.Pentfru continua îmbogățire și modernizare a bazei tehnico-materiale a armatei, o deosebită importanță prezintă măsurile adoptate de conducerea partidului și statului nostru în scopul dezvoltării producției proprii de armament, tehnică de luptă și aparatură necesare perfecționării procesului instructiv- educativ.Corpul de cadre al armatei se distinge prin solide cunoștințe politice, militare și de specialitate, prin competență și pasiune în îndeplinirea sarcinilor, printr-o bogată experiență în organizarea și conducerea procesului pregătirii de luptă a trupelor. Tinerii chemați să-și satisfacă stagiul militar învață cu sîrguință să mînuiașcă armamentul și tehnica de. luptă, să acționeze în orice împrejurare cu hotărîre, pricepere, curaj și inițiativă. îmbinînd armonios pregătirea de luptă și politică cu munca pe șantiere de construcții industriale, irigații, căi ferate, șosele și alte obiective economice răspîn- dite pe întreg teritoriul țării, militarii contribuie nemijlocit la construirea socialismului, ceea ce consolidează legătura armatei cu poporul.întărirea continuă a capacității combative a armatei noastre, îndeplinirea la un nivel tot mai ridicat a sarcinilor complexe care-i stau în față sînt strîns legate de creșterea . rolului organelor și organizațiilor de partid, în toate domeniile vieții ostășești. Organizațiile de partid, comuniștii. din rîndurile armatei a- duc o contribuție hotărîtoare la dezvoltarea conștiinței socialiste a militarilor, a trăsăturilor etice comuniste,'la întărirea ordinii și disciplinei militare ferme, la îmbunătățirea întregului proces de instruire și educare a efectivelor. Militarilor le sînt cultivate și dezvoltate sentimentele nobile ale patriotismului socialist, mîndria pentru glorioasele tradiții ale luptei revoluționare ale poporului, ale clasei muncitoare, ale partidului comunist, pentru marile înfăptuiri socialiste și ■ pentru luminoasele perspective deschise națiunii noastre. +Totodată, organele și organizațiile de partid și cele ale U.T.C. educă pe militari în spiritul internaționalismului și solidarității frățești cu popoarele și armatele, țărilor socialiste, cu toate popoarele care luptă împotriva imperialismului, pentru eliberare socială și independență națională, îh spiritul stimei și respectului față de oamenii muncii de pretutindeni.în acest an, a arătat vorbitorul, sărbătorirea Zilei Forțelor • Armate are l«c. .^‘«^uluiijvmtcu care poporul n&strtf niUn- ceșle pentru îndeplinirea ObiecflVeldr ' trasate de Congresul al X-lea al Partidului. Comunist Român privind făurirea societății, socialiste multilateral dezvoltate în România, în atmosfera efervescenței creatoare generate de vastul program de îmbunătățire a activității politico-ideolo- gice, de educare ' marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, elaborat din inițiativa secretarului general al partidului nostru, . tovarășul Nicolae Ceaușescu. Adine pătrunși de însemnătatea acestui amplu program de educație comunistă, militarii de toate gradele își exprimă hotărîrea de a-și consacra întreaga energie și pricepere înfăptuirii prevederilor lui, pentru ca armata noastră să-și îndeplinească cu rezultate și mai bune menirea ei de școală a poporului, toate sarcinile ce îi sînt și îi vor ti încredințate.Cu prilejul Zilei Forțelor Armate — a arătat în încheiere vorbitorul — militarii. își reafirmă hotărîrea nestrămutată de a îndeplini fără șovăire toate ordinele patriei, misiunile încredințate de. partid și Consiliul de Stat, de comandantul suprem al armatei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a străjui cu demnitate cuceririle revoluționare ale poporului, independența și suveranitatea sa națională, și, împreună cu. militarii armatelor țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, ale armatelor tuturor țărilor socialiste, cauza socialismului și păcii în lume.La adunarea festivă au rostit, de asemenea, cuvîntări de salut Cozma Sebastian, secretar al comitetului de partid al întreprinderii „Industria optică română", comandant al gărzii patriotice din această întreprindere, Teodorescu Constantin, muncitor la uzinele „Autobuzul", membru al comitetului U.T.C. pe întreprindere și reprezentant al grupei de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, generalul-maior în rezervă Miclescu Andrei, veteran din războiul antifascist. Vorbitorii au evocat tradițiile glorioase ale armatei române, au subliniat dragostea, stima și prețuirea pe care oamenii muncii le poartă armatei noastre socialiste și au Urat tuturor militarilor, țării noi succese în activitatea ce o desfășoară la școala vieții ostășești.Un moment emoționant l-a constituit apariția în aulă a unui grup de pionieri care au oferit flori tovarășilor din conducerea partidului și statului, prezenți la festivitate, și au adresat un salut fierbinte ostașilor armatei populare, din partea tinerelor vlăstare ale țării.In încheierea adunării festive s-a prezentat o gală de filme, realizate de studioul cinematografic al Ministerului Forțelor Armate. (Agerpres)
rani ai războiului antihitlerist au vorbit în fața elevilor școlilor militare, ofițerilor și familiilor acestora despre eroismul și bărbăția ostașilor români în luptele purtate pentru eliberarea patriei. Ofițeri activi ai forțelor noastre armate au făcut, de asemenea, expuneri in fața oamenilor muncii și a tinerilor din școli, relevînd semnificația acestei sărbători. La Casa armatei a avut loc o gală de filme militare.Casa armatei din Brașov a organizat. o expoziție de lucrări plastice inspirate din viața ostașilor armatei noastre, o seară de poezie patriotică și ostășească, montaje literar-muzi- cale și un Simpozion literar-muzical.(Agerpres)

Tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a oferit vineri un cocteil în cinstea Ansamblului de balet-China, care întreprinde un turneu în țara noastră.Au luat parte tovarășii Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., primarul general al Capitalei, Miron Constanti- nescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de științe sociale și politice, Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Brad și
Plecarea delegației de guvernatori 

din Statele UniteDelegația de guvernatori din Statele Unite ale Ameridi, condusă de Wanren Hearnes, guvernator al statului Missouri, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, a părăsit vineri dimineața Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.Delegația a fost însoțită de Charles Ryrley, director pentru relațiile fe- derație-stat al Conferinței naționale a guvernatorilor din Washington, districtul Columbia, și A. E. Manell, asistent' special al secretarului de stat pentru legăturile cu guvernatorii.
Sesiunea grupei mixte de lucru 

româno-iugoslave pentru colaborare 
și cooperare economică și tehnico-științificăIn perioada ÎS—20 octombrie a.c. a avut loc la București cea de-a doua sesiune a Grupei mixte de lucru româno-iugoslave pentru colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică în ramura construcțiilor, și a industriei materialelor de construe-: ții. In urma tratativelor, au fost stabilite măsuri pentru dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice în domeniile construcțiilor și industriei materialelor de construcții.Au fost stabilite măsuri pentru extinderea schimbului de mărfuri, dez
Adunare festivă cu prilejul

