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SESIUNEA MARII 
ADUNĂRI

NAȚIONALE
Joi, în cea de-a doua zi a lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale, a continuat dezbatfe- ' rea celorlalte proiecte de legi îh- . scrise pe ordinea de zi.Cei prezenți în sala Marii ' dunări Naționale au întîmpinat cu y luternice și îndelungi aplauze pe . ducătorii partidului .și statu- tovarășii Nicolae Ceaușescu, Avnil Bodnaraș, Manca Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dă- nălache, Constantin Drăgan, E- mil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.Alături de deputați, la lucrări au luat parte numeroși invitați — conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții economice, științifice și culturale, ziariști. Printre invitați se aflau, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, precum și corespondenți ai presei străine.După. deschiderea lucrărilor președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, a dat cuvîntul tovarășului Mircea Malița, ministrul învățămîntului, care, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, a prezentat Expunerea la Proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste.Deputatul Constantin Dincu- lescu, președintele Comisiei pentru învățămînt, știință și cultură, a prezentat apoi raportul acestei comisii și al altor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale la acest proiect de lege.La dezbaterea generală au luat Z( Jjjțvîntul deputății Alexandru \18oal>ă. ministrul petrolului, Ludovic Fazekas, prim-secretar al Comitetului județean-Harghita al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Mihai Rogoz, sudor la Uzinele de autocamioa-• ne din Brașov, George Băranescu, rectorul Institutului politehnic din București, Eugenia Livezeanu, profesoară la Liceul nr. 2 din Piatra Neamț. Aurel Bozgan, directorul general al Fabricii de mașini-unelte și agregate din București, Miron Negrilă, directorul general al Uzinelor „Independența" din Sibiu, Petre Glă- van, vicepreședinte al Consiliului popular județean-Arad, directorul Direcției generale județene agricole, industriei alimentare, sil- ’s viiturii și apelor, Dobre Popescu, maistru la Uzinele „Progresul din Brăila și loan Cotoț, secretar al Consiliului Central al U- niunii Generale a Sindicatelor.Proiectul de lege s-a discutat apoi pe articole și au fost adoptate unele amendamente pc baza propunerilor făcute de deputați în cadrul dezbaterii generale.CuMarea Adunare doptat prin vot secret Legea privind perfecționarea profesionale a lucrătorilor nitățîle socialiste.La următorul punct ordinea de zi, deputatul Vîlcu, membru al Executiv al C.C. vicepreședinte al de Stat, a prezentat Expunerea la Proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Demografie. Raportul comisiilor permanente ale Marii

cest proiect de lege a fost prezentat de deputatul Gheorghe Vasilichi, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă și 'asigurări sociale.După' discuția pe articole, Marea Adunare Națională a a- doptat, prin vot secret, cu a- mentamentele propuse, Legea

privind înființarea,' organizarea și functionarea Comisiei Naționale de Demografie.în ședința de după-amiază, tovarășul Teodor Vasiiiu. ministrul justiției, a prezentat Expunerea la Proiectul de lege
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amendamentele propuse,Națională a a-pregătirii din u-de pe Vasile Comitetuluial P.C.R., Consiliului
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Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. Stima}! tovarăși, 1970. (Aplauze pu-

Recent, la Apele'Vii. în fața activului organizației U.T.C. din comună, unul din colectivele brigăzii C.C. al U.T.C., care în a- ceastă perioadă controlează și îndrumă activitatea Comitetului județean Dolj al U.T.C. în domeniul muncii la sate, și-a prezentat concluziile celor trei zile de investigații. înt-r-un cadru de dezbatere concretă, constituită ca un colocviu complex despre experiența multilaterală a organizațiilor U.T.C. din comună — de la C.A.P., S.M.A. și de Ia cele două școli generale — s-a remarcat contribuția comitetului comunal la mobilizarea tinerilor pentru o muncă de calitate, la învățătură perseverentă. 130 tineri utcciști participă cu regularitate la munca în C.A.P., execută lucrări de calitate, organi- ’ zațiile și-au stabilit sarcini riguroase pentru acest an. fiecare tînăr știe ce are de făcut in cadrul C.A.P.. în sat. misiunea de- tivind din dezvoltarea actuală si. în perspectiva anilor următori a comunei. S-au inițiat acțiuni >de cunoaștere a sarcinilor de Plan, iar în perioada de pregătire a campaniei de nrimăvară au fost precizate modurile • do îndeplinire a unor îndatoriri, au avut loc întilniri si. discuții cu -necialistii unităților agricole. Comitetele și organizațiile U.T.C. urmăresc Dermanent cum participă tineretul la muncă, se discută despre calitatea lucrărilor

efectuate. Tocmai într-un astfel de cadru, s-a considerat necesar să fie remarcată ca o cerință esențială desfășurarea vieții de organizație într-un spirit de acțiune mai dinamic, continuu activ, în atmosfera cerințelor și trăsăturilor proprii virstei tinere,- tineretului. Or, adecvarea activității la asemenea deziderate presupune, cum se arăta, a face n?ai mult pentru afirmarea organizației U.T.C. prin acțiuni proprii in sprijinul producției, analizînd cu regularitate contribuția fiecărui utecist. făcînd larg cunoscute cele mai valoroase rezultate și pe cei mai buni tineri, acționind la timp pentru recomandarea celor care să lucreze în sectoarele ce solicită forțe noi, pcin dezvoltarea accentuată — fie zootehnie, fie legumicultura sau viticultură. în același scop, afirmarea dinamică a rolului organizației U.T.C. și comitetului comunal pretinde organizarea de cursuri pentru inițiere și perfecționare profesională, acțiuni în sprijinul pătrunderii largi a literaturii tehnico-științi- fice de specialitate, adecvarea în ansamblu a- întregii, activități cu viața satului. cu cerințele sale, în raport de posibilități, de rolul și locul tinerilor, de cerin-
(Continuare în pag. a IV-a)

ANCHETĂ 
SOCIALĂ

Astăzi, au fost înmînate înalte distincții ale Republicii. Socialiste România cîștigătorilor întrecerii dintre organizațiile județene de partid, consiliile populare și institutele de cercetare științifică pentru realizarea și depășirea planului pe anul 1970. li cunoașteți acum pe cîș- tigători. Știu că mulți doreau să se. numere printre fruntași. Activitatea desfășurată în cadrul acestei întreceri de colectivele de oameni ai muncii din județe, de organizațiile de partid și de comitetele județene, a dus însă la rezultatele pe-care le cunbașteți. Cred că sînteți cu toții' de acord să-i felicităm din inimă pe cîști- gători. Doresc să le adresez a- ceste felicitări și în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului ; de asemenea, doresc să asociez și Marca Adunare Națională la aceste felicitări pe care le adresăm tuturor celor care au fost decorați astăzi. (Vii aplauze).Rezultatele pe care le-am obținut în anul 1970 în îndeplinirea planului, în dezvoltarea c- conomică și socială a patriei, sînt exoresia activității tuturor oamenilor muncii, a organelor si organizațiilor de partid si consiliilor nopulare din întreaga țară : de aceea as dori să adresez totodată calde felicitări organizațiilor de partid și consiliilor populare, tuturor oamenilor muncii din patria noastră, pentru felul în care au muncit

aici cuvîntul lorin anul țernice).Ați ascultat fruntașilor, angajamentele de a munci în așa fel incit înanul viitor să ocupe locul 1 sau să se numere printre prinții. Eu nu pot decît să le urez succes în realizarea acestor angajamente. Doresc insă să ,le atrag a- tenția că vor fi mulți concu- renți pentru locul întîi și' — așa cum s-a văzut — puțini au fost fruntașii din 1969 care s-au situat și jn 1970 pe primele locuri ale întrecerii; a- ceasta pentru că și cile colective de oameni ai muncii, organizații de partid, și-au îmbunătățit activitatea. Este, deci, de înțeles că întrecerea pentru ocuparea primelor locuri pe anul 1971 va fi foarte strinsă. Din cele 39 de județe, din zecile ,de colective de cercetare, va trebui totuși unul cel puțin, sau două, să se plaseze pe locul intîj.Întrecerea va fi foarte largă și deschisă tuturor. Posibilități de a ocupa locul intîi si de a obține rezultate bune în întrecere are fiecare : de altfel, în toate domeniile de activitate din societatea noastră socialistă, oamenii muncii au posibilități Rargi să-și valorifice capacitățile creatoare, să ocupe prin muncă un loc de cinste. (Aplauze puternice).Felul în care sc dezvoltă întrecerea. entuziasmul cu care toți cei ce muncesc de la orașe și sate participă la ea. constituie încă o dovadă a unității depline a întregului popor în jurul partidului, a hotărîrii tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de
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Piese lipsă la
ucenicilor

Găiești, Marin Fio- 
PAVEL T1NJALĂ.

piese ele schimb clin
Foto :

Doi tineri de la tînăra întreprindere producătoare de 
_ ■ rea și Virgil Găitănaru

costumul^I-am solicitat maistrului Pe- treâ de la' uzinele Vulcan opinia privind o problemă a tinerilor ucenici. aceea . a dotării cu echipament de protecție și de lucru. .— Socotesc că pentru ucenicii care se califică pe locul de muncă, în întreprinderi, ace«t aspect este deosebit de important. E vorba, în primul rînd.de

asigurarea unor condiții de securitate indispensabile. Apoi numai echipat într-un anumit fel, ucenicul poate lua parte, alături de muncitor, la procesul de producție propriu-zis, poate fi confruntat unof reale dificultăți, poate deci — în ultima instanță — învăța meserie. Mai există însă și o altă latură, din păcate mult mai puțin lu-

ată în seamă. Echipamentul e un fel de simbol al muncii, al profesiei. Este de la sine înțeles ce efect stimulator, pedagogic are asupra tînărului ucenio doritor să se califice faptul că — în ceea ce privește acest important aceleași credere vărat".

PENTRU ELEVI DA, PENTRU 
UCENICI BA

capitol — i se acorda drepturi, aceeași încă și muncitorului ade-
Ancheta noastră, desfășurată în Capitală și în unele centie industriale din țară, a reliefat faptul că o anumită categorie de echipament (de lucru sauANDREI BÂRSAN
(Continuare în pag. a IV-a)

naționalitate, de a transpune în viață programul de construcție socialistă, politica internă și externă a partidului și statului — politică care corespunde pe deplin intereselor și năzuințelor națiunii noastre socialiste. (A- plauze puternice).Totodată, activă este profundului râcterizcază ___ ______socialistă, a posibilităților largi pe care le au toți oamenii muncii de a participa nemijlocit la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de edificare a orinduirii noi. Iată de ce îmi exprim deplina încredere .că sarcinile mari pe care le avem de îndeplinit în primul an al cincinalului vor fi realizate cu succes de toate colectivele. In acest sens, aș dori să adresez clasei muncitoare, țărănimii, intelectualilor, întregului nostru popor, urarea de a obține succese tot mai mari în realizarea prevederilor prințului an al cincinalului. (Vii' aplauze). Urez, de asemenea, tovarășilor care s-au angajat aici să lupte pentru cuceri locul intîi în întrecere, să obțină succese cit mai mari realizarea acestor angajamente. Asemenea succese sînt pe deplin posibile, și eu doresc ca anul viitor să avem și alți fruntași alături- de cei pe care i-ani cinstit astăzi. (Aplauze puternice)închei felicitînd încă o dată pe cîștigători și urind noi succese în activitatea tuturor colectivelor participante la întrecere. (A- plauze .puternice, prelungite).

această participare încă o dovadă a democratism ce ca- societatea noastră

«3in

Ea Palatul Marii Adunări Naționale, in prezența conducătorilor de partid și de stat, a de- putaților și invitaților la sesiune, a avut loc, joi la amiază, solemnitatea înmînării unor înalte distincții ale Republicii Socialiste România organizațiilor județene de partid, consiliilor populare și institutelor de cercetare științifică pe care Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România, le-au declarat fruntașe în întrecerea desfășurată în anul 1970, pentru rezultatele obținute în îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate.într-o atmosferă de puternic entuziasm, înaltele distincții au fost înmînate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat. Festivitatea desfășurată sub cupola Marelui Sfat a,l țării. în fața aleșilor națiunii a simbolizat însăși participarea întregului nostru popor, căci în succesele fruntașilor se află încorporată Uriașa forță și energie creatoare a clasei noastre muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii indiferent de naționalitate, care, cu pasiune și abnegație, înfăptuiesc, sub conducerea Partidului Comunist Român, programul luminos elaborat de Congresul al X-lea.Prin decret al Consiliului Stat, pentru te obținute îndeplinirea cinilorde jamcntel.ortru ocuparea locurilor I, II și III în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în in-

de rezultatele deosebi- în anul 1970 în și depășirea sar- plan și a anga- asumate și pen-
(Continuare în pag. a IV-a)
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RECICLARE
de GEORGE MACOVESCU

I

A învățat cîndva cîteva texte pe dinafară și ani îndelungați le-a recitat cu sfințenie în toate împrejurările. Că se potriveau sau nu. aceasta nu interesa. Citatele din clasici îl salvau întotdeauna, situîndu-l în afara replicii, în afara criticii. Cine ar fi îndrăznit să-l combată ? Se refugia în spatele marilor nume, îi punea drep* pavăză și cînd voiai să te lupți cu el, te trezeai că îi ai în față pe clasici și pas de mai critică.Spuneam că a dus-o așa vreme îndelungată. Se pricepea la toate recurgind la citate. O aducea așa fel din vorbă și condei, îneît oricînd ieșea din încurcătură, oferindu-ti un citat în loc de o soluție. Ce ușor era 1Viața, însă, nu s-a împiedicat în frinturi de texte, trunchiate și neînțelese, și a mers înainte, punînd omului socialist, societății socialiste tot mai multe probleme ce se cer dezlegate. în ultimii ani, s-au deschis noi orizonturi, s-au întrevăzut lumini orbitoare în viitor, ne-au apărut ca posibile în decada abia începută realizări pe care le credeam îndepărtate. Viața ne-a solicitat și ne solicită puternic capacitatea de judecată, inteligența, cantitatea de cunoștințe. S-a constatat că nu mai putem rezista cu ceea ce am acumulat altădată și că este nevoie de ceea ce se numește cu un termen modern, reciclare, adică de o nouă învățătură, de cunoaștere a ceea ce s-a produs nou, de ceea ce generațiile noi au gîndit, au experimentat și au sintetizat.Omul nostru, cel cu citatele și dogmele, s-a speriat. îl înspăimîntă noul. în loc să pună mina pe carte și să învețe. s-a repezit la citate, la textele învățate pe dinafară și a încercat formula patului lui Procust, adică să înghesuie noua realitate, clocotitoare și de dimensiuni în continuă mișcare, în formulele, textele și cilatele măsurate și înma-' gazinate de memoria lui nu prea prodigioasă. în loc să-și deschidă mintea spre înțelegerea procesului de transformare rapidă a realității — o transformare mai profundă și mai accelerată decît în alte perioade — el. cu citatele în brațe, se stropșește la ceea ce se întîmplă, la viața pe care se supără. L-am auzit cum contesta și condamna tot ce s-a ivit nou, deși era clar că nu știa și deci nu înțelegea nimic
(Continuare în vag. a IV-a)I
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VINERI 19 MARTIE 1771

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

LEGE

cu privire la actele de identitate ale cetățenilor români,
precum și la procedura schimbării domiciliului și aMarea Adunare Naționali a Republicii Socialiste Romi' nia adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

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

CAPITOLUL II

Actele de identitate

în- in a-ale
prenu-actuluidistrU'

Art. 6. — Cetățenii români care au împlinit vîrsta de14 ani sînt obligați să aibă act de identitate. Cu cel puțin15 zile înainte de împlinirea acestei virste, ei trebuie să se prezinte la organul miliției pentru a cere eliberarea buletinului de identitate sau, în cazurile prevăzute de lege, a adeverinței de identitate.Art. 7. — Actul de identitate se întocmește și se eliberează de organul miliției în circumscripția căruia domiciliază sau își are reședința persoana care face cererea. Actul de identitate se întocmește pe baza actelor cu care, potrivit legii, se face dovada în fața organelor miliției, a numelui de familie Și prenumelui. stării civile, cetățeniei ani. române, domiciliului, precum și, in cazul persoanelor supuse obligațiilor militare, a situației militare.Art, 8. — Buletinul deidentitate sg eliberează cu termen de valabilitate de 10 ani. Persoanelor care au împlinit vîrsta de 44 ani li se eliberează buletin de identitate fără termen de valabilitate.Ari. 9. — Adeverința de identitate se eliberează :a) persoanelor care au pierdut sau cărora li s-a distrus, deteriorat ori furat buletinul de identitate, pînă la eliberarea unui alt buletin ;b) persoanelor care nu posedă încă actele necesare eliberării buletinului de identitate.

