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Partidului .Socialist Popular din 
Norvegia, condu -ă de lovat jș<il 
Finn Gustavsen, președintele 
partidului, care se află în vizi
tă in tara noasliă In Invitația 
C.C. nl P.C.H.

Delegația este formată din 
tovarășii Bergc I’nrre șl Ola 
Bonnevic, vicepreședinți ni Co
mitetului Executiv ni C.C. a) 
P.S.P. din Norvegia, Odd Nord
heim, membru al Comitetului

Executiv nl C.C. ai P.S.P. din 
Norvegia, și Rlrgit T «nudul, 
membru supleant nl Comitetu
lui Executiv al C.C, al P.S.P. 
din Norvegia.

La primire au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru nl Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent. 
sc< rotar al C.C. al P.C.R., Leon- 
te Răutu, membru ul Comitetvi- 
lui Executiv al C.C. al P.C.K.. 
Miii Dobrcscu, membru suple
ant al Comitetului Executiv ul 
C.C. ul P.C.R., Ghizela Vas» ,i 
Miron Nicolescu, membri ai C.C. 
nl P.C.H.

Cu acest prilej, a avut loc o 
informare reciprocă asupra ac
tivității color două partide. Su- 
b'.iniindu-’.e relațiile tovărășești 
existente Intre P.C.H. șl P.S.P. 
din Norvegia, 3-a manifestai 
dorința de dezvoltare a acesto
ra. precum și a raporturilor 
dintre România și Norvegia, co
respunzător intereselor recipro
ce. cauzei înțelegerii, securită
ții și colaborării internaționale.

fnlllnlrea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

1IOĂRIU SIMIM!
Mare a Palatului Republicii. 
a avut loc ședința festivă de 
deschidere a celei de a doua 
Conferințe naționale a Orga
nizației pionierilor, eveniment 
cu semnificație majoră in via- 
fa purtătorilor cravatelor ro
șii. a cadrelor de educatori, 
a tuturor celor chemați să 
pregătească pentru muncă $i 
viață noile generalii — nă
dejdea și schimbul de miinc 
al patriei, viitorii construc
tori ai socialismului și comu
nismului in România.

In sală domnește o atmos
feră caldă, de un vibrant și 
cuceritor entuziasm tineresc.

Pionierii și educatorii au 
din nou satisfacția de a primi 
in mijlocul Jor pe conducă
torii partidului și statului, 
dovadă strălucită a grijii pă
rintești cu care partidul și 
guvernul nostru. întregul po
por se preocupă, zi de zi, de 
problemele educației celor ti-

: în spiritul înălțătoarelor 
idei ale socialismului, ale 
dragostei nețărmurite față de 
patrie.

In această ambianță insu- 
Țlețită, sosesc tot arășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș. 
Manca Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Vcrdeț. Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache. 
Emil Drăgănescu. Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu, Dumitru 
Popa. Dumitru Popescu. Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Petre Blajo- 
vici. Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea. Miu Dobrescu. 
Mihai Gere. Ion lonițâ, V’a- 
sile Patilineț, Ion Stănescu.

Conducătorii de partid și 
de stat sint salutați de Mir
cea Malița, ministrul invăță- 
mintului, Dan Marțian, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C„ 
ministru pentru problemele 
tineretului, Virgiliu Radulian. 
președintele Consiliului na
țional al Organizației pionie
rilor.

In intîmpinarea oaspeților 
au venit, cu inimile pline de 
bucurie, numeroși pionieri, 
care ii înconjoară cu mani
festări încărcate de stimă și 
prețuire. Unul dintre pio
nieri se apropie de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, inmi- 
nindu-i prima insignă a Con
ferinței Organizației lor. Alți 
copii luminează insigne celor
lalți conducători.

Ora 17.00. Începe Conferin
ța națională a Organizației 
pionierilor. Apariția in pre
zidiu a conducătorilor de 
partid și de stat este mar
cată de vii și îndelungi a- 
plauze, cu ovații și urale.

La lucrări iau parte dele
gați ai celor 1 600 000 de pio
nieri din întreaga țară, co
mandanți de unități și deta
șamente pionierești, tineri din 
detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei, ca
dre didactice, muncitori din 
întreprinderile bucureștene, 
elevi.

La ședința festivă inaugu
rală participă, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organi
zații obștești, activiști de 
partid, de stal și ai U.T.C., 
personalități ale vieții noas
tre științifice, culturale și ar
tistice.

Sint prezenți oaspeți de 
peste hotare — soli ai orga
nizațiilor de pionieri din ță
rile socialiste frățești, precum 
și reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale.

Cuvintul de deschidere este 
rostit de tovarășul Virgiliu 
Radulian.

...Sunetul cristalin al trom
petelor pionierești anunță un 
moment emoționant. In acor
durile imnului „Trei culori", 
intonat de miile de copii a- 
flați la festivitate, sint aduse 
drapelul patriei și drapelul 
Organizației pionierilor. O de
legație de pionieri se îndreap
tă spre tribună. Ea transmi
te Conferinței salutul copiilor 
din întreaga țară — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități —. care cresc, 
muncesc și învață laolaltă in
tr-o strînsă frăție, in clima
tul moral sănătos al orândui
rii noastre socialiste.

Membrii prezidiului sint în
conjurați de pionieri care o- 
feră flori.

(Continuare in pag. a 3-a)

Cuvîntarea tovarășului
M1COLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.
Scumpi prieteni, 
pionieri și școlari.
Conferința națională a Orga

nizației pionierilor — care reu
nește în rîndurile sale peste 
1 600 000 de școlari din Româ
nia — constituie un eveniment 
de seamă în viața pionierilor, 
a tuturor școlarilor patriei noas
tre socialiste, cu atît mai mult 
cu cit pentru prima dată s-au 
reunit și pionierii înșiși in sfa
tul lor pentru a discuta și a-și 
aduce contribuția la bunul mers 
al organizației lor : acesta este 
un semn al profundelor trans
formări democratice din țara 
noastră, al faptului că in toate 
problemele privind dezvoltarea 
tării, partidul, guvernul patriei 
noastre se consultă eu oamenii 
muncii, inclusiv cu pionierii în 
problemele carc-i privesc pe ei 
(Aplauze puternice).

Doresc să vă adresez, dragi 
pionieri, calde felicitări și un 
salut fierbinte, să vă îmbrățișez 
în numele conducerii noastre 
de partid și de stat care priveș
te pe toți copiii patriei ca pe 
copiii săi. (Aplauze prelungite).

De asemenea, adresez în nu
mele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat 
și al guvernului un salut din 
inimă comandanților unităților 
și detașamentelor de pionieri, 
tuturor cadrelor didactice parti
cipante la Conferința naționa
lă care muncesc cu dăruire -Și 
pasiune pentru educația celor 
mai tinere vlăstare ale Româ
niei socialiste. (Aplauze puter
nice)

Conferința și secțiunea pio
nierilor iși țin lucrările în zi
lele cînd Marea Adunare Națio
nală, forul suprem al țării, a 
adoptat planul de dezvol
tare a economiei naționa
le pe 1971—1975, ale cărui 
prevederi sînl menite să 
ducă la înfăptuirea obiectivelor 
trasate de Congresul al X-lea. 
la realizarea programului fă
uririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. 
(Vii aplauze). Noul plan cin
cinal deschide nemărginite per
spective de progres și înflorire 
a patriei noastre ; îndeplinirea 
sa va asigura ridicarea bunăs
tării întregului popor, va crea 
condiții pentru o viață lot mai 
îmbelșugată și fericită tuturor 

•copiilor, întregului tineret al 
patriei noastre. (Aplauze pre
lungite).

Voi. copiii de azi ai țârii, a- 
veți fericirea de a vă fi născut 
și de a crește în anii celor mai 
profunde transformări în
noitoare care s-au petrecut 
vreodată în existența milenară 
a României. Țara întreagă este 
un nemărginit șantier pe care 
se ridică, prin munca eroică, a- 
vintatâ a părinților voștri — 
muncitori, țărani. intelectuali, 
fără deosebire de naționalitate 
— luminosul edificiu al socia
lismului, o civilizație materială 
.și spirituală superioară, se pun 
temeliile de granit aie viitoru
lui fericit, ai cărui principali 
beneficiari veți fi voi înșivă, 
pionierii de astăzi. (Aplauze 
puternice, prelungite). Se poate 
spune că voi creșteți o dată cu 
țara, care parcurge intr-un an 
cit odinioară in douăzeci de ani, 
asemenea lui Făt-Frumos din 
poveste, dar cu mult mai iute. 
Aș putea spune că patria în 
care trăiți crește chiar mult 
mai repede decît voi, devenind 
pe zi ce trece mai îmbelșugata, 
mai puternică, mai înfloritoare. 
Și aceasta datorită muncii eroi
ce a poporului nostru (Aplauze 
puternice). Dar, totodată, trebuie 
spus că cei care fac patria 
noastră să crească într-un ritm 
așa de rapid sînt comuniștii, 
este partidul. — conducătorul 
întregii noastre națiuni socia
liste, care și-a identificat exis
tența cu însăși cauza socialis
mului și comunismului în Ro
mânia. (Aplauze prelungite).

Voi, dragi copii, puteți fi 
mîndri că v-ați născut într-o 
țară liberă și independentă, în
tr-o societate în care au fost li
chidate pentru totdeauna asu
prirea omului de către om, do
minația unui grup restrâns de 
exploatatori care stăpîneau bogă
țiile țării și ÎȘ» însușeau bunu
rile dobîndite prin truda oame
nilor muncii. Poporul român 
în frunte cu clasa muncitoare, 
sub conducerea partidului co
munist. șl-a cucerit prin luptă 
grea libertatea și Independenți1, 
a devenit pe deplin stăpîn în 
țara sa, pe destinul său, pe bo
gățiile țării și pe roadele mun

cii sale, fâurindu-și in mod 
conștient propria sa istoric, 
propriul său viitor fericit. (Vii 
aplauze), V-ați născut și 
creșteți într-o țară hărăzită 
de natură cu neasemuite fru
museți, într-o țară cu o Istoria 
glorioasă, plină de lupte eroice 
pentru apărarea gliei strămo
șești, pentru ncatîrnare, pentru 
păstrarea ființei naționale, pen
tru progres social și pentru e 
viață mai bună, pentru socia
lism. (Aplauze prelungite). Sin- 
teți fiii unui popor harnic și 
talentat, care a iubit și iubește 
cu ardoare munca, dreptatea și 
pacea, care a dorit întotdeauna 
și dorește să trăiască în colabo
rare și prietenie cu toate po
poarele lumii, să-și aducă con
tribuția la progresul umanității, 
la dezvoltarea științei și culturii 
universale, la cauza păcii în 
lume. (Aplauze prelungite). 
Sîntcți fiii României noi care 
dezvoltă colaborarea și prie
tenia cu toate țările socialiste, 
întărește solidaritatea cu popoa
rele ce luptă pentru eliberarea 
lor națională și socială, extinde 
colaborarea cu toate statele lu
mii, contribuind astfel la insta
urarea în lume a unei ere a 
< olaborării și păcii. (Vii aplauze). 
Pentru această politică închi
nată marilor idealuri de pro
gres, colaborare și pace inter
națională, pentru politica să in
ternă corespunzătoare aspirați
ilor și intereselor -vitale ale po
porului. țara noastră se bucură, 
în marea familie a popoarelor 
lumii, de stimă și considerație, 
de un bine meritat prestigiu, 
arc prieteni pe toate meridia
nele lumii. (Aplauze puternice).

Mă adresez vouă, dragii mei 
prieteni pionieri și școlari : pă
rinții voștri, întreaga societate, 
partidul și statul vă înconjoa
ră cu grijă Și dragoste, fac to
tul pentru ca viața voastră să 
fie lipsită de griji, pentru ca 
voi sâ vă bucurați de o copi
lărie fericită, să vă dezvoltați 
in condițiuni de pace. (Aplauze 
prelungite). An de an crește 
numărul școlilor de toate gra
dele, al căminelor Și grădinițe
lor de copii ; sint cheltuite su
me tot mai mari pentru buna 
desfășurare a învățămîntului, 
pentru asistența medicală a co
piilor, pentru recreația și odih
na lor în taberele de la munte 
și de la mare. Incepînd din lu
na septembrie a acestui an, 
partidul și guvernul au luat 
măsura de a majora. înaintea 
termenului prevăzut de planul 
cincinal, fondurile destinate a- 
locației pentru copii, s-au intro
dus alocații pentru fiii țărani
lor cooperatori — măsură de 
care beneficiază milioane de fa
milii și caro se răsfrânge în 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale fiecărei familii, ale 
fiecărui copil al patriei noas
tre. (Aplauze puternice).

întreaga politică promovată 
de partid și guvern pentru a 
asigura un trai material mai 
bun copiilor, tineretului, pen
tru a dezvolta și perfecționa 
posibilitățile de instrucție pu
blică, oglindește grija neslăbită, 
primordială a statului nostru 
socialist pentru creșterea unor 
noi generații puternice, vigu
roase, sănătoase din punct de 
vedere fizic și spiritual. Aceas
ta este expresia -înaltei răspun
deri cu care partidul comunist 
acționează pentru a asigura în
săși viitorul națiunii noastre so
cialiste, dezvoltarea ei ascen
dentă prin urmași în stare s-o 
ridice pe culmile luminoase ale 
comunismului. (Vii Aplauze). 
Vă chem pe voi, dragi prieteni, 
sâ răspundeți acestei înalte pre
ocupări, acestei griji pline de 
căldură, învățînd, învățînd și 
iar învățînd, insușindu-vă cu 
neobosită sîrguință comorile ști
inței și culturii. Iubiți-vă pă
rinții care muncesc pentru voi, 
iubiți partidul comunist caro 
vă asigură o viață fericită, un 
viitor luminos, iubiți patria 
noastră socialistă în care v-ați 
născut și pe care trebuie să o 
slujiți de-a lungul întregii voas
tre vieți, să o faceți tot mai 
frumoasă, tot mai înfloritoare 1 
(Aplauze prelungite).

Vorbind de realitățile uetuale, 
de ambianța in care vă dez
voltați astăzi, este bine să ne 
reamintim și de trecut, pentru 
că viața nu a fost întotdeauna 
așa pe meleagurile țării noas
tre. Odinioară, milioane de copii 
ai muncitorilor și țăranilor nu 
reușeau sâ termine nici școala 
elementară. Doar este știut că, 
in trecut, România se număra 
printre țările europene cu cei 
mai mulți analfabeți, Școlile 
efau puține, învățămîntul era 

scump, cei ce trudeau din greu 
in această țară nu aveau posi
bilități bănești pentru a-și sus
ține fiii în școli, iar clasele stă- 
pînitoaro priveau nepăsătoare 
cum atîtea și atîtca minți în
zestrate, atîtea și atîtea suflete 
pasionate pentru știință, cultu
ră, pentru nou, nu puteau că
păta acces la învățătură, la lu
mina culturii.

Nu e rău ca despre toate a- 
cestea să se povestească din 
cînd în cînd, în școală, în or
ganizația de pionieri ; nu e rău 
să știți cum trăiau odinioară 
copiii muncitorilor și țăranilor, 
pentru a putea prețui la adevă
rata lor valoare condițiile de 
viață pe care vi le oferă azi so
cietatea socialistă, pentru a în
țelege ce a croat și creează so
cialismul pentru fericirea ti
nerelor generații ale patriei 
noastre.

