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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit joi după-amiază pe

doamna Solange d’Herbez de la 
Tour, președinta Uniunii Interna
ționale a Femeilor Arhitecte.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

Alegerea Consiliului de Stat Alegerea Consiliului de Miniștri
CONSILIUL 
DE STAT 
AL REPUBLICII 
SOCIALISTE

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a fost reales președinte 

al Consiliului de Stat

CONSILIUL
DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII
SOCIALISTE

Tovarășul Im Gheorghe Maurer 
a fost reales președinte 
al Consiliului de Miniștri

ROMÂNIA
NICOLAE CEAUȘESCU — Președintele 
Consiliului de Stat
Emil Bodnaraș — vicepreședinte
Manea Mănescu — vicepreședinte
Dumitru Petrescu — vicepreședinte
Ștefan Peterfi — vicepreședinte

MEMBRII CONSILIULUI DE STAT:
Ion Anton
Gheorghe Bâlteanu 
Aurel Bozgan 
Constanța Ciontu 
Ion Coman 
Ion Cosma 
Constantin Daicoviciu 
Constantin Drăgan 
Eduard Eisenburger 
Suzana Gâdea 
Ion Gluvacov

Athanase Joja 
Carol Kiraly 
Roman Moldovan 
Gheorghe Pană 
Ion Popescu-Puțuri 
Cristofor Simionescu
Ion Spătărelu 
Zaharia Stancu 
Constantin Stătescu 
Gheorghe Stoica 
Ludovic Takâcs

*'n prima sa ședință Consiliul de Stat a ales ca se- 
aretar pe tovarășul Constantin Stătescu.

Marea
Adunare Națională5 

a luat hotărîri 
de importanță majoră, 

într-o deplină 
unanimitate

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România s-a întrunit, în aceste zile, în prima se
siune a celei de-a Vl-a legislaturi, după alegerile 
de Ia 2 martie care, după cum se știe, au marcat 
o strălucită victorie a Frontului Unității Socialiste. 
Pe ordinea de zi a acestei sesiuni sînt înscrise pro
bleme deosebit de importante, printre care alegerea 
organelor de conducere ale statului — Consiliul de 
Stat, Consiliul de Miniștri, precum și Biroul Marii 
Adunări Naționale.

într-o impresionantă unanimitate, Marea Adu
nare Națională a reales în funcția de președinte al 
Consiliului de Stat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, alegere care a fost salutată 
cu vii și puternice aplauze, cu un profund entu
ziasm, de către toți participanții la ședința de ieri 
după amiază. Aceasta oglindește sentimentele de 
stimă și adîncă prețuire pe care deputății din forul 
suprem al țării, ca și întregul nostru popor, le 
poartă secretarului general al Comitetului Central 
al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Consiliul de Stat nou ales, prin componența sa și 
numărul membrilor săi, exprimă în mod reprezen
tativ diferitele categorii ale societății noastre — 
lucrători în sfera producției materiale, în dome
niile sociale și culturale. în activitatea de partid șl 
de stat.

Marea Adunare Națională a reales, prin vot una
nim, în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri pe tovarășul Ion Gheorghe Maurer care, 
în aceeași ședință, a prezentat liniile directoare ale 
activității, pe plan intern și extern, a guvernului 
nostru, activitate întemeiată întru totul pe politica 
partidului, pe directivele Congresului al IX-lea și 
ale Conferinței Naționale a P.C.R. De asemenea. 
Marea Adunare Națională a aprobat, prin vot se
cret, noul guvern în componenta prezentată de pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Tot ieri, a fost ales Biroul Marii Adunări Na
ționale, în fruntea căruia se află, ca președinte, 
tovarășul Ștefan Voitec.

Alegerea în unanimitate a acestor organe, în
sușirea deplină a propunerilor Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și ale Consi-

Cuvântarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

(Continuare în pag. a IV-a)

Stimate tovarășe și stimați to
varăși deputați,

Doresc, în primul rînd, să vă 
mulțumesc călduros pentru încre
derea ce mi-ați acordat-o, alegîn- 
du-mă în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România (a- 
plauze îndelungate, puternice). 
Vreau să exprim în același timp 
mulțumiri din partea tuturor mem
brilor Consiliului de Stat pe care 
l-ați învestit astăzi cu încrederea 
dumneavoastră.

Am convingerea că sînt în asen
timentul dumneavoastră, al tutu
ror, adresînd de la tribuna acestui 
înalt for al țării, cele mai vii 
mulțumiri întregului nostru popor 
pentru votul aproape unanim a- 
cordat la 2 martie Frontului Uni
tății Socialiste (aplauze vii). în a- 
ceastă impresionantă manifestare 
vedem expresia adeziunii depline 
a întregului nostru popor la poli
tica internă și externă a partidului 
și statului, expresia hotărîrii tu
turor celor ce muncesc de a-și con
sacra și în viitor energia, elanul, 
forța creatoare înfăptuirii neabă
tute a acestei politici.

Asigurăm pe toți cetățenii pa
triei că Marea Adunare Națională 
și Consiliu] de Stat vor acționa cu 
toată fermitatea pentru înfăptuirea 
vastului program de înflorire mul
tilaterală a României, pentru ac
celerarea mersului înainte al po

porului nostru pe drumul socia
lismului și comunismului (aplauze 
puternice). Steaua călăuzitoare 
a întregii noastre activități va fi 
linia politică marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, care 
se află la temelia platformei cu 
care Frontul Unității Socialiste s-a 
prezentat în alegeri, realizarea țe
lurilor majore ale partidului șl sta
tului atît pe plan național cît și 
internațional.

In calitățile pe care ni le-ați în
credințat în cadrul Consiliului de 
Stat — organ ale cărui atribuți- 
uni sporesc în mod deosebit în con
formitate cu noile hotărîri adoptate 
de Marea Adunare Națională — 
ne vom strădui să muncim în așa 
fel încît să ducem la îndeplinire 
în cele mai bune condiții îndato
ririle de mare responsabilitate ce 
ne revin în conducerea treburilor 
țării. Vă asigur — și sînt con
vins că exprim părerea tuturor 
membrilor Consiliului de Stat — că 
vom pune toată puterea noastră de 
muncă în slujba intereselor po
porului, în slujba desăvîrșirii con
strucției socialismului în patria 
noastră, că vom acționa neobosit 
pentru a contribui la triumful cau
zei socialismului, democrației și 
progresului social, la victoria păcii 
și colaborării între popoarele din în
treaga lume. (Deputății și invitații 
se ridică, aplaudă puternic și în
delungat).