Durata de valabilitate a a- deverinței de identitate este stabilită de organul emitent.Art. 10. — Se eliberează un nou act de identitate :a) la expirarea termenului pentru care actul de identitate a fosl eliberat;b) dacă s-a modificat data nașterii, numele de familie sau prenumele titularului actului de identitate ori mele părinților ;c) in cazul anulării de identitate ;d) în cazul pierderii,gerii, deteriorării sau furtului actului de identitate ;e) dacă fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului actului ;f) la expirarea sau revocarea interdicției de a se afla în anumite localități.Titularul actului de identitate este obligat să se prezinte la organul miliției pentru eliberarea noului act de tate, în termen de 15 la producerea uneia situațiile prevăzute la a—d, iar în cazul prevăzut la litera e, de la data cînd constatarea neconcordanței dintre fotografia de pe actul de identitate și fizionomie este făcută de organul miliției.Dacă intervin modificările prevăzute la alin. 1 litera b, organul de stare civilă este obligat să le menționeze în actul de identitate, înscriind în același timp și data eliberării noului certificat de stare civilă, iar dacă se produc situații prevăzute Ja alte litere ale alin. 1, organul miliției este obligat să facă mențiune despre acestea.Actul de identitate în care organul miliției sau de stare civilă a înscris mențiune despre una dintre situațiile prevăzute în prezentul articol își pierde valabilitatea rarea de la țiunii.Art,

identi- zile de dintre literele

la expi- unui termen de 15 zile data înscrierii men-11. — în actele de identitate organele miliției înscriu mențiuni privind schimbarea domiciliului șl a reședinței, iar la cerere, datele referitoare la copiii titularului actului, dacă aceștia nu au împlinit vîrsta de 14La comunicarea instanțelor judecătorești. organele miliției înscriu în actele de identitate mențiunea interdicției de a se afla în anumite localități, în cazul persoanelor împotriva cărora s-a luat a- ceastă măsură de siguranță.Art. 12. — în actul de identitate se înscrie grupa sanguină de către organele sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.în acest scop, titularul actului de identitate este obligat să se prezinte la organele sanitare, pentru a cere înscrierea grupei sanguine, în termen de 3 luni de la eliberarea actului.Titularii actelor de identitate eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei

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

înscrierea mențiunii în actul de identitate și în fișa de evidență a populației.Dovada că persoana care își schimbă domiciliul are locuință asigurată se face cu actul de proprietate, cu contractul de închiriere sau de subînchiriere. Persoanele care își schimbă domiciliul într-o locuință ce face parte din fondul locativ de stat, administrat de întreprinderi subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare, vor prezenta și ordinul de repartizare. în cazul soțului care se mută la celălalt soț, al părinților care se mută la copii și al copiilor care se mută la părinți, al minorilor care se mută la persoane obligate să le acorde întreținere, la tutore ori la persoane sau familii la care au fost dați în plasament familial sau cărora le-au fost încredințați spre creștere, educare și întreținere, potrivit legii, precum și al persoanelor puse sub interdicție care se mută la reprezentanții lor legali, dovada că au locuință asigurată se poate face pe baza declarației scrise de primire în spațiu, însoțită de actul legal din care rezultă că persoana oare face declarația este titularul spațiului locativ.în comune, dovada că o persoană are locuință asigurată se poate face și cu declarație scrisă dată în fața organului miliției de către persoana care își schimbă domiciliul.Art. 19. — în actul de identitate și în fișele de evidență a populației organul miliției înscrie mențiunea de schimbare a domiciliului, pe baza dovezii din care rezultă că persoana în cauză are locuință asigurată.Persoanele supuse obligațiilor militare vor face și dovada că au fost luate în evidența militară la noul domiciliu.Art. 20. miciliului în orașe legii,

de 45 zile la altă adresă decît la domiciliul său este obligată să se prezinte la organul miliției 'în circumscripția căruia și-a stabilit reședința, pentru înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de identitate. La cererea persoanei în cauză, organul miliției înscrie mențiunea reședinței, chiar temporară nu zile.Mențiunea de reședinței, de identitate, are valabilitate pe timpul cit titularul actului locuiește acolo, dar nu maî mult de efectuării soanei în ției poate țiune.Mențiunea de stabilire ședinței se înscrie pe consimțămîntului de primire în locuință dat de titularul dreptului de folosință asupra acesteia.Persoana sosită într-o localitate considerată, potrivit legii, zonă de frontieră este obligată să se prezinte Ia organul miliției în termenul prevăzut de normele ce reglementează regimul de frontieră.Art. 23. — Evidența locatarilor din imobilele situate în orașe sau in alte localități stabilite de Ministerul Afacerilor Interne și care servesc total sau parțial ca locuință se ține prin cartea de imobil.Dispozițiile alineatului precedent nu sini aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităților militare, a sediilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și în locuințele ocupate exclusiv de membrii acestor misiuni și oficii.Cartea de imobil se încredințează de organele miliției administratorilor de sau unuia dintre

de stabilire a dacă locuirea depășește 45stabilire a înscrisă în actul
un an de la data ei. La cererea per- cauză, organul înscrie o nouă mili- men-a re- baza

CAPITOLUL III

Procedura schimbării 
domiciliului și a reședințeiArt. 18. — Persoana care își schimbă domiciliul este obligată ca în termen de 5 zile de la data obținerii dovezii din care rezultă că are locuință asigurată să se prezinte la organul miliției în circumscripția căruia își stabilește noul domiciliu, pentru

— Schimbarea do- din alte localități declarate, potrivit ca fiind orașe mari se face în condițiile prevăzute de legea specială.Pentru înscrierea mențiunii de schimbare a domiciliului în orașele mari, pe lîngă actele prevăzute la art. 19 se vor prezenta și dovezile prevăzute de dispozițiile legale privind stabilirea domiciliului în orașele mari.Art. 21. — lui prin care făcut dovada asigurată, în acest act a fost obținut prin manopere frauduloase prin țiuni, țiunii liului identitate.Organul care a luat anulării actului este să comunice aceasta lui local al miliției, men de cel mult 10 zile.Art. 22. — Persoana locuiește temporar mai

Anularea actu- o persoană a că are locuință măsura în careori săvirșirea unei infrac- atrage anularea men- de schimbare a domici- înscrisă în actul de

imobile . .. ....( locatariiimobilului țâre sînt obligați să înscrie persoanele ce domiciliază sau își au reședința în imobilul respectiv.Persoanele care își schimbă domiciliul sau reședința sînt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua lor locuință. în termen de 5 zile de la sosirea în imobil; la hoteluri sau alte asemenea locuri de cazare înscrierea se face la sosire.Art. 24. — Găzduirea unei persoane care nu posedă act de identitate sau care nu are înscrisă în act mențiunea de schimbare a domiciliului ori o reședinței, după trecerea termenelor prevăzute în prezenta lege, este interzisă.
CAPITOLUL IV

Contravenții

măsura obligat organu- în
Art. 25. — Constituie contravenție la dispozițiile prezentei legi și se sancționează după cum urmează :ter- a) încălcarea dispozițiilorart. 6, 12 alin. 2 și :3, art.care 18 alin. 1, art. 21 alin. 2, art.mult 22 alin. 1, art. 23 alin. 3 și 4

L E G E
privind înființarea, organizarea

Comisiei NaționaleIVțarea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Se înființează Comisia Națională de Demografie. organ al Consiliului de Stat- care are sarcina de a studia fenomenele demografice și de a face propuneri Consiliului de Stat cu privire la problemele ce interesează politica demografică a partidului și statului.Art. 2. — Comisia Națională de Demografie are următoarele atribuții pale :a) întocmește studii evoluția fenomenelorceselor demografice în cadrul dezvoltării economice și sociale a țării, în care scop :— analizează modificările intervenite în structura economică și acestor voluției ceselor

princi-privind și pro-

socială și influența modificări asupra e- fenomenelor și pro- demografice j

— studiază dinamica populației în perspectivă și implicațiile acesteia asupra necesităților de dezvoltare a învă- țămjntului, utilizării depline și raționale a forței de muncă, producției bunurilor de consum, transporturilor, locurilor de agrement și sport, precum și asupra altor probleme legate de nivelul de trai al populației ;— studiază procesele de sis- Și a-tematizare și urbanizare efectele demografice ale cestora ;b) prezintă Consiliului Stat propuneri de măsuri cial-economice, culturale, nitare, legislative și altele a- semenea, în vederea promovării unei politici demografice corespunzătoare dezvoltării generale a țării ;c) urmărește aplicarea măsurilor stabilite în domeniul său de activitate, eficiența acestora, Consiliul de Stat zultatele obținute ;d) întreține, potrivit legii. în domeniul său de activitate, relații de colaborare cu orga-:

de so- sa-

precum și informjnd despre re-

nizații similare din alte state și cu organizații internaționale la care Republica Socialistă România este parte ;e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.Art. 3. — în îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia Națională de Demografie va cere ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare, precum și organizațiilor din subordinea acestora, lucrările, datele și informațiile ce-i sînt necesare.Art. 4. nală de cătaită membri, Consiliului de Stat.în Comisia Națională de Demografie vor fi numiți oameni de știință, cadre didactice și alte pregătire a este legată demografie, zentanți ai nomjc, Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Sănătății. Ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor, Mi-

— Comisia Națio- Demografie este aldin președinte și numiți prin decret al
cadre cu înaltă căror activitate de problemele de precum și repre- Consiliului Eco-

Expunerea

ori

reședințeiși art. 24, cu amendă de la 40 la 200 lei ;b) încălcarea dispozițiilor art. 10 alin. 2 șl 3, art. 13 alin. 1, art. 14, 15 și 17, cu amendă de la 100 la 400 lei.Art. 26. — Constatareacontravențiilor prevăzute in prezenta lege se face de ofițerii și subofițerii de miliție, care aplică și amenda.— împotriva pro- constatare poate face de 15 zile acestuia,
Art. 27. cesului-verbal de a contravenției se plîngere în termen de la comunicareadupă caz, la șeful inspectoratului miliției județene, la șeful miliției municipiului sau orașului ori la locțiitorii a- cestora, iar pentru municipiul București, la șeful Inspectoratului miliției municipiului București sau la loc- orl la șefii munlci- locții-acestuia,țiitorii miliției sectoarelor piului București sau torii acestora.Plîpgerea se prin încheiere termen de cel de la data înregistrării.încheierea prin care soluționat plîngerea este finitivă și executorie.Art. 28. — Ori de faptele considerate venții prin prezenta săvîrșesc în astfel de încît potrivit legii penale constituie infracțiuni, acestea vor fi urmărite, judecate și sancționate conform legii penale.

soluționează motivată, mult 30

CAPITOLUL V

la proiectul de

perfecționarea
profesionale a

din unitățile

lege privind

pregătirii

lucrătorilor

socialiste
prezentată de tovarășul MIRCEA MALIȚA, 

ministrul învățămintului

cîte contra- lege se condiții

Dispoziții finaleArt. 29. — Forma și cuprinsul actelor de identitate, cărților de imobil și ale fișelor de evidență a populației, se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne.Art. 30. — Organele miliției comunică, la cererea persoanelor fizice sau juridice, datele referitoare la domiciliul ori reședința persoanelor ce rezultă din fișele de evidență a populației.De asemenea, organele miliției comunică Direcției Centrale de Statistică datele necesare privind evidența populației, lese de nisterul Direcția ti că.Art. 31. — Evidență străinilor care domiciliază sau âu reședință în România se ține potrivit dispozițiilor legale ce reglementează regimul acestora.Art. 32. — Decretul nr.334/1957 privind regimul de evidență a populației, modificat prin Decretul nr. 346/1959, dispozițiile contrare din Ho- tărîrea Consiliului de Miniștri nr. 840/1964 privind aplicarea regimului de evidență a populației, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2 292/1969 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul de evidență a populației, precum și orice alte contrare prezentei abrogă.

Aceste date se stabi- comun acord de Mi- Afacerilor Interne și Centrală de Statis-

dispoziții legi, se

funcționarea
de Demografienisterului învățămintului, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ministerului Justiției, Ministerului Forțelor Armate. Ministerului Afacerilor Interne, Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, Direcției Centrale de Statistică, Academiei de Științe Sociale și Politice, Academiei de Științe Medicale. Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. Consiliului Național al Femeilor, Uniunii Tineretului Comunist și U- niunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.Art. 5. — Pentru efectuarea studiilor, cercetărilor și altor lucrări, Comisia Națională de Demografie constituie colective de lucru în a căror componență intră membri ai comisiei, precum și specialiști din diverse domenii de activitate care au contingență cu problemele demografice, desemnați de președintele comisiei, cu acordul conducătorului instituției sau organizației în care aceștia își desfășoară activitatea.

Studiile, cercetările și celelalte lucrări se dezbat în plenul Comisiei Naționale de Demografie, ale cărei concluzii și propuneri se supun spre aprobare Consiliului de Stat.Art, 6. — Comisia își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a- doptă hotărîri cu majoritatea membrilor ce o compun.Ședințele comisiei cel sau sar utilArt. 7. — La ședințele comisiei pot fi invitați delegați ai unor organe și organizații de stat ori obștești interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la ședințele comisiei pot fi invitați și specialiști din cadrul unor organe și organizații de stat, din institute cercetări și din instituții învățămînt.Art. 8. — Comisia în tregul său si fiecare membru în parte Consiliului de Stat pentru

au loc puțin o dată pe trimestru ori de cîte ori este nece- și se convoacă în timp de președinte.

de deîn-răspund în fața

a eomi- al eomi- acesteia comisiei
întreaga activitate siei ; fiecare membru siei răspunde în fața și a președintelui pentru îndeplinirea sarcinilorce îi sînt încredințate.. Art. 9. — între ședințele comisiei, președintele rezolvă problemele curente ale activității acesteia și stabilește măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărî- rilor comisiei.Art. 10. — Președintele informează comisia asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre ședințe.Art. 11. — Președintele reprezintă Comisia Națională de Demografie în raporturile cu celelalte organe și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.Art. 12. — Secretariatul Comisiei Naționale de Demografie se asigură de un colectiv restrîns schema paratul de specialiști din aprobată pentru a- Consiliulul de Stat,

Din însărcinarea Consiliului de Miniștri, am onoarea să propun dezbaterii și aprobării deputaților Marii Alunări Naționale proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste.Instituirea sistemului național de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii este o măsură ce se asociază planurilor de perspectivă a dezvoltării multilaterale a României Socialiste. Experiența a patru planuri cincinale degajă ideea că printre cele mai importante investiții care se pot face pentru dezvoltarea societății, și care capătă astfel rang prioritar, este investiția în om, ridicarea nivelului său de pregătire și calificare. Cel mai bun echipament nu își poate atinge indicii săi de producție decit atunci cind este mînuit de oameni de o înaltă competență, stăpini deopotrivă pe tehnica devenită din ce în ce mai complicată, dar și pe metodele organizării moderne,Perfecționarea continuă a cunoștințelor și ridicarea nivelului politic și cultural constituie și o condiție a transpunerii in viață a principiului democratic de completă antrenare a fiecărui cetățean la dezbaterea problemelor societății și la luarea deciziilor importante. A- portul fiecăruia la binele comun este in funcție de actualitatea cunoștințelor sale și de capacitatea lui de a se adapta ușor la situațiile noi pe care o lume in mișcare 1 le pune in fată.In continuare, vorbitorul a spus :Cunoștințele nu pot fi acumulate o dată pentru totdeauna. Ele trebuie împrospătate din timp in timp. Ia? unele din ele, care au fost depășite, trebuie înlocuite cu altele, apărute intre timp. „Trăind numai cu ceea ce am invățat in trecut — a spus tovarășul Nicolae Ceâușescu la Plenara din 10— 12 februarie a Comitetului Central al Partidului Comunist Român — nu putem cietatea 1 Pentru a succes construcția comunistă, trebuie continuu”.Mersul ascendent noastre, progresul tehnico-știin- țific contemporan, dezvoltarea accelerată a forțelor de producție, creșterea gradului de complexitate a tehnicilor moderne, cerințele conducerii și organizării științifice a producției și a muncii sint cauze care impun cu necesitate perfecționarea neîncetată a muncii.Tot ce dustriei re, automatizare și cibernetizare, capacitatea de absorbire rapidă a rezultatelor cercetării științifice .și tehnice, coeficientul înalt de reutilare — pledează în favoarea unui efort neîntrerupt de a menține la zi cunoștințele și deprinderile și reclamă din partea tuturor lucrătorilor o mentalitate adaptabilă și prospectivă.Pregătirea profesională temeinică și continuă a cadrelor, latură esențială a politicii Partidului Comunist Român, asigură, pe lîngă dezvoltarea multilaterală a economiei socialiste, creșterea nivelului cultural al populației, participarea ei activă și competentă la conducerea treburilor obștești.Ii.a Congresul, al X-lea al Partidului Comunist Român s-a subliniat necesitatea de a se realiza o împrospătare sistematica a cunoștințelor tuturor celor ce muncesc și, in mod deosebit, perfecționarea continuă a drelor de specialitate și de ducere.în condițiile progresului tual al științei și tehnicii, constatat că specialiștii nu se pot limita la cunoștințele acumulate in perioada școlii și țn practica profesională. împrospătarea și lărgirea periodică a informației lor fiind determinate de deprecierea rapidă a stocului de cunoștințe și date existente la un anumit moment.Proiectul de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste de stat stabilește cadrul juridic al instițutinnaliză- rii educației permanente in țara noastră. El asigură perfecționarea profesională a specialiștilor din diferitele sectoare de activitate (economie, știință, tehnică, cultură, invățămint, sănătate) printr-un sistem general de pregătire postșcolară. precum și reciclarea și conversiunea specialiștilor, impuse de marea mobilitate a profesiunilor în societatea modernă.Stipulind pregătirea și perfecționarea profesională ca o îndatorire primordială a tuturor salariaților și în același timp ca o obligație permanentă a organelor de conducere colectivă din unitățile socialiste de stat, prezentul proiect de lege concretizează politica