Vă aflați acum, dragi copii, 
la începutul unui nou an șco
lar. Cunoaștem și ne bucurăm 
din adîncul inimii de succese
le pe caro le obțineți la învă
țătură, in pregătirea școlară, în 
îmbogățirea cunoștințelor voas
tre generale. Cunoaștem nenumă
ratele activități practice la ca
ro organizația pionierească îi a- 
trage pe școlari, rezultatele fru
moase ale acestor activități. Am 
văzut nu puține expoziții ale 
școlarilor, cuprinzînd creații ale 
iubitorilor tehnicii, ai muncii 
practice — și care exprimă cu 
putere fantezia și ^inventivitatea., 
copiilor din țara noastră, spiri
tul cutezător al pionierilor, îri- 
demînareâ și hărnicia, multiplele 
lor cunoștințe. Cunosc inițiati
va adoptată de o unitate de 
pionieri din București privind 
participarea la munca patrioti
că. Toate acestea fac cinste or
ganizației voastre, vă fac cinste 
vouă, pionierilor și școlarilor ! 
(Aplauze puternice).

Doresc să vă reamintesc a- 
cum, la începutul noului an 
școlar, vouă, celor de vîrsta 
pionieratului, că vă așteaptă 
noi trepte pe care trebuie sâ le 
urcați în marele edificiu al șco
lii și culturii. Trebuie să vă 
pregătiți pentru a urma noile 
școli profesionale, liceul, mulți 
dintre voi institute superioare. 
Totodată, trebuie să vă fie per
manent vie în minte necesita
tea ca, încă de pe băncile școlii 
generale de 10 ani, să vă însu
șiți bogate cunoștințe practice, 
să vă deprindeți cu munca pro
ductivă, creatoare de bunuri 
materiale și spirituale. Nu tre
buie să uitați câ indiferent ce 
meserie sau profesiune vă veți 
alege, trebuie să fiți atît din 
punct de vedere al cunoștințe
lor generale științifice, cit și al 
deprinderilor practice la înălți
mea uriașelor exigențe pe caro 
le ridică epoca revoluției tehni- 
co-științifice în fața fiecărui tî- 
nâr, în fața fiecărui om. (Apla
uze puternice).

înaintea voastră se deschid 
larg porțile viitorului, societatea 
socialistă vă asigură tuturor po
sibilități nelimitate de afirmare 
a talentului, a capacităților, de 
împlinire a celor mal indrăzne 
țe visuri și aspirații. Pentru a 
putea beneficia din plin de a- 
ceste condiții, trebuie să învă- 
țați, să munciți, să vă pregătiți 
cu seriozitate, cu perseverență, 
cu înaltă răspundere. După cum 
vedeți, deși sînteți copii, trebuie 
să dați dovadă și de răspunde
re ! (Aplauze puternice)

In - secțiunea pionierilor din 
cadrul celei de-a il-a Conferin
țe naționale a Organizației pio
nierești, ați dezbătut probleme
le activității organizației voas
tre, ați analizat proiectul noului 
statut al unităților și detașa
mentelor "le pionieri. In zilele 
viitoare, se vor dezbate în con
tinuare în cadrul conferinței a- 
ceste probleme, se va trece în 
revistă activitatea desfășurată 
în cei 5 ani care au trecut de 
la conferința precedentă, pu- 
nindu-se în evidență, atît reali
zările organizație., cV. șl nea
junsurile caro mai există în 
munca ei.

Doresc să relev, cu această e- 
cazie că partidul n istm dă o 
înallă apreciere rolului Și acti
vității organizației de pionieri 
în organizarea instructivă și 
plăcută a vieții școlarilor din 
țara noastră, în educația celei 
mai tinere generații în spiritul 
dragostei față de patrie, față de 
popor. în spiritul devotamentu
lui față de cauza socialismului 
și comunismului. (Aplauze pu
ternice). Organizația de pionieri 
este o valoroasă școală de plă
mădire a celor mai nobile tră

sături morale ale personalității: 
cinstea, demnitatea, respectul 
față de muncă, mîndria patrio
tică, spiritul internaționalist, ge
nerozitatea și dăruirea pentru 
interesele poporului, exigența și 
spiritul revoluționar, comunist. 
Pentru rezultatele minunate ob
ținute în această bogată și pre
țioasă activitate, dusă în rân
durile milioaneior de copu din 
țara noastră, aaresez cele mai 
calde felicitări organizației de 
pionieri, pionierilor, tuturor 
celor care ii îndruma și-i con
duc I (Aplauze puternice).

Consider că în etapa actuală de 
dezvoltare a societății noastre 
pe calea socialismului, pe calea 
progresului mau-r.aî și spiritu
al, organizației de pionieri îi 
revin îndatoriri sporite în pre
gătirea pentru muncă și viață 
a școlarilor din țara noastră. 
Vg trebui înfăptuită o și mai 
largă diversificare a formelor 
și metodelor de activitate ale 
unităților pionierești care să 
răspundă intereselor și cerin
țelor tuturor vîrstelor ; totoda
tă, va trebui îmbogățit conți
nutul educativ al tuturor acti
vităților pionierești. Unitățile 
și detașamentele de pionieri zor 
trebui sâ devină centre active 
de educare comunistă, de for
mare a caracterului și persona
lității copiilor, de dezvoltare in 
rîndul acestora a spiritului mun
cii și conducerii colective, a 
simțului de răspundere față de | 
colectiv, de problemele ob
ștești. a spiritului de dis
ciplină • și organizare. (Aplauze 
puternice). în acest sens, este 
necesar să se asigure o parti
cipare mai activă a copiilor la 
munca, și conducerea organiza
ției pionierești. Este bine că 
s-au constituit secțiunile procurii 
și secțiunea pionierilor în ca
drul Conferinței naționale, dar 
consider aceasta doar un pas. 
In viitor, va fi necesar ca, a- 
nual, aceste secțiuni să se În
trunească, să devină forumul 
județean și național de dezba
tere de către pionierii înșiși a 
problemelor activității lor. (A- 
plauze puternice).

Consider că este necesar să 
trecem la o măsură nouă pri
vind conducerea unităților șl 
detașamentelor de pionieri, — 
și anume ca în funcția de co
mandanți de detașamente, ai 
unităților să fie aleși pio
nieri ; de asemenea, pentru 
a da o formă mai orga-- 
nizată activității detașamentelor 
și desfășurării unei activități 
mai largi, 6ă se constituie gru
pe ai căror comandanți să fie 
tot pionieri.

In ce privește activitatea con
siliilor pionierești și a Consiliu
lui național, și aici va trebui 
să aducem unele îmbunătățiri. 
In primul rînd, cred câ ar tre
bui ca în viitor, cu ocazia Con
ferinței naționale, sau a confe
rințelor județene, secțiunile de 
tineret să nu se țină înainte, ci 
în același timp cu Conferința 
națională și conferințele jude
țene, iar anumite dezbateri să 
fie comune. Pentru a asigura în • 
continuare conducerea și îndru
marea activității unităților și 
detașamentelor pionierești va 
fi necesar să aducem o modifi
care regimului de astăzi al co
mandanților — și anume, să in
stituim funcția de comandant 
instructor de detașament și de 
unitate, care să fie îndeplinită 
de actualii comandanți. Aceas
ta va permite asigurarea in con
tinuare a unei conduceri cores
punzătoare, de către cadre pre
gătite, și, totodată, o participa
re activă a pionierilor la con
ducere. o colaborare strînsă, 
care nu poate fi decît în folo
sul organizației și al întregii 
activități de educare. (Vii a- 
plauzc).

Probabil că va fi necesar ca 
și în ce privește conducerea la 
nivel națibnal și județean să 
stabilim ca, din rîndul pionie
rilor, de la o anumită vîrstă — 
de 12—13 ani — să se desemne
ze anual locțiitori care să ia 
parte lu dezbaterea unor pro
bleme. Vom obișnui astfel pi > 
nierii patriei noastre cu condu
cerea. îi vom ajuta să capete 
o privire mai de ansamblu a- 
supra problemelor.

Cred că aceste măsuri vor 
îmbina mai bine experiența ca
drelor didactice, priceperea lor, 
cu entuziasmul și elanul pio
nierilor noștri, vor face ca or
ganizația de pionieri să-și în-

(Continuare în pag. a 3-a)

MARII ADUNĂRI RAȚIONAU
Vineri dimineața, in ceo dc-o 

treia zi a lucrărilor Morii Adu
nări Naționale, deputății ou tre
cut la dezbaterea unor noi legi 
dc o deosebită importanță pen
tru perfecționarea, in continua
re, a întregii vieți politice, eco
nomice, și sociale a țării.

Intimpinoți cu puternice o- 
plauzc, in salo de ședințe so
sesc conducătorii partidului și 
statului, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană. Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu.

Expunerea la proiectul de lege cu privire 
ia gospodărirea fondurilor fixe, resurselor 

materiale și aprovizionarea 
tehnico-materială

prezentată de tovarășul MIHAI MARINESCU
Vă rog să-mi dați voie să vă 

prezint, din însărcinarea Con
siliului de Miniștri, spre dez
batere Și sancționare, proiectul 
de lege cu privire la gospodă
rirea fondurilor fixe, resurse
lor materiale și aprovizionarea 
tehnico-materială, act norma
tiv fundamental pentru un vast 
ansamblu de mare importanță 
pentru viața economică și so
cială a țării.

Parte integrantă a complexu
lui de măsuri inițiate dc partid 
în domeniul organizării, con
ducerii și planificării econo
miei, la baza căruia stau hotă
rârile adoptate de Conferința 
Națională și de Congresul al 
X-lea al partidului, noua re
glementare răspunde unor ce
rințe obiective ale stadiului 
actual de dezvoltare a societății 
noastre socialiste, angajată 
ferm pe drumul ritmurilor înal
te de creștere economică, fie 
sporire a eficienței în toate do
meniile de activitate.

Elaborarea proiectului de lege 
din inițiativa și sub îndrumarea 
directă a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, printr-o consultare 
largă cu cadre de specialiști 
din întreprinderi, centrale in
dustriale. ministere, organe lo
cale de partid și de stat, con
feră prevederilor acestui docu
ment un caracter profund rea

iscuția evolua destul 
de ciudat. Dar nu, 
n-aveam nici un mo
tiv să bănuiesc că o-u
mul meu glumea. 

Abia avusesem timp să-mi 
dau seama de firea-i clocoti
toare, mobilă, neastiinparată. 
Numai cu un minut înainte
îmi arătase foreza yi mă lă
sase, poate fără voie, să in- 
trevăd mîndria lui pentru 
munca pe care o desfășura 
de ani:

— Dacă e bună inovația ? 
(sincer surprins și chiar con
trariat de întrebare). Cum să 
nu fie bună ? (qu o adincă 
seriozitate). Altfel, nu m-aș 
mai fi apucat de ea !

Un procedeu ingenios de 
susținere cu armături meta
lice a suitorilor din stratelc 
de cărbune — iată a 50-a (!) 
inovație realizată de Ion Popa 
și înscrisă la loc de cinste in 
„Jurnalul de bord", cum i se 
spune la mina~ Petrila, regis
trului cu evidența înnoirilor... 
Sub impresia dovezilor incon
testabile, oricine, in locul 
meu, ar fi luat cuvintele lui 
drept ceea ce sint, adică ex
presia aceleiași exigențe sau 
a aceluiași orgoliu, a ace- 
leeași conștiințe de sine, ple
nare.

...Are 50 de ani. Pentru fie
care an al vieții sale a în
făptuit o inovație. Poartă 
șapca tinerește, ridicată ușor 
deasupra frunții, lăsind, par

La lucrări participă numeroși 
invitați — conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții eco
nomice, științifice și culturale, 
ziariști.

Se află, de asemenea, printre 
invitați șefi ai misiunilor diplo
matice acredifați la București, 
precum și corespondenți ai pre
sei străine

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, deschi
de lucrările sesiunii.

In continuarea ordinii de zi. 
tovorășul Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul oprovizionării 
tehnico-materiale și contmljlui 
gospodăririi fondurilor fixe, p.e- 
zintă expunerea la Proiectul de

list. izvorât din studierea aten
tă și amănunțită a fenomenelor 
care se manifestă în privința 
gospodăririi fondurilor fixe, a 
resurselor materiale, în proce
sul de aprovizionare și desfa
cere.

Adoptarea unui act normativ 
menit să determine creșterea 
preocupărilor pentru gospodă
rirea mai eficientă a fondurilor 
materiale, de toate categoriile, 
se impunea cu precădere, avînd 
în vederea efectele favorabile 
ce se pot obține pe această cale 
la dimensiunile actuale și vi
itoare ale economiei.

Cantitățile de resurse mate
riale supuse prelucrării care 
sînt în prezent dc ordinul a 
100 milioane tone anual numai 
la materii prime de bază, fac 
ca, îmbunătățiri t-hiar de pro
porții mici în economisirea re
surselor materiale, să determi
ne efecte însemnate, concre- 
tizabile în bunuri cu valori 
de ordinul miliardelor de lei 
anual.

Este, de asemenea, demn de 
relevat faptul că o analiză e- 
fectuată recent cu privire la 
gradul de folosire al unor ca
pacități de producție industrială 
a evidențiat, pentru anul 1971, 
rezerve echivalînd cu ® pro
ducție anuală de peste 30 mi
liarde lei.

că intenționat, ,cimp deschis" 
privirii agere. Popa Ion 50 
muncește in domeniul fora
jului minier de mulți ani. A 
socotit, insă, întotdeauna că 
nu-i suficient să cunoști pe 
de rost locul fiecărei piese, 
al fiecărui șurub din utilaj. 
Mai trebuie ceva esențial: 
să-ți iubești cu pasiune me
seria. Adică, să nu te re-

Rodul 
gîndirii 
creatoare
zumi la o muncă „schemati
că", „după șabloane cunoscu
te-, cum spune nea Popa, ci 
să vii cu noutăți in ușura
rea mujicii, cu idei îndrăz
nețe, care sâ reducă timpul 
de forare, sau de montare și 
de demontare a forezei...

— Nea Popa, trebuie făcut 
ceva cu S.B.M.-ul ăsta. Nu-i 
ce ne-ar trebui nouă... Se 
pierde mult timp cu săpatul, 
înaintăm ca melcul...

Era o problemă care de 
multă vreme ii producea lui 
„Ion 50" insomnii. Întotdea
una cind venea sfirșitul lu

lege cu privire la gospodărirea 
fondurilor fixe, resurselor mate
riale și aprovizionarea tehnico- 
materială, iar deputatul Virgil 
Pirvu. vicepreședinte al Comisiei 
economico-financiore, expune 
raportul comisiilor permanente 
ale M.A.N., care au examinai 
proiectul de lege supus dezbote- 
rii.

La discuția generală asupra 
acestui proiect de lege iau cu- 
vinlul ministrul energiei electri
ce. Octavian Groza, deputății 
Vasile Rus, prim-secretar al Co
mitetul municipal Tg. Mureș al 
P.C.R., primarul municipiului, și 
Aurel Lăpușcâ, director general 
al Centralei de minereuri nefe- 
roase-Devo.

(Continuare in pag. a 2-a)

Atribuțiile și responsabilită
țile precise care se stabilesc 
cu privire la gospodărirea fon
durilor fixe sînt cu prisosință 
justificate de faptul că, în mul
te cazuri, lipsa de grijă, de a- 
tenție permanentă pentru uti
lizarea, întreținerea și repara
rea corespunzătoare a unor ca
pacități de producție a determi-1 
nat întreruperi și avarii, cu e- 
fecte nefavorabile, care s-au 
resimțit în multiple sectoare 
de activitate, au generat gre
utăți în aprovizionarea econo
miei cu anumite produse.