ION GHEORGHE MAURER — Președintele 
Consiliului de Miniștri

Ilie Verdeț — Prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri

Janos Fazekaș — Vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri

Gheorghe Rădulescu — Vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri

Leonte Răutu — Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

Iosif Banc — Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

Emil Drăgănescu — Vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri

Mihai Marinescu — Vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri

Ion Pățan — Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri

MINIȘTRI

Corneliu Mănescu — Ministrul afacerilor ex
terne

Ion Ioniță — Ministrul forțelor armate
Cornel Onescu — Ministrul afacerilor interne
Ion Stănescu — Președintele Consiliului Secu

rității Statului
Maxim Berghianu — Președintele Comitetului 

de Stat al Planificării
Virgil Pîrvu — Ministrul finanțelor
Nicolae Agachi — Ministrul industriei metalur

gice
loan Avram — Ministrul industriei construcții

lor de mașini
Alexandru Boabă — Ministrul industriei chimice
Nicolae Toader — Ministrul petrolului
Florian Dănălache — Ministrul căilor ferate
Ion Baicu — Ministrul transporturilor auto, na

vale și aeriene
Mihai Bălănescu — Ministrul poștelor și teleco

municațiilor
Ion Crăciun — Ministrul industriei ușoare
Bujor Almășan — Ministrul minelor
Octavian Groza — Ministrul energiei electrice
Dumitru Mosora — Ministrul industriei construc

țiilor
Mihai Suder — Ministrul economiei forestiere
Simion Bughici — Ministrul industriei alimen

tare
Aurel Moga — Ministrul sănătății
Petre Lupu — Ministrul muncii
Matei Ghigiu — Ministrul de construcții pentru 

industria chimică și rafinării
Nicolae Bozdog — Ministrul comerțului interior
Gheorghe Cioară — Ministrul comerțului exte

rior
Ștefan Bălan — Ministrul învățămîntului
Adrian Dimitriu — Ministrul justiției
Nicolae Murguleț — Președintele Consiliului Na

țional al Cercetării Științifice
Pompiliu Macovei — Președintele Comitetului 

de Stat pentru Cultură și Artă
Nicolae Giosan — Președintele Consiliului Supe

rior al Agriculturii
Gheorghe Gaston Marin — Președintele Comite

tului pentru prețuri
Petre Blajovici — Președintele Comitetului pen

tru Problemele Administrației Locale
Președintele Consiliului Central al Uniunii Ge

nerale a Sindicatelor — ministru
Președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor 

Agricole de Producție — ministru
Primul secretar al Comitetului Central al Uniu

nii Tineretului Comunist — ministru pentru pro
blemele tineretului_____ ■_________

Cuvântarea tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Stimați tovarăși deputați,
Ingăduiți-mi, în primul rînd, să 

vă mulțumesc pentru încrederea 
cu care m-ați onorat, reînvestin- 
du-mă în funcția de înaltă răs
pundere de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România. Doresc să vă asigur 
că guvernul va înfăptui cu neabă
tută consecvență politica internă și 
externă a Partidului Comunist Ro
mân, programul Frontului Unității 
Socialiste, care au întrunit adeziu
nea unanimă a națiunii, va face 
totul pentru a-și îndeplini cu rigu
rozitate prerogativele constituțio
nale, îndatoririle ce-i vor reveni 
din împuternicirea forului suprem 
al puterii de stat.

Ca și în cursul precedentei le
gislaturi, politica promovată de 
guvern se va înscrie pe coordona
tele stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului care, prin ho- 
tărîrile sale, prin climatul de pu
ternică efervescență politică și ac
tivitate creatoare, generat în în
treaga țară, a intrat în istoria Ro
mâniei — așa cum pe drept cuvînt 
s-a spus de atîtea ori — ca un 
eveniment crucial. Vă este, firește, 
cunoscut că obiectivele principale 
ale programului pe care îl înfăp
tuim vizează progresul multilateral 
al economiei și culturii patriei, 
îmbunătățirea sistematică a vieții 
materiale și spirituale a poporului, 
perfecționarea formelor și metode
lor de organizare și conducere în 
toate compartimentele organismu
lui social potrivit imperativelor 
stadiului actual de dezvoltare a 
țării. „Realizările de pînă acum în 
toate domeniile de activitate, subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea ținută la adunarea

electorală din Capitală, constituie 
cea mai grăitoare dovadă că între 
vorbele și faptele comuniștilor 
există o deplină unitate, că pen
tru Partidul Comunist Român nu 
există nimic mai presus decît ser
virea fără preget a intereselor po
porului român, a cauzei socialis
mului".

Experiența învederează însem
nătatea covîrșitoare a operei de 
industrializare în propulsarea for
țelor de producție ale oricărei țări, 
în vitalizarea puternică a tuturor 
sectoarelor vieții sociale. Rezulta
tele dobîndite în cursul celor pes
te două decenii de construcție so
cialistă ne-au întărit convingerea 
că industrializarea reprezintă su
portul trainic, factorul primordial 
al ridicării tării noastre la nivelul 
statelor dezvoltate din punct de 
vedere economic. De aceea, indus
trializarea a fost si rămîne, ca să 
mă exprim astfel, axul programu
lui nostru economic. Vom perse
vera în direcția diversificării și 
modernizării producției industriale, 
în concordantă cu tendințele con
turate în lumea contemporană, 
răspunzînd astfel cerinței de a 
consolida poziția conducătoare a 
industriei în viata economică, a 
valorifica la un nivel superior re
sursele umane și naturale de care 
dispunem, a intensifica progresul 
tehnic în toate ramurile economiei, 
a asigura creșterea accentuată a 
eficientei muncii sociale. Un obiec
tiv maior, permanent urmărit in 
procesul industrializării, îl va con
stitui repartizarea echilibrată a 
forțelor de producție pe teritoriul 
national, acordînd prioritate jude-

(Continuare în pag. a IH-a)
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Raportul comisiei de validare 

a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

PREZENTAT DE DEPUTATUL TUDOR DRAGANU
T’ Comisia de validare, pe baza 
mandatului încredințat în confor
mitate cu prevederile art. 9 din 
Regulamentul de funcționare a 
Marii Adunări Naționale, a proce
dat la verificarea documentelor pe 
baza cărora au fost declarați aleși 
deputății în Marea Adunare Na
țională în alegerile ce au avut loc 
la 2 martie a.c.

Pentru fiecare deputat în parte, 
comisia a examinat procesele-ver- 
bale ale comisiilor electorale de 
circumscripție, ale comisiilor elec
torale ale secțiilor de votare, pre
cum și celelalte documente aflate 
în dosarele de alegeri, care i-au 
fost puse la dispoziție de către Co
misia Electorală Centrală. Pe baza 
verificării tuturor dosarelor, rapor
tăm Marii Adunări Naționale că 
toți cei 465 de deputați au fost de
clarați aleși cu respectarea strictă 
a prevederilor Constituției țării și 
ale Legii nr. 28/1966, fără să se 
înregistreze contestații împotriva 
valabilității alegerii vreunui depu
tat în Marea Adunare Națională.

Comisia de validare a consta
tat că toți deputății au fost can
didați ai Frontului Unității Socia
liste, organism politic care s-a pre
zentat în alegeri înmănunchind, 
într-o Indestructibilă coeziune, 
Partidul Comunist Român, unanim 
recunoscut drept forța politică con
ducătoare a societății noastre, or
ganizațiile de masă, profesionale 
și obștești, consiliile oamenilor 
muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, toate foițele sociale 
șl politice ale țării.