conduce so- conduee cu socialistă și să învățămal societății

pregătirii oameniloreste caracteristic in- moderne — mecaniza-

ca- 
con-ac- s-a

Partidului Comunist Român do educare și promovare a cadrelor, instituind drept principiu central al promovării criteriul valorii, al calificării și competenței depline, al corespondenței obligatorii intre sarcină și pregătire. Interesul obținerii unei calificări suplimentare, mai bine retribuite și cu un orizont profesional mai larg, o- o motivație profesională mobilizeze insuficie<J' feră reală, capabilă să rezerve de energie utilizate astăzi.Proiectul prevede variate, democratice latoare de pregătire pentru toți oamenii instruirea la locul de sub controlul șefului cursuri de specializare in drul unității sau in centre speciale de perfecționare, studiu individual cu verificări periodice, stagii de practică și specializare în unități din țară și străinătate, invățămint postuniversitar și doctorat.Cadrul instituțional al perfecționării este asigurat de întreprinderi, unități cu statut de centrală, ministere, centre de perfecționare, institute de cercetări și proiectări, instituții de invățămint de orice grad.Activitatea de perfecționare se desfășoară planificat, fiind integrată în planurile anuale și de perspectivă de dezvoltare a țării, precum și in planurile organizațiilor socialiste. Planurile departamentale de perfecționare a salariaților vor fi coordonate dp Ministerul învăță- mîntului, Ministerul Muncii și de Comitetul de Stat al Planificării, care vor elabora proiectul planului centralizat de perfecționare a pregătirii cadrelor pa întreaga economie.Atestarea pregătirii profesionale, in conformitate cu articolele proiectului de lege, șe va face prin documente eliberate de unitățile socialiste sau centrele de perfecționare, în urma unor probe teoretice sau practice, examene și lucrări, reglementate de ministere și de organele centrale ale administrației de stat.Avind in vedere faptul că prin invățămintul postuniversitar vor fi perfecționați specialiști din diferite ramuri de activitate, salariați ai diferiteloi- unități socialiste, cheltuielile reclamate de funcționarea a- eestui invățămint se acoperă din contribuțiile unităților care trimit cursant! la această formă de perfecționare.Ministerului învățămintului și instituțiilor din cadrul său asigură îndrumarea și coordonarea întregii activități de perfecționare. elaborarea planurilor de invățămint și a programelor analitice, punlnd la dispoziția întregului sistem baza materială și cadrele didactice ale instituțiilor de invățămint, realizjnd in acest fel unitatea și continuitatea sistemului de educație școlară și postșcolară. Se prevede, de asemenea. că Academia Republicii Sociali» » România. Academia de Științe Sociale și Politice, Academia de Științe Agricole și Silvice, A- cademia de Științe Medicale. Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor, Uniunea Arhi- tecților. Societatea de Știinte Economice, precum și celelalte instituții științifice si asociații profesionale sint obligate să participe cu baza materială și specialiștii de care dispun la e- laborarea și realizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a salariați lor.Programul național va fi țn mod substanțial susținut de institutele și centrele de documentare centrală și departamentală. de presa centrală și locală, de radio și televiziune și de celelalte mijloace de informare de masă.Forma pe care o prezentăm Marii Adunări Naționale a proiectului de lege privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste de stat reprezintă rezultatul unei consultări largi a maselor, concretizată în sute de propuneri și sugestii de îmbunătățire, care au fost grupate pe categorii, discutate, în parte, reținute și incluse în actuala formă a proiectului. Proiectul a foșt dezbătut în cadrul Comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale.îmi exprim convingerea că deputății Marii Adunări Naționale vor releva semnificația proiectului și îl vor definitiva dîndu-i valoare de lege, cu conștiința că așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceâușescu : „pornim la o acțiune al cărei rezultat va trebui să fie ridicarea generală a nivelului de pregătire tehnică și profesională a nivelului politic, ideologic. cultural, științific al întregului nostru popor. Aceasta este tării stre, spre
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una din condițiile dezvol- cu succes a societății noa- ale trecerii mai depărta comuniștii^
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LEGE
privind perfectionarea pregătirii profesionale

a lucrătorilor din unitățile socialiste
Dezvoltarea forțelor de producție în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, înzestrarea tuturor ramurilor economiei noastre naționale cu utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, extinderea automatizării producției și creșterea complexității proceselor economice, cerințele conducerii și organizării științifice a producției și muncii impun în mod obiectiv ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională a muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor, cadrelor de conducere și a celorlalți specialiști, din economie, cercetare, învă- xțămînt și alte domenii de activitate, lărgirea orizontului lor ..•Oltural-științific.Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a lucrătorilor constituie o latură e- sențială a politicii Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.împrospătarea și îmbogățirea sistematică a cunoștințelor profesionale în pas cu noile cuceriri ale științei și tehnicii constituie o înaltă îndatorire patriotică a tuturor cetățenilor țării, reprezintă o condiție fundamentală a participării active a oamenilor muncii — în calitatea lor de producători șî proprietari ai mijloacelor de producție, de stăpîni ai puterii de stat — la dezvoltarea și propășirea societății, la conducerea construcției socialiste.în orînduirea noastră, fiecare cetățean poate promova — atît în producție, cit și în viața socială și politică — numai preocupîndu-se continuu de ridicarea cunoștințelor sale, de însușirea a tot ce este nou în sectorul său de activitate.Răspunderea pentru organizarea și buna desfășurare a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor revine ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, unităților cu statut de centrală, întreprinderilor, tuturor organizațiilor socialiste. La această activitate, o contribuție esențială trebuie să aducă instituțiile de învăță- mînt și cultură, unitățile de cercetare și proiectare, academiile și societățile științifice, asociațiile profesionale, organizațiile sindicale și de tineret.Pentru a preciza căile și formele prin care se desfășoară activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din unitățile socialiste, sarcinile ce revin organelor centrale de stat și organelor locale ale administrației de stat, centralelor, întreprinderilor și altor unități, o- bligațiile lucrătorilor în acest d'"meniu, Marea Adunare Na

țională adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I

Sistemul național de 
perfecționare a pregătirii 
profesionale a lucrătorilor 

din unitățile socialisteArt. 1. — în Republica Socialistă România, perfecționarea pregătirii profesionale constituie o îndatorire primordială a tuturor lucrătorilor și, în același timp, o obligație permanentă a organelor de conducere colectivă din unitățile socialiste. Conducerile unităților socialiste trebuie să asigure condițiile ca fiecare lucrător să urmeze, periodic, forme de perfecționare a pregătirii profesionale, corespunzător sarcinilor de serviciu pe care le are de îndeplinit. în scopul desfășurării sistematice a acestei activități, începînd cu anul 1971. se organizează sistemul național de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor.Art. 2. — Prin perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor se urmărește :a) împrospătarea și îmbogățirea sistematică a cunoștințelor profesionale, aprofundarea unui anumit domeniu al specialității de bază, însușirea noilor realizări ale științei, tehnicii șî culturii din specialitatea respectivă sau din cele înrudite (reciclarea) ;b) obținerea unei calificări suplimentare pe lîngă profesia de bază (policalificarea) ;c) schimbarea calificării, în cazurile în care profesia de bază nu mai corespunde cerințelor tehnicii moderne și structurii economiei, sau nu mai poate fi exercitată din cauza unor .modificări ale capacității ■țl a muncă (recalificarea) ;

d) însușirea unor metode și procedee moderne în domeniul conducerii și organizării științifice a producției și muncii, precum și a cunoștințelor economice necesare executării sarcinilor de serviciu.Art. 3. — Perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor se desfășoară în întreprinderi, unități cu statut de centrală, ministere, alte organe centrale ale administrației de stat, centre de perfecționare, institute de cercetări și, proiectări, unități de învățămînt, precum și în alte instituții șî se realizează prin următoarele forme :a) instruire la locul de muncă, sub controlul șefului direct ;b) cursuri organizate în cadrul unității, in alte unități, precum și în centre de perfecționare a pregătirii cadrelor ;c) programe personale de perfecționare cu verificarea periodică a cunoștințelor- asimilate :d) stagii de practică și specializare în unitatea proprie ori în alte unități din țară sau din străinătate ;e) absolvirea, după încadrarea în post, a unei instituții de învățămînt, inclusiv învă- țămîntul post-universitar ;f) doctorat.în funcție de necesități se vor organiza și alte forme. Perfecționarea pregătirii profesionale se bazează în primul rînd pe studiul individual al lucrătorilor.Art. 4. — Activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor se realizează pe bază de planuri a- nuale și de perspectivă care fac parte din planurile proprii ale organizațiilor socialiste.Art. 5. — Proiectele planurilor de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor se elaborează de către fiecare organizație socialistă, de la u- nitățile de bază pînă la ministere și celelalte organe centrale.Pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale, precum și ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, Ministerul învățămîntului. Ministerul Muncii și Comitetul de Stat al Planificării elaborează proiectul planului centralizat de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, care face parte integrantă din programul general de pregătire a cadrelor.Art. 6 — Perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor se organizează de către ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și unitățile subordonate pentru specialitățile și profesiile din profilul lor de activitate, după cum urmează :
A. în industrie, construcții, 

transporturi, circulația mărfu
rilor și prestări de servicii :— de către ministere pentru adjuncți ai miniștrilor, secretari generali, directori generali și ceilalți lucrători din a- paratul ministerului, directori generali și directori din unitățile cu statut de centrală și din principalele întreprinderi, precum și pentru unele cadre de specialitate din domeniul respectiv ;— de către unitățile cu statut de centrală pentru șefi de serviciu și personal de execuție din aparatul propriu, directori din alte întreprinderi decît cele prevăzute la aliniatul precedent, cadre de conducere, unele categorii de specialiști, de tehnicieni și de maiștri din unitățile subordonate ;— de către întreprinderi și alte unități economice pentru muncitori, maiștri, tehnicieni și ceilalți lucrători care nu sînt cuprinși în categoriile menționate mai sus.
B. în domeniul agriculturii, 

industriei alimentare, silvicul
turii și gospodăririi apelor :— de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali, directori generali, directori și ceilalți lucrători din aparatul propriu, pentru directori din unitățile cu statut de centrală, întreprinderi, direcții generale județene ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor și organizațiilor te

ritoriale subordonate, precum și pentru toți specialiștii cu studii superioare care lucrează în agricultură, silvicultură și în domeniul gospodăririi apelor și pentru unele cadre de specialitate din industria alimentară ;— de către direcțiile generale județene ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor pentru tehnicieni. maiștri și cadre cu pregătire medie din unitățile subordonate ;— de către direcțiile generale județene ale agriculturii industriei alimentare, silviculturii și apelor, împreună cu cooperativele agricole de producție și cu uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție, pentru președinți, vicepreședinți, brigadieri, șefi de fermă și țărani din cooperativele agricole de producție, cu excepția celor cu studii superioare ;— de către centrale, întreprinderi și celelalte unități pentru muncitori și alte categorii de lucrători neprevăzute la alineatele precedente.
C. în activitatea organelor 

de sinteză economică :— de către organele centrale respective pentru aparatul propriu și cel al organizațiilor subordonate.
D. în sistemul Ministerului 

Afacerilor Externe :— de către Ministerul Afacerilor Externe pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali,,directori și întregul personal, diplomatic și tehnico-administrativ care lucrează în sistemul acestui minister.
E. în învățămînt :— de către Ministerul învă- mîntului pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali, directori generali, directori și ceilalți lucrători din a- paratul propriu, rectori și prorectori ai instituțiilor de învățămînt superior, directori ai institutelor și centrelor de cercetare ale ministerului, inspectori generali și inspectori șefi de la inspectoratele județene ;— de către Ministerul învățămîntului, prin unitățile proprii de perfecționare și instituțiile de învățămînt superior pentru personalul didactic de predare, conducere și îndrumare din învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic, potrivit Statutului personalului didactic ;— de către instituțiile de învățămînt superior pentru decani, prodecani, personalul didactic și de cercetare din u- nitățile respective. Perfecționarea personalului didactic din învățămîntul superior se realizează în principal prin stagii de practică și specializare in unități de producție, de cercetare și proiectare ;— de către unitățile din învățămînt și cercetare pentru ceilalți lucrători din aparatul propriu care nu sînt prevă- zuți la aliniatele precedente.

F. în domeniul cercetării
științifice :— pentru cadrele de cercetători ai institutelor academiilor de științe, de către aceste academii ;;— pentru cadrele de cercetători din institutele din sub- ordinea ministerelor, de către acele ministere.Perfecționarea pregătirii cercetătorilor se face în colaborare cu Consiliul Național al Cercetării Științifice și Ministerul Învățămîntului.

G. în domeniul ocrotirii
sănătății :— de către Ministerul Sănătății pentru adjuncți ai ministrului, secretari generali, directori generali, directori și ceilalți lucrători din aparatul propriu, cadre de conducere din institutele de cercetare medicală, din unitățile spitalicești și policlinici, directori ai direcțiilor sanitare județene și alte cadre de conducere din sectorul sanitar ;— de către Ministerul Sănătății pentru toți medicii pe problemele specialităților medicale ;— de către direcțiile sanitare județene și oficiile farmaceutice pentru medici șefi de circumscripții sanitare și de dispensare, personalul mediu sanitar cu funcții tehnice 

de conducere, diriginți de farmacie, personalul de conducere tehnico-administrativă din unitățile medico-sanitare;— de către unitățile sanitare pentru ceilalți lucrători din aparatul propriu care nu sînt prevăzuți la alineatele precedente.
H. în domeniul justiției :— de către Tribunalul Suprem. Procuratura Republicii Socialiste România și Ministerul justiției pentru vicepreședinți și judecători ai Tribunalului Suprem, adjuncți ai procurorului general și procurori din cadrul Procuraturii Generale și pentru adjuncți ai ministrului, directori și ceilalți lucrători din aparatul propriu, președinți ai tribunalelor județene, tribunalului municipiului București și ai judecătoriilor, precum și procurori- șefi și notari-șefi ;— de către tribunalele, procuraturile și notariatele județene și ale municipiului București pentru judecători, procurori, notari și alți lucrători din domeniul justiției.
I. în domeniul culturii :— de către Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă pentru vicepreședinți, secretari generali, directori și alți lucrători din aparatul propriu, președinți și vicepreședinți ai comitetelor de cultură și artă județene, directori generali și directori ai centralelor economice subordonate comitetului, directori de la principalele instituții de cultură și artă ;— de către centralele și instituțiile de cultură pentru aparatul propriu al unităților subordonate ;— de către comitetele de cultură și artă județene, pentru cadre de la cămine culturale, case de cultură, biblioteci comunale și municipale, muzee.

J. în administrația locală :— de către Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală pentru vicepreședinți, secretari generali, directori și ceilalți lucrători din aparatul propriu, precum și pentru secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și directori în aparatul propriu al acestor comitete executive și pentru secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare municipale și orășenești, precum și pentru vice-pre- ședinți și secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare comunale ;— de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, ale consiliilor populare municipale și orășenești, pentru lucrători din aparatul propriu, precum și pentru cadre de conducere și de specialitate din unitățile subordonate ;— de către comitetele executive ale consiliilor populare ierarhic superioare, pentru lucrători ai comitetelor executive ale consiliilor populare comunale ;— de către întreprinderi și alte unități subordonate pentru muncitori, maiștri, tehnicieni și ceilalți lucrători care nu sînt cuprinși în categoriile menționate la alineatele precedente.Perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile cu dublă subordonare se organizează de către Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, în colaborare cu organele centrale de specialitate.Art. 7. — Activitatea de perfecționare a pregătirii cadrelor din profesiile comune mai multor ramuri se asigură de către ministere, alte organe centrale ale administrației de stat și unitățile subordonate lor, precum și de comitetele e- xecutive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, în colaborare cu organele centrale de specialitate :— pentru lucrătorii din activitatea de planificare împreună cu Comitetul de Stat al Planificării ;— pentru lucrătorii din domeniul contabilității, finanțelor și controlului financiar, împreună cu Ministerul Finanțelor ;— pentru lucrătorii din domeniul comerțului exterior, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior ;