Zilei Națiiinilor Unite"
, zia-Ui u >- <703—luvalhuț—mO -«ii.Cu-'prilejul „Zilei' Națiunilor Uni- ' te". Asociația pentru Națiunile Unite și Asociația de drept internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.), din Republica Socialistă România au organizat vineri dimineața, în Capitală, o adunare festivă.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 22 OCTOMBRIE 1971. FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 1 142 947 lei.EXTRAGEREA I : 69 30 58 13 9088 40 76 10EXTRAGEREA a Il-a : 4 75 49 2874 20 17

Coordonatele stimei 

și cooperăriiPrezența președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la festivitățile consacrate aniversării statului iranian, a prilejuit, așa după cum cititorii ziarului nostru au aflat, o suită de întîlniri și contacte cu personalități politice proeminente participante la acest eveniment — șahinșahul Iranului, Mohamad Reza Pahlavi Aryamehr, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, Nikolai Podgornîi, pre- , ședințele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, președintele Indiei, V. V. Giri, președintele Pakistanului, Yahia Khan, precum și trimisul special al R. P. Chineze la ceremoniile amintite, Ciang Tung. Toate aceste întîlniri au oferit posibilitatea unui schimb de vederi atît asupra relațiilor bilaterale, cit și asupra unor probleme importante ale vieții internaționale. Și de data aceasta, România s-a manifestat ca promotoare activă a dialogului internațional, a contactelor directe la nivelul cel mai înalt, în scopul dezvoltării unor raporturi reciproce prietenești, bazate pe încredere, stimă și colaborare și totodată al explorării modalităților de a accelera reglementarea, pe căi pașnice, a problemelor acumulate în lumea de azi.Bogata, larg cuprinzătoarea agendă de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din ultimele citeva zile, a inclus, de asemenea, primirea delegației uzinei „Frezer" dm Moscova, ocazie cu care s-a evidențiat utilitatea dezvoltării contactelor și schimbului de experiență între întreprinderile din România și Uniunea Sovietică,. între colectivele de muncitori și specialiști ale acestora, ca o contribuție la mai buna cunoaștere reciprocă I și întărirea prieteniei dintre popoarele român și sovietic, în spiritul extinderii, pe planuri multilaterale, a raporturilor de strîn- să prietenie cu toate țările socialiste, elementul fundamental al politicii noastre externe. România socialistă dezvoltă, în același timp, cooperarea cu toate celelalte state ale lumii, potrivit cerințelor coexistenței pașnice, așa cum ilustrează și primirea de către președintele Consiliului de Stat a delegației de guvernatori din Statele Unite, în cadrul căreia s-a subliniat cursul pozitiv al relațiilor reciproce și perspectivele extinderii lor, în interesul reciproc, ca și în interesul bunei înțelegeri și păcii in lume. In același spirit se în

Ion Dodu Bălan, vicepreședinți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Vasile Gliga, adjunct al mi1 nistrului afacerilor externe, funcționari superiori din Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Ministerul Afacerilor Externe, conducători de instituții centrale și organizații obștești, personalități ale vieții culturale și artistice, ziariști.Au luat parte Cian Hai-fun, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, și membri ai ambasadei.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate tovărășească. (Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții americani au fost conduși de Petre Blajovici, președintele Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, și alți membri ai conducerii C.S.E.A.L., Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal București, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și alte persoane oficiale.Au fost de față Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

voltarea cooperării i pe linia livrărilor de instalații complexe și pentru activizarea cooperării tehnico-științifice între institutele de cercetări in construcții și materiale de construcții din cele două țări.Protocolul a fost semnat din partea română de Silviu Opriș, adjunct al ministrului industriei materialelor de constricții, iar din partea iugoslavă de Smail Hodzlc, secretar al Consiliului pentru Construcții din Camera Economică Federală a R.S.F. Iugoslavia.

........ —.. . eb is/fegiid —H mrss?--Ht,-t -: - t ■: ■ ■ .-tț -t/f e>rado up? • U Un cuvînt de salut a fost rostiV'-de-. Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O. N. U. la București.Despre semnificația celei de-a 26-a aniversări a Organizației Națiunilor Unite a vorbit prof, dr,;docent Gri- gore Geamănu, vicepreședinte al A.D.I.K.I., membru al Academiei de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România.Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii Asociației de drept internațional și relații internaționale, cadre didactice universitare, oameni ai muncii, studenți, ziariști.în încheierea festivității, celor prezenți le-a fost prezentat un film documentar despre O.N.U.
(Agerpres)

scrie și primirea delegației Partidului Socialist Popular din Norvegia.In cursul acestei săptămîni, presa noastră a publicat interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu ziarului italian „Corriere della sera". Prin analiza profundă a unor probleme importante ale actualității — cum ar fi evoluția situației din Balcani, raportul acesteia cu situația din Europa centrală și pe un plan mai larg, cu problematica generală a securității europene, modalitățile de depășire a divergențelor din mișcarea comunistă și muncitorească, programul complex al C.A.E.R. recent adoptat, ca și alte probleme internaționale de larg interes — pozițiile ex

puse în interviu reprezintă o nouăa- firmare a politicii constructive și de înaltă principialitate ă României. socialiste.
Relațiile internaționale 
sub semnul mobilitățiiIn ultimul timp, aproape că nu există comentariu de ansamblu al presei internaționale in care să nu fie pusă in evidență actuala mobilitate diplomatică, fără precedent în •perioada postbelică, care îmbracă forma unei suite în Lanț de întîlniri, tratative, discuții, eu o sferă de cuprindere ce se extindă, practic, la întreg globul. Am asistat, astfel, în săptămina de care se ocupă această cronică, la vizita în Canada a președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, precum și la vizita președintelui Finlandei, U. Kekkonen, în U.R.S.S. Președintele Tito s-a aflat în aceste zile succesiv la Delhi și Cairo, iar consilierul special al președintelui Nixon, H. Kissinger, a sosit la Pekin, unde a avut convorbiri cu premierul Consiliului de Stat, Ciu En-lai, în legătură cu vizita președintelui R. Nixon in R. P. Chineză.La Panmunjon s-a desfășurat cea de-a cincea întîlnire preliminară între societățile de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea de Sud, pentru discutarea datei începerii convorbirilor propriu-zise în pro