Pentru candidații Frontului Uni
tății Socialiste propuși în alegerile 
pentru Marea Adunare Națională 
au votat peste 13,5 milioane cetă
țeni, reprezentînd 99,75 la sută din 
numărul alegătorilor care s-au 
prezentat la vot. Acest strălucit re
zultat are o profundă semnificație. 
El oglindește atașamentul de ne
clintit al oamenilor muncii față de 
orînduirea socialistă, adeziunea lor 
deplină la politica internă și ex
ternă a Partidului Comunist Ro
mân, unitatea indestructibilă a în
tregului popor în jurul partidului 
șl guvernului, hotărîrea sa fermă 
de a merge neabătut înainte pe 
calea desăvîrșirii construcției so
cialiste, de a apăra cuceririle re
voluționare, independența și su
veranitatea națională a patriei.

Pentru cea de-a Vl-a legislatură

Expunerea la proiectul de lege pentru modificarea 
unor articole din Constituția
Republicii Socialiste România

PREZENTATA DE DEPUTATUL CONSTANTIN STĂTESCU,
SECRETARUL CONSILIULUI DE STAT

Pe baza hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român șl ale Conferinței Naționale 
a partidului, în ultimii ani au fost 
adoptate importante măsuri pentru 
îmbunătățirea activității organelor 
supreme ale puterii de stat — Ma
rea Adunare Națională și Consiliul 
de Stat.

Perfecționarea în continuare a 
activității acestor organe constituie 
o cerință obiectivă permanentă a 
construcției socialismului, care im
pune crearea condițiilor pentru în
deplinirea la un nivel mai înalt 
a atribuțiilor ce le revin în confor
mitate cu Constituția.

în acest scop, ținînd seama de 
hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. 
din 11 martie 1969, adoptate pe 
baza propunerilor prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prin proiectul de lege pe 
care, din împuternicirea Consiliu
lui de Stat, îl supun spre adoptare 
Marii Adunări Naționale, se pro
pun unele modificări în textele ac
tuale ale Constituției, prin care se 
urmărește să se asigure dezvolta
rea în continuare a activității Ma
rii Adunări Naționale — forul su
prem al statului — și crearea con
dițiilor pentru îndeplinirea la un 
nivel mai înalt a atribuțiilor ce re
vin Consiliului de Stat.

In vederea creșterii rolului Ma
rii Adunări Naționale în dezbate
rea și luarea hotărîrilor privind 
problemele de bază care interesea
ză dezvoltarea statului, prin mo
dificările propuse se urmărește 
perfecționarea activității comisiilor 
permanente, astfel încît acestea să 
devină efectiv instrumente active 
de lucru ale Marii Adunări Na
ționale.

în acest sens, pornindu-se de la 
experiența acumulată pînă în pre

a Marii Adunări Naționale au fost 
aleși deputați reprezentînd toate 
categoriile de oameni ai muncii 
Din totalul deputaților aleși, 265, 
adică 55,1 la sută, lucrează nemij
locit în producție, aducînd o con
tribuție de seamă la propășirea 
economică și culturală a patriei 
noastre. Dintre aceștia 92 își des
fășoară activitatea în industrie, 
construcții și transporturi, fiind 
din rîndul celor mai buni munci
tori, ingineri, tehnicieni și condu
cători de întreprinderi, care se 
bucură de stima și aprecierea co
lectivelor din care fac parte ; 76 
deputați muncesc în întreprinderi 
agricole de stat, întreprinderi pen
tru mecanizarea agriculturii și 
cooperative agricole, situîndu-se în 
primele rînduri în lupta pentru 
creșterea continuă a producției ve
getale și animale, 88 deputați sînt 
din rîndurile celor mai reprezen
tativi oameni de științȘ, artă și 
cultură, care și-au cîștigat o înaltă 
prețuire pentru activitatea lor 
creatoare.

Un număr de 187 deputați, repre
zentînd 40,2 la sută, dețin funcții 
de conducere în organele centrale 
și locale de partid, de stat, în or
ganizațiile de masă și obștești, des- 
fășurînd o activitate susținută pen
tru aplicarea în viață a politicii 
partidului și statului.

Dintre deputății Marii Adunări 
Naționale 67 sînt femei munci
toare, țărance și intelectuale, care 
s-au evidențiat în activitatea de 
producție și obștească, în munca 
pentru înfăptuirea sarcinilor con
strucției socialiste.

In Marea Adunare Națională este 
oglindită corespunzător structura 
națională a populației țării. Din to
talul deputaților 403 sînt români, 
41 maghiari, 12 germani și 9 de 
alte naționalități. Această compo
ziție este o nouă confirmare a e- 
gaiității în drepturi a tuturor ce
lor ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, a frăției dintre oa
menii muncii români și de alte na
ționalități, realitate vie a societă
ții noastre socialiste.

După vîrstă, deputății Marii A- 
dunări Naționale se împart ast
fel : 73 au vîrstă pînă la 35 de ani, 
270 între 35 și 50 de ani, iar 122 au 
peste 50 de ani. Sînt prezente 
astfel în forul suprem al țării ca
dre cu o bogată experiență, pre

zent, prin modificarea art. 52 din 
Constituție se prevede ca o prin
cipală îndatorire a comisiilor sar
cina de a examina și dezbate, din 
însărcinarea Marii Adunări' Na
ționale sau a Consiliului de Stat, 
proiecte de legi, de decrete, de ho- 
tărîri sau de alte acte, precum și 
orice alte probleme care intră în 
competența acestor organe su
preme.

Pentru a se sublinia rolul și a- 
tribuțiile comisiilor permanente în 
analiza modului în care diferitele 
organe de stat înfăptuiesc politica 
Partidului Comunist Român și a- 
plică legile, prin noile dispoziții ale 
art. 52 din Constituție funcțiile de 
control ale acestora sînt extinse, 
prevăzîndu-se că, din însărcinarea 
Marii Adunări Naționale sau a 
Consiliului de Stat, comisiile as
cultă periodic sau pe probleme ra
poarte ale conducătorilor oricăror 
organe ale administrației de stat, 
ale Tribunalului Suprem și ale 
Procuraturii, asupra activității a- 
cestor organe, precum și ale pre
ședinților comitetelor executive 
ale consiliilor populare cu privire 
la activitatea acestor consilii.

Toate rapoartele, avizele sau pro
punerile comisiilor permanente re
zultate din îndeplinirea atribuțiilor 
lor urmează a fi supuse Marii A- 
dunări Naționale sau, după caz, 
Consiliului de Stat, singurele or
gane în drept a lua hotărîri, potri
vit competenței ce le este stabi
lită prin Constituție.

Ca urmare a faptului că, potrivit 
noilor prevederi constituționale, a- 
tribuțiile și rolul comisiilor perma
nente sporesc, asigurarea desfășu
rării, în cele mai bune condiții, a 
activității lor impune ca, în inter
valul dintre sesiunile Marii Adu
nări Naționale, comisiile perma
nente să lucreze sub îndrumarea 
directă a Consiliului de Stat, or

cum și cadre tinere, cu perspecti
ve, care s-au afirmat în domeniile 
lor de activitate.