— pentru lucrătorii din domeniul salarizării, organizării, normării și protecției muncii, împreună cu Ministerul Muncii ;— pentru lucrătorii din construcții. împreună cu Ministerul Construcțiilor Industriale ;— pentru lucrătorii din domeniul prețurilor. împreună cu Comitetul de Stat pentru Prețuri :— pentru lucrătorii din domeniul statisticii, împreună cu Direcția Centrală de Statistică ;— pentru lucrătorii din activitatea de control tehnic de calitate și metrologie, împreună cu Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor ;— pentru jurisconsulți, lucrători ai Arbitrajului de Stat și ai arbitrajelor departamentale, împreună cu Ministerul Justiției.Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară organizează forme de pregătire, specializare și perfecționare în sensul articolului 3, in domeniul nuclear, pentru nevoile proprii sau ale altor ministere și organe centrale de stat.Pentru alte profesii comune mai multor ramuri. Consiliul de Miniștri va stabili, de la caz la caz, organele de specialitate care vor colabora cu ministerele la perfecționarea pregătirii lucrătorilor din acele profesii.în activitatea de perfecționare a pregătirii lucrătorilor prevăzuți la aliniatele precedente, organele centrale de specialitate colaborează cu ministerele și comitetele executive ale. consiliilor populare județene și al municipiului București la stabilirea tematicii programelor, asigurarea materialului didactic șî personalului de instruire.Art. 8. — Ministerul Muncii, prin Institutul central de studii pentru problemele conducerii economiei, organizării muncii și perfecționării cadrelor, asigură perfecționarea pregătirii unor cadre de conducere și de specialitate din ministere, alte organe centrale de stat, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, unități cu statut de centrală și principalele întreprinderi, în domeniul conducerii și organizării științifice a producției și muncii.De asemenea, Ministerul Muncii exercită coordonarea și îndrumarea metodologică a activității de perfecționare a pregătirii lucrătorilor în probleme de conducere și organizare, care se desfășoară în ministere, unități cu statut de centrală, întreprinderi și instituții.Art. 9. — Perfecționareapregătirii profesionale a lucrătorilor prin învățămîntul postuniversitar și doctorat se organizează de către Ministerul învățămîntului, conform prevederilor legale în vigoare; în acest scop, Ministerul învățămîntului colaborează cu ministerele și celelalte organe interesate.Prin învățămîntul postuniversitar se realizează perfecționarea specialiștilor cu pregătire superioară din diferite domenii ale științei, tehnicii și culturii. Aceasta se organizează în secții sau facultăți de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt superior.Cursurile postuniversitare pot funcționa, de asemenea, în cadrul institutelor de cercetare și proiectare stabilite cu aprobarea Ministerului învățămîntului.Art. 10. — Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, în funcție de necesități. înființează centre speciale de perfecționare.Art. 11. — Programele de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, organizate în întreprinderi și instituții, se desfășoară, de regulă, fără scoaterea de la locul de muncă.Organizarea acțiunilor de perfecționare care necesită scoaterea de la locul de muncă a participanților se face cu aprobarea ministerelor, celorlalte organe centrale și comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București pentru unitățile ce Ie au în subordine.Art. 12. — Activitatea de perfecționare se organizează în mod distinct pe nivele de pregătire și specialități, ținînd seama de nevoile unităților, de calificarea de bază a lu

crătorilor, de cerințele posturilor pe care aceștia le ocupă și de perspectivele lor de promovare.De asemenea, în funcție de necesități, se vor organiza programe de perfecționare în limbile naționalităților conlocuitoare.Art 13. — Absolvirea formelor de perfecționare se face, după caz, pe bază de probe teoretice și practice, lucrări, examene, atestări. în conformitate cu condițiile stabilite de ministere și celelalte organe centrale, ale administrației de stat, potrivit specificului formei de pregătire șî activității fiecărei ramuri și unități socialiste.Absolvirea se certifică prin documente eliberate de către unitățile socialiste sau centrele de perfecționare în care s-au desfășurat formele de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor.
CAPITOLUL II

Drepturile și obligațiile unități
lor socialiste și ale lucrătorilor 

din aceste unitățiArt. 14. — Colegiile ministerelor și ale celorlalte organe centrale ale administrației de stat, consiliile de administrație din unitățile cu statut de centrală, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, comitetele de direcție din întreprinderi și instituții și celelalte organe de conducere colectivă ale unităților socialiste răspund de organizarea, urmărirea și buna desfășurare a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor.Art. 15. — Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, precum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, stabilesc formele de perfecționare, durata acestora și frecvența reciclării pe categorii de muncitori, maiștri, tehnicieni, funcționari, personal de specialitate și cadre de conducere.Art. 16. — în cadrul fiecărei organizații socialiste se constituie colective de specialiști, care acordă sprijin organelor de conducere din unități în elaborarea planului anual și de perspectivă pentru perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor, în stabilirea formelor, tematicii și metodologiei de desfășurâre a programelor organizate în a- cest scop. Componența acestor colective se aprobă de către organul de conducere colectivă al fiecărei unități socialiste.Art. 17. — Ministerele, alte organe centrale de stat și organele locale ale administrației de stat, precum și unitățile subordonate acestora, au obligația să asigure mijloacele materiale necesare desfășurării activității de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor în cadrul fondurilor ce le sînt alocate prin plan.La unitățile economice, cheltuielile necesare funcționării sistemului de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor se includ, după caz. în prețul de cost al producției sau în fondurile de investiții ; la unitățile bugetare, aceste cheltuieli se suportă de la buget.Cheltuielile legate de funcționarea învățămîntului postuniversitar se acoperă din contribuțiile unităților care trimit cursanții la această formă de perfecționare a pregătirii profesionale.Art. 18. — Organele de conducere colectivă ale organizațiilor socialiste sînt obligate să asigure personalul de predare și instruire necesar formelor- de perfecționare: ce se organizează în unitățile proprii.Personalul de predare și instruire se selecționează din rîndul specialiștilor din întreprinderi. centrale, ministere, u- nități de cercetare și proiectare, instituții de învățămînt. a- cademii. societăți științifice și asociații profesionale.Personalul de predare și instruire, folosit în diferite forme de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, prestează această activitate ca obligație de serviciu și ca îndatorire cetățenească, obștească.Art. 19. — în situația în care perfecționarea pregătirii profesionale se realizează prin programe sau stagii în străinătate, organele de conducere colectivă trebuie să asigure ;

— stabilirea obiectivelor concrete ale perfecționării ;— selecționarea participanților pe baza pregătirii profesionale, a cunoașterii limbilor străine, precum și în funcție de capacitatea lor de a asimila noi cunoștințe și de a le aplica în activitatea concretă ;— urmărirea modului în care lucrătorii aplică în practică cunoștințele însușite.Art. 20. — Organele de conducere colectivă ale unităților socialiste au obligația de a a- naliza periodic stadiul realizării planului de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, modul de desfășurare și eficiența acestei activități, stabilind măsurile necesare de îmbunătățire.Art. 21. — Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale constituie o obligație de serviciu a tuturor lucrătorilor din unitățile socialiste. în a- cest scop, lucrătorilor Ie revin următoarele îndatoriri principale :a) să se preocupe în permanență de cunoașterea celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii din domeniul lor de specialitate ;b) să participe la formele de perfecționare în care au fost încadrați și să-și însușească temeinic cunoștințele predate;c) să folosească în practică cunoștințele, metodele, tehnicile și experiența înaintată a- cumulată și să aplice în activitatea lor principiile științei conducerii și organizării producției și a muncii.Art. 22. — Lucrătorii care dețin posturi de conducere, inclusiv maiștrii, sînt obligați să se ocupe permanent de perfecționarea pregătirii profesionale a personalului în subordine prin :— îndrumarea lor directă, la locul de muncă ;— participarea la stabilirea și realizarea planurilor de perfecționare a pregătirii lucrătorilor ;— urmărirea modului în care fiecare lucrător aplică în practică cunoștințele obținute prin diversele forme de perfecționare a pregătirii profesionale.Art. 23. — La promovarea sau menținerea pe post, atribuirea gradațiilor și treptelor de salarizare, acordarea grati- ficațiilor, se va ține seama atît de rezultatele obținute în muncă, cît și de modul în care lucrătorii își realizează sarcinile privind perfecționarea pregătirii profesionale.Art. 24. — în condițiile în care formele de perfecționare a pregătirii se desfășoară cu scoaterea de la locul de muncă pe o singură perioadă sau e- șalonată pe mai multe perioade, cursanții primesc în timpul studiilor, de la unitățile socialiste Ia care sînt angajați, salariul tarifar de la locul de muncă și sporul de vechime, în cazul în care durata scoaterii de la locul de muncă nu depășește o lună, cadrele de conducere primesc și indemnizația de conducere.
CAPITOLUL III

Rolul unităților de învățămînt, 
instituțiilor științifice, asocia
țiilor profesionale și organiza

țiilor obșteștiArt. 25. — Ministerul învățămîntului are sarcina de a îndruma și coordona activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor U- nitățile de învățămînt au n- bligația de a sprijini organizațiile socialiste în elaborarea programelor de perfecționare, în organizarea și buna desfășurare a acestei activități.Baza materială a școlilor de cultură generală, școlilor tehnice și profesionale, liceelor de specialitate și instituțiilor de învățămînt superior va fi pusă, în timpul cînd nu se desfășoară activități didactice, la dispoziția ministerelor și celorlalte organe centrale, organelor locale ale administrației de stat, centralelor. întreprinderilor și altor unități socialiste, în vederea realizării programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor.Cadrele didactice din rețeaua învățămîntului vor presta ore de predare și instruire în cadrul formelor de perfecționare a pregătirii pror fesionale a lucrătorilor din u- nitățile socialiste : aceste ore vor fi incluse în norma didactică obligatorie.Art. 26. — în perfecționarea pregătirii muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor și altor cadre cu pregătire 

superioară, se vor folosi baza materială și specialiștii din institute, centre și laboratoare de cercetare, din unități de proiectare, precum și din cabinete teritoriale pentru organizarea producției și a muncii.Art. 27. — Academia Republicii Socialiste România, Academia de Științe Sociale și Politice. Academia de Științe Agricole și Silvice. Academia de Științe Medicale, Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor, Uniunea Arhitecți- lor, Asociația Juriștilor. Societatea de Științe Economice, precum și celelalte instituții științifice și asociații profesionale au obligația de a participa. cu baza materială și specialiștii de care dispun, la e- laborarea și realizarea programelor de perfecționare a pregătirii muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor. medicilor, cadrelor didactice, celorlalți specialiști din domeniul economiei, științei și culturii.Art. 28. — Institutul central de documentare tehnică, institutele și centrele de documentare tehnică, economică și științifică din ministere, organe centrale și locale, unități cu statut de centrală, întreprinderi și alte organizații socialiste vor asigura materiale documentare și informative privind noile cuceriri ale științei și tehnicii, metodele și formele moderne de conducere și organizare a producției și muncii, necesare personalului de predare și cursanților de la toate formele de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor.Art. 29. — Se recomandă Uniunii Generale a Sindicatelor din România de a participa la elaborarea și înfăptuirea tuturor măsurilor pentru ridicarea calificării lucrătorilor, aducîndu-și contribuția la întocmirea și realizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale, la organizarea acțiunilor de propagandă tehnică și economică, de popularizare a cunoștințelor tehnico-științifice în rîndul maselor largi de oameni ai muncii.Art. 30. — Se recomandă Uniunii Tineretului Comunist de a acționa sistematic pentru cuprinderea tinerilor din unitățile economice, instituțiile so- cial-culturale și administrative în formele de perfecționare a pregătirii profesionale, pentru însușirea temeinică de către aceștia a cunoștințelor teoretice și practice și valorificarea lor în activitatea concretă; cu sprijinul ministerelor, al conducerilor unităților socialiste. organizațiile Uniunii Tineretului Comunist vor desfășura activități destinate stimulării interesului tinerilor pentru stăpînirea deplină a meseriei alese, pentru ridicarea nivelului lor cultural-știin- țific.Art. 31. — Se recomandă ca presa centrală și locală, ra- dio-ul. televiziunea și celelalte mijloace de informare de masă să acționeze în mod sistematic în sprijinul activității de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste.
CAPITOLUL IV

Dispoziții finaleArt. 32. — Dispozițiile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător. în organizarea sistemelor proprii de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor din cadrul Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne si Consiliului Securității Statului în conformitate cu normele ce vor fi stabilite de aceste organe.Art. 33. — Prevederile art. 21 din Legea nr. 1 1970 privind organizarea si disciplina muncii în unitățile socialiste de stht se aplică pentru lucrătorii care urmează cursul de perfecționare profesională cu scoaterea din producție pe o durată minimă de ? luni, iar pentrn cei care sînt trimiri la specializare în străinătate, indiferent de duratăArt. 34. — Se recomandă organizațiilor cooperatiste și celorlalte organizații obștești ca. pornind de la obiectivele si prevederile prezentei legi, să stabilească- reglementări corespunzătoare cu orivire la perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din u- nitățile proprii.Art. 35. — Prin prezenta lege se abrogă toate dispozițiile ce contravin prevederile» sale.
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Lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale

(Urmare din pag. l-a)privind extrădarea, iar deputatul Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice, a expus raportul acestei comisii și al Comisiei pentru politică externă la acest proiect de lege.Proiectul a fost discutat apoi pe articole și supus votului deputaților.Marea Adunare Națională a adoptat apoi prin vot secret Legea privind extrădarea.Expunerea la următorul punct de pe ordinea de zi : Proiect de lege cu privire la actele de identitate ale cetățenilor români, precum și la procedura schimbării domiciliului și a reședinței a fost făcută de deputatul Cornel O- nescu. ministrul afacerilor interne. Președintele Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat, deputatul Dumitru Balalia. a prezentat în continuare raportul a- cestei comisii și al Comisiei juridice la proiectul de lege.După discutarea pe articole, Marea Adunare Națională a a- doptat prin vot secret Legea cu privire la actele de identitate ale cetățenilor români, precum și la procedura schimbării domiciliului și a reședinței.La ultimul punct de pe ordinea de zi, președintele MariiTELEGRAMETovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au trimis tovarășilor MAO TZEDUN, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, LIN BIAO. vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, și CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, următoarea telegramă îîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat ți al guvernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al nostru personal vă adresăm cele mai calde felicitări dumneavoastră, muncitorilor, oamenilor de știință, tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii Chinezi cu prilejul lansării cu succes de către Republica Populară Chineză a satelitului artificial al Pămin- tului pentru cercetări științifice. Urăm, și cu acest prilej, Partidului Comunist Chinez, guvernului și poporului chinez noi succese în opera de edificare socialistă a patriei, de dezvoltare a științei și tehnicii, de explorare a spațiului cosmic. în interesul întăririi forțelor socialismului, al cauzei progresului șl păcii în lume.Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis doamnei INDIRA GANDHI, prim-ministru al Republicii India. următoarea telegramă :Cu ocazia reîrtVestlrii Excelenței Voastre cu prerogativele înaltei funcții de prim-ministru al Republicii India, în urma victoriei în alegeri, am deosebita plăcere să vă adresez din partea guvernului român și a mea personal, sincere felicitări. precum șl cele mai bune urări de progres pentru poporul indian.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie existente între Republica Socialistă România și Republica India se vor dezvolta continuu în interesul ambelor noastre popoare, al cooperării și păcii în lume.Cu prilejul Zilei internaționale de solidaritate cu Vietnamul. Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Comitetul national de solidaritate cu lupta poporului vietnamez si Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa au trimis telegrame de solidaritate Comitetului Central al Frontului Patriei din R. D. Vietnam și Comitetului Central al Frontului National de Eliberare din Vietnamul de Sud.De asemenea. Uniunea Generală ă Sindicatelor din România. Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților din România, Consiliul Național al Femeilor si Comitetul național pentru apărarea păcii, au trimis telegrame de solidaritate organizațiilor similare din R. D. Vietnam și Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud.(Agerpres)
RECICLARE<< << « (Urmare din

în Joc sa învețe, voia să dea 
chiate.

în fond, omul acesta este de 
la marginile ei, iar realitatea 
un neisprăvit. Este un joc dramatic, dar necruțător. Socie- y 
tatea cea nouă, a socialismului creator are nevoie de oa- / 
meni capabili, pregătiți pentru a îndeplini variate și grele ' 
munci, găta să-și completeze oricînd cunoștințele pentru a 
se afla întotdeauna în ritm cu dezvoltarea rapidă a orîn- 
duirii născute în revoluție. Cei ce nu înțeleg acest proces 
obiectiv nu pot să se salveze cu citate desorinse alandala 
din Opere monumentale.

Revoluționînd prezentul, trebuie să ne revoluționăm pe 
noi înșine.

[Urmare din pag. I-a)fele acestora, bineînțeles intr-o permanentă conlucrare cu toți factorii de conducere socială și economică.La această intilnlre a activului, momentul discuțiilor a venit viu și antrenant pînă la dispută, deosebit de util sub aspectul concluziilor, al rezolvărilor imediate.— Desigur, spuneau cîțiva, am fi putut organiza urmărirea pe scară largă a lecțiilor de agricultură, la televizor, dar aparatul este la reparat de anul trecut, din decembrie, și nimeni nu s-a gindit să-l aducă înapoi. De la Comitetul județean pentru cultură și artă s-a promis unul nou, pentru căminul cultural, dar n-a sosit încă, nu se știe de ce, deși era promis pentru trimestrul I al acestui an...De aici întrebări, pentru conducerea C.A.P.. pentru primărie, pentru Comitetul județean pentru cultură și artă, prin reprezentanții Comitetului județean ai U.T.C. Răspunsuri : televizorul aflat la reparat va reveni la C.A.P., pus și la dispoziția tineretului, prin grija factorilor de conducere : va sosi și televizorul promis căminului cultural...In această succesiune de cerințe. s-a ridicat problema corelării inițiativelor- bibliotecarului co

Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, a propus, în numele Biroului M.A.N., eliberarea din funcția de membru al Consiliului de Stat a tovarășului Ion Cosma, care a fost numit ministru al turismului, și completarea locului ce devine astfel vacant prin alegerea tovarășului Dumitru D. Petrescu, deputat în circumscripția e- lectorală nr. 12 — Rociu, județul Argeș, prim - vicepreședinte al Comitetului, Executiv al Consiliului popular al județului ArgeșPrin vot secret cu buletine, Marea Adunare Națională a eliberat pe tovarășul Ion Cosma din funcția de membru al Consiliului de Stat și a ales în funcția de membru al Consiliului de Stat pe tovarășul Dumitru D. Petrescu.Seara, lucrările s-au încheiat. viitoarea ședință plenară a sesiunii a șasea a celei de-a VLa legislaturi a Marii Adunări, Naționale urmînd să fie anunțată din timp.Președintele Marii Adunări. Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, a anunțat că în continuare comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale își vor îndeplini sarcinile potrivit competenței lor.(Agerpres)
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munal cu acțiuni culturale caro să fie prevăzute și in programul comitetului comunal U.T.C., colaborind direct cu directorul căminului cultural, cu organizația U.T.C. a cadrelor didactice.S-a discutat, de asemenea, efervescent, despre lipsa unei orchestre a tineretului.— Muzicanții din sat sint profesioniști, cer bani, și nu-i putem 
Dinamismul

chema prea des la reuniuni distractive ale tineretului — spunea Ion Mipoiu. secretarul comitetului comunal U.T.C, Dar s-au găsit pe loc. soluții. Comitetul județean U.T.C. poate înzestra organizația comunală cu instrumente pentru o orchestră de muzică populară, s-a și angajat să facă acest lucru, prin cuvin- tul primului secretar, tovarășul Adrian Cioboiu. Cu sprijinul profesorilor de muzică ai celor două școli se vor putea înființa cercuri de învățare a instrumentelor, va putea lua ființă