60 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI ALEXANDRU MOGHIOROȘ

0 viață închinată înfăptuirii 
înaltelor idealuri ale poporului, 
ale Partidului Comunist RomânEvocarea personalității lui Alexandru Moghioroș, vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, vreme îndelungată activist de frunte al Partidului Comunist Român, al statului nostru socialist, constituie un prilej de a scoate în relief calitățile acestui devotat luptător revoluționar comunist, care și-a legat indisolubil destinul de acela al clasei și poporului căruia i-a aparținut, închinîndu-și întreaga energie și capacitate înaltelor idealuri de libertate și progres ale clasei muncitoare, ale tuturor celor ce muncesc, luptei pentru înflorirea patriei, România socialistă.Alexandru Moghioroș s-a născut la 23 octombrie 1911 în județul Bihor, la Salonta, într-o familie de țărani săraci. Nevoit la 14 ani să-și părăsească casa părintească în căutare de lucru, el se îndreaptă către Oradea, unde ■ devine ucenic, apoi muncitor calificat lăcătuș. Mai tîrziu lucrează la Brașov și CJuj. Cunoscînd din fragedă tinerețe viața grea și suferințele pe care le îndurau în acele vremuri oamenii muncii, supuși cruntei exploatări burghezo- moșierești, Alexandru Moghioroș a putut surprinde repede sensul real al luptei revoluționare. Atitudinea sa de revoltă și protest împotriva nedreptăților sociale l-a condus, încă din anii uceniciei, în mișcarea muncitorească. în 1929 a fost primit în U.T.C., iar cîteva luni mai tîrziu în rîndurile P.C.R.Anii crizei economice din 1929— 1933, care au marcat o puternică ascuțire a contradicțiilor sociale ți au răscolit profund conștiința de clasă a proletariatului român și a altor categorii de oameni ai muncii, l-au găsit pe tînărul Alexandru Moghioroș înrolat în primele rîn- duri ale acțiunilor revoluționare ale clasei muncitoare. La Oradea, Brașov, Cluj, Reșița și în alte orașe unde s-a aflat ca lucrător sau. ca activist al U.T.C., el a îndeplinit cu devotament și înaltă conștiință importante sarcini încredințate de partid, desfășurind o intensă muncă agitatorică și propagandistică, muncind cu o deosebită însuflețire și pasiune pentru atragerea' tineretului la luptă alături de muncitorii vîrstnicî, la grevele ori amplele manifestații de stradă desfășurate sub lozincile partidului comunist, pentru salariu egal la muncă egală, încetarea concedierilor și a discriminărilor naționale etc.Cu aceste prilejuri a făcut nu o dată dovada unor deosebite calități organizatorice. Abnegația, curajul și spiritul de inițiativă ce caracterizau încă de pe atunci activitatea sa, legăturile sale cu oamenii muncii, stima de care se bucura au determinat alegerea ’ImJîHâ? întii în organul de- condg&i<;ai‘5»ianizft'ției- Cluj^i.âr.a£fi 1933 ca membrti'și apoi'0 , secretar al C.C. al U.T.C.Pentru participarea sa la lupta revoluționară, Alexandru Moghioroș *

Vizitele delegației agricole 
din R. P. D. CoreeanăDelegația agricola din R. P. D. Coreeană, condusă de Ciang lung Phil, președintele Comitetului de Stat pentru Agricultură, a vizitat vineri Institutul’ de studii, cercetări și proiectări pentru construcții zootehnice și Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii.Oaspeții au luat cunoștință de ac

blema reîntregirii familiilor și restabilirii legăturilor poștale între Nord și Sud, în timp ce la Bonn s-au întîlnit, din nou, reprezentanții R. D. Germane și R. F. a Germaniei, iar la Berlin cei ai R.D.G. și ai Senatului vest-berLinez.In același timp, trebuie consemnat că în ultimele zile a crescut tensiunea la frontiera indo-pakistaneză, unde s-au semnalat incidente armate. Telegramele agențiilor de presă relatează despre concentrări reciproce de trupe, ceea ce, firește, nu poate decît să provoace îngrijorare tuturor celor care au relații de prietenie cu ambele părți implicate și sint atașați cauzei păcii. Un ele

ment încurajator îl constituie însă faptul că, paralel. cu aceste nianifes- tări de încordare, au fost date publicității declarații oficiale ale conducătorilor celor două state în sensul că nu doresc războiul și că sînt gata să Inițieze negocieri — care se impun și în acest caz ca unica modalitate de rezolvare a problemelor în suspensie.Este indiscutabil că metoda contactelor, tratativelor, discuțiilor între state, indiferent de sistemul social- politic, a reglementărilor pe cale politică a diferendelor se afirmă cu tot mai multă putere, se transformă, dacă se poate spune așa, într-o forță concretă a evoluției Internațională, Extinderea continuă a dialogului internațional, la care toate statele, toate guvernele au datoria să-și aducă contribuția proprie, nu poate decit sluji, așa cum România socialistă a susținut dintotdeauna, îmbunătățirii climatului politic general, netezirii căilor spre destindere, încredere, cooperare, potrivit intereselor vitale ale tuturor popoarelor.
Un vot care polarizează 
atenția și interesul 

generalProblema este simplă și fără echivoc : există o singură Chină și guvernul său legal este cel al Republi- 

fost arestat tn mai multe rînduri, iar în 1935 a fost condamnat la 10 ani închisoare. Detențiunea a executat-o la Văcărești, Jilava, Doftana, Caransebeș și Tg.-Ocna. Crezînd cu patos în justețea cauzei pentru care lupta, el a rezistat eroic regimului aplicat deținuților comuniști, în închisorile burgheze, dind, ca și alți militanți ai partidului, ai clasei noasțre muncitoare, o înaltă pildă de dîrzenie și demnitate revoluționară. Exemplul lui, ca și ale altor militanți comli- niști de seamă au ilustrat din plin forța mobilizatoare a ideilor revolu

ționate, tăria partidului comunist, capacitatea lui de a forma cadre de- • votate, animate de încrederea nemăr- , ginită în justețea cauzei clasei muncitoare, de spiritul înaltei răspunderi față de destinele țării.Format la școala aspră a luptei de clasă, călit în anii grei ai ilegalității, militantul comunist Alexandru Moghioroș avea să-și consacre, după eliberarea țării în august 1944, întreg talentul și capacitatea de muncă luptei clasei muncitoare și a întregului popor sub conducerea partidului pentru sfărîmarea orînduirii burgheze și edificarea societății noi, socialiste în România.în această perioadă i-au fost încredințate funcții de înaltă răspundere pe lini» de partid și de stat. La Conferința Națională a partidului din octombrie 1945 a fost ales membru al C.C. al P.C.R. A activat apoi ca secretar al comitetelor de partid Banat, Hunedoara? șb Mureș. în anii 4949vȘi<-ț 1951J—583&vîost "^secretar ai nS.C.g- «drtrri P.O.R.j’-tiair întfe 1948—1965, membru - al Biroului Politic al C.C. al P.C.R. și prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. La Congresul al IX-lea '

tivitatea de cercetare, realizările și preocupările celor două institute, în sprijinul unităților agricole.In timpul vizitei, delegația coreeană a fost însoțită de Emil Luca, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor. (Agerpres)
■ ■ ■ ■, n nciî Populare Chineze, singurul in drept să fie reprezentat la O.N.U. și în toate organismele sale, — această afirmație răspicată a revenit ca un laitmotiv în covîrșitoarea majoritate a intervențiilor din plenul Adunării Generale a Națiunilor Unite, unde s-au desfășurat, în tot cursul săptămînii, dezbaterile cu privire la restabilirea drepturilor legitime ale Chinei populare. Rînd pe rind, reprezentanți ai unor state cu orînduiri diferite, situate in cele mai felurite zone geografice, s-au pronunțat în sprijinul proiectului de rezoluție avansat de cele 22 de state, între care și România.Poziția clară, bine cunoscută, a ță-- 