Deputății reprezintă în mod co
respunzător Partidul Comunist 
Român, sindicatele, Uniunea Tine
retului Comunist, uniunile coope
ratiste, consiliile oamenilor mun
cii aparținînd naționalităților con
locuitoare, toate organizațiile de 
masă, culturale și obștești care for
mează Frontul Unității Socialiste, 
întregul nostru popor.

Din datele examinate se desprin
de ciar caracterul puternic re
prezentativ al Marii Adunări Na
ționale, faptul că în cel mai înalt 
for al puterii de stat au fost aleși 
oameni care și-au cîștigat respec
tul și încrederea maselor de oa
meni ai muncii, au dovedit prin 
fapte devotament profund pen
tru cauza socialismului și hotărî- 
re nestrămutată de a sluji cu 
credință interesele poporului și 
ale patriei.

Constituită pe baza unui sistem 
consecvent și autentic democratic, 
avînd la bază principiul votului 
universal, egal, direct și secret, 
Marea Adunare Națională repre
zintă, prin însăși componența sa, 
toți cetățenii țării, toate clasele și 
categoriile sociale, ceea ce consti
tuie o chezășie a capacității sale 
de a promova interesele funda
mentale ale poporului, de a rezol
va cu înaltă răspundere sarcinile 
tot mai complexe ale desăvîrșirii 
construcției socialiste.

Comisia de validare consideră că 
există deplin temei pentru a-și 
afirma convingerea că Marea A- 
dunare Națională în componența 
sa actuală, continuînd bunele tra
diții ale legislaturilor anterioare, 
va justifica prin întreaga ei acti
vitate încrederea cu care a fost în
vestită de popor ca for suprem al 
puterii de stat în Republica Socia
listă România.

Comisia de validare a Marii A- 
dunări Naționale, constatînd că 
toți cei 465 deputați, inclusiv cei 
19 membri ai Comisiei de valida
re, a căror alegere a fost verifi
cată de președintele de vîrstă, au 
fost declarați aleși, cu respectarea 
prevederilor Constituției și Legii 
nr. 28/1966, supune spre aprobare 
Marii Adunări Naționale validarea 
mandatelor pentru fiecare dintre 
deputății aleși.

gan suprem cu activitate de con
ducere permanentă.

în aceeași ordine de preocupări, 
în vederea întăririi legalității so
cialiste în întreaga activitate a sta
tului nostru, o altă modificare — 
cea referitoare la art. 53 din Con
stituție — urmărește să sporească 
rolul Comisiei constituționale a 
Marii Adunări Naționale, căreia i 
se dă dreptul să examineze, sub 
aspectul constituționalității, nu nu
mai legile, dar și, înainte de a fi 
adoptate, proiectele acestor legi și 
proiectele de decrete cuprinzînd 
norme cu putere de lege. în acest 
fel se vor putea evita, încă din 
faza de pregătire a legislației, u- 
nele eventuale abateri de la pre
vederile Constituției.

Ținîndu-se seama de amploarea 
deosebită a sarcinilor ce revin 
Consiliului de Stat, ca organ su
prem al puterii de stat, care în 
intervalul dintre sesiunile Marii A-
dunări Naționale exercită funcția 
de conducere supremă a statu
lui, și de necesitatea, subliniată la 
Conferința Națională a partidului, 
de a spori rolul său de control a- 
supra aplicării legilor și hotărîrilor 
Marii Adunări Naționale, asupra 
activității organelor centrale ale 
administrației de stat, a Procu
raturii și Tribunalului Suprem și a 
organelor de stat locale, prin mo
dificarea art. 66 din Constituție se' 
propune sporirea numărului mem
brilor Consiliului de Stat, acesta 
urmînd a fi alcătuit dintr-un pre
ședinte, patru vicepreședinți și 
douăzeci și doi de membri.

Ca o consecință a sporirii rolu
lui de control al Consiliului de Stat 
asupra întregii vieți economice și 
social-culturale a țării, precum și 
în urma măsurilor prevăzute do 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
potrivit cărora Consiliul Economic 
urmează a funcționa sub directa 

îndrumare a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Stat, iar Comitetul 
pentru probleme de organizare și 
salarizare urmează a primi o altă 
organizare, se impune introduce
rea unor modificări corespunză
toare în legea privind organizarea 
și funcționarea Consiliului de Mi
niștri. Aceste modificări sînt cu
prinse într-un proiect de lege cu 
care actuala sesiune a Marii Adu
nări Naționale a fost sesizată.

RAPORTUL COMISIEI SPECIAL ALESE 
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

PREZENTAT DE DEPUTATUL TRAIAN IONASCU
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Comisia special aleasă de Marea 
Adunare Națională, examinînd în 
cadrul ședinței care a avut loc în 
ziua de 13 martie a. c. proiectul 
de lege pentru modificarea unor 
articole din Constituția Republi
cii Socialiste România, inițiat de 
Consiliul de Stat, constată că 
prevederile proiectului dau expre
sie directivelor Conferinței Na
ționale și hotărîrilor plenarei C.C. 
al P.C.R. din 11 martie a. c„ pri
vind necesitatea perfecționării ac
tivității Marii Adunări Naționale 
— forul suprem al statului — și a 
Consiliului de Stat, potrivit cu 
sarcinile tot mai însemnate ce 
revin acestui organ suprem de 
conducere, cu activitate perma
nentă, în actuala etapă de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră.

Astfel, ținîndu-se seama de fap
tul că sporirea rolului Marii A- 
dunări Naționale, iar între sesiu
nile acesteia a Consiliului de 
Stat, ca organe supreme ale pu
terii de stat, care exercită con
trolul și îndrumarea întregii ac
tivități de conducere a statului, 
impune extinderea activității comi
siilor permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, noile prevederi 
ale art. 52 din Constituție asigură 
participarea, în și mai mare mă
sură, a deputaților Marii Adunări 
Naționale la dezbaterea tuturor 
problemelor ridicate de mersul 
construcției socialiste în țara 
noastră.

Avînd posibilitatea să ia parte 
nu numai la discutarea proiecte
lor de legi sau de decrete cu pu
tere de lege, ca pînă acum, ci și 
a oricăror acte ce urmează a fi 
adoptate, precum Și a oricăror*  
probleme ce vor fi dezbătute’' de 
aceste organe, comisiile Marii A- 
dunări Naționale vor deveni in
strumente active de lucru ale a- 
cesteia. După cum îndeplinirea 
de către comisii, din însărcinarea 
Marii Adunări Naționale sau a 
Consiliului de Stat, a unor im
portante funcții de control, prin 
ascultarea de rapoarte din partea 
conducătorilor oricăror organe ale 
administrației de stat, centrale sau 
locale, rapoarte ale Tribunalului 
Suprem și ale Procuraturii, ca și 
ascultarea rapoartelor președinți
lor comitetelor executive ale con
siliilor populăre asupra activității 
acestor consilii, le va da posibi
litatea să analizeze modul în care

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

EMIL BOBU
Plenara Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român din 11 
martie a subliniat în mod deose
bit necesitatea sporirii rolului 
Marii Adunări Naționale în anali
zarea, dezbaterea și adoptarea le
gilor și hotărîrilor care interesează, 
în gradul cel mai înalt, activitatea 
generală a statului nostru socia
list.