Pentru a preintîmpina astfel 
de situații, ministerelor, cen
tralelor industriale, întreprin
derilor, le revine obligația d® 
a asigura, pentru fiecare secție, 
instalație, utilaj, încărcarea ra
țională a capacităților în depli
ne condiții de siguranță, orga
nizarea științifică a producției 
și muncii, o aprovizionare con
tinuă, ritmică, precum și grija 
permanentă pentru întreținerea, 
revizuirea și repararea fondu
rilor fixe, asigurarea cadrelor 
calificate, corespunzător com
plexității tehnice a ’ucrărilor 
pe care le execută.

Urmărind întărirea substan
țială a disciplinei în acest do
meniu, în lege sînt stabilita

(Continuare in pag. a 2-a)

nii, rezultatele echipei il ne
mulțumeau. Trebuia făcut 
ceva. Și asta cit mai urgent! ■

...Și iată că, intr-o zi, Popa 
Ion 50 a prezentat comisiei 
inovația privind adaptarea fo
rezei S.B.M. 34 pentru foraj 
la condițiile minei Petrila. 
Cum s-ar spune, s-a găsit 
cheia. Mult s-a bucurat „Ion 
50" cirul comisia l-a înregis
trat, pentru asta, in jurna
lul de bord al inovatorilor...

...In trecerile lui pe gale
riile din subteran a observat 
cit de greu lucrează brigă
zile de mineri ale sectorului 
de investiții la armarea cu 
bolțari. A studiat situația la 
fața locului, a consultat cărți 
de specialitate pină ce a gă
sit cale de rezolvare. De data 
aceasta, crearea căruciorului 
platformă pentru betonarea 
galeriilor cu bolțari a mirat 
chiar și pe șeful sectorului. 
Și așa au urmat și alte ino
vații, una după alta, care au 
adus o substanțială îmbună
tățire a forărilor, reducerea 
timpului de lucru, implicit, 
economii. Dar comunistul 
Popa Ion 50 nu este numai 
un inovator, ci și un sfătui
tor și un îndrumător al mun
citorilor mai tineri ce vor 
să-și concretizeze ideile in- 
druznețe, novatoare. Sudorul

D. IONAȘCU

(Continva-c in pag. a 3-«)_______ >
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Proiectul de lege este discu
tat opoi pe arlicole și supus vo
tului secret ol depulaților.

Moreo Adunare Națională o- 
doptâ. cu amendamentele făcu
te de depufoți, Legea cu p.ivire 
la gospodărirea fondurilor fixe, 
resurselor materiale și apiovi- 
lionoreo tehnico-materiolă.

La următorul punct de pe Or
dinea de zi. deputolul Comei 
Onescu. ministrul afacaulor in 
teme, prezintă expunerea la

Proiectul de lege cu privire Io 
cetățenia română Raportul co
misiilor permanente ale M A.N 
care ou exominot proiectul de 
lege, este expus de depilatul 
Mihail Ghelmegeahu, vi-< >. 
ședințe al Comisiei juridice

La disCuțio asupra accslui 
proiect dc lege iau cuvintul dc- 
puloții Mircea Rebreanu, jurist, 
Hans Mihail Wellmann, pese- 
dintele Consiliului j’udețear ol 
oamenilor muncii de naționaua 
le germană - Mureș și Miron

Conslanlinescu, președintele A- 
cademiei dc Științe Sociala și 
Politice.

finind seama de propune/ile 
făcute, co proiectul dc lege so 
lie îmbunătățit și completot. Ma
rca Adunare Națională a ho- 
tari» prin voi deschis să ami
ne discutarea lui pină in Iurta 
decembrie.

La ultimul punct i'sctis pe or
dinea de zi, deputatul Constan
tin Slotescu prezintă expunerea 
Io Proiectul de lega pentru or
ganizarea și funcționarea Consi
liului Legislativ. Deputatul Tra

ian lonașcu, președ niele Comi
siei juridice, prezint > apoi ra
portul acestei comisii la oro.ce
lui dc lege in dezbatere

La discuția genera ă oo.'li ipu 
deputății Emilian Nucescu, pre
ședintele Tribunalului Suprem al 
Republicii Socialiste România, 
și Emil Bobu. prim-sterctar ol 
Comitetului judîtaon - Suceava 
al P.C.R., președintele Consiliului 
populat județean.

La discuția pe articole se lac 
amendamente.

Supusă valului secat ol de- 
putciților. Mărea Adulare Moțio

nală adoptă Legea pentru o<go- 
nizareo si funcționarea Consiliu
lui Legislativ.

Lo amiază, lucrările In plen 
ole celei de-a șopteu sesiuni a 
celei de o VI o legislaturi a 
Morii Adunări Noționalrî s-au 
încheiat, urmmd ca. in perioada 
următoare, com.-'Jle permon.M'te 
ole MAN sâ onafizeze uite 
proiecte de legi primite Io B: oul 
Morii Adunări Naționale Viitoa
rea ședință plenoră o sesiunii 
urmează sâ fie onunțotâ d!n 
timp.

In timpul pauzelor lucrărilor 
conducătorii de po<ld de
slot, ceilalți depufațî, ou vlxltot 
expoziția „Dcz/oltoreo economi- 
co-socială a Republicii Socia
liste România in perioada 1971- 
1975". organizală, cu prilejul 
sesiunii, in incinta Polotulul Mo
rii Adunări Naționala. Expoziția 
cuprind-? machete, harți și gra
fice care ilustrează p-incipolele 
prevederi ale planului cincinal 
pe ansamblul economiei, oe 
romuri do producție, pa judele.

(Agaroras)

'orncj Onescu. min

P.C.FL. ai Consiliul 

zcrvâ. soldați, veterani din 
i;foboiu] antifascist, vechi mili- 
tanți ai Partidului Comunist 
Român. ai luptei antifasciste, 
reprezentanți ai gărzilor oolrio- 
tice si ai dnașamc"«''lor do 
pregătire a tinerelului pentru 
apărarea patriei, oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene.

Au luat parte, de asemenea, 
atașați militari ai misiunilor 
diplomatice la București.

A fost intonat Imnul de S’.at 
;•! Republicii Socialiste Româ-

Adunarea a fost deschisă 
d>- tovarășul Hie Radulescu, 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.

Ministrul forțelor armate, ge
neralul de armată Ion lonîțâ, a

Tînărul rectificator Szabo Framise de la U.U.M. Petro
șani surprins pe peliculă in timp ce execută un pinion 
pentru <utia de angrenare a instalației de întins vagonete.

Foto: 1. LIC1U

Itinerar
FOTBXL

Duminică dimineața, pe sta
dionul „Jiul" din Petroșani, 
echipa studenților mineri va 
primi replica uneia din prin- 
; ipalele pretendente la șefia

Metalul Tnrnti Seve

rii ipe'e ocupante ale locurilor
1 și •; va inr.pe lu ora ÎL

In .-amptunulul județean, 
-ser.,, Valeu Jiului. se v-» iis- 

nerul Vulc-un: Minerul II Lu- 

Mi'.c ul Uri. ini — ParlngUl 
Lunea: 1-tilajul Petroșani —

HANDBAL
ferenUJ de zgură roșie din 

ilui . J '!•

Despre semnificația Zilei For- 

lul colonel V ușile Ionel. ad
junct aJ ministrului forțeloi ar-

\u rostit, de asemenea, cu
vin târî de salut Co/jna Sebas
tian. secretar a) Comitetului de 
partid al întreprinderii „Indus-

\â'/ii o.'itiimke di , i r.istâ 
întreprindere. Teodorescu Con- 
stai’tin. muncitor la uzinele .A- 
utobuzul*. membru al Comite
tului U.T.C. ix? întreprindere și 
reprezentant al grupei de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, generalul-niaior in 
re-ervâ Mivlescu Andrei, vete
ran din războiul antifascist.

Un moment emoționant l-a 
constituit apariția în aulă a ți
nui grup de pionieri care au 
oferit flori tovarășilor din con
ducerea partidului și statului, 
prezenti la festivitate, și au a- 
dresat un salul fierbinte osta
șilor armatei populare din par
tea tinerelor vlăstare ale țârii.

In încheierea ^adunării festi
ve. s-a prezentat o gală dc fil
me, realizate de Studioul cine
matografic al Ministerului Cor
lelor Armate.

(Agerprcs)

sportiv
găzdui în ultima zi a sâptă- 
mînii trei interesante întâl
niri cure, probabil, vor atra
ge în tribune numeroși iubi
to: i ai sportului cu mingea 
mică. In des -hideie. la ura 
10. echipa de fete Ș.S.E. Pe
troșani primește vizita cole
gului- de ia Liceu! nr. 10 Ti- 
m.ș 'ii i. |n -antinvare, hund- 
ba;Melur de la Jiul li se vor 
op i-if fustele divizionare A 
de .,i C.S.M. Sibiu. De la ora 
12, ș.-E Petroșani — Jiul 
Petrii tmas ulin).

Bl GB1

București,

Expunerea la proiectul de lege cu privire la gospodărirea fonduri
lor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-materială
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sarcinile de control pe toate 
treptele ierarhice, este institui
tă inspecția, prin Ministerul 
Aprovizionării, asupra modulai 
cum sînt utilizate și întreținute 
mașinile, utilajele și instala
țiile.

Preocuparea pentru o mai 
bună folosire a mijloacelor fixe 
creează, pentru minister e, cen
trale, întreprinderi, ab’igalia 
de a fundamenta propunerile 
de aprobare a noilor obiective 
pe care le prezintă, prin stu
dii aprofundate privind atît 
modul de utilizare a capacită
ților existente, posibilitățile de 
sporire a producției prin eli
minarea locurilor înguste și 
modernizarea fondurilor fixe, 
cil și asigurarea certă și în 
perspectivă, prin contracte de 
lungă durată, a bazei de mate
rii piime, precum și a desface
rii producției, atît pe piața in
ternă cît și la export. Trebuie 
sâ devină o regulă în economia 
noastră de a nu trece Li rcaii- 
rorea de noi capacități atîta 
timp cit nu au fost epuizate 
posibilitățile de folosire1 inte
grală a potențialului exi.UcnL

In domeniul atît de impor
tant al gospodăririi resurselor 
materiale, proiectul de lege pre
vede sarcini deosebite în pri
vința utilizării raționale și va
lorificării superioare a acesto
ra. dezvoltării și di versifici.•ii 
bazei interne de materii prime, 
combustibili, materiale înlocu
itoare. gospodăririi cu grijă ie 
către fiecare organizație socia
listă a fondurilor materiale ca
re îi sînt puse la dispoziție. A- 
plicflrea acestor măsuri trebuie

Expunerea la proiectul de lege privind organizarea 
și functionarea Consiliului Legislativ

prezentată de tovarășul CONSTANTIN STĂTESCU
Din însărcinarea Consiliului 

de Stat, supun dezbaterii și 
votului Marii Adunări Naționa
le, proiectul de lege privind or
ganizarea și funcționarea Con
siliului Legislativ.

In ansamblul hotărîrilur Con
gresului al X-lea al Partidului- 
Comunist Rumân privind îm
bunătățirea activității tutu
ror organelor statului, mă
surile privind perfecționarea 
activității de elaborare și cele 
privind întărirea legalității so
cialiste ocupă un loc deosebit.

In ultimii ani, în țara noas
tră a avui și are loc un amplu 
proces de perfecționare a le
gislației, cele mai importante 
domenii ale vieții noastre so
ciale primind noi reglementări, 
menite zV contribui la traduce
rea în viață ii vastului program 
de dezvoltare multilaterală a 
societății noastre socialiste.

Una dintre dominantele im
portante ale dinamismului so
cietății noastre o constituie res
pectarea neabătută a principiu
lui legalității socialiste în lua
te domeniile vieții sociale.

O condiție împoitaniă a în
făptuirii acestui principiu este 
îmbunătățirea însăși a activită
ți' de elaborare a legislației, 
ac'ivitate ce trebuie sâ urmă
rească, pe lingă studierea apro
fundată a realității sociale că
reia i se dă o nouă reglementa
re*- juridica, și realizarea unei 
juste exprimări. în textele le
gale. a cerințelor obiective ale

In același timp. între multi
plele reglementări pe cure viața 
modernă socială le implică, es
te necesar să se asigure o cu- 
rectă -Lmatizure și coordona
re sp;e i se realiza efectiv nn 
sAtern ..uerent și, deci, eficace, 
a! întregii legislații.

In sfi/șil, și mdi ales, prin 
activitatea de legiferare- tre
buie să se asigure o deplină 
înfăptuire principiului supre

să devină o preocupare de prim 
ordin in activitatea economic;!, 
un criteriu dc apreciere a ca
pacității cadrelor dc conduci re 
din fiecare unitate.

Deși în ultimii ani s-au înre
gistrat în aceste direcții progre
se de netăgăduit, totuși econo
mia noastră dispune de rezer
ve mari : norme'e și normative
le de consum și de stoc sini 
încă largi, ciclul de înnoire, 
perfecționare și modernizare a 
produselor industriale este, în 
general, lung, ducînd la menți
nerea în fabricație a unor pro
duse cu consumuri materiale 
ridicate.

fată dc ce consider foarte im
portante sarcinile priv-nd sta
bilirea de norme și normative 
de consum și de stoc cu funda
mentare tehnico-econoinică, la 
nivelul celor mai bune realizări 
obținute pe plan mondial, re
vizuirea și îmbunătățirea perio
dică a acestora în strînsă core
lare cu schimbările ce intervin 
în structura producției, gradul 
de dotare și calitatea produse
lor.

Fiecare întreprindere trebuie 
să-și prevadă în planurile sale 
acțiuni care să conducă ia re
ducerea permanentă a nortnelor 
de consum și. în primul rînd, 
programe de rcproiectaie a pro
duselor. în scopul eliminării 
supradimensionărilor. folosiri2 
unor materiale cu caracteristici 
superioare.- care să permită re
alizarea produselor de buna ca
litate și la un preț de cost cît 
mai redus.

Dale fiind problemele com
plexe pe care le pune balanța 
energetică de perspectivă a 
țării, un accent deosebit este 

mației legii, să șe asigure cu 
alte cuvinte, locul primordial 
pe c-ire trebuie să-l octipe legile 
adoptate de Marea -Adunare 
Naționala in întregul nostru 
Sistem legislativ.

Așa după cum arăta tovară
șul Nicolac Cuitușescu în Rapor
tul prezentat la cel de-al X-lea 
Congres al Partidului „este ne- 
cesfir să luăm măsuri hotăiiie 
pentru a așeza la baza întregii 
noastre activități prevederile 
legilor adoptate de Marca Adu
nare Națională, punindu-se cu 
hoifliire capăt practicilor vechi 
de a se conduce după irtstkW'ți- 
u.-ii, întărind legalitatea sekia- 
Hslă, respe; larca de câh'C toți 
cetățenii a normelor de drept 
consfințite prin autoritatea sta
lului nostru socialist".

M aii le prefaceri economice și 
sociale pe care le cunoaște Ro
mânia socialistă vor impune, 
desigur, și în viitor o amplă 
act.vitale legislativă.