Solemnitatea înminării 
unor înalte distincții

Cauza dreaptă a 
poporului vietnamez

(Urmare din pag. I) dustrie, investiții-construcții și circulația mărfurilor, s-a conferit „Ordinul Muncii** clasa I, Organizației de partid a municipiului București și Organizației de partid a județului Neamț, situate pe locul 1 ; „Ordinul Muncii-* clasa a li-a. organizației de partid a județului Prahova, situată pe locul II ; „Ordinul Muncii** clasa a IlI-a, Organizației de partid a județului Hunedoara, situată pe locul III.Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1970 în îndeplinirea ți depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate si pentru ocuparea locurilor I, II și III în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în domeniul agriculturii, s-a conferit ..ordinul Muncii" clasa 1. Organizației de partid a județului Constanța, situată |ie locul T; „Ordinul Muncii** clasa aII- a. Organizației de partid a județului Ialomița și Organizației dc partid a județului Brăila, situate pe locul TI: „Ordinul Muncii" clasa a IH-a, Organizației de partid a județului Ilfov și Organizației de partid a județului Bihor situare pe locul III.Pentru rezultatele deosebite obținute in anul 1970 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate și pentru ocuparea locurilor I, II și III în întrecerea dintre consiliile populare' județene, s-a conferit ..Ordinul Muncii" clasa 1, Consiliului popular a1 județului Neamț, situat pe locul T: „Ordinul Muncii" clasa a H-a, Consiliului popular al județului Brașov și Consiliului popular al județului Teleorman, situate pe locul II: „Ordinul Muncii" clasa aIII- a, Consiliului popular al județul Argeș, situat pe locul III.Prin același decret, pentru rezultatele’ deosebite obținute în anul 1970 și pentru ocuparea locurilor I, îl și III în întrecerea dintre institutele de cercetare științifică, s-a conferit „Ordinul Muncii" clasa 1. Institutului de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică-Bucu- rești și Institutului de cercetări chimice — București, situate pe locul I; „Ordinul Muncii" clasa a Il-a, Institutului de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini — București, situat pe locul II; „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, Institutului de cercetări și proiectări pentru industria lemnului — București și Institutului de cercetări și proiectări pentru industria extractivă de țiței și gaze — Cîm- pina, situate pe locul III.De asemenea, pi*intr-o hotări- re a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, pentru rezultatele deosebite obținute in anul 1970 in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate si pentru ocuparea locurilor IV, V și VI în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în industrie. investiții- construcții și circulația mărfurilor, s-a acordat ..Diploma de onoare". Organizației de partid a județului Alba și Organizației de partid a județului Cluj, situate pe locul IV: Organizației dfe partid a județului Maramureș, situată pe locul V; și Organiza• ••••••••••••••••
Piese

(Urmare din pag. I)de uzură, presupunînd, în primul rind, o salopetă), lipsește cu desăvîrșire din dotarea ucenicilor. Este de prisos deci să amintim întreprinderile, din Capitală sau din țară, unde am întilnit acest aspect. La Centrala ihdustrială de medicamente și coloranți, care grupează mai multe uzine și întreprinderi, maistrul Benedict Ga- larida, instructor de ucenici, ne declara : „Nu pot înțelege de ce, odată ce are contract cu întreprinderea, lucrează în același Ioc ca și muncitorul, ucenicul nu primește același echipament. Din această catiză munca de calificare este îngreunată, atingîndu-și obiectivul cu întîrziere. Mi se pare de asemenea curios faptul că normativele prevăd echipament de lucru pentru elevii din școlile profesionale, care fac practică în întreprinderi, dar nu și pentru ucenicii care își petrec tot timpul în uzină.
chiar o orchestră, pentru că sint în sat tineri care deja știu să cînte, fie la vioară, fie la a- cordeon, dar pe care nimeni nu se gîndise pînă atunci să-i organizeze într-o formațieiLa fel, a intrat în discuție dezvoltarea fondului de material sportiv, imbunătftțifea condițiilor de practicare a sporturilor de către tinerii din comună. S-au 

adresat întrebări contabilului șef și președintelui de la C.A.P. in legătură cu folosirea, conform destinației prevăzute legal, a cotei consacrate cheltuielilor cul- tural-sportive din fondul cooperativei și s-au dat. in perspectiva imediată, rezolvări așteptate de mult timp.— Am avea mai multe fonduri in acest scop dacă tineretul ar primi, oa și în anii tretuți. suprafețe pentru acțiuni de împădurire —1 sugera tinăra Georgeta Cernea. Fetele ar vrea chiar să organizeze o echipă de volei... 

ției de partid a județului Vaslui. situată' pe locul VI.Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1970 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate și pentru ocuparea locurilor IV, V și VI in întrecerea dintre organizațiile județene de partid în domeniul agriculturii, s-a acordat „Diploma de onoare" Organizației de partid a județului Dolj și Organizației de partid a județului Buzău, situate pe locul IV: Organizației de partid a județului Prahova și Organizației de partid a județului lași, situate pe locul V ; și Organizației de partid li județului Mehedinți și Organizației de partid a județului Bacău, situate pe locul VI.Prin aceeași hotărîre, pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1970 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate și pentru ocuparea locurilor IV, V și VI în întrecerea dintre consiliile populare județene, s-a acordat „Diploma de onoare" Consiliului popular al județului Suceava, situat pe locul IV; Consiliului popular al județului Vîl- cea, situat pe locul V ; și Consiliului popular al județului Hunedoara, situat pe locul VI.După înmînarea. distincțiilor— înaltă cinstire dată eforturilor depuse de oamenii muncii de la orașe și sate în întrecerea patriotică în anul 1970 — a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C, al P.C.R., prim-se- efetar al Comitetului municipal— București al P.C.R., primarul general al Capitalei, care a spus:Aș vrea să mulțumesc conducerii partidului, tovarășului Nieolae Ceauș .seu, persona], să exprim totodată recunoștința noastră fierbinte pentru sprijinul permanent, pentru îndrumarea concretă, sistematică și multilaterală pe care ne -a acordat-o în cursul anului 1970 pentru a putea obține rezultatele ce ne situează pe primul loc în întrecerea patriotică în anul 1970.Consider că distincția care ne-a fost conferită constituie o înaltă apreciere â activității depuse de colectivele de muncitori, ingineri, tehnicieni, economiști, de toți oamenii muncii din București, care au răspuns la apelul conducerii partidului, au muncit cu abnegație și dăruire pentru îndeplinirea - dar nu numai pentru îhdeplinifea ci și pentru depășirea planului și a angajamentelor asumate. Sintem conștieftți că titlul ne obligă, ne obligă la mult mai mult, la o muncă mult mai organizată, cu un conținut măi bogat. Tncă o dată vă asigurăm tovarășe Nieolae Ceausescu, că vom munci mai bine în 1971 șl. dacă Va fi posibil, să ne situăm tot printre fruntașiA luat in continuare cuvîntul tovarășul Vasile Vilcu, membru al Comitetului Executiv al C.C, al P.C.R., ptim-secretar al Comitetului județean — Constanța al P.C.R.. președintele Consiliului popular județean. Titlul de fruntaș in întrecerea dintre unitățile Socialiste ale agriculturii, acOrdat județului Constanța — a spus vorbitorul — o- bligă la și mai mult anul acesta. Rezultatele obținute de oa

lipsă
ECHIPAMENTUL DE PROTEC
ȚIE ESTE UNEORI INCOMPLETDeosebit de importantă este dotarea cu echipament de protecție (cască, mănuși, ochelari, căști antifoh, îmbrăcăminte cu anumite calități izolatoare). Serioase carențe in acest sens au fost semnalate, cu ocazia celui de-al IX-lea Congres al U.T.C., de către tinerii de diferite profesii în cadrul întâlnirilor pe care le-au avut cu conducerile ministerelor.Sintem la Uzina de mecanică grea. în secția de mecaho-su- durâ discutăm cu ucenicul Vasile Țega. Nu are salopetă, iar mănușile, ca șl cele ale altor colegi, sint ferfeniță,— Nu ni se dau altele, răspunde tînărul.— Să știți, mă informează tehnologul Totnescu, că în magazie există destule mănuși. De vină este aprovizionarea deficitară executată la nivelul secției.Intr-adevăr, inginerul M. Un-

— Noi vă dăm teren de împădurit cit credeți că puteți să lucrați — a răspuns Constantin Bițică, primarul comunei. De asemenea. pentru terminarea împrejmuirii bazei sportive vă dăm lemnul. Să vă ajute C.A.P.- ul cil fierăstrăul mecanic, să faceți scinduva. Iar restul, cu munca voastră, a tineretului...— De acord, a fost răspunsul 

președintelui C.A.P....— Noi putem să dăm ceva motorină, pentru fierăstrău —a adăugat Marin Pirvu, directorul S.M.A....— Putem acorda echipament, dacă formați o echipă de volei feminin a intervenit Adrian Cioboiu. prim secretar al Comitetului județean Dolj a) U.T.C.In această discuție deschisă, de largă participare, despre activitatea organizației U.T.C. comunale. au apărut, măi evident decit oricind, sarcini, probleme,

menii muncii din agricultura județului Constanța se datoresc efortului depus de organizația de partid județeană, de organele de stat, efortului cooperatorilor, inginerilor, oamenilor de știință. Al lor este meritul de a fi cucerit acest titlu. Pentru finul acesta, noi avem condiții de a obține rezultate și mai bune, și sintem hotărîți să menținem locul de fruntaș pe țară în domeniul agriculturii. Mai mult, noi am chemat la întrecere pe toți cei ce lucrează în agricultura țării în realizarea a 12 000 kg de porumb la hectarul irigat și a 4 500 la cultura neirigatăba tribună a urcat apoi tovarășul Gheorghe ibănescu, priin- vicepreședinte al Consiliului popular județean Neamț, care a mulțumit călduros Comitetului Central al Partidului, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, personal tovarășului Nieolae Ceaușesou, pentru înaltele distincții ce au fost conferite județului Neamț, drept prețuire a efortului depus de oamenii muncii în cadrul întrecerii organizate între județe pe anul 1970. Aceste distincții vor constitui pentru organizațiile de partid, organele de stat, pentru toți oamenii muncii un puternic imbold în obținerea unor rezultate și mai bune în aplicarea în viață a politicii partidului și statului nostru Ne angajăm în fața conducerii superioare de partid și de stat că oamenii muncii din județul Neamț — a spus în încheiere vorbitorul — vo- munci cu mai multă abnegație pentru realizarea și depășirea sarcinilor sporite pe anul 1971. Ne vom strădui ca județul Neamț să se mențină tot județ fruntaș.A vorbit apoi dr. docent Florin Tănășescu, directorul institutului de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică. Mă aflu la această înalta și onorată tribună, a spus vorbitorul, cu un prilej fericit pentru colectivul științific in care lucrez. Doresc să subliniez aici înalta apreciere de care se bucură știința in țara noastră, ca sprijinitoare directă a economiei, a producției, ca u- nul dintre factorii ce stimulează pe cercetători. Sarcinile actualului cincinal și Cele ce se prefigurează într-o perspectivă imediată deschid noi posibilități de afirmare a științei in țara nda- stră, creează noi piste de întrepătrundere a acesteia, cu sectoarele producției materiale. De aceea, rezultatele actuale trebuie să fie privite ca un nou prilej de angajare și mai fermă și mai adîncită, în activitatea de soluționare operativă și lă un înalt nivel a sarcinilor ce ne stau în față. Folosesc acest prilej pentru a exprima angajamentul colectivului in care lucrez, al slujitorilor științei din țara noastră de a nu-și precupeți nici un efort pentru îndeplinirea Corespunzătoare și în continuare a sarcinilor pe care societatea — sprijinitoarea și beneficiara rezultatelor noastre — ni le-a transmis și ni le va transmite în viitor.Primit cu vii și îndelungi a- plauze, in încheierea solemnității a luat CUvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.(Agerpres)
gtireanu, șeful secției, ascultă cil oarecare surpriză observațiile noastre. Și — necunoscînd prea bine „situația" ■— he îndrumă către instructorul D. Bercioiu.., Din păcate, asemenea cazuri în care lipsa echipamentelor se datorează proastei gospodăriri sau aprovizionări la nivelul secțiilor, al întreprinderilor am mai întâlnit și la Autobuzul, Fabrica . de mașini unelte. Uzina de sîrrhă — Buzău etc. Ne miră întru- oîtvH faptul că in asemenea situații toată răspunderea este lăsată in seama serviciilor de protecția muncii. Faptul că există posibilități de tratare corespunzătoare a ucenicilor este dovedit și de alte aspecte, capabile să evidențieze, din partea unor întreprinderi — grija, preocupare permanentă. La Uzina de mașini grele, de pildă, ucenicii beneficiază, conform normativului, de rația zilnică de lapte. La „Timpuri noi“ — nu I La „23 August", „Grivlța Roșie", .,Eleetfoputete‘*-Craiovâl din echipamentul de protecție al ucenicilor lipsește rareori vreo piesă. Nu la fel stau lucrurile și la Uzina de vagoane Arad, la „Vulcan" sau la Centrala de coloranți și medicamente.Insuficiențele prezentate «e 
soluții, căi de acțiune și pentru alte domenii, prezența activă a tinerilor la dezbatere, in dialog cu factorii de conducere ai comunei, care au dovedit receptivitatea așteptată, dovedindu-se tocmai elementul de cristalizare necesar conturării rezolvărilor.Iată, deci, o împrejurare în cave comitetul U.T.C., activul organizației comunale Apele Vii a U.T.C. au pus in acțiune dinamismul de care, potențial, dispuneau, dar care rămăsese o forță interioară, neevidențiată intr-un mod de a răspunde operativ, continuu, tuturor îndatoririlor lor în cadrul vieții de organizație. Desigur, este de reținut faptul că factorii de îndrumare și control pot declanșa inițiativa, pun în acțiune resurse șl resorturi o vreme inactive, dar sâ remaroăm mai ales că propriu acțiunii de organizație trebuie să fie un dinamism tineresc intr-adevăr, afirmat, cotidian — și nu conjunctural. în anumite ocazii — prin permanenta grijă a racordării de rezolvări la cerințe și probleme caracteristice ale activității fiecărei organizații, acționînd din interior, declanșat de propriile resorturi, nu la impulsul momentan, periodic, al controlului din afară.

Continuarea agresiunii împotriva poporului vietnamez, extinderea acesteia in întreaga peninsulă indochineză au fost întâmpinate cu vie dezaprobare de către opinia publică mondială. Din cele mai diferite colțuri ale globului agențiile de presă transmit zilnic numeroase informații despre declarații . și manifestații de protest împotriva intervenției americane în Indochina, ale cărei popoare luptă cu eroism pentru apărarea ființei lor naționale, pentru libertate și independentă. Apropierea datei de 19 martie, ziuă internațională de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, a făcut ca numărul si amploarea a- cestor acțiuni să crească si mai mult. In această zi conștiințele progresiste din întreaga lume, convinse de jiistetea cauzei șl luptei poporului vietnamez, se simt angajate și mai activ împotriva agresiunii imperialiste și de partea eroicului Vietnam.De peste șase ani. Washingtonul desfășoară în Vietnam un război nedrept, de agresiune încercind să impună poporului vietnamez, prin forța armelor, o politică străină de interesele sale naționale. în slujba acestei politici au fost mobilizate și puse în acțiune uriașe resurse militare, financiare si umane. Cu timpul, insă, a devenit din ce în ce mai clar că toată a- ceastă desfășurare de forte nu are efectul scontat, că S.U.A. se găsesc intr-un impas militar. Căci, jn pofida disproporției de forte si mijloace, poporul vietnamez a provocat trupelor agresoare numeroase înfringeti, dind dovadă de o abnegație si o voință de luptă care au stirnit admirația înmii și oferind cea mai exemplară demonstrație că un popor care este ferm hoiărit să-și apere flinfa. libertatea, drentul de a decide asupra propriilor sale destine, nu poate fi incenunebiat.România, al cărei popor a dus timp de secole o luptă aurigă pentru eliberarea sa națională ți socială, s-a situat de la bun început de partea poporului vietnamez. manifestând cea mai deplină solidaritate internationa- listă eu cauza lui dreaptă. Simpatizând profund cu toate popoarele aflate în luptă pentru libertate și independentă, recu- noscind necesitatea respectării dreptului sacrti al tuturor popoarelor de a-și hotărî de sine stătător destinele, potrivit aspirațiilor și voinței proprii. România se pronunță hotărit împotriva politicii de forță și dictat, a oricărui fel de amestec in treburile interne ale altor popoare.România a recunoscut in Frontul National de Eliberare din Vietnamul de Sud, încă de Ia înființarea acestuia, pe reprezentantul autentic și legitim al populației sudvietnameze, și a fost printre primele state care au recunoscut oficial Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. După cum se știe. România și-a exprimat dezaprobarea fată de declanșarea și escaladarea intervenției S.U.A. în Vietnam, de extinderea acesteia in intreagu peninsulă ilidochineză, ca și față de tendința de a perpetua conflictul prin așa-Zisa politică de „Vietnamizare" a războiului. Tara noastră consideră că o so-• •••••datorează atât organizării de» licitare la nivelul unor întreprinderi, cît și faptului că. o serie de articole de protecție se produc în cantități insuficiente sau siht de proastă calitate. Dreptul pe care îl aveau pînă anul acesta întreprinderile de a trece, din proprie inițiativă, la înlocuirea materialelor de protecție uzate a fost anulat. Normativul experimentai, care a intrat în vigoare incepînd cu data de 1 ianuarie 1971 prevede. pentru fiecare material, o durată de purtare obligatorie care este, în generai, excesiv de mare față de calitatea sa.
UN NORMATIV CE SE CERE 

iNCÂ ÎMBUNĂTĂȚITO serie de concluzii ale anchetei noastre ne-au lost confirmate de discuțiile avute la Ministerul Muncii. Am aliat astfel că normativul privind a- cordarea echipamentelor de protecție care a fost în vigoare pînă la începutul anului acesta, nu prevedea pehtru ucenicii care se califică la locul de muncă acordarea echipamentului de lucru. Aceasta deoarece, ei nu erau asimilați cu angaja- ții întreprinderilor. In 1971 a intrat în vigoare, cil caracter experimental, deocamdată un normativ îmbunătățit care însă, tn problema investigată nu aduce nimic nou. Tovarășa ing. Elena Ochea, director âl Direcției norme, echipament și dispozitive de protecția muncii din Ministerul MuncU, ne-a împărtășit totuși faptul că, împreună cu Ministerul învățămintului, se studiază în prezent posibilitatea acordării echipamentului de lucru și pentru ucenicii care se califică la locul de muncă. Mai firesc ni s-ar fi părut Ca aceste posibile reglementări să se fi perfectat înainte de apariția noului normativ ! Insuficient de hotărîtă ni s-a părut poziția ministerului față de problema lipsei unor echipamente de protecție. Am constatat, de pildă, la direcția amintită, că problema lipsei unor echipamente este bine cunoscută. Nu ni s-au dat îhsă nici un fel de amănunte privind inițiative ale ministerului pentru remedierea situației.De asemenea, credem că ceea ce s-ar impune — îndeosebi pentru acordarea de echipament ucenicilor și dotarea în general cu anumite articole de protecție — este o cît mai rapidă punere la punct a normativelor. Ministerul Muncii, Inspectoratul pentru protecția muncii, ar trebui să colaboreze mai strîns, atât între ele, cit și cu institutele de cercetare, serviciile de protecția muncii din întreprinderi, pentru a menține o permanentă concordanță între necesități și gradul de dotare cu echipament.