Printre măsurile preconizate 
pentru continua perfecționare a 
activității Marii Adunări Națio
nale se înscriu și cele privitoare la 
îmbunătățirea activității comisiilor 
permanente, care trebuie să joace 
un rol mai complex în examinarea 
tuturor problemelor care intere
sează viața noastră de stat.

De la început țin să declar că 
sînt întru totul de acord cu pro
iectul de lege pe care îl discutăm, 
în care se prevede îndatorirea 
pentru comisiile permanente de a

Toate modificările la care ne-am 
referit sînt o expresie elocventă a 
procesului de continuă perfecțio
nare a democrației noastre socia
liste și de îmbunătățire a activită
ții organelor supreme ale statului 
nostru. De aceea, ne exprimăm 
convingerea că proiectul de lege 
prezentat va întruni adeziunea 
Marii Adunări Naționale.

se înfăptuiește politica Partidului 
Comunist Român și se asigură a- 
plicarea legii în activitatea tu
turor acestor organe.

Comisia a constatat, de aseme
nea, că, în viitor, și atribuțiile 
Comisiei constituționale vor fi 
extinse, potrivit noilor dispoziții 
ale art. 53, ea urmînd să exami
neze, la cererea Marii Adunări 
Naționale sau a Consiliului de 
Stat, și proiectele de legi, pre
cum și proiectele de decrete cu 
putere de lege, asigurîndu-se ast
fel posibilități sporite de întă
rire a legalității socialiste în ac
tivitatea de legiferare a statului 
nostru.

în toate problemele examinate 
în cadrul noilor lor atribuții, co
misiile urmează să întocmească 
rapoarte, avize sau propuneri, pe 
care le vor supune Marii Adu
nări Naționale sau Consiliului de 
Stat, singurele organe în drept 
a hotărî.

Drept urmare a rolului și atri
buțiilor sporite pe care comisiile 
permanente urmează să le exer
cite, ele vor lucra, în intervalul 
dintre sesiunile Marii Adunări 
Naționale, sub directa îndrumare 
a Consiliului de Stat, asigurîn
du-se astfel condițiile cele mai 
bune desfășurării activității lor.

O altă modificare importantă, 
cuprinsă în proiectul de lege a- 
nalizat de comisia Marii Adunări 
Naționale, este aceea prevăzută în 
art. 66 alineatul 1 privitoare la 
sporirea numărului vicepreședinți
lor și membrilor Consiliului de 
Stat. Această modificare corespun
de rolului tot mai însemnat și 
mai activ pe care Consiliul de 
Stat, ca organ suprem al puterii 
de stat cu activitate permanentă, 
îl are în conducerea și controlul 
întregii activități de stat.

Analizînd prevederile proiectu
lui de lege și constatînd că ele 
se integrează în procesul de adîn- 
cire a democrației socialiste și de 
continuă perfecționare a activită
ții organelor de conducere a sta
tului nostru — care, după 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie o cerință o- 
biectivă, permanentă a construc
ției socialismului în țara noastră 
— Comisia special aleasă de dv. 
vă propune să adoptați proiec
tul de lege în forma în care v-a 
fost înfățișat.

analiza cu înaltă răspundere, din 
însărcinarea Marii Adunări Națio
nale și a Consiliului de Stat, pro
iecte de legi, de decrete și alte acte 
ce urmează a fi adoptate, precum 
și orice alte probleme ce intră în 
competența organelor supreme. 
Sporirea atribuțiilor comisiilor în 
ceea ce privește analiza modului în 
care organele de stat înfăptuiesc 
politica Partidului Comunist Ro
mân și asigură respectarea legii se 
concretizează în acea dispoziție 
care le permite ca, din însărcina
rea Marii Adunări Naționale sau a 
Consiliului de Stat, să asculte ra
poarte din partea conducătorilor 
diferitelor organe de stat, urmînd 
ca, la rîndul lor, să supună orga
nelor supreme constatările și pro
punerile rezultate din exercitarea 
atribuțiilor ce le revin.

O altă modificare a prevederilor 
Constituției, care merită a fi re

marcată, este aceea privitoare la 
lărgirea competenței actualei Co
misii constituționale, prin dreptul 
acordat acesteia ca, la cererea 
Marii Adunări Naționale sau a 
Consiliului de Stat, să se pronunțe 
asupra constituționalității nu nu
mai a legilor, după adoptarea lor, 
— astfel cum se prevede în pre
zent — dar și asupra proiectelor de 
legi și de decrete cu putere nor
mativă — înainte ca acestea să fie 
adoptate. Vedem în această preve
dere o nouă măsură menită a con
tribui la întărirea legalității noas
tre socialiste.

Personal am fost deputat și în 
legislatura anterioară și, în această 
calitate, am participat la lucrările 
comisiei administrative și ale altor 
comisii. Trebuie să remarc faptul 
că, în ultimii ani, comisiile perma
nente și-au adus o contribuție spo
rită față de trecut la dezbaterea 
unor importante proiecte de legi

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
MIRCEA REBREANU

Vă rog să-mi permiteți ca în 
cele ce urmează să mă refer la 
semnificația pe care o are mo
dificarea propusă a art. 66, pri
vitoare la componența Consiliului 
de Stat.

în lumina legii noastre funda
mentale, Consiliul de Stat este 
organ suprem al puterii de stat 
cu activitate permanentă. Carac
terul de organ suprem al Consi
liului de Stat se oglindește, în 
primul rînd, în faptul că, între 
sesiunile Marii Adunări Naționa
le, el exercită, în condițiile sta
bilite de Constituție, numeroase a- 
tribuții îndeplinite, în timpul se
siunilor, de către Marea Adunare 
Națională, atribuții prin care pu
terea de stat a poporului se ma
nifestă în cele mai înalte forme. 
Poziția acestui organ în sistemul 
aparatului nostru de stat își gă
sește, de asemenea, expresie în 
faptul că, întrucît Marea Adu
nare Națională funcționează în 
sesiuni, el ocupă, în intervalul 
dintre acestea, locul cel mai înalt, 
față de toate celelalte organe ale 
statului.

In etapa actuală de dezvoltare 
a statului nostru, caracterizată 
prin ridicarea pe o treaptă su
perioară a participării maselor la 
exercitarea puterii de stat, prin 
adîncirea și lărgirea democratis
mului în organizarea societății, 
crește rolul Marii Adunări Națio
nale, organul reprezentativ al în
tregului popor și, ca un corolar 
firesc și necesar al acestei reali
tăți politice și juridice, devine tot 
mai important și rolul Consiliu
lui de Stat, care, emanație a Ma
rii Adunări Naționale, este che
mat să exercite între sesiuni în

LEGE PENTRU MODIFICAREA UNOR
ARTICOLE H

REPUBLICII SOCIALISTE ROttlA
Marea Adunare Națională a Re

publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. I. — Articolele 52, 53 și 66 
din Constituția Republicii Socialiste 
România se modifică după cum ur
mează :

1. — Art. 52 alineatele 2, 3 și 4 
vor avea următorul cuprins :

„Comisiile permanente exami
nează și dezbat, din însărcinarea 
Marii Adunări Naționale sau a 
Consiliului de Stat, proiecte de 
legi, de decrete, de hotărîri sau de 
alte acte ce urmează a fi adoptate, 
precum și orice alte probleme.