rii noastre în această problemă, reafirmată și în cuvîntarea conducătorului delegației române, din cadrul dezbaterii generale, a fost din nou subliniată în Intervenția românească — al cărei text este publicat in ziarul de astăzi — din plenul Adunării.In cadrul activității O.N.U., consemnăm, de asemenea, adoptarea în unanimitate, în Comitetul pentru problemele sociale și umanitare, a unui proiect de rezoluție, introdus de România, cu privire la participarea tineretului la dezvoltarea socială. Inspirată din necesitatea de a menține permanent atenția organizației asupra problemelor tinerei generații, forță socială de bază a contempora- neitățin inițiativa românească se încadrează în spiritul cunoscutei rezoluții aprobată, tot în unanimitate, la sesiunea din 1965 a Adunării Generale, cu privire la promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.
Dilemele Pieței comuneDeparte de a fi considerată rezolvată) problema lărgirii Pieței comune, prin aderarea Angliei și ă altor țări vest-europene, se complică din nou, prin prisma ultimelor evoluții. în Camera Comunelor a început o dezbatere care se anunță din cele mai aprige. După cum este cunoscut, la conferința anuală a partidului laburist, unde această chestiune a figu

al partidului a fost ales membru al Comitetului Executiv și secretar al C.C. al P.C.R. La cererea sa, plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1968 l-a eliberat din aceste înalte funcții, întrucit boala gravă de care suferea îl împiedica să-și continue activitatea. Din 1946 a fost deputat al Marii Adunări Naționale, iar in anii 1948—1954 membru al Prezidiului M.A.N.în funcțiile pe care le-a îndeplinit, Alexandru Moghioroș și-a adus o oontribuție valoroasă la victoria revoluției populare, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de edificare a socialismului pe pămîntul României, la întărirea statului nostru socialist.Cu deosebită hotărîre a militat pentru consolidarea unității de acțiune și unificarea organizatorică și ideologică a clasei muncitoare și afirmarea sa viguroasă pe scena politică a țării, pentru realizarea și consolidarea continuă a alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, alianță în care vedea o uriașă forță socială capabilă să înfăptuiască transformarea revoluționară a societății. El și-a cîștigat însemnate merite în munca depusă pentru realizarea programului partidului de transformare socialistă și modernizare a agriculturii.Animat de dragoste fierbinte față de patrie, Alexandru Moghioroș și-a adus o importantă contribuție la elaborarea și traducerea în fapt a politicii marxist-leniniste .juste promovate de par.tid in problema națională, la realizarea și cimentarea unității frățești dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Ferm atașat principiilor internaționalismului proletar, el a militat pentru înfăptuirea politicii partidului, de întărire continuă a relațiilor de prietenie și solidaritate cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru unitatea și coeziunea marii armate a comuniștilor din lumea întreagă, sub stindardul ideilor mar- xism-leni ni sinului.Oricine l-a cunoscut pe Alexandru Moghioroș îi va păstra întotdeauna, neștearsă, amintirea sa de militant credincios al partidului, de comunist ferm și devotat fără margini cauzei clasei muncitoare, de minunat tovarăș caracterizat prin principialitatea și modestia sa, prin căldura umană pe care o degaja în relațiile sale cu ceilalți tovarăși, pentru care avea întotdeauna pe buze o vorbă de prietenie și încurajare.Prin viața sa de revoluționar Înflăcărat, prin tot ceea ce a făcut pentru victoria noii orînduiri în patria noastră, Alexandru Moghioroș și-a înseriS' pentru-’ tofdeâMia numeldlBriî» rînduT"VeKi^ffia^faiMî' fii ai clasei muHcitoâre, ăi;'? popordltii, ai pdf»-” dului comunist.
Alexandru SENCOVICI

vremea
■’Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 octombrie. In țară : Vreme în general frumoasă în jumătatea de sud-vest a țării. In rest, vremea va avea un caracter schimbător, cu cerul temporar noros și cu ploi slabe locale. Vint slab pină la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre zero și 10 grade, iar maximele între 8 și 18 grade, local mai ridicate în sudul țării.
rat în fruntea dosarului extern, a fost adoptat cu majoritate zdrobitoare de voturi un proiect de rezoluție care se opune intrării Angliei în C.E.E., în condițiile negociate de actualul guvern conservator, arătîndu-se că un asemenea pas ar avea ca repercusiuni imediate sporirea și mai accentuată a prețurilor, creșterea șomajului pînă la depășirea cifrei de 1 milion, înrăutățirea nivelului de trai al maselor, ca și atingeri aduse suveranității țării. Ținînd seama de tendințele care par a se contura încă de pe acum, ale unei reveniri la putere a laburiștilor, observatorii nu exclud ca o viitoare formație laburistă să nu. accepte „faptul împlinit" pe care vor să-1 creeze conservatorii. De altfel, nici acesta nu este considerat o certitudine, întrunit se constată o întărire a curentului anticomunitar din înseși rîndurile conservatoare, în timp ce printre membrii Pieței comune se conturează, ca urmare a oscilațiilor britanice, o vizibilă iritare.Situația este similară și în ce privește Danemarca și Norvegia, alte țări candidate, unde la alegerile parlamentare și respectiv cele municipale au ieșit învingătoare partidele, care se opun Pieței comune, în prezent problema aderării urmînd să fie rezolvată pe calea unor referendumuri. în plus, Danemarca a introdus o suprataxă, vamală la majoritatea importurilor,’ ceea ce face ca perspectivele aderării acestei țări să devină și mai nesigure,în fine, nici chiar în rîndurile formulei actuale „în șase" a C.E.E. treburile nu merg ca pe roate. Ca urmare a seismelor monetare interoccidentale, unele țări, in speță R.F.G., au reintrodus, pe termen nedefinit, tarife protectoare pentru produsele lor a- grare, ceea ce face pe unii comentatori să afirme că „Europa verde", a- dică Piața comună agricolă, „a zburat în țăndări". •Sînt evoluții semnificative care a- rată atît amploarea curentului potrivnic, cît și viciile structurale ale grupărilor economice concepute ca organisme închise, utilizînd de practici restrictive și discriminatorii, și în care elementele supranaționali- tății lezează atributele suverane ale statelor. Sînt evoluții care pun din nou în relief importanța pe care o prezintă stabilirea unei colaborări și cooperări internaționale largi, neîngrădite, între toate țările, pe bâze de egalitațe și avantaj reciproc, în concordanță cu cerințele progresului tuturor națiunilor, ale promovării procesului de destindere.