Desfășurarea acestei activități, 
precum Și necesitatea înlătură
rii unor neajunsuri care au fost 
constatate în pregătirea proiec
telor de a'-te normative, detei- 
mină propunerea de înființare 
a unui oi-gan de coordonare 
șl sistematizare legislativă, c-are 
să avizeze, înainte de adoptarea 
lor, proiectele de acte nor
mative șl să contribuie ia îm
bunătățirea ace.stor proiecte, jn 
stopul rcali/ârij unui sL cin 
legislativ armonios și accesibil.

In expunerea prezentată Ja 
adunarea solemnă consacrată 
aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român, m- 
vurâșul Nicolae Ceaușescu su
blinia necesitatea înființării 
Consiliului Legislativ, organ de 
specialitate chemat să ' .mtn- 
buie la îmbunătățirea ac’ Aiiă- 
lii în dorner.iul menționat.

Dînd urmare acestei necesi
tăți, prin proiectul de lege pe 
care vi-| prezentam se propune 
înființarea acestui C «hsiliu, con- 

pus în proiectul de iege pe sar
cinile privind gospodărirea ju
dicioasă a combustibililor și e- 
nergici. Se stabilește in acest 
sens obligația pentru unitățile 
economice de a lua toate mă
surile. începînd încă de la pro
iectarea și omologarea instala
țiilor și utilajelor consumatoare, 
în vederea asigurării unor ran
damente term oener getice ridi
cate, a unor bilanțuri ener
getice optime. Conducerile în
treprinderilor și centralelor in
dustriale au datoria sâ a. arde 
mai multă atenție recuperării 
resurselor de energie secundară, 
controlului permanent ?l para
metrilor de funcționare u ir.sta- 
lațiilor și a gradului de uii'iza- 
re a combustibililor și energi
ei.

Economisirea Pe toate caile 
a resurselor materiale și ener
getice ale țării constituie în 
spiritul legii de față, cenți ul 
de greutate al eforturilor pe 
care unitățile și ministerele e- 
conomice, Ministerul Aprovizi
onării trebuie să le desfășoare 
în permanență în fiecare ramu
ră și sector de activitate.

Pentru stimularea angajaților 
antrenați în gospodărirea ju
dicioasă a resurselor materialei 
legea dă posibilitatea de re
compensare a celor care reali
zează consumuri mai miei decît 
cele stabilite prin normele a- 
probate, in condițiile respectă
rii structurii sortimentale și 
calității produselor, prevâzînd. 
totodată. — așa ctim este și 
normal — recuperarea, de Ia 
cei vinovați, a daunelor pro
vocate ca urmare a consumu
rilor nejnslificate, a pierderi
lor și risipei.

cepul ca organ consultativ de 
specialitate, avînd sarcina dc 
a sprijini activitatea dc pregă
tire. coordonat e .și sistematizare 
a legislației, in scopul înfăptu
irii politicii legislative u parti
dului și statului.

Pentru a se asigura Consiliu
lui Legislativ cadrul neecvar 
îndeplinirii, în bune condiții, a 
sarcinilor complexe cc-i revin, 
se propune ca el să fie »nf n- 
țat pe lîngă Consikml Je Stat, 
avînd autonomie funcți-molâ în 
domeniul său de activi'ute

in concordanță cti sarcina 
fundamentală ce-i va reveni 
sînt propuse atribuțiile pe care 
Consiliul Legislativ urmează să 
le îndeplinească.

Una dintre aceste atribuții 
este aceea de a întocmi studii 
asupra concordanței reglemen
tărilor existente cu cerințele 
dezvoltării vieții economii - și 
sociale, de a examina r< gle- 
mentăi ile juridice p<- puse de 
organele inițiatoare. n:sub as
pectul necesității și fundamen
tării lor, cit și sub aspectul teh
nicii legislative, de a întocmi 
studii și a face propuneri or
ganelor Competente eu privjre 
la continua perfecționare a le
gislației, în vederea creării ca
drului juridic corespunzător în
tăririi ordinii de drept soci.ib- t.

In scopul îmbunătățirii lucră
rilor de pregătire a proiecit-i .r 
tuiurur actelor normative, în 
strictă conformitate cu prevede
rile Constituției, se nropune 
pentru Consiliul Legislativ atri
buția de a întocmi și supune 
spre api'obare Consiliu-ui de 
Stai metodologia generală Je 
tehnică legislativă privind pre
gătirea și s-steihutizareu t-itu- 
ror proiectelor de ac'.e norma
tive — legi, decrete, hotăriri fl
ic Consiliului de Miniștri in
strucțiuni, alte asemenea at le 
ale organelor centrale ale admi
nistrației de stat, hotăriri șl 
de-izij ale organelor locale.

Prin această metodologie ur

Rcflcctind procesul dc lărgire 
.) atribuțiilor și răspunderile ce 
revin întreprinderilor, centrale
lor, ministerelor, legea slabi- 

. leșie sarcinile acestora în legă
tură cu elaborare.) și executa
rea planului de aprovizionare.

Procesul laborios de echili
brare a balanțelor, care se des
fășoară în trepte, începînd de 
la unitățile dc bază, este conce
put astfel îneît sâ conducă în 
final Ia valorificarea ‘completă 
a potențialului tchnico-produc- 
liv al economiei, să asigure ne
voile reale, justificate, ale con
sumatorilor și să prevadă re
zervele necesare intervenției in 
cazuri neprevăzute.

Doresc să subliniez faptul cu. 
indiferent de nivelul la care se 
aprobă balanțele, răspunderea 
pentru construirea și executa
rea acestora revine în primul 
rînd coordonatorilor, în strîn
să colaborare cu celelalte u- 
nilâți productive și consumatori, 
întrucât, la acest nivel se cu
nosc cel mai bine nevoile și 
posibilitățile reale și. în spiri
tul legii contractelor, se sta
bilesc relații directe. In acest 
domeniu, este de mare impor
tanță conlucrarea continuă a 
tuturor acestor factori, spriji
nul și intervenția activă a mi
nisterelor, Ministerului Apro
vizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe, a Comitetului de 
Stat al Planificării, astfel îneît 
procesn' echilibrării balanțelor 
să se bazeze pe analiza ntenlâ 
a fundamentării cererilor, mo
bilizarea intensă a tuturor re
surselor. menținerea echilibrului 
balanțelor pe parcursul execu
tării lor.

mează a se stabili prim.pi L- 
fundamentale de tehnică legis
lativă ce trebuie să fie avute în 
vedere în pregătirea actelor 
normative, spre a se asigura, a- 
tît supremația legilor adop’.it-? 
de Marea Adunare Națională, 
în sistemul nostru legislativ, cît 
și corecta redactare a textelor 
acestor acte, spre a se înfăptui 
aplicarea lor eficieniă.

O altă atribuție, deosebit .k- 
importantă, a Consiliului va fi 
avizarea proiectelor de legi, de 
decrete cuprinzînd norme cu 
putere de lege și de hotăriri 
ale Consiliului de Miniștri cu 
caracter normativ.

Cu prilejul avizării, Consiliul 
Legislativ va avea posibilitatea să 
examineze modul în care dife
ritele organe inițiatoare se con
formează metodologie; aprobate 
dc Consiliul de Stat, privind 
întocmirea proiecteloj de acte 
normative și să contribuie tot
odată. la îmbunătățirea, in 
fond și formă, a acestor proiec
te.

In cazul tuturor acestor ju'o- 
ieclc de acte normative, avizul 
Consiliului Legislativ va fi ce
rul în mod obliuntoriu.

Ținînd seama însă de faptul 
că. potrivit Constituției. Marea 
Adunare Națională este unicul 
organ legiuitor, și avînd în ve
dere competența normativă cu 
care sînt învestite diferitele or
gane ale statului, avizul Con
siliului Legislativ va avea un 
ciuucter consultativ.

In toate r.i-'urînsă, proiec
te! de acte normative mențio- 
n Vor trebui sâ fie prezen
tate. spre adoptare, organelor 

■ ompelenie. întotdeauna însoțite 
de jvizu) ('onsiiiului Legislativ.

Răspunzi' (t unor neoasitățt În
delung resimțite, se dă Consi
liului Legislativ șiu-clna de a 
organiza evidența oficială u 
legidai'ci și de a publica co
lecții și ■ ■•oerloili legis'.!1'W, 
precum și buletine periodice Je

In ceea ce prvește realizai eu 
aprovizionării, unitățile econo
mice. ministerele, celelalte or
gane centrale trebuie să-și con
centreze atenția asupra pregăti
rii din timp a aprovizionării, să 
asigure condițiile bunei desfă
șurări a acestui proces, sâ explo
reze preventiv și cu un devans 
mai mare de< ij. o face in pre
zent problemele de perspt et; 
ale echilibrului material între 
resurse și nevoi, să conducă și 
să urmărească desfășurarea 
continuă a activității de apro
vizionare. producție și desface
re.

Pentru crearea unor condiții 
mai bune de desfășurare a pro
cesului de apro' izcjnare se sta
bilește un cadru perfecționat de 
circulație a bunurilor materiale, 
bazat pe principiul organizării 
unei rețele teritoriale de baze 
și întreprinderi, care să contri
buie Iu apropierea resurselor de 
aprovizionare de consumatori, 
optimizarea transporturilor, re
ducerea cheltuielilor și îmbună
tățirea ritmicității aprovizionă
rii.

Un rol de seamă in sfera de 
activitate ce formează obiectul 
prezentei legi îj revine Ministe
rului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe. Acestu
ia îi /eVin răspunderi deosebite 
în coordonarea și perfect ion area 
tuturor activităților din acest 
important domeniu, îi sînt în
credințate pîrghii decizionale 
în ceea ce privește modul de 
organizare a] aprovizionării, 
controlul prin norme și normati
ve al consumurilor materiale, 
obținerea de economii prin 
continua diminuare a consumu- 

informare legislativă. In înde
plinirea acestei atribuiii7 Consi
liului Legislativ ii va reveni sar
cina de a introduce, în'sistemul 
dc evidență a legislației, meto
dele cele mai moderne de do
cumentare și informare, la ni
velul et-r.nlelor actuale ale teh
nicii in domeniul informational, 

înfăptuirea atribuțiilor propu
se este condiționată de organi
zarea și funcționarea adecvată 
a CbnsiEuiui Legislativ. Princi
piul fundamental al organizării 
și funcțiuAăril acestuia îl va 
constitui munca și conducerea 
colectiva. Astfel, .Consiliul Le- 

vgislativ va fi c-ondus de un co
legiu -tiințific, organ .u c-arae- 
tei deliberativ, care va asigura 
rv.diZarca sitieinilor și atribu
țiilor <e revin acestui organ de 
stal.

Consiliu) Legislativ va fi or
ganizat pe secții de specialitate, 
corespui) - ătoarc principalelor 
rumuri de drept. Se prevede, de 
asemenea, posibilitatea constitu
irii de grupe de lticru, pe spe
cialități sau probleme.

Dată fiind compL xiiatea actu
ală a activității d? legiferare și 
exigența unui profunde spe
cializări pe cure* ea o impune, 
pr.n pi-o.eml de logo Se pie- 
vede posibilitatea pentru Con
siliul Legislativ de a folosi, pe 
hn"ă personalul său propriu de 

'•iu ' nsullatfji larga, 
după caz, a altor specialiști din 
diferite ramuri ale economiei, 
ale ceicelâi-.i științifice, ale teh
nicii, or; ,| n domeniul soviul- 
t-uliural.

Totodată, spre a asigura atît 

n'■ ii argan ce st propune a 
se inființa. in proiect sini cu-* 

; ersonalui CunsiliulTii, ,a condi
țiile de prcgâiiic pe care acesta 
i-.buie sâ le Îndeplinească, 
pgntru r.aili.’ac.i ilr;’>uțlijor 
stabilite prin lege.

\> tivlturc i Je : ‘ -nuii. are 
și perfecționare a legislației 

riior specifice și dimensionarea 
judicioasă a stoctiriloi-. rceircu-

■ ș ■ ■ irseioi :-
mobilizate în mod nejustific.it.

Ministerul Aprovizionării. îm
preună cu ministerele și cele i'- 
te organe centrale și locale, va 
trebuj să gâscas-ă modalitățile 
dc valorific,ne a importantelor 
fonduri materiale imobilizate 
i» stucuri supranornuitive,.

In același timp, prin între
prinderile proprii de aprovizio
nare și desfacere, acest nou mi
nister va trebui sâ asigure ne
cesarul cu produse de uz gene
ral, în cantități ne igonabi’ie, 
ivind, de asemene i. posibilita
tea dc a soluționa uncie proble
me de aprovizionare din pro
priile stocuri de intervenție.

Măsurile cuprinse în acest 
• proiect de lege, urmărind utili
zarea judicioasă, completă, a 
fondurilor fixe și a resurselor 
materiale, componente orincipa- 
le ale avuției naționale, sînt 
menite să contribuie. în măsură 
însemnată, la progresul neîntre
rupt al economiei, pe drumul 
făuririi societății socialiste mu - 
lilateral dezvoltate.

Am ferma convingere că prin 
adoptarea de către Marea A- 
dunare Națională a prezentei 
reglementări se creează un in- 
strnmeiTT eficient, care va in- 
îrodu.e elemente precise de or
dine. îmbunătățiri calitative de 
:nleres major pe întreaga eco
nomic in domenii atît de com
plexe cum sînt gospodărirea 
fondurilor fixe, resurselor ma
teriale și aorovizionarea tehni- 
co-materială. contribuind prin 
aceasta la continua sporire a ve- 
r ”,!ni național, factor prim- 
dial în ridicarea nivelului de 
trai al ponorului.’ 

noastre și de organizare a li
nei evidențe complete a acesteia 
constituie o sarcină de o mure 
complexitate, care face necesa
ră participarea efeciivâ la rea
lizarea ei a tuturor organe; «r 
de stat.

Ea impune o reexaminare ..- 
lentă, d,n partea acestor orga
ne, a tuturor . reglementări! r 
din domeniul for. pentru a sta
bili care dintre aceste acte mal 
sini efectiv in vigoare, și cme 
dintre acestea și-au încetat a- 
piicut’.j ori sînt depășite de n - 
de cerințe ale societății.

Tn vederea realizării acestui 
obîev-L. prin d epozițiile finale 
de proseetu’iii Je lege se pre- 
\ ăd - ir<-ini pentru Consiliu! de 
Miniștri. m\nislere și alte orga
ne centrale, precum și pentru 
Consiiiul Legislativ, privind re
examinarea întregii legislații in 
vigoare. înlocuirea reglementă
rilor depășite, înlăturarea pa- 
raleiisnii-lor de reglementare și 
concentrarea în reglementări u- 
n ilare a dispozițiilor cuprinse 
în acte normative rămase parți
al în vigoare, ori cuprinse în 
acte normative deosebite, dar 
care se referă ia aceeași activi
tate.

Consiliul Legislativ urmează 
i fi împuternicit să examineze 
modul in cure ministerele ș! 
celelalte organe centrale Je 
stal își îndeplinesc sarcinile sta
bilite prin prezenta lege, reve
ni ndu-i sarcina de a face pro
punerile necesare Consiliului 
de ii -i ' i . ,■ Minis-
trL

Avem convingerea că adopta
rea de către dumneavoastră a 
proiectului de lege privind or
ganizarea și funcționarea Con
siliului Legislativ va contribui 
l,i imbunâlâțin'.i activității Je 
legiferare din țara noastră ?t, 
prin aceasta, la întărirea prin
cipiului lcvaliUtii socialiste in 
toate d-z iiemilc 'Cții nonet.e

nejustific.it
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Cuvîniarea tovarășului Luptător devotat pentru cauza

NICOLAE CEAUȘESCU
ințetese și de copii. dar 
ewwncni mai mari, l're- 
nțelcgem că diversitatea 
literar-artisticie, mu- 

irebuic să se imbme 
nțcle societății 
ițelor categorii 
□vietății sociti- 

cu cerințele 
eiilor din pa- 

(Aplauze puterni-
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ic, trebuie să aibă un scop 
i anume să contribuie 
îa tineretului, u co- 
■iei noastre in spiritul 

al e- 
fu-

ternice, prelungite).