De asemenea, din însărcinarea 
Marii Adunări Naționale sau a 
Consiliului de Stat, comisiile per
manente ascultă, periodic sau pe 
probleme, fiecare potrivit compe
tenței sale, rapoarte ale conducă
torilor oricăror organe ale admi
nistrației de stat, ale Tribunalului 
Suprem și ale Procuraturii, asupra 
activității acestor organe, precum 
și ale președinților comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare asu
pra activității acestor consilii, și 
analizează modul în care organele 

și decrete și a altor probleme din 
diferitele domenii ale activității 
statului nostru.

Cu toate acestea, comisiile nu au 
exercitat întotdeauna un rol activ 
în examinarea modului în care di
feritele organe de stat înfăptuiesc, 
în ramura lor de activitate, poli
tica Partidului Comunist Român și 
asigură aplicarea legilor.

Consider că noile reglementări, 
cuprinse în proiectul de lege, în 
ceea ce privește extinderea atribu
țiilor comisiilor, precum și expe
riența pe care ele au dobîndit-o în 
ultimii ani, sînt premise de cea mai 
mare însemnătate pentru atragerea 
unui număr mereu mai mare de 
deputați la o activitate continuă și 
eficientă, de natură a contribui la 
întărirea continuă a rolului orga
nelor supreme ale statului nostru.

De aceea, îmi voi da votul cu 
toată convingerea proiectului de 
lege prezentat spre dezbatere.

deplinirea unor atribuțiunl ale a- 
cesteia.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 11 martie 
1969, în cadrul sporirii rolului 
Consiliului de Stat, Consiliul E- 
conomic, care va funcționa în vii
tor ca organ de partid și de stat, 
avînd o componență mai largă 
decît pînă acum, va trece sub di
recta conducere a Consiliului de 
Stat. Pe de altă parte, întrucît, 
pe linia adîncirii democratismului 
socialist, comisiile permanente vor 
fi chemate să devină instrumente 
tot mai active de lucru ale Marii 
Adunări Naționale, nu numai în 
timpul sesiunilor, ci și în inter- 
valul dintre acestea, este necesar 
ca organul suprem al puterii de 
stat cu activitate permanentă, 
Consiliul de Stat, să le poată în
druma în perioadele cînd Marea 
Adunare Națională nu este întru
nită.

Extinderea sferei atribuțiilor 
Consiliului de Stat ca și inten
sificarea controlului asupra orga
nelor subordonate lui implică un 
volum de muncă sporit și inclu
derea în componența sa a unui 
mai mare număr de membri. Da 
aceea, prin proiectul de modifi
care a Constituției se propune 
lărgirea structurii Consiliului de 
Stat, urmînd ca el să fie alcătuit 
din președinte, patru vicepre
ședinți și’ douăzeci' și doi de 
membri.

întrucît proiectul de lege cores
punde nevoilor societății noastre, 
care desăvîrșește construcția so
cialistă, declar că îl voi vota cu 
deplină încredere. .

menționate înfăptuiesc politica 
Partidului Comunist Român și asi
gură aplicarea legii.

Comisiile întocmesc rapoarte, a- 
vize sau propuneri în legătură cu 
toate problemele menționate în ali
neatele 2 și 3, pe care le supun 
Marii Adunări Naționale sau Con
siliului de Stat“.

2. — Art. 53 se completează cu 
un nou alineat — alineatul 4 — cu 
următorul cuprins :

„La cererea Biroului Marii Adu
nări Naționale, Comisia constitu
țională întocmește și prezintă ra
poarte și asupra proiectelor de legi. 
De asemenea, la cererea Consiliu
lui de Stat, întocmește și prezintă 
acestuia rapoarte asupra proiecte
lor de decrete cuprinzînd norme cu 
putere de lege“.

3. — Art. 66, alin. 1 va avea ur
mătorul cuprins :

„Consiliul de Stat se compune 
din : președintele Consiliului de 
Stat, patru vicepreședinți și două
zeci și doi de membri**.

Art. II — Constituția Republicii 
Socialiste România, cu modifică
rile sale ulterioare, se va republica.
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țelor și localităților mai puțin in
dustrializate.

Necesitățile economiei naționale, 
considerate într-o optică dinami
că, reliefează pregnant rolul im
portant pe care trebuie să-l de
țină agricultura în creșterea veni
tului național și a nivelului de trai 
al poporului. în consecință, dez
voltarea intensivă și multilaterală 
a agriculturii, sporirea continuă a 
producției vegetale și animale vor 
reprezenta și de acum înainte una 
dintre direcțiile de bază spre care 
vor fi concentrate eforturile noas
tre. Așa cum adesea s-a relevat, 
progresul agriculturii implică o a- 
tenție neslăbită pentru extinderea 
și modernizarea bazei ei tehnice- 
materiale, mecanizarea și chimiza
rea complexă a lucrărilor, spori
rea suprafețelor irigate, răspîndi- 
rea largă a celor mai eficiente me
tode agrozootehnice, paralel cu 
grija pentru ridicarea sistematică 
a nivelului cultural și profesional 
al țărănimii, ca o condiție hotărî- 
toare a deplinei valorificări a su
periorității agriculturii socialiste. 
Anii din urmă au dezvăluit faptul 

agricultura noastră, de stat și 
.ooperatistă, dispune realmente de 

mari posibilități pentru a-și am
plifica aportul la evoluția în rit
muri superioare a întregii econo
mii. Guvernul va sprijini în con
tinuare, activ și multilateral, fruc
tificarea acestor posibilități, con
cretizarea lor în producții sporite 
și stabile de la un an la altul.

Exploziva dezvoltare în zilele 
noastre a științei, masiva. ei pe
netrație în cele mai diverse do
menii ale vieții sociale și, mai a- 
les, în sfera producției materiale, 
enormele posibilități oferite omu
lui de a-și spori dominația asu
pra naturii și de a-și satisface 
astfel mai deplin nevoile, ne im
pun să imprimăm permanent cer
cetării științifice o orientare jus
tă și dimensiuni corespunzătoare, 
în concordanță cu acest impera
tiv, guvernul va urmări lărgirea 
și perfecționarea bazei materiale 
a științei, coordonarea eforturilor 
oamenilor de știință și îndrepta
rea lor spre obiective de un deo
sebit interes economic și social.