Romulus CAPLESCU



viața internațională
Convorbiri sovieto-americane

FORȚELOR ARMA TE ALE ROMÂNIEI

R. P. Chineză - realitate
ce trebuie să-și găsească

In lume există o singură Chină
LUCRĂRILE adunării generale a 0. n. u

in problema prevenirii incidentelor 
intre nave, avioane și elicoptere

consacrarea la Națiunile Unite
J

Intervenția reprezentantului țării noastreNEW YORK 22. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : Luînd cuvîntul in ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U., care dezbate punctul intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U.", Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, a declarat : Timp de 22 de ani, politica de izolare a Chinei populare pe plan internațional a determinat menținerea unei flagrante anomalii — privarea poporului chinez de dreptul de a participa la O.N.U. încălcarea dreptului R. P. Chineze de a-și exercita prerogativele decurgînd din calitatea sa de membru al Organizației Națiunilor Unite a știrbit autoritatea organizației, i-a redus considerabil posibilitatea de a acționa eficient pentru rezolvarea problemelor internaționale, de a contribui la întărirea păcii și securității popoarelor.Acum, cînd pe plan mondial se afirmă tot mai puternic . tendințele spre destindere și colaborare, este necesar mai mult ca oricînd ca O.N.U. să oglindească cu fidelitate acest curs pozitiv, să acționeze cu fermitate pențru continua lui afirmare și dezvoltare.După ce a subliniat imperativul ca Adunarea Generală să hotărască la a- ceastă. sesiune repunerea R. P. Chineze în toate drepturile sale legitime la O.N.U., N. Ecobescu a arătat că China, mare stat socialist, are înfăptuiri prestigioase în dezvoltarea economiei, științei, culturii, în întărirea și înflorirea patriei, dovezi elocvente ale forței creatoare a talentatului popor chinez. China populară aduce o importantă contribuție la cauza păcii și cooperării, se pronunță ferm pentru participarea tuturor statelor. în condiții de deplină egalitate, la rezolvarea problemelor care preocupă întreaga omenire. Poporul și guvernul chinez manifestă solidaritate activă cu lupta popoarelor pentru eliberarea națională și socială, pentru apărarea și întărirea independenței și suveranității lor naționale, împotriva imperialismului și colonialismului. Desfășurarea evenimentelor pune puternic în evidență faptul că fără participarea R. P. Chineze nu pot fi rezolvate cu succes problemele majore ale vieții internaționale.O recunoaștere de netăgăduit a rolului ce revine Chinei. în viața internațională, a relevat reprezentantul României, o constituie-interesul manifestai de un număr tot mai mare de .state pentru normalizarea relațiilor cu R. P. Chineză. Acesta ilustrează în mod concludent 'afirmarea viguroasă a forțelor socialismului, creșterea prestigiului și influenței sale în lume. Prezența activă a R. P. Chineze pe plan mondial este de natură să contribuie Ia întărirea frontului antiimperialist, Ia eliminarea din viața internațională a practici-
ITALIA

A- LaROMA 22. — Corespondentul gerpres -N. Puicea transmite : Roma s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului socialist \ italian al unității proletare. , Plenara s-a pronunțat în favoarea unor acțiuni comune cu partidul comunist, partidul socialist și cu alte forțe politice de stingă, în vederea soluționării actualelor dificultăți economice ale Italiei.în încheierea lucrărilor, plenara C.C. al P.S.I.U.P. a ales ca președinte al partidului, funcție nou-creată, pe Tullio Vecchietti. Secretar general al P.S.I.U.P. a fost ales Dario Valori, iar vicesecretar general — Vincenzo Gatto.

lor politicii de forță și dominație, la statornicirea unor relații interstatale întemeiate pe egalitate în drepturi, respect și stimă reciprocă.România a militat și militează neabătut pentru a se pune capăt politicii de izolare a Chinei, pentru eliminarea obstacolelor prin care R.P. Chineză a fost împiedicată să-și o- cupe locul ce-i revine în cadrul Organizației Națiunilor Unite.în continuare, vorbitorul s-a referit la proiectul' de rezoluție supus dezbaterilor de 22 de state, printre care și România, în care se cere restabilirea imediată a drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U. El a arătat că istoricul dezbaterilor din Adunarea Generală dovedește că adversarii restabilirii drepturilor legitime ale Chinei populare la O.N.U. /•au recurs constant la tactici și artificii de ordin procedural al căror scop esențial a fost în mod invariabil același : împiedicarea soluționării juste ă acestor probleme. în anii din urmă, aceasta și-a găsit expresia îndeosebi în așa-zisa teorie a „celor două Chine" sau „O Chină și un Taiwan"în lume există o singură Chină — Republica Populară Chineză — iar această realitate trebuie să-și găsească consacrarea aici, la Organizația Națiunilor Unite.Vorbitorul a exprimat, în încheiere, încrederea că Adunarea Generală va adopta proiectul de rezoluție privind restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U., măsură care va contribui la creșterea prestigiului și eficienței organizației.
★în cadrul dezbaterilor asupra aceluiași punct al ordinii de zi, a luat cuvîntul reprezentantul Norvegiei, Ole Algard, care a subliniat că țara sa a sprijinit și va continua să sprijine cu consecvență dreptul R. P. Chineze de a-și ocupa locul ce i se cuvine la O.N.U., considerînd că guvernul acestei țări este singurul guvern legitim al întregii Chine.Reprezentantul Cehoslovaciei, Milan Klusak, a arătat că Taiwanul este o parte integrantă a' Chinei și nicidecum un stat aparte. Argumen- tînd necesitatea schimbării situației anormale existente în prezent, vorbitorul a relevat că injustiția comisă față de China populară a dăunat profund intereselor O.N.U. El a declarat că delegația Cehoslovaciei va vota împotriva proiectului de rezoluție care caută să împiedice China populară să-și ocupe locul la O.N.U., uzurpat de emisari care nu au nimic comun cu această organizație.Reprezentantul Ugandei, Grace Ibingira, a cerut Adunării Generale să accepte realitatea politică, să decidă expulzarea intrușilor ciankai- șiști și să invite pe reprezentanții R. P. Chineze să-și ocupe locul lor legitim la O.N.U.în același sens s-a pronunțat și Mohamed El-Zayyat, reprezentantul Republicii Arabe a Egiptului, care a subliniat că prezența R. P. Chineze la O.N.U. este esențială pentru funcționarea normală a acestei organizații. El a arătat că expulzarea emisarilor ciankaișiști din O.N.U. și restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze trebuie să fie acțiuni simultane.în cuvîntul său, reprezentantul Angliei, Sir Colin Crowe, a declarat că țara sa, care a recunoscut R. P. Chineză din ianuarie 1950, consideră guvernul acestei țări drept singurul guvern legal al Chinei, în măsură să reprezinte poporul chinez la Națiunile Unite. De aceea, a spus el, delegația britanică a votat consecvent pentru rezoluția care vizează restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. și va vota și de această dată în același mod. „Avem nevoie — a subliniat vorbitorul — de contribuția Chinei la căutările noastre în vederea soluționării multor probleme care preocupă Organizația Națiunilor Unite".