și comunism 
temi ce).

O indatorir

(Aplauze pn

mare ini por

este de a 
fierbinte al 
«1 devotamentului față de parti
dul comunist, față de orândui
rea noastră socialistă. Din fra- 
Redă copilărie, viitorii cetățeni 
trebuie să crească în spiritul 
hotârîrii de a pune mai presus 
<lc orice interesele țării, societă
ții. colectivității, apărarea patri
ei. (Aplauze puternice)

Pornind de la aceasta, de la 
cvndite internaționale de azi. 
este necesară introducerea în 
munca pionierească a unor ac
tivități de pregătire în vederea 
apărării patriei, astfel ca fie
care să poată fi gata oriqînd 
să participe cu neînfricare la 
apărarea cuceririlor revoluționa
re ale ixtporului nostru, a mun
cii pașnice, a libertății, suvera
nității și independenței patriei. 
(Vii aplauze).

Un loc important in aciivita- 
cducativâ trebuie să-1 o- 
creșterea copiilor, a pio- 
)r. in spiritul solidarilă- 

internaționali

socialismului în România
Partidul și gi 

muncii din pul 
o înaltă prețuii 
voluționarc îndelungate 
Alexandru Moghioroș, 
lor sale deo’ 

ilorcasci

■rnul, oamenii 
i no islru dau 
activității re

fl Iul 
merite- 

cbite în mișcarea 
muhciloreascâ, in lupta împo- 
triva exploatării capitaliste, pen
tru construirea .sociaiismului și 
propășirea țării.

Comemorarea în această toam
nă a 60 de ani de la nașterea 
vi readuce în nietTtoria nons- 
tră faptul că Alexandru Mo- 
v.hioroș și-a contopit viața cu 
< auza eliberării oamenilor mun
cii, cauza partidului comunist, 
i socialismului.

S-a născut la 23 octombrie 
1911 la Salonta, din familia u- 
nor ) uneni obidiți și asupriți 
ș’ s-a angajat din fragedă ti
nerețe în lupta rcvoluți'mură 
împotriva exploatării și asupri
rii, penti’u dreptate so i.ilă ?i 
o . viață mai bună

Alexandru Moghioroș s- i foi 
mat la școuln aspră a luptei de 
clasă, s-a afirmat in anii ;rci 
ui ilegalității, ui înfruntă, 
burghezia și moșienr 
militant înflăcărat și 
mișcări; comuniste d:i

Tn anul 1929 
Uniunea Tineretului 
și' după cite va 
rile Partidului

In perioada crizei economi'c 
din 1929—1033 dc ascuțite lupte 
de clasă și frăminlări revolu
ționare care au zguduit profund 
regimul burghezo-moșieresc, A- 
Icxaadru Moghioroș îndeplineș
te cu înalt devotament impor
tante sarcini încredințate de 
partid, desfășurînd o intensă 
muncă organizatorică îndeosebi 
în rîndurile tineretului munci
toresc și țărănesc din județele 
Brașov și Bihor, participă activ 
la pregătirea acțiunilor de lup
tă ale tinerilor ceferiști din 
Cluj. Tn 1933, manifestînd deo
sebite calități organizatorice 
este ales membru și apoi se
cretar al Comitetului Central 
a! Uniunii Tineretului Comu
nist.

lă prnhu ti'achirerea în viață 
□ politicii marxist-Ienihiste a 
partidului în problem:! națio
nală, pentru cultivarea senti
mentelor dc frăție, dragoste Și 
slimă reciprocă intre oamenii 
muncii români, maghiari, ger- 
mini și de alte naționalități 
d a țara noastră.

El și-a adus contribuția la 
înfăptuirea politicii partidului

■ st ilului nostru de dezvoltare 
| ("i’.inuă a prieteniei și cola- 
!>■ Tării cu țările socialiste, de 
întărire a solidarității cu toa’e 
dc I -enenTle mișcării comuni - 
te și muncitorești internațio
nale.

Piin munca sa neobosită, 
prin i.'Lpti ulcica politică cu ( t- 
re a îndeplinit 
te din 
xandru 
numele printre 
de seamă ale 
partid și le stat, cucerind dia- 
gostea și stima oamenilor mun
cii români, maghiari Și de i ’e 
n.iționa'ități.

Figura nminoaaă a lui Ale
xandru Moghioroș este vie in 
memoria -«munlștilor, a mine
rilor din Valea .Jiului, de care 
s-a apropiat pînâ la contopire 
in primii ooi de după elibera <• 
< iod s-a deplasat cte nenumă- 
■ 'te ori ia mijlocul lor îmbăr- 
bâ-indu-! ia mumă, ajutîndu-i 
in i v ingerea greutăților, arătîn- 
du-le o în iltă prețuire și dra-

Iii nașterea lui
învățătură, în lupta pentru $o- 
< •ih'-ni și comunism (Aplauze 
puternice).

Ceea ce este holurilor în for- 
marea copiilor cu oameni înain
tați ai cptteii socialismului și 
comunismului este de a sădi in 
inimile lor iubirea și respectul 
față de muncă, izvorul celor 
mai muri și mai depline satis
facții, principalul mijloc de 
perfecționare umunâ, de pro
gres social. Pentru pionieri, 
pentlu toți școlarii nu poate 
exista dorința mai nobilă docil 
aceea ca, fiecare, pe măsura 
forțelor sale, să participe la elo- 
cotiloarea construcție u noii orîn- 
duiri din patria noaslră, să-și 
aducă contribuția, ori< ît dc mi
că, la sixîrirea frumuseții și bo
găției țării, la realizarea înal
telor idealuri de progres și ci
vili ațio. (Aplauze puternice).

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție cunoașterii. în
țelegerii și respectării de către 
pionieri a mărețelor 1 rad iții 
dc muncă, și de luptă ale popo
rului nostru, a trecutului pro
gresist, revoluționar al patriei, 
a spiritului dceroism.dejertfă 
,il înuint.'șix'r, care s-uu ridicat 
pentru eliberarea națională și 
socială a maselor, fficînd ea toțî 

sa se străduiască a fi 
umiași ai c.nnuniștihu. 

ita< I • (Aplauze prelun-

MIIGHIIIIIOSJ»

mân, pînâ in 1968 i fost fără 
întrerupere membru ul Comi
tetului C^Titro! al p-n titlului El 
.« activat ,a secretar al comi
tetelor 
nat, Hunedoara șj Mure;
dc sc :ir la U.C. al PC R . iar 
in anii 1949 și 1931 — 1952 ca se
cretar îl Comitetului Central al 
partidului. In perioada 1943— 
1965 a fost membru al Birou
lui Politic ,1 U.C. .il P.C.R ?i 
prim-vicepreșediote al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii -So
cialiste România Congresul al 
IX- ea al partidului l-a ales 
membru 
tiv șl s 

din deci 
ral :lln

Pentru ir'ivitatca sa revolu
ționarii, Alexandru Moghioroț a 
fost arestat în mat multe rîn
duri, iai in 193.3 condamnat la 
10 am de închisoare.

Voința sa dc luptă nu a pu
tut să fie înfrîntâ nici dc pri
goana polițienească, nici dc .mii 
îndelungați de detențiune A- 
•a menea unor alți comuniști, 
c: re ui transformat închisorile 
în șroli revoluționare, el u în
fruntat ii demnitate regimul 
g:eu a| temnițelor de la Vă
cărești, .Jilava, Doftan I, Caran
sebeș și Tg. Ocna, insul'lînd ce
lor din jur dîrzenic .și încre
dere. iștigindu-și prețuirea to
varășilor săi do luptă, a pnrti- 
duln; comunist. Artivitatea lui. 
a ilitor militanți oi partidu
lui este un exemplu al modu
lui in care Partidul Comunist 
Român a călit cadrele sale. în 
spiritul încrederii în forțele re- 
vohiționarc ale poporului, al 
înaltei răspunderi f.iță de partid 
și destinele țării, a’, principia
lității comuniste.

ICsle un merit ai partidului 
r->munist dc a fi ridicat din rîn- 
durilo sa'e, dintre comuniștii 
români, maghiari șj dc alte na
ționalități, cadre valoroase, con- 

cu

ca
lionule de partid Ba

ft

ducurcj 
piilor pairi 
dreptății șj adevărului, 
chității sociale, ai dragostei 
ță de muncă, față de partid șț 
de patrie, al prieteniei între oa
meni și popoare, al cauzei păcii. 
Atunci urla își va îndeplini me
nirea ci in SOt ietăte ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

comandanții-in
șii iile de condu- 
ației pionierilor, 

1 didactice să ia inî- 
rgunizării mai largi u 

diferitelor activități de creație 
acest domeniu. In școli 

chiar Și in rlndul 
tr trebuie șă itra- 

ineu Tinerelului Co
munist. pe elevii din licee .și. 
împreună, sa creăm o serie de 
lucrări cere să ajute la îmtxz- 
gâțirea artei noastre in general. 
Emincscu a început să scrie ue 
tînur, tovarăși 1 Nu trebuie să 
așteptăm ca cineva să aiix. 
barbă pentru a fi un bun poet, 
sau un om de artă. (Vii aplauze).

Am lăsat mai la urmă familia, 
nu pentru că rolul familiei în 
educarea copiilor se situează 
pe ultimul plan, ci, dimpotrivă, 
se află pe primul — și pentru 
că doresc să mă adresez tutu
ror părinților cu chemarea de 
a acorda mai multă atenție, 
mai multă grijă educării și 
creșterii copiilor patriei noastre. 
Fiecare părinte, ocupîndu-s? de 
copilul său, în aceeași măsură 
trebuie să se ocupe și de alți 
copii, ea de proprii săi fii, pen
tru <ă toți constituim o familie 
unică — familia României so
cialiste. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Nu poate exista o dorință 
mai puternică și mai de onoa
re dccit aceea ca părinții — 
muncitori, țărani, intelectuali 
— să transmită fiilor lor, fiilor 
patriei noastre, holărîrea de a 
se afirma în societate printr-o 
muncă sîrguincioasă. printr-o 
conduită morală și comportare 
socială demnă, voința de a fi 
in primele rînduri în muncă, la

ii cu

■apabil al
România, 

este primit în
Comunisț 

luni in rîndu- 
Cotnunîsl Ro

România Cong 
il partidului I 

i ul Comitetului

.1 Partidului (
Plenara U.C. ; 

icmbrie 1968 I-. 
aceste funcții 

i. din can/.i ri

■1 i j cauzat șl

arcinile primi- 
p idea partidului, Ale- 
Moghioroș și-a însn •« 

personalitățile 
conducerii do

l!!4i

nali 
Jiit-uviiâțiloi 

ace, dc altfel, 
t mult riispun- 

cadrelor didaetî- 
este de a-și con- 
prioepere, pute

rea de muncă și talentul peda- 
zei nobile a formării 
rații tinere, eu Un larg 
e cunoștințe, bine îni

pon tru muncă și viață, 
lă de concepția materia- 

l-diatectăcă despre lume și so
nate. de politica partidului 
stru comunist, hotărîtă să-șî 
nă întreaga energie în shij- 

dezvollării României socia
le. (.Aplauze puternice).
In realizarea acestor îndato- 
■i. aidrele didactice trebuie 

să conlucreze îndeaproape cu 
toți factorii dc educație din 
societatea noastră! In acest sens, 
răspunderi deosebite revin ra- 
dTotelevîziunii și presei noastre 
care trebuie să acorde o mai 
mare atenție programelor, emi
siunilor Și rubricilor pentru co
pii, educației sănătoase a tine
rei generații, lărgirii orizontului 
ei de cunoaștere și înțelegere. 
Cred că voi inși-vă ați adresat 
multe critici acestor instituții, 
de aceea nu vreau să le mai re
pet. Eu îmi exprim însă spe
ranța că aceste instituții vor în
țelege ce așteaptă partidul, ce 
așteaptă p -porul nostru, ce aș
teptați voi, dragi pionieri și 
copii, de la ele. (Vii aplauze).

De asemenea, creatorii de ar
tă și literatură — scriitorii, po
eții, compozitorii — au datoria 
de a crea mai multe poezii, mm 
multe lucrări care să cînte re
alitățile. să țină seama și de 
vîrsta și năzuințele pionierilor, 
ale copiilor, ale tineretului pa
triei noastre. Aș putea spune 
că așteptăm de la scriitorii noș
tri creeze opere cu Feți-Fru- 
moși comuniști ’ (Aplauze pu
ternice. prelungite). Avem ne
voie de cîntece mai multe și 
mai bune, de toate genurile, 
dar care să poată fi cîntate Și 

~de copii. ]>entru că acum unele 
din ele sînt greu de cîntat chiar 
și de specialiști. (Aplauze).

Este necesar să avem piese 
de teatru pentru copii, atît . din 
cele pe care să le poată juca 
organizațiile de pionieri, sec
țiunile lor teatrale, cît și pie- 

e să poată fi jucate pe 
wenelf noastre. Să creăm 
uite filme, sau mai bine- 

Incepera să creăm ș» 
ne pentru copii și tineret 

(Vii aplauze).

demni

irite).
Parțțdul Comunist, guvernul 

țârii vor acționa neobosit pentru 
înfăptuirea vastului program de 
dezvoltare a României elabo
rat dc Congresul al X-lea. pen
tru creșterea bunăstării mate
riale și spirituale u întregului 
popor, pentru înălțarea națiunii 
noastre socialiste pe noi culmi 
de progres, pentru a o face tot 
mai frumoasă, tot mai prosperă, 
în rindul națiunilor lumii. (Vii 
și puternice aplauze).

Privindu-vă pe voi. dragi pri
eteni și școlari, sintem încre
dințați 
demni, 
tre se 
Faceți

topite pînă la dăruire totală 
interesele clasei muncitoare și 
ale poporului. însuflețite de a- 
d:n?i sentimente patriotice 
internaționaliste, așa cum 
fost Alexandru Moghioroș și 
alții.

După victoria insurecției ar
mate și eliberarea țării de sub 
jugul fascist. Alexandru Mo
ghioroș a îndeplinit .funcții dc 
înaltă răspundere pe linie de 
partid și de stat. Astfel, din 
1945. de la Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Ro-

au

fost

te tegislnlurile, iar 
membru 

lui Marii Adunări N
Iii funcțiile de înaltă nispun- 

dere ce i s-au încredințat și-a 
adus o importantă contribuție 
la întreaga activitate a parti
dului și stalului nostru. Mun
cind cu înflăcărare și p isiune 
comunistă, el a participai activ 
la toate marile acțiuni organi
zat/? de P.C.R. — la organiza
rea și conducerea operei de in
dustrializare socialistă, ta des
fășurarea < u succes a comple
xe; acțiuni de cooperativi'are 
a agriculturii, la lupta între
gului popor pentru dezvoltarea 
economiei, științei, culturii, pen
tru făurirea socialismului.