într-o lume în care știința pro
gresează și se propagă cu viteze 
uimitoare, formația culturai-profe- 
si»^>'ală a oamenilor este con
fruntată cu exigențe din ce în ce 
mai mari. încă de pe acum, și cu 
atît mai mult în viitorul previ
zibil, cercetarea științifică și a- 
plicarea roadelor ei reclamă o 
autentică cultură generală și de 
specialitate, împrospătarea neînce
tată a cunoștințelor, supuse unui 
proces de rapidă învechire. în a- 
semenea circumstanțe, rolul și 
importanța școlii, a sistemului de 
învățămînt se proiectează cu ma
ximă vigoare. Perseverînd pe li
nia modernizării învățămîntului de

Raportul Comisiei alese
de Marea Adunare Națională privind proiectul 

de lege pentru modificarea unor articole 
din Regulamentul de funcționare 

a Marii Adunări Naționale
*

PREZENTAT DE DEPUTATUL TRAIAN IONAȘCU
Adoptarea, de către Marea Adu

nare Națională, a legii pentru mo
dificarea unor articole din Consti
tuția Republicii Socialiste Româ
nia, inițiată de Consiliul de Stat, 
potrivit hotărîrii Plenarei C.C. al 
Partidului Comunist Român din 
11 martie a. c., face necesară mo
dificarea unor prevederi ale Regu
lamentului de funcționare a Marii 
Adunări Naționale, în care scop 
comisia aleasă de Marea Adunare 
Națională a întocmit proiectul de 
lege, ce v-a fost distribuit, pentru 
modificarea unor articole din a- 
cest Regulament

Dînd expresie noilor prevederi 
constituționale, care fac din comi
siile Marii Adunări Naționale in
strumente efective și active de lu
cru ale Marii Adunări Naționale, 
modificările ce se aduc articolelor 
25 și 26 din Regulament consacră 
rolul și atribuțiile sporite ce revin

Ion Gheorghe Maurer
toate gradele, guvernul își va in
tensifica preocupările în vederea 
aplicării măsurilor înscrise în Di
rectivele Comitetului Central al 
partidului privind dezvoltarea în
vățămîntului și în noua lege, ela
borată pe baza acestor directive.

Perioada construcției socialiste a 
demonstrat cu forța convingătoare 
a faptelor că rațiunea supremă a 
tot ce se realizează în țara noastră 
este de a sluji omului, fericirii sale. 
Largile perspective ce se deschid în 
fața economiei naționale, creșterea 
producției industriale și agricole, 
înflorirea științei, culturii și artei 
vor crea condiții pentru îmbunătă
țirea continuă a vieții materiale și 
spirituale a poporului. Pe primul 
plan al preocupărilor guvernului se 
va afla statornic grija pentru ridi
carea nivelului de trai al populației, 
prin creșterea salariilor și a venitu
rilor țărănimii, extinderea con
strucției de locuințe, dezvoltarea 
acțiunilor social-culturale, perfec
ționarea sistemului de ocrotire a 
sănătății, astfel încît cetățenii pa
triei noastre să simtă cît mai din 
plin roadele eforturilor lor dedicate 
edificării socialismului.

Dominanta vieții politice din 
România, sensul fundamental al 
evoluției societății noastre, al în
tregii suprastructuri, în contextul 
perfecționării formelor și metodelor 
de conducere a vieții economice și 
sociale, constă în adîncirea demo
cratismului socialist, întărirea le
galității, promovarea consecventă 
a normelor echității sociale, crea
rea celor mai favorabile condiții 
pentru manifestarea plenară, ne
stingherită a personalității umane. 
Chintesența acestui proces o repre
zintă. în ultimă instanță, participa
rea activă a maselor la elaborarea 
deciziilor de însemnătate majoră 
pentru progresul societății, la con
ducerea statului și a tuturor tre
burilor obștești. în concepția parti
dului nostru aprofundarea și lărgi
rea democrației constituie o parte 
intrinsecă, indisolubilă a construc
ției socialiste, unul din factorii 
principali ai afirmării superiorită
ții noii orînduiri, ai creșterii for
ței ei de atracție asupra conștiinței 
popoarelor. Tocmai de aceea, gu
vernul va promova constant prin
cipiile democratice în toate zonele 
vieții sociale, va veghea la stricta 
respectare a drepturilor și libertă
ților cetățenești, va stimula iniția
tiva și puterea de creație a oamenilor 
muncii, sprijinindu-se în activita
tea sa pe experiența și înțelepciu
nea colectivă a maselor, pe tot 
ceea ce e mai înaintat și va
loros în societatea noastră.

Onorată adunare,

Angajat ferm, cu toate forțele 
sale, într-o operă prin excelență 
constructivă, pătrunsă de un 
profund umanism cum este fău
rirea 'noii orînduiri, poporul ro
mân, și ca exponenți ai voinței 
sale, partidul și guvernul, se a- 

în viitor acestor comisii, care, din 
însărcinarea Marii Adunări Națio
nale sau a Consiliului de Stat, vor 
examina și dezbate proiecte de legi, 
de decrete, de hotărîri și orice fel 
de alte acte, precum și orice pro
bleme de competența organelor su
preme ale puterii de stat.

în aceleași articole se oglindesc 
și funcțiile sporite de control ce 
revin comisiilor permanente, care, 
putînd asculta, din însărcinarea 
Marii Adunări Naționale sau a 
Consiliului de Stat, fiecare potrivit 
competenței sale, rapoarte ale ori
căror conducători al organelor ad
ministrației de stat, centrale sau 
locale, rapoarte ale Tribunalului 
Suprem și ale Procuraturii, ale 
președinților comitetelor executi
ve ale consiliilor populare asupra 
activității -acestor consilii, vor avea 
posibilitatea să analizeze modul în 
care toate aceste organe înfăptuiesc 

firmă pe arena Internațională ca 
factor activ al dezvoltării colabo
rării multilaterale a popoarelor, 
ca promotor neabătut al cooperă
rii rodnice între state, militînd 
pentru încetățenirea în raporturi
le interstatale a principiilor con
sacrate de dreptul internațional, 
pentru instaurarea păcii în lume.

Criterii obiective esențiale — 
comunitatea orînduirii sociale și a 
ideologiei marxist-leniniste, unita
tea țelurilor și aspirațiilor funda
mentale, lupta pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, pentru 
triumful socialismului și păcii — 
determină ca în centrul politicii 
externe a țării noastre să se afle 
prietenia frățească cu toate țările 
socialiste. Partidul Comunist Ro
mân și guvernul nostru, întregul 
popor român au convingerea 
nestrămutată că elementul deci
siv, condiția sine qua non a u- 
nității țărilor socialiste, a dezvol
tării colaborării pe toate planuri
le între statele comunității socia
liste, o constituie stricta respec
tare a principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului, a 
suveranității și independenței, a 
neamestecului în treburile inter
ne, egalității, avantajului -eciproc 
și întrajutorării tovărășești. Sîn- 
tem invariabil adepți ai unor le
gături strînse și ramificate cu 
toate statele socialiste, ne pronun
țăm pentru forme și metode de 
colaborare care pot contribui efi
cient și în cît mai mare măsură 
la întărirea fiecărei țări socialiste 
în parte și a sistemului socialist 
în ansamblu, la creșterea influen
ței socialismului în lume.