O fotografie venită din îndepărtatul Vietnam:luție a conflictului nu poate fi obținută prin acțiuni militare, ci printr-o reglementare politică justă, conform drepturilor naționale inalienabile ale popoarelor din Indochina. Propunerile pentru reglementarea problemei vietnameze. expuse deosebit de clar in documentele Republicii Democrate Vietnam și ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud prevăd, drept condiție esențială retragerea necondiționată și totaiă a trupelor americane și ale celorlalte state care participă la agresiunea din Indochina.Solidară cu cauza dreaptă a poporului vietnamez. România a acordat luptei sale întregul sprijin material, politic, moral și diplomatic, indeplinindu-și astfel o înaltă îndatorire ihtefna- ționalisiă față de ea ti Za socialismului, a luptei antiimperia- liste și păcii in lume. Cu prilejul recentei vizite in România a delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de ministrul afacerilor externe,
IERI, ÎN CAPITALĂ

Adunare de solidaritate
cu Vietnamul eroicSub auspiciile Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, joi după-amiaZă a avut loc la Uzinele de radiatoare, echipament "netalic și armături sanitare din Capitală, o adunare prilejuită Io Ziua internațională de solidaritate cu Vietnamul.La adunare au participat numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri ditl uzină. .Au fost. preZenți Nguyen Dang Hanh, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam, și Nguyen Duc Van. ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, precum și membri ai celor două ambasade.Adunarea a fost deschisă de prof. Univ. STANCIU STOIAN. secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, membru al Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.A luat apoi Cuvîntul CONSTANTIN PÎRVU, directorul uzinelor. Adunarea noastră, a arătat ei. reprezintă un nou prilej de afirmare a sentimentelor de profundă solidaritate pe care colectivul întreprinderii noastre, alături de întregul popor, le nutrește față de lupta plină de abnegație a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialis ■ multii american, pentru apărarea libertății și independenței oatriei. a ființei sale naționale. Alături de forțele democratice și progresiste din lumea întreagă. poporul român urmărește cu profundă simpatie și admirație munca. lupta curajoasă și eroică a poporului vietnamez pentru apărarea dreptului său inalienabil de a-si construi o viață nouă. într-o tară liberă, independentă și suverană. între poporul român și poporul vietnamez s-au statornicit și se dezvoltă relații frățești de prietenie și colaborare care se adincesc continuu, spre binele popoarelor noastre, al unității forțelor antiimperialiste și progresiste din lumea întreagă. Așa cum au declarat în repetate rînduri reprezentanții cei mai autorizați ai poporului nostru, Partidul Comunist Român, Guvernul Republicii .Socialiste România, întregul nostru popor sint pe deplin solidare cu luptă poporului frate vietnamez și sint ferm hotărîte să-i acorde și în viitor întregul sprijin și ajutor material, politie, moral și diplomatic.Viața demonstrează, a spus în încheiere ' orbitorul, că în -zilele noastre politica imperialistă de dominație și dictat, încercările de a impune voința prin forță unui popor sînt sortite eșecului, că un popor ferm hotărit să-și apere libertatea, independența, nu poate fi îngenunohiat ; el se bucură de solidaritatea tuturor țărilor socialiste, a tuturor forțelor înaintate ale omenirii, do- bîndețte simpatia opihiei publice internaționale. Un asemenea po-, por nu poate fi învins, cauza sa va triumfa. 

doamna Nguyen Thi Binh, poziția României în problema vietnameză a fost reafirmată de tovarășul Nieolae Ceaușescu, care spunea :„Ajutorul pe care poporul român l-a acordat și îl acordă poporului vietnamez și celor- lale popoare din Indochina constituie o expresie a pblK' cii generale a României de a. sprijini toate popoarele care luptă împotriva imperialismului. pentru eliberarea națională și socială... înțelegem greutățile prin care trece poporul vietnamez : știm că lupta șa mi este deloc ușoară, dar avem convingerea că el va obține victoria, că, pină la urmă, trupele americane vor trebui să plece din Vietnam și din Întreaga Indochina, să înceteze orice intervenție militară împotriva Republicii Democrate Vietnam șl a celorlalte țări indtlchinOZC. că popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian vor putea să-și hotărască dezvoltarea așa cum O doresc".
BAZIL ȘTEFAN

In continuare, a luat cuvîntul NGUYEN DUC VAN, care a spus : Există o veche tradiție ca, de fiecare dată cind se sărbătorește uti moment important din lupta poporului vietnamez, poporul român să-și manifeste sentimentele de simpatie, de prietenie și de solidaritate față de cauza noastră justă. Aceste. sehtimente sinceră au fost exprimate in. modul cel mai concret și intens în timpul vizitei in România ă delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu «1 Republicii Vietnamului de Sud, condusă de doamna Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe. Mitingul organizat astăzi, la mimai două zile după această vizită, reafirmă o dată în plus simpatia poporului român, sprijinul său ferm și crescînd pentru poporul nostru.Cu 21 de ani în urmă, la 19 martie 1950, a cfmtihUat vorbitorul, poporul vietnamez a repurtat o glorioasă victorie in prima sa confruntare cu imperialismul american. De 21 de arJ intervenția și agresiunea k> Vietnamul de Sud continuă fără întrerupere, tn fața unei în- frîngeri totale, ei au amenințat să atace, și R.D. Vietnam, țară socialistă suverană și independentă, făcind astfel să planeze un grav pericol asupra păcii în sud-estul Asiei și în lume.în urma recentelor convorbiri dintre delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și delegația GuveftlUlui Republicii Socialiste România, a încheiat vorbitorul, a fost adoptată o Declarație comUriă cate dovedește in mod clar înțelegerea șl concordanța de vederi dintre cele două pălii in ce privește situația actuală din Vietnam și din Indochina. încă o dată, guvernul român a subliniat că sprijină cu toate forțele soluția globală în 10 puncte și inițiativa în 8 puncte ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud pentru reglementarea politică a problemei vietnameze. Considerăm că această vizită sporește mult înțelegerea reciprocă și că bunele relații existente intre Guvernul Revoluționar Provizoriu și populația din Vietnamul de Sud. pe de o parte, și Guvernul Republicii Socialiste România și poporul român, pe de altă parte, se vor consolida și se vor dezvoltă Și mai mult, in interesul celor două popoare și al mișcării revoluționare mondiale. Mulțumim 'din toată inima pentru sprijinul permanent și ajutorul multilateral al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al poporului român, precum și al întregii omeniri progresiste, coHsiderindu-le ea una din garanțiile Victoriilor noastre.Cuvintările au fost subliniate în numeroase rînduri prih puternice aplauze, cei preZenți dind glas unei emoționante manifestări a solidarității frățești a poporului nostru cu lupta eroică ă poporului vietnamez. (Agerpres) (
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1966 Județul1970

Investițiile s-au ridicat la

3 968 000 000 lei
Uzina „Vagonul" din Arad

• PRODUCȚIA GLOBALĂ IN

DUSTRIALĂ A CRESCUT LA FI

NELE CINCINALULUI CU 43 LA 

SUTĂ FAȚĂ DE 1965.

• PE HARTA JUDEȚULUI 

AU APĂRUT ORAȘE NOI : CHI

ȘINEU-CRIȘ, CURTICI, INEU, PÎN- 

COTA, NĂDLAC, SEBIȘ.

• PRODUCTIVITATEA MUN
CII — CA URMARE A CREȘTERII 
ÎNZESTRĂRII TEHNICE A ÎNTRE
PRINDERILOR SI A RIDICĂRII 
GRADULUI DE CALIFICARE A 
CELOR CE LE DESERVESC, A 
CRESCUT CU 32 LA SUTĂ.

• ÎN AGRICULTURA SUPRA

FAȚA ARABILA AMENAJATA 

PENTRU IRIGAT A CRESCUT DE 

LA 13 051 HECTARE LA 28 862 

HECTARE ÎN 1970.

c TABLOU INDUSTRIAL )
JUDEȚUL ARAD FURNIZEAZĂ:
• 39 la sută din producția industriei con

strucțiilor de mașini
• 9 la sută din producția industriei lemnului
• 11 la sută din producția industriei textile
• 6 la sută din producția industriei confec

țiilor
• 27 la sută din producția industriei alimen

tare
Aradul, capitala județului, este orașul cu ce

le mai mari întreprinderi textile din țară, reali- 
zînd în cincinal 12,4 la sută din producția aces
tei ramuri.

în ceea ce privește producția de strunguri, un 
fapt notabil :

în 14 zile se realizează azi producția anu
lui 1950

la vagoane, producția anului 1960 s-a rea
lizat doar în 170 de zile ale anului 1970.

ÎN 8 ORE 
ARÂDANÂ

INDUSTRIA
PRODUCE

® 4 strunguri ® 800 de ceasornice

® 70.000 m.p. țesături • 5 vagoane

PRODUSELE 
INDUSTRIALE DIN ARAD 

SE EXPORTA 
IN 60 DE ȚARI 

ALE LUMII

• STRUNGURI ÎN 42 DE 
ȚARI

• VAGOANE ÎN 8 ȚARI
• ȚESĂTURI CONFEC

ȚII, TRICOTAJE ÎN 
27 DE ȚARI

Tineretul in citeva mari 
întreprinderi industriale

• Uzinele textile Arad : aproape 50 la su

tă din numărul salariaților sînt tineri ; 90 la 
sută dintre ei sînt calificați prin școli profe

sionale ori ucenicie la locul de muncă.

• Uzinele de vagoane-Arad : tineretul re

prezintă o treime din colectivul de muncă.

între anii 1960—1970, în această uzină au 
fost aplicate 2 131 inovații ; 40 la sută dintre 
acestea poartă semnătura tinerilor*

• La uzina de strunguri, o treime din nu
mărul salariaților o formează, de asemenea, 

tinerii.

b 
t Pentru dezvoltarea invățămîntului au fost alocafi

142 000 000 lei
Școala profesională agricolă 

din Sîntana, județul Arad ÎNVĂTĂMÎNTUL
PROFESIONAL
• în 12 școli 

profesionale, sînt 
pregătiți muncito
ri în aproape 50 
meserii. Pe băncile 
școlilor se află a- 
cum 5 686 elevi ; 
2 227 au absolvit 
numai în vara anu
lui trecut.

• Cinci licee He 
specialitate, înfiin-

S țațe în cincinal, 
pregătesc în 8 me- 

< serii 1 500 elevi.

373 școli din județ
»

S AU CONSTRUIT IN JUDEȚ FUNCȚIONEAZĂ

S-AU CONSTRUIT 1 
PIN FONDURILE STATULUI Â

• 3 933 DE APARTAMENTE,

• 7 200 DE LOCUINȚE au fost 
construite in aceeași 
perioadă
din fondurile populației.

• 5100 LOCUINȚE
s-au construit la sate

• 220 de săli noi de clasă.

• Școli noi cu cîte 16 și 20 săli de clasă la 
Șiria, Sebiș, Chișineu-Criș.

• 3 internate cu 554 locuri

® 120 laboratoare pentru școlile generale 
și 71 pentru licee.

• 44 de școli și secții cu limba de predare 
maghiară

31 eu limba de predare germană

3 eu limba de predare slovaca

2 cu limba de predare sîrbă

• Instruirea și educarea elevilor 
este asigurată de peste 4 100

din școlile județului 
CADRE DIDACTICE

Arad. Blocuri noi.

*

*

L

î

• 770 MILIOA- | 
NE LEI AU FOST ț 

ALOCAȚI PENTRU î 
OCROTIREA SĂ- j 
NATĂȚII Șl ASIS- j 

TENȚĂ SOCIALA )

• în județ func

ționează 15 spita

le, 27 dispensare, 8 

policlinici, 21 case 

de nașteri, 101 cir

cumscripții sanitare

• Numărul me

dicilor a crescut în

județ de la 505 în

1965 la 601 în 1970

î 
î 
î

î
*

*



Regele Gustav VI Adolf al Suediei 
l a primit pe Corneliu Mănescu

TINERETUL
LUMII

I Greve și demonstrații
de amploare în Anglia

i

I

Trimisul special Agerpres, Constantin Țintea. transmite : Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a- flat într-o vizită oficială în Suedia, a fost primit joi dimineața de către regele Gustav VI Adolf. A fost prezent ambasadorul României la Stockholm, Eduard Mezincescu.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
★•Joi la prinz. ministrul afacerilor exiefr” ui României, Corneliu Mănescu. a vizitat uzina subterană de asamblare a grupului Aga, situată în Lidingo, suburbia capitalei suedeze.în aceeași zi. ministrul rojnân. împreună cu soția, a părăsit Stockholmul cu destinația Copenhaga. incheindu-și vizita o- ficială jn Suedia, făcută la invitația ministrului afacerilor externe suedez. Torsten Nilsson, și a soției sale.La aeroportul Arlanda. unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări. ministrul român a fost condus de ministrul suedez al afacerilor externe. de ambasadorul Suediei la București. Per Otto Rathsman. și de alte persoane oficiale. A fost prezent ambasadorul României la Stockholm. Eduard Mezincescu.
★In cursul convorbirilor avute la Stockholm, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a făcut un schimb de păreri asupra stadiului actual și a perspectivelor relațiilor dintre România și Suedia, precum și în legătură cu unele probleme internaționale de interes comun.S-au evidențiat evoluția favorabilă a relațiilor româno-sue-

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

• ZIARUL „Junge Welt“ informează că la 15 martie la Berlin a avut loc o convorbire între reprezentanți ai consiliului central al Uniunii tineretului liber german și reprezentanți ai uniunii studenților din R.F. a Germaniei. în centru) convorbirilor a stat lupta tineretului și studenților împotriva imperialismului, pentru securitatea europeană.

Ziua de 18 martie a constituit pentru campania declanșată de mișcarea sindicală britanică împotriva proiectului guvernamental de reformă a legislației sindicale o etapă deosebit de importantă. La chemarea uniuni- muncitorilor mecanicilor, oameni ai o grevă de de protest guverna-

Deschiderea Congresului

PREZENTAREA SCRI
SORILOR DE ACREDI
TARE DE CĂTRE AMBA
SADORUL ROMÂN ÎN 
R.D.P. A YEMENULUILa 17 martie a.c., ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Democratică și Populară a Yemenului, Titus Sinu, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Consiliului Prezidențial al Republicii, Salem Robaya Aii. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire cordială privind stadiu) și perspectivele dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.

Conferința cvadripartită in problema 
vietnameză

S-au desfășurat la Paris lucrările 
celei de-a 107-a ședințe a confe
rinței cvadripartite în problema 
vietnameză. în semn de protest 
față de bombardamentele între
prinse de aviația americană asu
pra teritoriului R. D. Vietnam și 
față de amenințările S.U.A. de 
escaladare a agresiunii, șefii dele
gațiilor Republicii Democrate 
Vietnam șî Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud nu au luat parte 
la lucrări, fiind reprezentat! de 
ad.luncții lor.