Alexandru Moghioroș a des
fășurat o activitate perseveren-

Clasa pmncltoore. țărănimea, 
jn'cleci’i' îfe I, întregul nostru 
popor nu ■ uită și nu-i vor uito 
"i .iod r.-'- pe acei luptători cu
re, luj Alexandru Mo-
Jiioroș. și-au consacrat întreaga 
vîațu. luate forțele servirii pa
triei, înfăpluiril idealurilor 
>cuinpe ale celor ce muncesc. 
U' l mai înalt omagiu pe care 
poporul nostru îl aduce mem;- 
riei acestui' luptător este munc i 
ho'ărîtă pentru a face să tri
umfe pe pâmîntul României 
ide ii urile luminoase ale socie
tății comuniste.

Stclian POPESCU
că ne creștem urmași 

că viitorul patriei nous- 
va găsi în mîini bune, 
totul pentru a îndrep

tăți încrederea pe care o avem 
în voi ! (Aplauze puternice).

Vă urez din țoală inima suc
cese lot mai marj la învățătu
ră, cît mai multe satisfacții în 
activitatea pionierească, o via
ță fericită, minunată,- sub soa
rele socialismului și comunis
mului în patria noastră dragă ! 
(Aplauze puternice, prelungite; 
in sală 
șir aclamați 
scandează :
..( eaușescu-P.C.R." ; cei prezenti 
ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru Comitetul Central, pentru 
secretarul generai al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Tombolă
în orașul Lupeni TV Rodul

răsună minute în 
și urale; se 

Ccaușescu-P.C.R.",

Printre acțiunile menite să 
contribuie la realizarea fondu
rilor bănești necesare finanță
ri; unor lucrări dc: interes ob
ștesc, Consiliul popular al ora
șului Lupeni a organizat o 
tombolă eu numeroase obiecte 
în valoare de peste 25 000 lei. 
In șirul obiectelor pentru tom
bolă se află aragaze cu bute
lie, mașină de spălat ...\Iba- 
Lux-2*. aspirator .Ideal", mo
bilă de bucătărie „Silvia", a- 
parate de radio, mașină de cu
sut electrică import, covoare și

carpete persane, aparat foto 
marca ..Liubitel 2", ceasuri do 
mină. frigider „Fram“. stilouri 
ș. a.

Biletele pentru tombolă, în 
valoare de 10 lei, sînt puse în 
vînzare prin întreprinderile, 
instituțiile, unitățile comerciale 
și școlile care își desfășoară 
activitatea în raza teritorială a 
orașului Lupeni. Tragerea va 
avea loc în cursul lunii decem
brie 1971, la o dată ce va fi 
anunțată din timp.
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16.15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană
Bună scara, fete ! Bună 
seara, băieți ’. Transmi
siune <le la Clubul Com
binatului de îngrășămin
te azuloase din Tîrgu 
Mureș
1 uni de seri.
Telejurnalul de seară. 
Să p t ămi na i n t vrnațio-
nală
Tele-enciclopedia F. Sa- 
liapin 
corali. 1 
rapidă
Parcul 
ganda).
I ilin serial : ..Atomiștii" 
— episodul 5.
T eledtverl isment. Dic
ționar muzical-distrac- 
tiv : Litera D.
Telejurnalul de noapte. 
Box : finalele turneului 
international de la Ber
lin. Aspecte înregistrate.

invariabila întrebare
a Organizației pionierilor

(Aqerpres)

Breviar. Recif de 
Ciclu (înmulțirea 
a elefanților in 
național din U-

asupra 
copiilor, 
gospodi-

il
ia

Lucrările Conferinței tor fi 
reluate simbătă dimineața la 
Palatul Marii Adunări Națio

în

țările 
țările

distribuitorii de 
despre noi, gospodinele 
așteptăm atîta

S intilniri pe 
d tuni- 
mi se

uturor
de educ

(Urmare din pag. 1)
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Scrisori

DorimSl.'iBA T.l (K lOMBRIE

ca liniștea

respectată

Alexandru UOBAR 
mA alte șas» samuAturl)

de 
de 
ja

m nevoitorul
speranța

>ort iuta 
bilanțul 

Hale ca 
veni preocupar

dor de pli 
călători eu 
transportul de marfă eu 40,8 la 
sută, ceea ce situează autobaza

ucu din mumii- 
de indeplin 

sarcinilor c 
mentelor asi 
a socialistă.

susțiqută a lucrâlori- 
□tobazei pentru tot mai

utilizare a
IX.' ln-

transpori auto

ă
istantin David din 

are 
ca-

primul rind 
bucureștean

1 și Rapid i 
irui rezultat. Alh 

va juca 
gindul TKi ijupa o .ăptămină de 

n pe plan inte 
o duminică C6 
latul autohton.

depășirea sar- 
.1. influențat 
economică a

anual
la be-‘

tutea 
cupe 
mierii 
ții internaționaliste — proprie 
întregii politicii a partidului 
westru comunist — cu lupta 
popoarelor de pretutindeni pen
tru progres social și pace. î 
spiritul prieteniei și frăție; 
pionierii din toate 
socialiste, cu copiii din 
in curs de dezvoltare, din țările 
care luptă pentru independen
ța lor națională, din toate țările 
lumii, care aspiră la o viață 
mai bună, mai fericită. (Apla
uze puternice). Nu trebuie să 
uitați nici o clipă, dragi prie
teni. că mai sînt regiuni ale pla
netei noastre, unde copiii 
virsta voastră cad vii 
boiului, agresiunii ia 
că în mu'.te țâri cop 
nici astăJ 

culturii. •

Stația a 8-a

creatoare

Intimputat eu puternice 
plauze, cu ovajii și urale, 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintul secretarului gene
ral al partidului este primit 
cu mullă însuflețire, este 
subliniat, in repetate rînduri. 
cu urale și îndelungi aplauze.

In numele pionierilor 
comandanților, al 
mi.ș< ări pioniereȘti, 
Virgiliu Rddulian 
mat vii mulțumiri 
lui Nicolae Ceaușesc 
prăfoasele îndemnuri 
sate delegaților la Conferință.

răspund

și 
întregii 

tovarășul 
a expri- 
tovarășu- 
u pentru 

adre-

Festivitatea ia sfirșit intr-o 
atmosferă vibrantă. Sub înal
ta boltă a sălii, răsună urale 
și ovații puternice. Se aud 
cuvinte de slavă închinate 
partidului, patriei noastre so
cialiste, libere și înfloritoa
re. Se scandează numele se
cretarului general al parti
dului cel mai iubit prieten 
șt cel mai .stimat îndrumă
tor al tinerei generații. Se 
intonează cîntecul „Mulțumim 
din inimă Partidului".

Cu ocazia unui raid-anchelă 
întreprins, nu demult, pe... 
rețeaua comercială a Vulca
nului în magazinul alimentar 
din cadrul modernului complex 
comerciaj al orașului am fost 
interpelați direct de un grup 
de gospodine. Ni se cerca să 
scriem despre distribuitorii lap
telui, mereu întîrziați. „Ce să 
facem cu laptele la ora 9 •’ Mie 
nu-mi trebuie. Lui bărbatu-meu. 
lă fel. El nu e om de ...lapte! 
...Dacă nu ni-l aduc la. ora 7, 
sau mai devreme, ea să avem 
timp să-1 fierbem și. să-l dam 
copiilor înainte de a merge la 
școală.- degeaba îl . mai aduc ! 
înțelegeți Nu știm ce-și în
chipuit 
Ic 
re

dimineață, dar noi despre ci 
nu mai putem să vorbim de 
bine... 1“

Intrucît responsabilul maga
zinului, Petru Ga’.oa, ne-a con
firmat cele aflate de la supă
ratele... mame și întrucît cu
noaștem efectele laptelui, atît 
de bogat în vitamine, 
creșterii și dezvoltării 
ne alăturăm dorinței 
nclor vulcănence, adresînd ce
lor in drept — Fabricii de pro
duse lactate I ivezeni — aceeași 
întrebare.-, chiar nu. aveți de 
gînd, tovarăși, să răspundeți 
acestei dorințe manifeste de a 
le trimite laptele în timp util 
preparării mâncării de diminea
ță a elevilor??

Victor Gaer, tehnicianul Vio
rel Halălae și alții, in dru
mul parcurs piuă au ajuns 
inovatori, au simțit din idin 
ajutorul și îndrumarea <um- 
petentă a acestuia.

— Este ultima inovație a 
spus mai in glumă, mai in 
serios, zilele trecute. Popa 
Ion 50 cind — coincidență ! 
— împlinise 50 de ani, iar 
noua propunere avea și ea 
numărul „50"... Că va fi sau 
tiu ultima, rămine de căzut, 
dar cert e că economiile a- 
duse de inovațiile sale se ci
frează la 4,5 milioane lei... 
E rodul gindirii, al efortu- 

e lui creator al omului dăruit 
trup-și suflet minei.

V’arș'oria la Bucu- 
j-^conforUmUi vic

torie elei pe stadionul
din Barcelona, după „egalul" 
smuls de L' T.A. in fiel-ul lui 
Zaglebie Walbrzych și după 
.lupta cu morile de vini* 
(expresia aparține lui Dinu) 
în care s-a ambalat, eșuam, 
Dinumt» spre a trece tocmai

tînsă doar la Brașov 
știm cum — în aces 
pionaL, merge iu Copuul Ia
șilor mizind pe-un 0—0. După 
forma pe care-o manifestă a- 
părarea Jiului (pentru că, vă 
dați seama. la Iași lupta se 
va da intre Lupulescu, Cu- 
pe.rman și Moldoveanu, pe de

popukir municipal

[Avancronică fotbalistică
de... campioana intercontinen
tala, să revenim la... oile 
noastre.

Dintre cele 
care le programează,
nică. etapa a H-a, -4 
par mai echilibrat •■. tn ce
lelalte 4 victoria păhiul mai 

ută gazdelor 
n revist ă

Georgevici, Stoker și 
pe de altă parte), putem să 
tragem speranțe.

In celelalte patru intilniri : 
F. C. Argeș — Petrolul (peste 
„copiii" lui Oană nu ta uiai 
da norocul d" la Iași .'), C'.l .lL 
Cluj — ,U" Cluj (aici nu mă 
bag... ) Sport Club Bacău —Cri- 
;ul (inutilă paranteză. Crișul 
e sub nivelul... mării de A) 
și Steagul rrzju — l.'.T.A 
Steagul

In conformitate cu articolul 23 din Legea nr. 57/1963 
de organizare și funcționare a consiliilor populare, joi. 28 
octombrie, ora 16 se vor desfășura în sala clubului C.C.P. 
lucrările celei de-a Xll-a sesiuni a Consiliului popular al 
municipiului Petroșani la care participă deputății din cir
cumscripțiile electorale și un mare număr de invitați din 
sectorul comerțului de stat

In cadrul sesiunii va fi analizată preocuparea Comi
tetului executiv pentru realizarea sarcinilor privind apro
vizionarea populației, asigurarea stocurilor de mărfuri pen
tru perioada toumnă-iarnă și măsurile necesare pentru îm
bunătățirea servirii populației. Tot la această sesiune se 
'□pune aprobării planul acțiunilor obștești pe anul 1972.

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei;
8.30 I.a microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Miorița; 10,00 Buletin de 
știri; 10.03 Pagini din ope
reta ..Ba) la operă" de llen-

rger; 10.20 Piese instrumen- 
lo; 10.30 Din țările socia-

ll,00 Buletin de ști 
11,05 Intermezzo ritmic 
formația Bebe Prisada; 11.15 
Radioclub turistic; 11,30 Al
bum de cîntece patriotice 
revoluționare; 12.00 Discul z 
Ici: 12,10 Recital de open
12.30 Întâlnire cu melod 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,1.3 
Avanpremieră cotidiană; 13.30 
Radiodivertismenl muzical: 
15.00 Buletin de știri; 16,00 
Radiojurnal; 17.00 Știință, 
tehnică, fantezie: 17.30 Con
cert de muzică populară; 
18.00 Orc.'e serii; 20.00 Ta
bleta de seară: 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 .Ști- 
in,ța la zi; 20.45 La hanul 
melodiilor; 21.30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal:
22.30 Vă invităm la dans; 
22,55 Moment poetic: 23,00 
Muzică de dans (continuare); 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6.00 Estrada nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Articolul 420 seriile l 
și II (21—24 oct.i : Republica: 
A dispărut un 
(21—24 oct:) :
7 Noiembrie 
Kremlinului 
Minerul: Un italian în 
mericș (21—24 oct): VUL
CAN: Sechestru de per
soană (21—24 oct.): LUPENI
— Cultural: l' D. în alertă 
(20—24 act.): BĂRBAIEN.’ : 
Acțiunea „Vulturul" (22—24

Fragonard
LON E A —

Orologiul
(21—23 oct.);

A-

de la cititori

străzii să fie

CONFIRMĂRI ALE UNUI TRANSPORT AUTO EFICIENT
are a autocamioa- 
itobuzclor, s-a 'na

cele trei Irlnies- 
eu coeficientului 
pa.cului de

la coeficientul de 
parcului, pe primul loc 
treprinderea de 
Deva.

Îndeplinirea
vinilor de pin 
pozitiv oficii 
unității.

mj/ge O 
ir veni >

Jiul. Jfi-

■nța
Angajamentul i 
vului autobazei li 

neficii peste plan — 100 UDO lei 
a fost depășit cu 103 UlIO lei.

Buchetul de succese obținute 
pe calea înfăptuirii sarcinilor

plan și a obligațiilor fața 
unitățile economice, a anga- 

anii-nlclor luate in intreccrea 
oi .1!.stă. poartă ti mp ren ta

vredniciei și dăruirii profesio
nale a mecanicilor auto Matei 
G.ilfcld și Faik Ibrahim, strun
garului I’etrc Cernal, conducă
torilor auto Iuliu Cociu. Stan 
Dmuț, Feli'U Cocotă II, Nicolae 
Cerna, Gheorgbe Pupăzan, 
Gheorglie Refei

Vă aducem la unoștmță 
cetățeanul Con* 
strada Micii C’cin nr, 37/1 
un ginere eonducâlor auto, 
re, de un timp încoace își 
rează, zi și noapte, autocamio
nul nr. 21 110. 1474 în drep
tul casei tie mai sus. Mâșm ‘o 
care 'rec vlaxonca-â pentru a 
li se face loc te trecere, con- 
lurbînd asllcl liniștea locata
rilor, in majoritatea lor din 
eimpul muncii.

reclamat cazul la Mi.;- 
r urmare, ci tex a zile a 
• gararea mași ni în stra- 

trum din nou liniștea lo- 
•ânturbată. m*- 

arc recurgem l« 
ijutor al redacta 

că sc vor in» mâ-
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Al» UNIRE A GEXERAUA A O.X.U. 

în atenția dezbaterilor — expulzarea 
emisarilor ciankaișiști și restabilirea 

drepturilor legitime ale R. P. Chineze

Schimburile 
comerciale 

dintre 
România

Convorbirile șefilor de guverne 
ai Iugoslaviei și Poloniei

Aspecte braziliene

■■

Intervenția ministrului adjunct al afacerilor 
externe al României, Aicolae Ecobescu

NEW YORK — 22 — Cores
pondentul Agerpres, C- Alexan- 
droaie, transmite : Luind cu
vintul în ședința Plenară a A- 
dunârii generale a O.N.U,, care 
dezbate punctul intitulat ..Re
stabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze 
la O.N.U.1*. Nicolac Ecobescu. 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al României, a de
clarat : Timp de 22 de ani, po
litica de izolare a Chinei Popu
lare pe plan internațional a 
determinat menținerea unei fla
grante anomalii — privarea po
porului chinez de dreptul de a 
participa la O.N.U. încălcarea 
dreptului R.P. Chineze de a-și 
exercita prerogativele decurgînd 
din calitatea sa de membru al 
Organizației Națiunilor Unite a 
știrbit autoritatea organizației, 
i-a redus considerabil posibili
tatea dc a acționa eficient pen
tru rezolvarea problemelor in
ternaționale, dc a contribui la 
întărirea păcii și securității po
poarelor.