SANTIAGO DE CHILE 22 (Agerpres). — Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a condamnat, într-o cuvîntare rostită la întîlnirea muncii liană, S.U.A; chilian cuprifere americane. Președintele a subliniat că în problema naționalizării bogățiilor de cupru ale țării, guvernul se bucură de sprijinul larg al majorității covîrșitoare a lui, al zațiilor

cu conducătorii oamenilor din industria minieră chi- campania desfășurată în împotriva măsurii guvernului de naționalizare a societăților

MOSCOVA 22 (Agerpres). — A- genția T.A.S.S. informează că, în perioada 12—21 octombrie, la Moscova au avut loc convorbiri între o delegație a U.R.S.S., condusă de amiralul Vladimir Kasatonov, prim- locțiitor al comandantului suprem al Flotei maritime militare a Uniunii Sovietice, și o delegație a S.U.A., condusă de John Warner, adjunct al ministrului Forțelor maritime rhili- tare ale S.U.A., în probleme privind prevenirea posibilelor incidente între nave, avioane șl elicopte-

re ale celor două țări, în largul mării și în spațiul aerian.Convorbirile, menționează agenția, s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru și în spiritul abordării constructive a problemelor examinate, într-o serie de probleme s-a ajuns la o coincidență a punctelor de vedere ale celor două părți. Partici- panții au căzut de acord că este oportun să se continue convorbirile Intr-un . moment care va conveni ambelor părți.
partidelor oamenilor politice și muncii. poporu- organi- COMISIA PENTRU PROBLEME A SENATULUI AMERICAN A EXTERNE ADOPTAT

MOSCOVA 22. — Corespondentul Agerpres transmite : Colonelul Cornel Berar, atașatul militar al României în Uniunea Sovietică, a oferit/- în saloanele ambasadei o gală de filme. Au fost prezenți mareșalul U- niunii Sovietice I I. I. Iakubovski, prim-locțiitor al ministrului apărării, comandantul suprem al. Forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, general- colohel de armată. M. S. Ștemenko, șeful Statului Major al Comandamentului Suprem al Forțelor armate unite, generali, amirali și ofițeri ai armatei și ai flotei maritime militare sovietice.A fost, de asemenea, de față Teodor Marinescu, ambasadorul României Ia Moscova. Gala de filme s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, prietenească.
★La o unitate a Ar- Coreene a avut locCorvalaji, secretarul generalLuisal Comitetului Central al P.C. din Chile, a arătat, cu prilejul întrunirii activului organizației din Santiago a partidului, că, în acest an, se așteaptă o creștere de 8—10 la sută a producției industriale. Apreciind că a- cesta va fi un mare succes al guvernului Unității Populare, Luis Corvalan a adresat’ un apel tuturor oamenilor muncii chilieni, cerîndu-le să depună eforturi susținute în vederea înfăptuirii transformărilor progresiste în țară, să contribuie la creșterea productivității muncii, una dintre căile esențiale de stimulare a dezvoltării economice.

PEKIN 22 (Agerpres). — Lî Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a vizitat vineri după-amiază Expoziția industrială a României, deschisă la Pekin, anunță agenția China Nouă. In cursul vizitei, el a fost însoțit de Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin.Cu același prilej, expoziția a fost vizitată de Li Sui-cin, ministru al construcțiilor de mașini nr. 1, Li Cian, adjunct al ministrului comerțului exterior, Giao Kuan-hua. adjunct a! ministrului afacerilor externe, Kao Lu, adjunct al ministrului căilor ferate, și alte personalități. ViceiUemierul Li Sien-iilep, menționează agenția China Nouă, a avut o convorbire cordială și prietenească cu organizatorii expoziției române.
Proteici tomerciol

româno-danezCOPENHAGA 22 (Agerpres). — La21 octombrie a avut loc, la Copenha- - ga, semnarea protocolului privind schimburile comerciale dintre România și Danemarca pe anul 1972. Conform protocolului, România va exporta în Danemarca mașini și utilaje, produse chimice, produse ale industriei ușoare, mobilă etc. Danemarca va exporta în România animale de reproducție, piei brute, echipamente navale etc.Delegația română care a participat la tratative a fost primită de ministrul comerțului danez, E. Jensen.

Două amendamente vizînd
încetarea războiului din VietnamWASHINGTON 22 (Agerpres). — Comisia pentru problemele externe a Senatului S.U.A. a adoptat cu o mare majoritate de voturi două a- mendamente vizînd încetarea războiului din Vietnam. Primul dintre a- ceste amendamente, introduse la „legea cu privire la ajutorul american acordat străinătății", a fost depus de senatorii John Sherman Cooper și Frank Church. Potrivit prevederilor sale, guvernul S.U.A. nu poate angaja cheltuieli militare în Indochina decît în scopul accelerării retragerii tuturor trupelor americane din această regiune. Al doilea amendament este o variantă a cunoscutu-

Cu privire
la vizita președintelui 
Tito la Washington

lui amendament „Mansfield" care stipulează ca retragerea completă a tuturor trupelor americane din Vietnam să se efectueze în termen de șase luni de la intrarea lui în vigoare.Adoptarea acestor două amendamente, la care Administrația s-a opus, va oferi Senatului prilejul ca, 
o dată cu examinarea legii amintite, să inițieze o nouă dezbatere asupra încetării cit mai grabnice a războiului din Indochina și, totodată, asupra ajutorului acordat de S.U.A. Laosu- lui și regimului de la Pnom Penh.

★
SAIGON. — In ultimele zile 

Saigonul a fost teatrul unor pu
ternice manifestații studențești îm
potriva prezenței militare ameri
cane in Vietnamul de sud și a 
așa-ziselor „alegeri prezidențiale". In 
timpul demonstrațiilor, în diferite 
cartiere ale orașului au fost atacate 
vehicule militare americane și ale 
politiei saigoneze. Totodată s-a a- 
nunțat că un număr de 50 de stu
denți arestați de poliție se află, de 
zece zile, in greva foamei.

PHENIAN. — matei Populare o adunare festivă — anunță agenția A.C.T.C. A participat Emil Burghe- lea, atașat militar al României la Phenian.în încheierea adunării, participan- ții au vizionat un film documentar românesc. Cu același prilej, la unitate a fost organizată o expoziție de fotografii prezentînd aspecte din viața militarilor români.
★PRAGA 22. — Corespondentul A- gerpres C. Prisăcaru transmite : A- tașatul militar al României la Pra- ga, colonel Petru Rotariu, a depus coroane de flori la monumentele e- roilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei din localitățile Zvolen, Piestany, Brno și Kromeriz. ■La monumente, la care s-au arborat drapelele de stat ale celor două țări, făceau de gardă militari ai forțelor armate ale R. S. Cehoslovace, pionieri. Au fost intonate imnurile de stat ale României și Cehoslovaciei. /Atașatul militar român a vorbit la liceul militar din Banska Bistrica, o • unitate militară din Hodonin și o facultate a Academiei militare din Brno despre însemnătatea Zilei Forțelor Armate ale României. Au fost prezentate filme documentare din viața și activitatea militarilor români.