Condamnînd războiul de agre
siune al S.U.A. în Vietnam, re
prezentantul G.R.P., Nguyen Van 
Tien, a relevat faptul că trupele 
americane folosesc pe o scară 
largă substanțele chimice pe teri
toriul Vietnamului de sud. în ul
timii doi ani, a menționat Nguyen 
Van Tien, ca urmare a răspîndirii 
acestor substanțe, au fost distruse 
1 836 950 hectare de diferite culturi 
agricole, iar aproximativ 650 000 
de oameni s-au îmbolnăvit, sute 
și sute dintre aceștia și-au găsit 
moartea. Totodată, reprezentantul 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu a atras atenția că trupele a- 
mericane, împreună cu cele saigo- 
neze, comit acte de teroare împo
triva populației civile. Sute de 
mii de oameni sînt aruncați în 
mod ilegal în închisorile saigone- 
ze. El a arătat că în provincia 
Quang Ngai, în închisoarea Cay 
Dua din insula Phu Quoc, se află 
28 000 de deținuți, dintre care 
mulți sînt torturați în „cuștile de 
tigri". în 1969, aici au murit 630 
de persoane. El a cerut, totodată, 
eliberarea celor peste 200 000 de 
patrioți și persoane civile, aflate 
în prezent în diferite închisori și 
lagăre de concentrare. Toate aces
tea, a subliniat reprezentantul 
G.R.P., nu vor putea înfrînge 
voința de luptă a populației sud- 
vietnameze.

La rîndul său, reprezentantul 
delegației R. D. Vietnam, Nguyen 
Minh Vy, a criticat așa-zisul „plan

de vietnamizare", condamnînd cu 
fermitate extinderea agresiunii 
Statelor Unite în întreaga pe
ninsulă indochineză. Menționînd 
poziția fermă a poporului și gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, Nguyen Minh Vy, a ce
rut retragerea trupelor agresoare 
de pe teritoriul Vietnamului de 
sud, din Laos și Cambodgia pen
tru ca fiecare din țările Indochi- 
nei să-și poată hotărî soarta, fără 
nici un fel de amestec străin.

PUTERNICE ATACURI 
ALE FORȚELOR DE RE
ZISTENTĂ POPULARĂ 
CAMBODGIENE ASU
PRA POZIȚIILOR TRU

PELOR SAIGONEZE• IN ULTIMELE 48 de ore, forțele de rezistență populară cambodgiene au lansat două puternice atacuri asupra pozițiilor trupelor saigoneze interven- ționiste, situate la șapte și, respectiv, opt kilometri nord-est de localitatea Suong. Acțiunea patrioților a fost precedată de un violent bombardament cu obuze și mortiere. Trupele saigoneze au cerut sprijinul aviației și artileriei regimului de la Pnom Penii, precum și al elicopterelor americane dotate cu rachete.Pe de altă parte, se anunță că două elicoptere americane au fost doborîte de către patriots cambodgieni în provincia Kratie, în timp ce sprijineau acțiunile trupelor saigoneze.
• NOUL GUVERN NORVEGIAN 

intenționează să propună Stortin- 
gului recunoașterea Republicii De
mocrate Vietnam, a declarat joi 
premierul Trygve Bratelli, prezen- 
tînd în parlament declarația-pro- 
gram a cabinetului său social-de
mocrat. Cu toate că social-demo- 
crații nu sînt majoritari în parla
ment (ei dețin 74 din cele 150 de 
mandate), la Oslo se apreciază că 
propunerea premierului Bratelli, 
formulată de Partidul muncitoresc 
eu un an în Urma, are mari șanse 
să fie aprobată, numeroși deputați 
liberali pronunțîndu-se deja și ei 
in favoarea recunoașterii R. D. 
Vietnam.• REFERINDU-SE la cea de-a 9-a convorbire cu Michael Kohl, secretar de stat Ia Consiliul de Miniștri al R.D.G., care a avut loc miercuri la Bonn, Egon lîalir. secretar de stat Ia cancelaria federală, a declarat : „Progresăm încet, dar sigur". După cum informează agenția D.P.A., s-a convenit ca următoarea întilnire să aibă loc la 31 martie la Berlin.• LA SANTIAGO DE CIULE au sosit reprezentanții Republicii Democrate Vietnam, care vor compune personalul misiunii comerciale a R.D. Vietnam in Chile.

UN AVION AMERICAN 
A VIOLAT
SPAȚIUL AERIAN 
AL R.P. CHINEZE• AGENȚIA CHINA NOUA informează că la 17 martie un avion militar al S.U.A. a pătruns în spațiul aerian al R.P. Chineze, in provincia Guan- dtm.Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze a fost împuternicit să dea un avertisment în legătură cu acest act provocator.

• LA BUDAPESTA, a fost semnat un acord privind colaborarea dintre asociațiile de cineaști din Republica Socialistă România și din Republica Populară Ungară pe anii 1971—1972. Din partea română, acordul a fost semnat de Francisc Muntea- nu, vicepreședinte al Asociației cineaștilor, iar din partea ungară de Felix Ma- riassy, împuternicit al Uniunii cineaștilor. Acordul prevede organizarea de festivaluri cinematografice și schimburi de filme și de delegații între cele două părți.

• O NOUA LEGE, care stabilește dreptul cetățenilor cubanezi la muncă și, în același timp, ii obligă pe cci apți de muncă să lucreze în economia națională, a fost aprobată de Guvernul revoluționar al Republicii Cuba și semnată de președintele țării, Osvaldo Dorticos.Legea prevede măsuri împotriva persoanelor care se sustrag de la munca de folos obștesc. ,Timp de patru luni, proiectul de lege a lost dezbătut de oamenii muncii cubanezi, primind deplina lor adeziune.
RĂPITORUL TURC 
A FOST CAPTURAT

• POLIȚIA TURCA a anunțat 
capturarea lui Deniz Gezmiș, șe
ful bandei care a răpit la începu-

lor sindicale ale din transporturi și două milioane de muncii au declarat 24 de ore în semn împotriva proiectului mental. Greva a paralizat în bună parte sectoarele cheie ale industriei britanice și în special industria constructoare de mașini. industria aeronautică, fabricile de automobile, docurile. șantierele navale. Ca urmare a grevei, la Londra. Glasgow și Edinburg, joi nu a apărut nici un ziar. Regiunea cea tată a fost Midlands.mărul greviștilor este jumătate milion.
mai afec- unde nude peste

Din știrile sosite din toate colțurile țării rezultă că joi au avut loc în marile orașe demonstrații și mitinguri sub lozincile : ..General Strike", ..Kill the Bill", („Grevă generală" și ..Ucideți proiectul !“) la care au participat sute de mii de oameni ai muncii. Cu aceleași lozinci, sute de demonstranți. înfrun- tind ploaia puternică care a căzut în tot cursul dimineții de joi, au intîmpinat pe delegații la conferința specială a Congresului sindicatelor britanice (T.U.C.). Această conferință, care a durat o singură zi și la care au participat peste de delegați reprezentînd uniuni sindicale, a avut i dinea de zi o singură stabilirea tacticii viitoare dicatelor britanice în lupta împotriva proiectului guvernamental de reformă a legislației sindicale.

Asociației naționale
a partizanilor italieni

■ 1 000 150 de pe or- temă : a sin-

Joi, la Bologna și-a deschis lucrările cel de-al șaptelea Congres al Asociației naționale a. partizanilor italieni (A.N.P.I.) — organizație antifascistă de masă care reunește pe veteranii mișcării de rezistență. La Congres participă peste 600 de delegați și invitați din întreaga Italie, re- prezentînd toate forțele politice antifasciste și pe luptătorii din rezistență. în sală, se află, de a- semenea, delegații ale principalelor partide politice, sindicatelor și organizațiilor de tineret și și repre- de parti- rezistență europene.

glie Stoica, membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Comitetului foștilor luptători antifasciști din România.Raportul la Congres a fost prezentat de Arrigo Boldrini, președintele A.N.P.I.

Dincolo

sută

democratice, precum zentați ai mișcărilor zani dinDinnia
și luptători din numeroase țăriRepublica Socialistă Româ- participă tovarășul Gheor-

CABINETUL VENEZUE- aprobat miercuri în i o hotărîre prin ! resurse de gaze na- țării sînt declarate stat". Măsura ur- împiedice pe viitor concesionarea zăcămintelor de gaze companiilor petroliere străine.

•LEAN a : unanimitate care vastele turale ale „rezerve de mărește să
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losip Broz Tito despre proiectul
amendamentelor

Luînd cuvîntul la sesiunea Con
ferinței federale a Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, consacrată examinării 
proiectului amendamentelor la 
constituție, președintele losip Broz 
Tito a subliniat că viitoarele a- 
mendamente constituționale, asuj 
pra cărora se va deschide o largă 
dezbatere publică, nu urmăresc 
numai înlăturarea unor fenomene 
negative, 
continuare 
iugoslave.

„Adoptarea 
constituție, a „ 
Tito, este necesară din cauza acu
mulării contradicțiilor care au 
frînat dezvoltarea normală a țării 
noastre. Au existat neînțelegeri 
între republici, precum și o serie 
întreagă de probleme economice 
care urmează să fie rezolvate pe 
o bază nouă". Vorbitorul a men
ționat că amendamentele sînt con
sacrate, în principal, îmbunătățirii 
autoconducerii și sporirii rolului 
clasei muncitoare în societatea 
iugoslavă. Arătînd că au fost în
registrate o anumită stagnare în 
procesul autoconducerii, precum 
și fenomene de tehnocrație și 
birocratism, președintele Tito a 
subliniat că „adoptarea amenda
mentelor constituționale va acorda 
clasei muncitoare din Iugoslavia 
locul său de drept și-i va permite 
să se dezvolte cu succes".

„Amendamentele la constituție, 
a spus în continuare losip Broz 
Tito, vor urmări întărirea comu
nității noastre socialiste și nu 
slăbirea și dezintegrarea ei. A- 
ceasta se va întări, de vreme ce 
noi vom fi înlăturat tot ceea ce a 
cauzat divergențe între republici, 
ca și între federație și republici. 
Amendamentele propuse micșo
rează considerabil distanțele din 
sînul federației". Președintele Tito 
a scos apoi în evidență ca fiind 
deosebit de importantă stabilirea 
unor relații corespunzătoare între 
organismele republicane si cele 
federale. Pentru acest motiv, un 
amendament prevede formarea 
Prezidiului R.S.F.T. Reamintind că 
a făcut această propunere la Za
greb. președintele Tito a explicat 
că s-a gîndit cum poate fi asigu
rată continuitatea muncii și a 
afirmat : „Mi-ar place să mă re
trag într-o zi. Vă amintiți cuvin
tele mele", adăugînd că „omul 
ar trebui să se hotărască să se 
retragă singur dacă simte că po
vara de pe umerii săi este prea 
grea și să permită altora, mai ti
neri. să se ridice. Cînd spun a- 
ceasta, mă gîndesc la structura 
statului nostru, la situațiile critice 
a căror experiență am trăit-o. la 
numeroasele contradicții și cred că 
acele competente care privesc su
veranitatea țării ar trebui să fie 
transferate de la un om la un 
grup de oameni, un organ colectiv 
care ar fi Prezidiul. „Cînd am 
prezentat această propunere, a 
arătat losip Broz Tito, am înțeles 
ca Prezidiul să aibă prerogativele 
președintelui republicii, funcția 
pe care o îndeplinesc eu în pre
zent. Am considerat că Prezidiul 
va cîștiga experiența practică prin 
participarea mea. cu condiția să

ci 
a

șl dezvoltarea în 
societății socialiste

amendamentelor la 
spus președintele

la constituție 
am dreptul să transfer numeroase 
din aceste prerogative asupra sa". 
Președintele Tito a relevat, apoi, 
că, în cadrul discuțiilor de pînă 
acum, majoritatea s-a declarat de 
acord ca el, în calitate de pre
ședinte al republicii, să fie și pre
ședintele acestui Prezidiu, ur- 
mînd, totodată, să fie ales și un 
vicepreședinte care să preia o se
rie de sarcini. „Cred că Prezidiul 
R.S.F.I., imediat după crearea sa, 
va fi — desigur, împreună cu pre
ședintele republicii — un organ 
reprezentativ al suveranității țării 
noastre", a subliniat Iosip Broz 
Tito.

El și-a consacrat o parte din cu- 
vîntarea sa atitudinii față de clasa 
muncitoare, precum și relațiilor 
dintre clasa muncitoare și socie
tatea iugoslavă în ansamblul ei. 
„Cînd vorbesc despre clasa mun
citoare, mă gîndesc la poporul 
muncitor, la toți cei care muncesc 
și creează". Apoi, referindu-se la 
muncitorii iugoslavi angajați la 
lucru peste hotare, președintele 
Tito a spus : „Nu este ușor, to
varăși, să vezi că aproape un mi
lion de oameni din țara noastră 
socialistă lucrează în diverse alte 
tari, creînd surplusuri pentru ca
pitaliști. Trebuie să fie create 
condiții pentru ca ei să revină și 
să fie folosiți în țară cît mai cu- 
rînd posibil". Președintele a de
clarat în continuare că trebuie să 
se permită muncitorilor cu veni
turile cele mai mici să-și sporeas
că cîștigurile și să se reducă 
discrepantele existente în nivelul 
de trai. Iosip Broz Tito a reco
mandat ca în programul de stabi
lizare a economiei țării să se țină 
seama de toate aceste elemente.

★
După cum informează agenția 

Taniug, Vecea Executivă Federală 
a R.S.F. Iugoslavia a sprijinit, în 
ședința sa de miercuri, proiectul 
legii constituționale privind pre
lungirea mandatului președintelui 
republicii, losip Broz Tito, pînă 
la 31 august 1971.

La Praga vor incepe 
convorbiri

cehoslovacii
vest-germancLa Praga s-a anunțat oficial că guvernele R. S. Cehoslovace și R. F. a Germaniei au convenit să înceapă, la sfîrșitul lunii martie, convorbiri cu privire la problemele relațiilor reciproce.Paul Frank, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al R.F.G., va sosi la Praga la 30 martie pentru a avea primul schimb de păreri la Ministerul Afacerilor Externe al R.S. Cehoslovace. Partenerul său la convorbiri va fi Milan Klusak, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. S. Cehoslovace. Acest schimb de păreri urmează să servească clarificării problemelor legate de începerea tratativelor privind normalizarea relațiilor dintre R.S.C. și R.F.G.

Iul Piotr 
al Biroului

• IN PREZENȚA 
Jaroszewicz, membru 
Politie al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
ai R. P. Polone, șl a altor persoa
ne oficiale, Ia Zydowo, în voievo
datul Koszalin, a fost dată în 
funcțiune o nouă hidrocentrală cu 
o putere instalată de 150 Megawați.

• GUVERNUL ARGENTINIAN 
a plasat joi provincia Cordoba sub 
„regim de intervenție federală", 
ca urmare a incidentelor înregis
trate în capitala cu același nume 
a provinciei, în cursul intervenției 
poliției împotriva grevelor și de
monstrațiilor muncitorești.

Lucrările plenarei C.C

al P.C Italian

Suedia nu va 
adera la C.E.E.Guvernul Suediei a dat publicității, joi, un memorandum în care face cunoscut, în mod oficial, că nu dorește să adere la Piața Comună, întrucît statutul de neutralitate al țării este incompatibil cu unele clauze politice prevăzute de Tratatul de la Roma, precum și cu ultimele e- voluții comunitare. Documentul relevă că o eventuală participare a Suediei la o uniune economică și monetară de genul celei preconizate de C.E.E. ar implica „o abandonare a dreptului suveran de a lua hotărîri în problemele cele mai importante ale țării".

tul lunii martie pe cei patru mi
litari americani de la o bază ae
riană din Turcia. La 8 martie, 
militarii au fost eliberați fără a 
se fi plătit suma de 400 000 de 
dolari cerută de răpitori pentru 
răscumpărare. Autoritățile au fă
cut cunoscut că Gezmiș a fost 
capturat la sud de Ankara, după 
ce a opus o rezistență înverșu
nată. Un complice al său, Yusuf 
Aslan, care a fost rănit în cursul 
schimbului de focuri cu poliția, 
a fost, de asemenea, prins.

• Intr-un apel adresat opiniei 
publice americane, 50 de profe
sori universitari vest-germani, 
printre care savanți de renume

mondial, au cerut 
diată în libertate 
progresiste Angela 
tem conștienți că 
noastră față de soarta __
Davis, se spune în apel, este îm
părtășită de mii și mii de inte
lectuali din întreaga lume".

In numeroase centre universi
tare din R. F. a Germaniei au 
avut loc mari întruniri ale stu
denților, în cadrul cărora s-a ce
rut punerea în libertate a Ange
lei Davis. Intr-un apel al studen
ților Universității din Bonn se de
clară că „în numele dreptății și 
a] libertății cerem încetarea pro
cesului intentat Angelei Davis și 
eliberarea ei imediată".

punerea ime- 
a militantei 

Davis. „Sîn- 
îngrijorarea 

Angelei

Timp de trei zile, la Roma s-au desfășurat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, care a dezbătut. tema : „Lupta împotriva amenințărilor reacționare și fasciste, pentru reforme de structură și pentru un program democratic". Prezentînd un amplu raport, Giorgio Amendola, membru al Direcțiunii P.C.I., a analizat problemele unității forțelor de stingă și a expus sarcinile partidului în lupta împotriva a- menințărilor reacționare și fasciste. Totodată, el s-a referit la

schimbările de structură care se impun în domeniul politicii e- conomice.Pe marginea raportului, au urmat ample dezbateri în încheierea cărora a luat cuvîntul Giorgio Amendola, care a declarat printre altele : „Față de ultimele evenimente puse la cale de forțele neofasciste, trebuie să reînnoim apelul la unitatea forțelor antifasciste pentru a zdrobi reacționară, mai cestea să devină tive fasciste".
și la vigilență, orice acțiune înainte ca a- practic tenta-

★Agenția ANSA anunță că poliția italiană a capturat o mare cantitate de arme ..in cursul unor percheziții efectuate în ultimele zile la sediile unor mișcări extraparlamentare de extremă dreaptă din Roma și din alte localități".Unii membri ai acestor mișcări urmează să fie trimiși în instanță sub acuzația de „com- plotare a unei revolte armate împotriva statului și conspirație politică". Potrivit agenției, ancheta se desfășoară sub conducerea directă a procuraturii statului.Ziarul „Paese Sera" a anunțat miercuri „descoperirea unui plan subversiv al extremei drepte împotriva republicii". Ziarul informează că descinderile au fost operate în peste 700 de localități, rezultatele anchetei ur- mînd să fie înaintate guvernu-

★lui de către ciare.După U.P.I., politice
autoritățile judi-relatează agențiapartidelorcum majoritatea italiene au cerut luarea unor măsuri severe împotriva grupărilor de extremă dreaptă din țară.