Acum, cînd pe plan mondial 
se afirmă tot mai puternic ten
dințele spre destindere și cola
borare, este necesar mai mult 
ca oricînd ca O.N.U. să oglin
dească cu fidelitate acest curs 
pozitiv, să acționeze cu fermi
tate pentru continua lui afir
mare și dezvoltare.

După ce a subliniat impera
tivul ca Adunarea geneiaiă sâ 
hotărască la această sesiuue re
punerea R.P. Chineze In toate 
drepturile sale legitime la 
O.N.U., N. Ecobescu a arătat că 
China, mare stat socialist, are 
înfăptuiri prestigioase în dez
voltarea economiei, științei, cul
turii, în întărirea și înflorirea 
patriei, dovezi elocvente ale 
forței creatoare a talentatului 
popor chinez. China Populară 
aduce o importantă contribuție 
la cauza păcii și cooperării, se 
pronunță ferm pentru partici
parea tuturor statelor. în con
diții de deplină egalitate, la 
rezolvarea problemelor care 
preocupă întreaga omenire. Po
porul și guvernul chinez mani
festa solidaritate activă cu lup
ta popoarelor pentru elibera
rea națională și socială, pentru 
apărarea și întărirea indepen
denței și suveranității lor na
ționale, împotriva imperialis
mului și colonialismului. Des
fășurarea evenimentelor pune 
puternic în evidență faptul că

fără participarea R.P. Chineze 
nu pot fi rezolvate cu succes 
problemele majore ale vieții in
ternaționale.

O recunoaștere de netăgăduit 
a rolului ce revine Chinei in 
viața internațională, a relevat 
reprezentantul României, o con
stituie interesul manifestat de 
un număr tot mai mare de sta
te pentru normalizarea rela
țiilor cu R. P. Chineză. Aceasta 
ilustrează în mod concludent a- 
firmareâ viguroasă a forțelor 
socialismului, creșterea presti
giului și influenței sale în lu
me. Prezența activă a R.P. Chi
neze pe plan mondial este de 
natură să contribuie la întări
rea frontului antiimpcrialist, la 
eliminarea din viața internațio
nală a practicilor politicii de 
forță și dominație, la statorni
cirea unor relații interstatale 
întemeiate pe egalitate în drep
turi, respect și stimă reciprocă.

România a militat și militea
ză neabătut pentru a se pune 
capăt politicii de izolare a Chi
nei. pentru eliminarea obstaco
lelor prin care R. P. Chineză 
a fost împiedicată să-și ocupe 
locul ce-î revine în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la proiectul de rezolu
ție supus dezbaterilor de 22 de 
state, printre care și România, 
în care se cere restabilirea 
imediată a drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U. El 
a arătat că istoricul dezbate
rilor din Adunarea Generală 
dovedește că adversarii resta
bilirii drepturilor legitime ale 
Chinei populare la O.N.U. au 
recurs constant la tactici și ai> 
tificii de ordin procedural al 
căror scop esențial a fost în 
mod invariabil același: împie
dicarea soluționării juste a a- 
cestei probleme. In anii din ur
mă, aceasta și-a găsit expresia 
îndeosebi în așa-zisa teorie a 
.celor două Chine" sau ,.O Chi
nă și un Taiwan*.

In lume există o singură 
Chină — Republica Populară 
Chineză — iar această realitate 
trebuie să-și găsească consacra
rea aici, la Organizația Națiu
nilor Unite.

Vorbitorul a exprimat, în în
cheiere, încrederea că Adunarea 
Generală va adopta proiectul 
de rezoluție privind restabili
rea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U., măsu
ră care va contribui la creș-

terca prestigiului și eficienței 
organizației.

★
dezbaterilor asu- 
punct al ordinii

In cadrul 
pra aceluiași 
dc zi, a luat cuvintul reprezen
tantul Norvegiei, Ole Algard, 
care a subliniat că țara sa a 
sprijinit și va continua să spri
jine ou consecvență dreptul 
R. P. Chineze de a-și ocupa 
locul ce i se cuvine la O.N.U., 
considerînd că guvernul aces
tei țări este singurul guvern 
legitim al întregii ChinC.

Reprezentantul Cehoslovaciei. 
Milan KJusak, a arătat că Tai- 
wanul este o parte integrantă 
a Chinei și nicidecum un stat 
aparte. Angumentind necesita
tea schimbării situației anor
male existente în prezent, vor
bitorul a relevat că injustiția 
comisă față dc China populară 
a dăunat profund intereselor 
O.N.U. El a declarat că dele
gația Cehoslovaciei va vota îm
potriva proiectului de rezoluție 
care caută să împiedice China 
populară să-și ocupe locul la 
O.N.U., uzurpat de emisari care 
nu au nimic comun cu această 
organizație.

Reprezentantul Ugandei, Gra
ce Ibingira. a cerut Adunării 
Generale să accepte realitatea 
politică, să decidă expulzarea 
intrușilor ciankaișiști și să in
vite pe reprezentanții R. P. 
Chineze să-și ocupe locul lor 
legitim la O.N.U.

In același sens s-a pronun
țat și Mohamed El-Zayyat, re-_ 
prezentantul Republicii Arabe a 
Egiptului, care a subliniat că j 
prezența R. P. Chineze la O.N.U. 
este esențială pentru funcționa- ■ 
reă normală a acestei organi
zații. El a arătat că expulza- i 
rea emisarilor ciankaișiști din | 
O.N.U. și restabilirea drepturi- • 
lor legitime ale R. P. Chineze , 
trebuie să fie acțiuni simultane. |

In cuvintul său, reprezentan- i 
tul Angliei, Sir Colin Crowe, a | 
declarat că țara sa, care a re- j 
cunoscut R. P. Chineză din ia- | 
nuarie 1950, consideră guver
nul acestei țări drept singurul | 
guvern legal al Chinei, în mă- | 
sură să reprezinte poporul chi- I 
nez la Națiunile Unite. De I 
aceea, a spus el, delegația bri- I 
tanică a votat consecvent pen- I 
tru rezoluția care vizează resta- I 
bilirea drepturilor legitime ale I 
R. P. Chineze la O.N.U. și va j 
vota și de această dată în a- I 
celași mod. .Avem nevoie — ! 
a subliniat vorbitorul — de I 
contribuția Chinei la căutările ! 
noastre în vederea soluționării I 
multor probleme care preocupă ■ 
Organizația Națiunilor Unite'1. |

FRAGA 22. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Prisă- 
caru, transmite i Cu prilejul a- 
uiversării Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. atașatul militar al Româ
niei la Praga, colonel Petru Ro- 
tariu, a depus coroane de flori 
la monumentele eroilor români 
căzuți în luptele pentru elibe
rarea Cehoslovaciei din locali
tățile Zvolen. Piestany. Brno ș! 
Kromerîz.

La monumente, la -are s-au 
arborat drapelele de stat ale

celor două țări, făceau de gardă 
militari ai forțelor armate ale 
R.S. Cehoslovace, pionieri. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale României și Cehoslovaciei.

Atașatul militar român e vor
bit la Liceul militar din Bans
ka Bistrica, o unitate militară 
din Hodonin și o facultate a 
Academiei militare din Brno 
despre însemnătatea Zilei For
țelor Armate ale României. A« 
fost prezentate filme documen
tare din viața și activitatea mi
litarilor români.

și Danemarca
pe anul 1972

COPENHAGA 22 (Ager
pres). — La 21 octombrie a 
avut loc, la Copenhaga, sem
narea protocolului privitul 
schimburile comerciale dintre 
România și Danemarca pc ri
nul 1972. Conform protoco
lului, România va exporta 
in Danemarca mașini și uti
laje, produse chimice, produ
se ale industriei ușoare, mo
bilă și alte produse din lemn 
etc. In același timp, Dane
marca va exporta în Româ
nia animale de reproducție, 
piei brute, semințe diverse, 
echipamente navale, aparataj 
de măsură și control etc.

Delegația română, care a 
participat la tratative a fost 
primită dc ministrul comer
țului danez, Erling Jensen.

I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I
I

ADEN. torțele armate ale 
Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului, împreună cu 
unități ale poliției au lansat, 
între 17 și 19 octombrie, ac
țiuni ofensive asupra concen
trărilor de forțe contrarevolu
ționare și celor aparținînd sul
tanilor din regiunea A) Balak, 
anunță un comunicat al Co
mitetului Executiv al Frontu
lui Național.

Comunicatul precizează că 
forțele Republicii Democratice 
Populare a Yemenului au dis
trus și ocupat pozițiile forțelor 
contrarevoluționare de la Al 
Balak.

0- LONDRA. Potrivit datelor 
oficiale, în luna octombrie nu
mărul șomerilor în Marea Bri- 
tanie se ridică la 929 687 de per
soane, ceea ce reprezintă 3,9 la 
sută din totalul populației ac
tive. Tn Irlanda de nord, rata 
șomajului este de aproape două 
ori mai mare.

Direcției 
de statistică

Comunicatul 
centrale 

a U. R. S. S
MOSCOVA 22. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite : La Moscova a 
fost dat publicității Comunica
tul Direcției centrale de statis
tică. în care se arată că, în 
comparație cu perioada cores
punzătoare a unului trecut, creș
terea producției industriale în 
primele nouă luni ale acestui 
an, a fost de 8 la sută. în timp 
ce productivitatea muncii în in
dustrie a sporit cu 6,5 la sută.

('ele mai mari creșteri, in 
medie cu II la sută, au fost 
înregistrate în industriile chimi
că și petrochimică, constructoa
re de mașini și prelucrarea 
mc i elor. Sporurile cele mai 
importante au fost obținute în 
industria de mase plastice, a 
cărei producție a crescut cu 12 
la sută, sî în industria chimică.

unde sporul reprezintă 9 ia su
tă față de perioada respectiva 
a anului trecut. Industria con
structoare de automobile a de
pășit cu 25 la sută producția 
pe primele 9 luni ale anului 
trecut, iar cea de mașini agrico
le a cunoscut, de asemenea, un 
spor de 8 procente. Ir. ce pri
vește industria alimentară, 
creșterea față de perioada co
respunzătoare a anulai 1970 a 
fost de 14 la sută.

Comunicatul informează. în 
continuare, că indicatorii eco
nomici ai activității întreprin
derilor au fost îmbunătățiți; 
cheltuielile specifice de com
bustibil la centralele electrice 
au scăzut cu 2 la sută, a scăzut 
prețul de cost al producției in
dustriale.
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Plenara C.C. al P.S.I.U.P.
ROMA 22. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolac Puicea, trans
mite ; La Roma, s-au încheiat 
lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Italian
Plenara s-a pronunțat în fa
voarea unor acțiuni comune cu 
partidul comunist, partidul so
cialist și cu alte foițe politica

al Unității Proletare.

de stînga, în vederea soluționă
rii actualelor dificultăți econo
mice ale Italiei.

In încheierea lucrărilor, Plena
ra C.C. al P.S.I.U.P. a ales ca 
președinte al partidului, func
ție nou-creată, pe Tullio Vecchi- 
etti. Secretar general al 
P.S.I.U.P. a fost ales Dario Va
lori, iar vicesecretar general — 
Vincenzr Gstto.

Fișia de pămint in lățime 
de 16 km, avind ca mediană 
pe o distanță de 80 km Ca
nalul Panama, este adminis
trată din anul 1904, în exclu
sivitate, de Statele Unite. 
Faptul reprezintă, după ex
presia ziaristului american 
Nicholas Daniloff, „unul din
tre acele anacronisme ale po
liticii coloniale imperialiste 
ce continuă să supraviețuias
că și in secolul nostru". Pe 
coridorul panamez se află în 
prezent nici mai mult nici 
mai puțin de 49 000 de ame
ricani care și-au organizat 
viața ca intr-o „mică Americă" 
— singurele legi aplicabile pe 
acest teritoriu fiind cele a- 
mericane, tribunalele și po
liția tot americane, organele 
puterii americane, emisiune 
de timbre fiscale — ameri
cane și, bineînțeles, baza mi
litară, de asemenea, america
nă. In inima capitalei pana
meze, drapelul american flu
tură in adierea brizei ocea
nice, ca la Washington sau 
San Francisco.

Sentimentul de frustrare pe 
care l-au nutrit panamezii 
de-a lungul anilor, lupta lor 
constantă împotriva încălcă
rii drepturilor suverane ale 
țării de către S.U.A., au de
terminat materializarea cere
rilor insistente ale guvemu-

lui panamez de a revizui tra
tatul inegal impus in 1903, 
prin care Statele Unite iși 
atribuiseră „perpetuarea ne
definită" a administrării asu
pra zonei Canalului. Aceste 
cereri au fost luate în con
siderare abia după inciden
tele din 1964, cînd populația 
panameza a pătruns in zonă, 
puriînd drapelul Republicii 
Panama deasupra celei mai 
înalte clădiri din orașul Bal
boa — capitala zonei împrej
muită de un gard înalt de 
sirmă ghimpată. Au urmat 
consultări preliminare și mai 
multe .faze" ale tratativelor 
care continuă și in aceste 
zile la Washington. Nemulțu
mit de tergiversarea tratati
velor, recent, șeful guvernu
lui panamez, Omar Torrijos, 
a reafirmat hotărîrea țării 
sale de a-și restabili suvera
nitatea asupra zonei canalu
lui. Deși in cercurile diplo
matice ale celor două țări 
se exprimă optimismul pri
vind aceste tratative, rămine 
de văzut In ce măsură conce
siile promise de partea a- 
mericană vor satisface cere
rile panamezilor, care, mai 
hotăriți decit oricind, consi
deră că a venit momentul ca
zona canalului să reintre sub [1 
jurisdicția statului panamez. “

Suflul innoitor al demnită- 11 
ții și afirmării atributelor su- “ 
verane ale statelor, care se [J 
face simțit in numeroase țări 
ale Americii Latine fauori- [1 
zează lupta panamezilor pen- — 
tru redobindirea zonei cana
lului. „Mica Americă" este de- q 
nunțată ca un corp străin in- 11 
trodus fraudulos in țară și, rj 
ca orice corp străin pătruns |J 
intr-un organism viu, produ- îl 
ce reacții violente... U
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BELGRAD 22 (Agerpres). — 
Agenția Taniug informează că 
în cursul convorbirilor pc care 
le-au purtat joi șefii de guvern 
ai Iugoslaviei și Poloniei, Ge
nial- Bicdici și, respectiv, Piotr 
Jaroszewlcz, au abordat ches
tiuni privind colaborarea bila
terală și au expus pozițiile ță
rilor lor într-o seric dc proble
me internaționale. O atenție 
deosebită a fost acordată evo

luției situației din Europa și 
din Orientul Apropiat. Genial 
Bicdici a informai oaspetele po
lonez. despre activitatea țărilor 
neangajate și rolul lor în asi
gurarea păcii.

In ceea ce privește colabo
rarea bilaterală, părțile au con
statat că ea evoluează favora
bil, rclevînd. totodată, însemna
tele posibilități pentru o coope
rare economică mai stabilă.