/

BELGRAD 22 (Agerpres). — După cum informează agenția Taniug, purtătorul de cuvînt al Secretariatului federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că apropiata întrevedere dintre președintele Iosip Broz Titb și președintele Nixon va oferi prilejul unui schimb de păreri asupra problemelor internaționale importante. Purtătorul de cuvînt a adăugat că vizita președintelui Iosip Broz Tito în S.U.A., ca și vizita de anul trecut a președintelui Nixon în Iugoslavia, confirmă interesul reciproc pentru dezvoltarea multilaterală, in continuare, a relațiilor bilaterale, relații ce reprezintă, totodată, un factor de stabilitate și pace in Europa și pe un plan mai larg.ROMA. — Cu prilejul împlinirii a 650 de ani de Ia moartea lui Dante Alighieri, comemorare recomandată de UNESCO, în aula mare de la „Accademia di Romania" din capitala Italiei a avut loc o manifestare, în cadrul căreia prof. dr. Alexandru Bălăci, directorul „Bibliotecii române" din Roma, a conferențiat despre opera și personalitatea marelui poet italian, despre contribuția oamenilor de cultură din România la înțelegerea geniului său.
Comunicatul iugoslavo-egipteanCAIRO 22 (Agerpres). — în comunicatul cu privire la convorbirile pe care le-au avut, recent, la Cairo, Anwar Sadat și Iosip Broz Tito, relevă agenția Taniug, se subliniază că cei doi președinți au acordat o mare însemnătate luptei țărilor neangajate pentru menținerea păcii, egalitate, colaborare internațională și dezvoltare economică, împotriva ocupației imperialiste, rasismului și tuturor formelor de dominare. Președintele egiptean l-a informat pe Iosip Broz Tito despre situația din Orientul A-

propiat și poziția Republicii Arabe a Egiptului față de criza din această regiune. Comunicatul subliniază că președintele R.S.F. Iugoslavia sprijină eforturile Egiptului pentru obținerea unei rezolvări trainice și juste a crizei din Orientul Apropiat, ■în conformitate cu liului de Securitate 1967.Cei doi președinți satisfacție evoluția țiilor prietenești și a colaborării generale dintre cele două țări.
rezoluția Consi- din noiembrieau constatat cu rodnică a rela-

BUDAPESTA

Întîlnirea reprezentanților

★PARIS 22. — Corespondentul nostru Paul Diaconescu transmite : Colonelul Mihail Dranga. atașatul militar al țării noastre la Paris, a oferit vineri seara o gală de filme românești. Din partea Statului Major al armatei franceze a participat generalul De Reals. Au fost prezenți generali, amirali, ofițeri superiori din armata franceză.

PEKIN. — Ministerul Apărării Na- , ționale al R.P. Chineze a organizat vineri o adunare festivă. Au participat Siao Cin-kuang, adjunct al ministrului apărării naționale, comandantul forțelor maritime militare, conducători ai unităților militare din Pekin. A fost de față Aurel Duma, ambasadorul țării noastre la Pekin.Atașatul militar al României la Pekin, colonel Virgiliu Gheorghiu, a vorbit despre trecutul de luptă al armatei române, despre faptele de arme repurtate de ostașii români în lupta împotriva fascismului. Luînd cuvîntul, Siao Cin-kuang și-a exprimat convingerea că prietenia dintre popoarele și armatele României și Chinei se va adinei continuu.In încheiere a fost prezentat un film românesc.
+ ■ .BUDAPESTA 22. — Corespondentul nostru, Al. Pintea, transmite : Colonel Emilian Bîrlea, atașat militar al României la Budapesta, a oferit vineri în saloanele ambasadei o gală de filme documentare. A fost prezentată, de asemenea, o expoziție de fotografii cuprinzînd imagini din viața și activitatea militarilor forțelor armate ale Republicii Socialiste România. Au luat parte cadre de conducere din Ministerul Apărării Naționale, ofițeri superiori ai forțelor armate ale R. P. Ungare, atașați militari și alți diplomați străini a- creditați la Budapesta.
★SOFIA 22. — Corespondentul A- gerpres, C. Amariței, transmite : înij sala Casei Centrale a Armatei Popu- ' lare din Sofia, secția pentru relații internaționale de pe lingă Marele Stat Major al Armatei Populare Bulgare a organizat, vineri, o gală de filme. Cu acest prilej a vorbit gene- ral-maior Stoiciu Stoicev, transmis militarilor români în numele Ministerului Populare și al militarilor Populare Bulgare. Vorbitorul a evidențiat aportul ostașilor români în războiul împotriva fascismului, atît la eliberarea teritoriului României cît și pe fronturile din Ungaria, Cehoslovacia și Austria, pină la victoria finală. în cuvîntul rostit, locotenent- colonel . Gh. Ionescu, atașatul militar al României la Sofia, a subliniat semnificația zilei de 25 octombrie.
★HELSINKI. — Atașatul militar român în Finlanda, colonel Nicolae Mandache, a ținut la Școala militară de ofițeri din Helsinki o expunere consacrată contribuției armatei române la războiul antihitlerist. Cu a- celași prilej, la Helsinki a fost organizată o gală de filme de scurt metraj, la care au luat parte reprezentanți ai Statului Major al armatei finlandeze, reprezentanți ai M.A.E., precum și Mircea Bălănescu, ambasadorul României în Finlanda.

care a felicitări Apărării Armatei

u

BUDAPESTA 22 — Corespondentul nostru transmite : în localitatea Ti- hany din R.P. Ungară a avut loc o întîlnire a reprezentanților instituțiilor superioare de învățămînt de partid <jin Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și. Uniunea Sovietică. Din partea Academiei pentru învățămînt sociaLpolitic și perfecționare a cadrelor de conducere „Ștefan Gheorghiu", la consfătuire a luat parte o delegație condusă de Tudorel Postolache, membru al Biroului Consiliului de conducere al Academiei, director adjunct al Institutului pentru pregătirea cadrelor în problemele conducerii social-politice. în cadrul întîlnirii a avut loc un schimb ' de păreri și informații cu privire la procesul instructiv-educativ desfășurat in instituțiile respective.

MOSCOVĂ 22 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. informează că, la 22 octombrie, ambasadorului S.U.A. la Moscova i-a fost înmînată nota guvernului sovietic în care este adre-

de presă transmitagențiile

PRIVIND DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI INDUSTRIALE— CorespondentulMOSCOVA 22Agerpres, L. Duță, transmite : La . anului trecut. Industria constructoare Moscova a fost dat publicității Comunicatul Direcției* centrale de statistică, în care se arată că, în comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut, creșterea producției industriale în primele nouă luni ale acestui an a fost de 8 la sută, în timp ce productivitatea muncii în industrie a sporit cu 6,5 la sută.Cele mai mari creșteri, în medie cu 11 la sută, au fost înregistrate în industriile chimică și petrochimică, constructoare de mașini și prelucrarea metalelor. Sporurile cele mai importante au fost obținute în industria de mase plastice, a cărei producție a crescut cu 12 la sută, și în industria chimică, unde sporul reprezintă 9 la

sută față de perioada respectivă £' â’e automobile a depășit cu 25 la sută producția pe primele 9 luni ale anului trecut, iar cea de mașini agricole a cunoscut, de asemenea, un spor de 8 procente. în ce privește industria alimentară, creșterea față de perioada corespunzătoare a anului 1970 a fost de 14 la sută.Comunicatul informează, în continuare, că indicatorii economici ai activității întreprinderilor au fost îmbunătățiți : cheltuielile specifice de combustibil la centralele electrice au s-Szi't. cu 2 la sută, a scăzut prețul de cost al producției industriale.
ANGLIA

PHENIAN 22 (Agerpres). — Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist și Comitetul Studenților din R.P.D. Coreeană au dat publicității un apel în legătură cu represiunile regimului lui Pak Cijan Hi împotriva tineretului din Coreea -de sud. Apelul relevă că în Coreea de sud au fost închise mai mult de zece instituții de învățămînt superior, au fost arestați mii de studenți și au fost dizolvate organizațiile studențești — fapte care provoacă mînia și revdlta întregului popor coreean.Apelul cheamă la condamnarea hotărîtă a represiunilor dezlănțuite de clica lui Pak Cijan Hi împotriva tineretului sud-coreean și exprimă convingerea că tineretul din întreaga lume va sprijini în continuare lupta dreaptă a poporului coreean pentru retragerea imperialiștilor americani din Coreea de sud, pentru unificarea pașnică a țării.