Ulterior, au fost date publicității 
o serie de amănunte, menționîn- 
du-se că în centrul cercetărilor se 
află organizația de extremă- 
dreaptă „Frontul național", al că
rui lider este Valerio Borghese, 
fost comandant al unor formațiuni 
fasciste, «endamnat după cel de-al 
doilea răifaoi mondial la închisoa
re pentru crime de război și am
nistiat după trei ani. La sediile a- 
cestor grupări extraparlamentare 
au fost descoperite o proclamație 
ce urma să fie citită la radio și 
televiziune în cazul unui puci fas
cist, planurile unor obiective de 
ocupat, liste conținînd numele 
membrilor organizației. Au fost 
făcute numeroase percheziții la se
diile formațiunilor de extremă- 
dreaptă din Roma, Milano, Napoli, 
Genova, Palermo, unde au fost 
găsite, pe lîngă documente, arme 
și muniții.

Oferta britanică de a plăti numai 3 la sută din întregul buget comunitar Ia ora admiterii Angliei în clubul „celor șase" i-a smuls președintelui Pompidou remarca că britanicii mai negociază încă sub semnul umorului. La Londra partizanii a- derării nu glumesc : contribuția de 3 la sută urmează să crească treptat în anii următori. Intîrzierea acceptării ofertei lor. ii face pe britanici să opineze că viitorii parteneri înclină să arunce greutatea zdrobitoare a cheltuielilor comunitare în spinarea lor. Pe de altă parte membrii C.E.E. privesc limita de 3 la sulă sugerată, ca o mărturie a temerii britanice că angajarea economică le-ar impune-o prea devreme pe cea politică.Urnirea din loc a negocierilor depinde tot mai mult de risipirea suspiciunilor întreținute de cifra 3, prezentă constant în toate propunerile britanice. Cum~ clarificarea situației necesită garanții, observatorii politici, de o parte și de alta a Canalului Mi- necii. prevăd o eventuală întilnire la nivelul cel mai înalt între președintele Pompidou și premierul Heath. La întrebarea : cine va face concesia— răspunsul pare mai îndepărtat decît însăși posibilitatea întîlnirii.Oponenții politici ai tacticii conservatoare, laburiștii, .nu reprezintă un obstacol de netrecut atit timp cit Wilson, campionul de altădată a! aderării, nu și-a schimbat simpatiile comunitare. Mai greu le va fi conservatorilor să convingă opinia publică britanică care se opune oricăror concesii favorabile pozițiilor comunitare.Ceea ce s-a realizat pină în prezent nu micșorează distanța destul de mare care trebuie parcursă pînă la punctul de întilnire a intereselor negociatorilor. Guvernul britanic a început să renunțe treptat la tradiționalul sistem de acordare a subsidiilor fermierilor, încercind să adopte mecanismul tccționist comunitar stabilește cote maxime,importurile de alimente, fost acceptat și punctul vedere al viitorilor parteneri asupra necesității ascensionalii spiralei prețurilor pînă la nivelul pe care-1 înregistrează economia vest-europeană. Deși ..cei șase" obligă Marea Britanic să acorde prioritate furnizorilor lor, este prevăzută totuși, amortizarea „in limitele posibilităților" (adi; că prin trecerea timpului și așternerea uitării) a pierderilor pe care fermierii americani sau cei din Commonwealth le vor suferi prin îngustarea piețelor britanice. Este adevărat că pentru exportatorii de unt neo-zeeian- dez, guvernul britanic s-a zbătut îndelung pentru obținerea unor condiții preferențiale în comerțul cu Piața comună. Neglijînd munții de unt de acasă, chiar și Franța se arată acum mai maleabilă in onorarea dorinței Marei Britanii. O notă de ambiguitate învăluie și acordul de principiu ca rolul lirei sterline. ca monedă de rezervă să dispară o dată cu aderarea Marei Britanii. Ambiguitatea constă în faptul că multe aspecte ale problemei rămin cu totul obscure : cum se va desfășura perioada de tranziție în rolul line'? Ce-i va luaProblema-cheie, căreia gravitează rămîne deci contribuția la finanțarea comunității, acel procentaj de 3 la sută căruia i se atașează atîta semnificație politică. Din această cauză dispoziția negociatorilor este departe de a fi optimistă. Pentru evitarea crizei mai rămîne o soluție, pe lîngă cele sondate pînă a- eum : eventuale convorbiri Pompidou—Heath.

procure la A de

După furtuna electorală
speranțele Indiei

Profeții înfrîngerii erau numeroși. De la o distanță de mii 
de kilometri de frămîntata Indie, de acest univers bîntuit de 
neliniște și speranță, de resemnare și violență, dumnealor 
ofereau cu dărnicie pronosticuri sumbre în ceea ce privește 
soarta electorală a Indirei Gandhi. „Primul ministru, Indira 
Gandhi, este ca o femeie care călărește un tigru. în orice 
clipă animalul îsi poate domina și devora stăpînul" — scria 
THE CHRISTIAN' SCIENCE MONITOR. Un cor de comentatori 
se grăbea, imprudent, să prevestească reușita dreptei.

ecitim prezicerile și le 
comparăm cu verdictul 
urnelor. Zecile de mili
oane de indieni 
s-au prezentat la

care 
vot

activă la 
Dar cum

Guvernul chilian a preluat controlul deplin al exploatării celor mai mari mine cuprifere ale țării — „Chuquicamata" și „El Salvador** Anunțînd hotărî- rea guvernului, ministrul minelor, Orlando Cantuarias, a declarat că această măsură a fost necesară pentru a proteja rezervele de cupiu împotriva unei exploatări iraționale și a combate actele de sabotaj la care s-au dedat unele companii străine după ce președintele Allende a făcut cunoscută intenția de a naționaliza industria cuprului. Decizia urmează, de asemenea, unei anchete întreprinse în scopul de a elucida cauzele „unor neregularități ce au determinat pierderi în producție". La mina „El Teniente" două furnale au fost scoase, zilele trecute, din uz, fapt ce confirmă — după cum se apreciază la Santiago — presupunerile că ar putea fi vorba de acte de sabotaj. Rezultatele anchetei nu au fost comunicate încă- însă măsurile luate de guvernul chilian vizează prevenirea unor asemenea acte pe viitor.Minele de la „Chuquicamata'* și ,.E) Salvador", erau exploatate pînă în prezent de o societate cu capital mixt (51 la sută din acțiuni fiind deținute de în-

treprinderea de stat „Codelco" și 49 la sută de corporația nord- americană „Anaconda"). Anterior, autoritățile chiliene refuzaseră să reînnoiască contractele unor specialiști americani care lucrau la cele două mine.O măsură similară este luată în considerație și în ce privește exploatarea minei „EI Teniente", unde.au fost scoase din uz cele două furnale. Această mină este, de asemenea, exploatată cu capital mixt, cele 49 la sută din acțiuni aparținînd unei alte companii miniere nord-americane, „Kennecott". Producția ei a scăzut în luna ianuarie, după cum a informat ministrul chilian al minelor. Ia 12 000 tone metrice față de media lunară de 20 000 tone metrice.Proiectul de amendament la Constituție privind naționalizarea întregii industrii a cuprului din Chile se află în prezent în dezbaterea Camerei deputaților. care l-a aprobat în principiu la 11 martie, dar înainte de adoptarea în forma sa definitivă l-a trimis spre avizare comisiilor. Senatul chilian s-a pronunțat deja în favoarea acestui proiect de amendament, ce va permite statului să procedeze la naționalizarea și altor resurse miniere, în principal, nitrați și fier.

au infirmat într-o ma
nieră spectaculoasă pro

fețiile adversarilor Indirei Gan
dhi, ale celor ce vărsau lacrimi 
pentru nefericirile maharadjahi- 
lor și ale stăpînilor de mari bănci. 
Domnii care scriau despre „pre
caritatea" situației, despre „viito
rul întunecat" al premierului, con
stată dezamăgiți că partidul gu
vernamental Congresul Național 
Indian a obținut un succes de di
mensiuni impresionante, dobîn
dind majoritatea absolută a man
datelor parlamentare (350 din 
518).

Bătălia electorală s-a dovedit a 
fi crîncenă, poate cea mai apri
gă din istoria alegerilor indiene. 
La vot au fost chemați 275 000 000 
oameni, ceea ce a făcut necesară 
imprimarea a... 862 tone de bule
tine de vot și confecționarea a 
sute de mii de urne din fier. 
342 900 centre de 
erau prezenți în 
țiunii 2 200 000 de 
tului, au primit ____
zile mulțimea alegătorilor, 
candidați și-au disputat cele 518 
mandate. Dreapta a lansat lozin
ca : „Să ne debarasăm de Indi
ra Premierul a răspuns calm : 
„Să înlăturăm sărăcia" !

Cu o energie uimitoare, Indira 
Gandhi a străbătut țara de la un 
capăt la celălalt, cu avionul, eli
copterul și mașina, vorbind lo
cuitorilor, participînd, uneori, 
chiar la 40 de mitinguri într-o 
singură zi. La un moment dat, 
unul din motoarele avionului cu 
care zbura către interiorul țării 
a făcut explozie. Catastrofa a 
putut fi evitată grație pilotului. 
Indira Gandhi și-a păstrat sînge- 
le rece și a cohorît din avion cu 
calmul luptătorului pentru care 
frontul se află pretutindeni...

La ceasul bilanțului exponenții 
tendințelor conservatoare înregis
trează slăbirea drastică a poziții
lor lor parlamentare. „Partidul de 
dreapta Jan Sangh are mai multe 
șanse deoarece apelează la emo
ția religiei..." — scria, înainte de 
vot, același THE CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR. Alegătorii 
n-au avut aceeași părere : „Jan 
Sangh", în pofida desfășurării u- 
nei vaste campanii, susținută ge
neros de fonduri provenite de la 
marii latifundiari șl industriași, 
n-a reușit nici măcar să-și reîn
noiască vechile mandate: posedă 
în noul parlament doar 22 de 
locuri (față de 33). Liderii de 
dreapta ai Partidului Congresului, 
care au încercat zadarnic să o

elimine pe Indira Gandhi, au fă
cut front comun cu partidele tra
diționale ale conservatorismului. 
Ei au suferit o .înfrîngere de 
proporții : din cele 63 mandate pe 
care Je dețineau în vechiul par
lament au redobîndit numai... 16. 
Aceeași soartă a avut-o și un alt 
partid reacționar : „Swatantra" 
(de Ia 35 mandate la... 8). Este 
interesant de semnalat, paralel cu 
succesul repurtat de Indira Gan
dhi, faptul că în noul parlament 
de Ia Delhi a crescut reprezen
tarea comuniștilor. Cu cele 48 
mandate (considerate în ansam
blu) comuniștii reprezintă — după 
partidul guvernamental — cea de 
a doua forță politică din Camera 
Populară. Forțele de stînga dețin 
poziții puternice și în parlamente
le locale, ceea ce le conferă po-

din 
votare, la care 
exercițiul func- 
slujbași ai sta- 
tiinp de zece 

" 2 782

Premierul Indira Gandhi, li
derul Partidului Congresul Na
țional Indian, a format noul 
guvern. In noul cabinet, pre
mierul Indira Gandhi deține 
portofoliile internelor, energiei 
atomice, informațiilor și planu
lui. La Delhi s-a comunicat că 
în guvern au fost incluși cinci 
noi miniștri și că șapte din 
membrii precedentului cabinet 
nu figurează în noua echipă 
ministerială. Titularii principa
lelor ministere sînt : Jagjivan 
Ram (apărare). Sardar Swaran 
Singh (externe) și Y. B. Cha- 
van (finanțe). Noul cabinet in
dian cuprinde opt viceminiștri 
și 15 miniștri de stat.

sibilitatea de a participa la gu
vernarea unor state.

NEW YORK TIMES consideră 
că rezultatul urnelor „oferă o 
rază de speranță pentru o națiu
ne atît de frămîntată". Majorita
tea confortabilă pe care a obți
nut-o în parlament îi va îngădui 
doamnei Gandhi să acționeze fără 
opreliști în direcția realizării pro
gramului de reforme pe care ie-a 
preconizat. Intr-un trecut apropiat, 
masuri importante au fost blocate 
de un mecanism constituțional a- 
nacronic. Premierul a reușit să 
iasă din impas, apelînd la corpul 
electoral. In prezent guvernul poa
te chiar să opereze modificări con
stituționale care să pună de acord 
proiectele reformatoare cu texte
le legilor. „Pentru mine demo
crația nu este un simplu cuvînt, 
nici un rit — spunea Indira 
Gandhi. Democrația nu se carac
terizează exclusiv prin faptul că 
toată lumea merge să voteze la 
fiecare cinci ani. ci imniică în

special o participare 
viața politică a țării, 
este posibil să fii un cetățean 
deplin egal în drepturi atunci cînd 
ești subalimentat și nu ai de 
lucru ?“

Există, fără îndoială, progrese 
certe datorate unei valorificări 
mai intense a resurselor naționa
le. In anul trecut producția in
dustrială a Indiei a crescut cu 
6,2 la sută. în anii independenței, 
industria și-a dublat producția. 
Proporțiile ei reies cu claritate 
din numărul angajaților: 20 000 000. 
Să nu uităm că această țară con
fruntată cu problema dramatică a 
foametei produce totuși 6 200 000 
tone oțel, fabrică avioane și au
tomobile, dispune de o dezvolta
tă industrie textilă și chimică, 
obținînd reușite și pe planul cer
cetării nucleare. Agricultura — 
marea problemă a Indiei — a iz
butit să-și mărească cu 50 la sută 
producția în numai un deceniu. 
Prin folosirea unor specii de grîu 
și orez de mare productivitate, a 
insecticidelor și îngrășămintelor 
chimice, agricultura a acoperit o 
parte crescîndă a nevoilor ali
mentare ale țării („India a stră
bătut o bună parte din calea spre 
rezolvarea problemei alimentați
ei" — scria NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG). S-ar putea ca în 1974 să 
nu mai fie necesar importul de 
hrană, perspectivă ce trebuie co
relată cu efectele unor așteptate 
măsuri sociale (reforma agrară) și 
cu eforturile pentru a elibera a- 
gricultura de dependența față de 
musoni. Calculele trebuie să țină 
seama și de sporul de populație : 
13 000 000 de locuitori pe an („cu 
actualul ritm al natalității India 
va avea o populație de un miliard 
de oameni pînă la sfîrșitul seco
lului" — afirma 
american).

Precum remarca 
creșterea venitului 
diei este aproape r_____ _____
tă de explozia demografică. Nu
mărul șomerilor depășește 
15 000 000. Printre ei se găsesc 
40 000 ingineri pe care diplomele 
universitare nu-i feresc de nesi
guranța unei existențe la granița 
mizeriei. Un ziar din Bombay — 
ECONOMIC TIMES — scria că 
70 la suta din populația rurală 
înfruntă „o sărăcie care trebuie 
considerată îngrozitoare chiar și 
după criteriile indiene".

Discursurile electorale ale Indi- 
rei Gandhi au fost străbătute de 
ideia luptei împotriva mizeriei, 
șomajului și inechităților sociale. 
..Congresul Național Indian va ac
ționa împotriva dominației mono
polurilor, pentru 
prietătii private, __________
consolidarea sectorului de stat în 
economie, înfăptuirea programului 
de industrializare șl a reformei 
agrare" — afirma manifestul par
tidului guvernamental. După ce 
furtuna electorală, cu pasiunile și 
violențele ce au însoțit-o, a tre
cut, India — dobîndind sentimen
tul stabilității politice — privește 
către ziua de mîine.

lirei ster- locul7 în jurul celelalte,
X

un comentator

LE MONDE, 
național al In- 
practic anula-

limitarea pro- 
extinderea și

E. O.

DOINA TOPOR
Guvernul bolivian

a demisionatîntregul guvern din Bolivia și-a prezentat miercuri demisia președintelui Juan Jose Torres. După cum s-a anunțat la La Paz, scopul acestei demisii este de a lăsa întreaga libertate președintelui Torres de a forma un nou guvern.
ORIENTUL
APROPIAT
MINISTRUL DE EXTER
NE AL ISRAELULUI A 

CONFERIT CU SECRE-
TARUL GENERAL AL
O.N.U., U THANT

• MINISTRUL DE EXTERNE al 
Israelului, Abba Eban, a conferit 
joi cu secretarul general al 
O.N.U., u Thant. La ieșirea din 
Palatul Națiunilor Unite, Abba 
Eban a declarat ziariștilor că a 
avut loc o discuție generală asu
pra evoluției situației din Orientul 
Apropiat.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Busureștt, Piața „Selnteil" Tel. 17.60.10, 17.60,20, Abonamentele se tas la ofislile poștale șl dituzorll din Întreprinderi și Instituții, Tipacul | Combinatul poligratio „Casa Sstntelj

unde.au