Comemorarea lui

DANTE ALIGHIERI
ROMA 22. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Cu prilejul împlinirii a 
650 de ani de la moartea lui 
Dante Alighieri, comemorare re
comandată de U.N.E.S.C.O., în 
aula marc de la .Accademia di 
Romania* din capitala Italiei 
a avut loc o manifestare, în 
cadrul căreia prof. dr. Alexan
dru Bălăci, directorul „Biblio
tecii române* din Roma, a con

ferențiat despre opera și per
sonalitatea marelui poet italian, 
despre contribuția oamenilor 
de cultură din România la 
cunoașterea, înțelegerea și in
terpretarea geniului său.

Manifestarea, la care au par
ticipat personalități qIc lțițnii 
culturale și artistice din capi
tala Italiei, precum și un nu
meros public, s-a bucurat de 
o deosebită apreciere.
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6 RIO DE JANEIRO. Pre
ședintele Braziliei, Emilio Gar- 
rastazu Medici, a acceptat in
vitația președintelui Nixon de 
a vizita Statele Unite cu în
cepere de la-7 decembrie a. c., 
anunță un comunicat dat pu
blicității în capitala țării, Bra
silia.

• SANTO DOMINGO. Ca 
urmare a valului de proteste 
ale populației din capitala 
Republicii Dominicane împo
triva activității teroriste a 
organizațiilor de extremă 
dreaptă, poliția dominicană a 
anunțat punerea sub acuzare 
a șase polițiști, intre care și 
un ofițer, pentru asasinarea, 
la 9 octombrie, a cinci tineri, 
membri ai unei asociații cul
turale, ale căror cadavre au 
fost găsite in diverse cartie
re din Santo Domingo.

• MOSCOVA. O dată cu a- 
pariția gerurilor, în mijlocul 
stepei siberiene, în apropiere 
de orașul Barnaul, apar pira
mide de gheață cu înălțimea 
de 6—7 m, foarte asemănătoare 
ca formă cu piramidele egip
tene. Oamenii de știință fac 
cercetări pentru a stabili mo
dul de formare a piramidelor... 
siberiene.

> CIUDAD DE MEXICO. 
Poliția din orașul mexican Vera 
Cruz a făcut uz de arme și 
gaze lacrimogene pentru a îm
prăștia o demonstrație organi
zată de profesorii de la insti
tuțiile de învățămînt mediu din 
localitate. Agenția Prensa Lati
na relatează că 7 000 de pro
fesori din Vera Cruz au de
clarat o grevă în sprijinul re
vendicărilor privind îmbunătă
țirea condițiilor materiale, spo
rirea alocațiilor de stat și a- 
sigurarea de condiții adecvate 
desfășurării procesului de învă
țămînt.

A

£ PANMUNJON. La 21 oc
tombrie a avut loc, la Pan- 
munjon, la cererea R.P.D. Co
reene, o nouă ședință a Comi
siei militare de armistițiu din 
Coreea. Reprezentantul R.P.D. 
Coreene — relatează A.C.T.C. 
— a prezentat un protest ho- 
tărit față de acțiunile provo
catoare desfășurate. în ultimul 
timp, de partea adversă. El 
a menționat, între altele, pă
trunderile repetate ale unor 
persoane înarmate în zona de
militarizată, precum și trans
portarea de armament, dc că
tre partea adversă. în această 
zonă. Asemenea acte — a sub
liniat reprezentantul ll.P.D. Co
reene — încalcă in mod fla
grant prevederile acordului de 
armistițiu.

• BUDAPESTA. Uzina de a- 
parate de măsură din Budapes
ta a pus la punct producția 
unui far... antifar în benefi
ciul automobiliștilor care cir
culă noaptea. Aparatul respec
tiv se instalează la colțul par
brizului și este dc fapt un e- 
mițător de raze ultraviolete, ca
re filtrează lumina farurilor din 
față, protejînd astfel ochii șo
ferilor.

# CAIRO. Președintele E- 
giptului, Anwar Sadat, va face 
în cursul săptămînii viitoare o
vizită la Tripoli, unde va avea 
convorbiri cu președintele Con
siliului comandamentului revo
luției din Libia, Moamer El- 
Gedafi, informează cotidianul 
„Al-Ah ram".

PARIS. In capitala Fran
ței s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a 4-a sesiuni a Comi
tetului franco-român pentru co
operare în domeniul industri
ilor mecanică și electrică.

Părțile au decis să-și conju
ge eforturile în vederea întă
ririi cooperării în aceste do
menii.

• •••••

In legătură cu apropiata 
vizită a președintelui 

losip Broz Tito în S.U.A.
BELGRAD 22 (Agerpres). — 

După cum informează agenția 
Taniug, purtătorul de cuvînt al 
Secretariatului federal pentru a- 
facerile externe al Iugoslaviei 
a afirmat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că apropiata 
întrevedere dintre președintele 
Iosip Broz Tito și președin
tele Nixon va oferi prilejul 
unui schimb dc păreri asupra 
problemelor internaționale im-

portante. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că vizita președintelui 
Iosip Broz Tito în S.U.A., ca 
și vizita de anul trecut a pre
ședintelui Nixon în Iugoslavia 
confirmă interesul reciproc pen
tru dezvoltarea multilaterală, 
în continuare, a relațiilor bila
terale, relații ce reprezintă, tot
odată, un factor de stabilitate 
și pace în Europa și pe un 
plan mai larg.
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Din fiecare zece brazilieni 
care lucrează, șase cîștigă 
mai puți» decit strictul ne
cesar vieții de toate zilele. 
Aceasta este una din conclu
ziile dramatice la care a a- 
juns „Brazilian Institute of 
Geography and Statistics" 
intr-un raport întocmit pe ba
za unor studii recente.

Analiza cifrelor extrase și 
publicate de agenția Prensa 
Latina dezvăluie că, dincolo 
de statisticile oficiale, există 
o zonă enormă a mizeriei, 
produsul combinat al salari
ilor derizorii, creșterii galo
pante a prețurilor, devalori
zării monedei, șomajului.

Deși se vorbește mult de 
succesele obținute în dome
niul dezvoltării economice, 
realitățile arată că 60 la sută 
din populația activă a țârii 
se zbate in sărăcie, în timp 
ce numai 20 la sută din bra
zilieni beneficiază de „pros
peritatea sistemului*.

Una din problemele cele 
mai serioase cu care e con
fruntată astăzi Brazilia este 
dificultatea dc a găsi de lu
cru în economia națională. 
Sao Paolo, de exemplu, este 
cel mai bogat oraș al Bra
ziliei. Acolo sînt concentrate 
mai mult de jumătate din 
industriile întregii țări. Cu 
toate acestea, abia 30 la sută 
din populația activă a ora
șului este salariată. Martha 
Terezinha Godinho, adminis
trator .al Departamentului 
construcțiilor de locuințe și 
muncii din Sao Paolo, afirma, 
în cadrul unor dezbateri re
cente asupra folosirii forței 
de muncă, că, în acest oraș, 
numărul celor angajați este 
în scădere continuă începînd 
din anul 1950. Dc fapt, cu 
20 de ani în urmă, 50 la sută 
din populația aptă pentru 
muncă avea posturi fixe. In 
prezent, acest procentaj a 
scăzui la 30 la sută.

După ultimele date furni
zate de Fundația Getulio 
Vargas, populația țării nu
măra în septembrie 1970, 93 
milioane dc locuitori, dintre

care peste Jumătate, sub 20 
de ani. In consecință. Bra
zilia ar trebui să asigure un 
milion de noi locuri de mun
că anual. Dar problema nu-și 
găsește rezolvarea, șomajul 
dăinuind sub o formă ende
mică.

O alta problemă caic a- 
fecteazâ situația oamenilor 
muncii este aceea a acciden
telor de lucru.

După cum a declarat re
cent Jorge Duprat Figueire
do, președintele Federație! 
Naționale a Securității, Hi- 
gienei și Medicine! Muncii, 
in Brazilia se înregistrează 
3 500 accidente de muncă j>e 
zi — una dintre cele ma- 
ridicate medii din lume — 
fapt ce dezvăluie in ultimă 
instanță condițiile grave Je 
insecuritate în care se !u re.i 
ză.

O consecință directă a sub
nutriției populației o consti
tuie, potrivit afirmațiilor co- 
Icnelului Paes Barbosa, vice
președinte al Federației Na
ționale a Copiilor, existența 
a 6 milioane de persoane ca
re stiferă de deficiențe min
tale. Subnutriția și condițiile 
precare dc viață. în special 
în zonele rurale și în car
tierele mărginașe ale orașe
lor, așa-numitele .favelas" 
provoacă, de asemenea, creș
terea mortalității infantile. 
După un raport a) Ministe
rului Sănătății, anual, din 
1 000 copii. 105 mor înainte 
de a atinge vîrsta de un an.

De curînd. a fost înaintat 
Congresului proiectul de bu
get a| Braziliei pentru anul 
1972. Conform acestuia, Mi
nisterului Sănătății ii va fi a- 
locatâ o sumă care este de 
17 orj mai mică decit cea 
repartizată celor trei minis
tere ale forțelor armate. A- 
ceste ministere vor primi, de 
asemenea, de trei ori și ju
mătate mai mult decît Mi
nisterul Educației
disproporții nu pot, în mod 
evident, decît sâ perpetueze 
situația existentă.

Asemenea

Cine sînt judecătorii ?
Comisarul poliției din New 

York. Patrick Murphy, a lan
sat cu cîtva timp în urmă o 
vastă campanie pentru repri
marea criminalității în rîn- 
duri’.e... ofițerilor de poliție. 
In prezent, este în curs de 
desfășurare o anchetă deschi
să împotriva a 160 ofițeri a- 
vînd un grad superior celui 
de căpitan și împotriva a 75 
căpitani, toți fiind șefi ai u- 
nor posturi de poliție. Ei sînt 
acuzați de „sustragere de la 
datoria lor dc polițiști" în 
lupta împotriva crimei și dro
gurilor. De fapt, se știe ade
vărata semnificație a acestei
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formule : tranzacții cu gang- ® 
sterii, traficanții, hoții de bu- ■ 
zunare sau alte soiuri de de- ■ 
lincvenți. Și, în timp ce po- ■ 
liția preferă să-și spele ru- “ 
fele în familie, criminalita- 5 
tea continuă să crească în- — 
tr-un ritm alarmant în Sta- - 
tele Unite. Doar în primele g 
șapte luni ale acestui an. în g 
orașul New York, de exem- g 
•piu, au fost înregistrate nu g 
mai puțin de 786 crime, ceea ■ 
ce reprezintă o triplare a ■ 
cifrei consemnate pentru pe- ■ 
rioada corespunzătoare din a- ■ 
nul 1961. ■

P. PETRA
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Incidentele 
de la granița 

dintre Tanzania 
și Uganda

DAR ES SALAAM 22 (A- 
gerpres). — Agenția Reuter 
informează, citind un comu
nicat al guvernului tanzanlan, 
că cinci avioane militare u- 
gandeze au pătruns în spa
țiul aerian al Tanzaniei.

Este pentru a treia oară, în 
ultimele zile, cînd avioane 
militare ugandeze întreprind 
asemenea acțiuni provocatoa
re. Agenția Reuter precizea
ză că, în capitala Ugandei, 
a fost confirmată știrea că 
avioane militare au atacat 
poziții tanzanienc, distrugînd 
o tabără militară. Un raport 
al armatei ugandeze relevă că 
de marți, o dată cu reizbuc- 
nirea incidentelor de la fron
tiera dintre cele două țări, 
22 civili și-au pierdut viața, 
iar 6 soldați au fost răniți.

Saigonul - teatrul 
unor puternice 

demonstrații 
studenfești

SAIGON 22 (Agerpres). — 
In ultimele zile, Saigonul 
a fost teatrul unor pu
ternice manifestații studențești 
împotriva prezenței militare a- 
mericane în Vietnamul de sud 
și așa-ziselor ..alegeri preziden
țiale*. In timpul demonstrați
ilor, în diferite cartiere ale o- 
rașului au fost atacate vehicule 
militare americane și ale poli
ției saigoneze. Totodată, s-a a- 
nunțat că un număr de 50 de 
studenți arestați de poliție se 
află, de zece zile. în greva foa
mei. Asociația studenților do 
la- Universitatea budistă din 
Saigon a dat publicității o serie 
de declarații de protest împo
triva represiunilor la care sa 
dedau autoritățile polițienești și 
militare față de manifestanți.

Duminică, alegeri parlamentare 
în Elveția

BERNA 22 (Agerpres). — Du
minică, 31 octombrie, în Elve
ția se vor desfășura alegeri par-

O moțiune adoptată 
de reuniunea C. E. C. L. A.

LIMA 22 (Agerpres). — Co
misia centrală, organism al 
C.E.C.L.A. (Comisia specială de 
coordonare latino-americană), 
ale cărei lucrări se desfășoară 
la Lima, a adoptat, la propu
nerea delegației peruane, o mo
țiune în care cere Statelor U- 
nite să anuleze suprataxa dc 
10 la sută impusă de președin
tele Nixon, în luna august, a- 
supra importurilor. Delegația 
peruană a cerut suspendarea 
suprataxei de 10 la sută și pen
tru țările în curs de dezvoltare 
din Africa și Asia.

Moțiunea subliniază, pe de 
altă parte, că „orice acțiune a 
unui stat sau unui grup de 
state care tinde să frîneze sau 
să împiedice aplicarea hotărî- 
rilor țărilor îit curs de dezvol
tare pentru transformarea struc
turilor lor interne, sau a ca
drului social-economic, adoptate 
în baza suveranității de stat, 
înseamnă o încălcare a prin
cipiilor consaorate ale dreptu
lui internațional și constituie, 
în mod expres, un atentat la 
dreptul de autodeterminare al 
popoarelor'1.

Comisia centrală a C.E.C.L.A. 
a reafirmat, cu acest prilej, 
dreptul statelor riverane de a 
utiliza resursele marine în in
teresul propriilor popoare.

Delegații la reuniune s-au 
pronunța*, de asemenea, în luări
le lor de cuvînt, pentru îmbună
tățirea activității U.N.C.T.A.D. 
ca instrument eficace de coo
perare între națiunile aflate în 
cure dc dezvoltare și cele in
dustrializate și înlăturarea ori
căror îngrădiri și discriminări 
în relațiile comerciale dintre 
state.

lamentare. pentru stabilirea 
structurii Adunării federale. A- 
legătorii sînt chemați la urne 
pentru a alege, în prima Ca- 

I meră a Parlamentului, Consi- 
I liul Național, compus din 200
■ de reprezentanți (proporțional
■ cu numărul populației din 
J cele 25 de cantoane și semi- 
I cantoane, fiecare canton nvîncl

cel puțin un reprezentan: al 
său In acest organ legislativ), 
precum și 44 de reprezentanți 
In cea de-a doua Cameră a 
Parlamentului (desemnați in 
parte prin scrutin popular, in 
parte de către autoritățile can
tonate).

Atmosfera specific electorală 
este marcată de participarea, 
pentru prima oară în Istoria ță
rii, a femeilor la alegeri, pre
cum și de hotărîrea a două 
partide politice de a-șl schim
ba înaintea scrutinului titula
tura, Partidul conservalor-creș- 
tin-social devenind .Partidul 
de mocra t-c reș t i n-popul ar", iac 
Partidul țăranilor, meseriașilor 
și claselor mijlocii — .Parti
dul populist elvețian"
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