I

în cursul convorbirilor 
pe care le-au purtat joi 
șefii de guvern ai Iugo
slaviei și Poloniei, Gemal Biedici și, respectiv, Piotr Jarosze- wiez, au abordat chestiuni privind colaborarea bilaterală și au expus pozițiile țărilor lor într-o serie de probleme internaționale, informează agenția Taniug. O atenție deosebită a fost acordată evoluției din Europa și situației din Orientul Apropiat. Gemal Biedici a informat oaspetele polonez despre activitatea țărilor neangajate și rolul lor în asigurarea păcii.

Comitetul franco-român 
pentru cooperare în dome
niul industriilor mecanică 
și electrică și a desfâșurat lu- crările în capitala Franței. Cele dpuă delegații au fost conduse de Alexandru Mărgăritescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și Jean Paul. Parayre, director în Ministerul Dezvoltării Industriale și Științifice.

Lucrările plenarei C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia au luat sfîrșit la Praga. După informarea Prezidiului C.C. al P.C.C., consacrată problemelor internaționale, a luat cuvîntul Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a prezentat raportul privind pregătirea alegerilor pentru organele legislative. Vorbitorul a înfățișat, apoi, sarcinile care stau în fata partidului și poporului în perioada dinainte de alegeri, relatează agenția C.T.K.

„Nu există motiv care 
ne-ar putea împiedica să 
ne îndreptăm către promo
varea comerțului mondial, 
inclusiv cu țările socia
liste", a declarat William Eberlee, numjt de curînd reprezentant ; al președintelui Nixon pentru relații comerciale, în cursul audierii de către o subcomisie senatorială în vederea confirmării sale in acest post.

Primul ministru ui Turciei, Nihat Erim, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara, George Marin, în vizită de prezentare. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.
întrevederile dintre M. 

Kohl și E. Bahr. Michael Kohl> secretar de stat la Consiliul de Miniștri al R. D. Germane, și Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria federală a R. F. a Germaniei, s-au întîlnit joi și vineri la Bonn, însoțiți de delegații, pentru a continua tratativele asupra unui acord cu privire Ia tranzitul dintre R.F.G. și Berlinul occidental, precum și în legătură cu un tratat referitor la traficul dintre R.D.G. și R.F.G. Au fost reluate dezbaterile concrete pe marginea problemelor tratativelor, A.D.N. S-a tativele să la 27 și 28 octombrie.

0 nouă ședința a Comi
siei militare de armistițiu 
din Coreea a avut loc 13 21 oc* tombrie, la Panmunjon, la cererea R. P. D. Coreene. Reprezentantul R. P. D. Coreene — relatează A.C.T.C. — a prezentat un protest hotărît față de acțiunile provocatoare desfășurate, în ultimul timp, de partea adversă. El a menționat, între altele, pătrunderile repetate ale unor persoane înarmate în zona demilitarizată, precum și transportarea de armament, de către partea adversă, în această zonă.

sat un protest hotărît în legătură cu noul act provocator comis la 20 octombrie împotriva reprezentanței U.R.S.S. la O.N.U. din New York. Guvernul sovietic, subliniază ' nota, insistă ca guvernul S.U.A. să ia măsuri eficace de urmărire judiciară și pedepsire severă a persoanelor care au comis acest act provocator, precum și 'pentru asigurarea unor condiții normale de lucru și garantarea securității ' . ...oficiali și S.U.A.

Campanie 
națională 
împotriva 
șomajului

tuturor reprezentanților cetățenilor sovietici în
★WASHINGTON 22 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. transmite că purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Charles Bray, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că „guvernul S.U.A. condamnă provocarea împotriva misiunii sovietice la O.N.U. ca o acțiune bru- ■ tală". El a anunțat că ambasadei sovietice i-au fost prezentate în mod oficial regrete și asigurări că „vor fi luate toate măsurile pentru reținerea celor vinovați".

Incidente la frontiera indo- pakistaneză

Au fost> pece constituie obiectul menționează agenția căzut de acord ca tra- fie continuate la Berlin

DELHI 22 (Agerpres). — Postul de radio indian, citat de agenția United Press International, a anunțat că forțe pakistaneze aflate în districtul Sylhet au bombardat vineri sate indiene din zona de frontieră. Forțele indiene au ripostat, menționează postul citat. Agenția Press Trust of India informează că pe teritoriul Pakistanului de est. în apropierea frontierei cu statele indiene Assam și Meghalaya, sînt semnalate concentrări de trupe. Totodată, agenția United News of India a anunțat că armata

indiană a mobilizat contingente de rezerviști. Gtivernul indian s-a întrunit vineri pentru a examina situația creată.CARACI 22 (Agerpres). — Postul de radio pakistanez, citat de agenția France Presse, a informat că în districtul Sylhet din Pakistanul de est au avut loc ciocniri intre trupele pakistaneze și un grup de indieni înarmați în timp ce aceștia din urmă se infiltrau în Pakistanul de eșt, sub acoperirea focurilor de artilerie.

Azi. la Sheffield, localitate si
tuată in centrul Angliei, are loc 
o puternică demonstrație de pro- 
tesc împotriva creșterii șomaju
lui. Organizată de Congresul Sin
dicatelor britanice (T.U.C.), aceas
tă manifestare deschide campa
nia antișomaj, care va dura o lună 
de zile și care este menită si 
atragă ateriția asupra efectelor 
dezastruoase pe care le are șo
majul in ce privește nivelul de 
trai al celor ce muncesc. La de- . 
monstrațiile ce vor fi organizate 
in întreaga țară vor participa o 
mate parte din cei peste zece mi
lioane de membri ai T.U.C., care 
cer garantarea celui mai elemen
tar drept al omului — dreptul la 
muncă.

Acțiunea sindicatelor se desfă
șoară intr-un moment cină, po
trivit cifrelor oficiale, șomajul a 
atins cifra de 929 687 de persoa
ne. Ceea ce îngrijorează în mod. 
deosebit este faptul că șomajul 
lovește nu mimai pe tinerii care 
abia au absolvit școlile sau pe 
muncitorii și funcționarii de rind, 
ci adesea chiar șl cadre califica
te — ingineri, tehnicieni, oameni 
de știință.

Această amplă campanie se va 
încheia la 24 noiembrie printr-o 
mare demonstrație la Londra, la 
care vor participa delegații ale 
oamenilor muncii din întreaga 
țară O serie de uniuni sindicale 
au lansat apeluri către membrii 
lor ca la 24 noiembrie să se des
fășoare și o grevă națională de o zi.
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