Acuta interdependență dintre 
țări și popoare reprezintă una din
tre trăsăturile caracteristice ale 
lumii contemporane asupra căreia 
își pune puternic amprenta ampla 
și vertiginoasa revoluție tehnico- 
științifică. Mare sau mică, nici o 
țară nu se poate dezvolta izolat, 
fiind determinată, în propriul ei 
interes, să întrețină legături de 
colaborare cu alte țări, să participe 
la circuitul mondial de valori ma
teriale și spirituale. Prin tot ceea 
ce poate da și obține din această 
participare, fiecarș țară găsește în 
conlucrarea internațională un spri
jin pentru dezvoltarea sa, iar în 
lume se adaugă noi elemente pozi
tive la climatul de înțelegere și a- 
propiere între popoare, de pace și 
progres social.

Promovarea unor legături de 
largă colaborare între toate țările, 
abolirea grupărilor închise de sta
te, a blocurilor care frînează cir
culația rapidă a roadelor activității 
umane, se reliefează în lumea de 
azi ca o necesitate primordială. 
Este un adevăr axiomatic, verificat 
de întreaga evoluție a evenimente
lor internaționale, că cerința ine
xorabilă de care depinde statorni
cirea unor relații de încredere, sti
mă și conlucrare fructuoasă între 
state, o constituie recunoașterea în 
fapt a dreptului inalienabil și im

politica Partidului Comunist Ro
mân și asigură aplicarea legii în 
activitatea lor.

în legătură cu toate problemele 
intrînd în competența lor, comi
siile întocmesc, după caz, potrivit 
articolului 27, rapoarte, avize sau 
propuneri, pe care le prezintă 
Marii Adunări Naționale sau Con • 
siliului de Stat, singurele organe 
competente a lua hotărîri.

Intensificarea activității comisii
lor permanente face necesar ca, în 
intervalul dintre sesiunile Marii 
Adunări Naționale, ele să lucreze 
sub directa îndrumare a Consiliu
lui de Stat, organ suprem al pu
terii de stat cu activitate perma
nentă, asigurîndu-li-se astfel con
dițiile cele mai bune pentru înde
plinirea atribuțiilor lor.

în scopul creării unor condiții 
mai eficiente de respectare a pre
vederilor constituționale în activi

prescriptibil al tuturor popoarelor 
de a decide în deplină liber ;ate 
asupra propriului lor destin, a căi
lor și formelor de dezvoltare so
cială, fără nici un fel de ingerințe 
sau presiuni din afară, Guvernul 
nostru va manifesta, ca și pînă 
acum, interes și inițiativă pentru 
extinderea colaborării eficiente, re
ciproc avantajoase cu toate statele 
lumii, pe baza respectării necondi
ționate a principiilor unanim ac
ceptate ale raporturilor internațio
nale.

Nutrind speranță, încredere în 
triumful rațiunii și justiției în re
lațiile dintre toate țările, în instau
rarea unei păci durabile în lume, 
nu ne facem iluzii că acest obiec
tiv poate fi atins cu ușurință. Sînt 
încă necesare mari și stăruitoare 
eforturi pentru zădărnicirea politi
cii cercurilor imperialiste agresive, 
pentru stingerea focarelor de 
război din diferite părți ale globu
lui și realizarea destinderii în re
lațiile internaționale, pentru asigu
rarea securității și păcii, în ime
diata vecinătate a țării, în întreaga 
Europă și în lume. Alăturîndu-se 
guvernelor care urmăresc aceste 
teluri, acordînd atenția cuvenită 
întăririi capacității de apărare a 
țării, guvernul român își va aduce 
în continuare contribuția activă Ia 
toate acțiunile menite să instau
reze pretutindeni climatul favora
bil muncii și vieții pașnice a po
poarelor, progresului Qmenirii.

Tovarăși deputați și deputate,

După cum se știe, practica so
cială este criteriul suprem de a- 
preciere a justeței oricărei politici. 
In această viziune, rezultatele ob
ținute de România în toate dome
niile construcției socialiste repre
zintă efectul necesar al acelei tră
sături definitorii a politicii și ac
tivității partidului nostru care 
constă în îmbinarea cutezanței în 
gîndire și acțiune cu spiritul lucid, 
realist, cunoașterea legilor obiec
tive ale dezvoltării istorice, stu
dierea atentă a noilor cerințe și 
fenomene ale vieții economice și 
sociale, hotărîrile și măsurile a- 
doptate pe această bază exprimînd 
— pînă la sfîrșitul sfîrșitului — 
voința și interesele vitale ale po
porului român, liber și stăpîn pe 
soarta sa. Spiritul novator, propriu 
partidului, care se manifestă în 
stimularea și generalizarea a tot 
ce e înaintat, în lupta neîmpăcată 
împotriva oricăror manifestări de 
rigiditate, închistare sau imobi
lism, în dinamizarea factorilor de 
progres în toate sectoarele vieții 
sociale, va călăuzi și în viitor po
litica internă și externă a guver
nului. în lumina acestor conside
rente principiale, mi-a revenit 
cinstea de a expune în fața Marii 
Adunări Naționale această decla- 
rație-program privind liniile di
rectoare ale activității guvernului 
Republicii Socialiste România.

tatea de elaborare a legilor și pen
tru întărirea legalității socialiste, 
prin proiectul de lege se propune, 
ca o consecință firească a extin
derii atribuțiilor Comisiei consti
tuționale, prevăzute de art. 53 din 
Constituție, adăugarea unui nou 
alineat, la art. 21 din Regulament, 
prin care se stabilește că, la cere
rea Biroului Marii Adunări Națio
nale, Comisia constituțională în
tocmește și prezintă rapoarte nu 
numai asupra constituționalității 
legilor adoptate de Marea Adunare 
Națională, dar și asupra constitu
ționalității proiectelor de legi ce 
sînt supuse dezbaterii sale. Tot 
astfel, Comisia constituțională va 
întocmi și prezenta Consiliului de 
Stat, la cererea acestuia, rapoarte 
asupra constituționalității proiec
telor de decrete cuprinzînd norme 
cu putere de lege.

Lărgirea substanțială a compe
tenței comisiilor permanente, ast
fel cum v-a fost înfățișată, carac
terul de lucru ce prin aceleași dis
poziții s-a imprimat activității a- 
cestor comisii, rolul tot mai activ 
ce ele sînt chemate să-1 îndepli
nească, impun mărirea numărului 
membrilor ce le compun. în acest 
sens, se propune modificarea art. 
23, pentru ca numărul membrilor 
ce alcătuiesc comisiile permanente 
să fie între 19 și 35, în loc de 15 
pînă la 29.

Prin adoptarea acestei propuneri 
se vor crea condițiile ca un număr 
cît mai mare de deputați ai Marii 
Adunări Naționale să ia parte în 
mod continuu și activ la activita
tea amplă a comisiilor permanente.

Față de atribuțiile sporite ce vor 
reveni tuturor comisiilor perma
nente, și avîndu-se în vedere în a- 
celași timp complexitatea deosebi
tă a problemelor ridicate de dez
voltarea economiei naționale, a- 
pare necesar ca problemele pri
vind industria, construcțiile și 
transporturile, care pînă acum in-

(Continuare în pag. a IV-a)

Joi dimineața au fost reluate 
lucrările primei sesiuni a celei 
de-a Vl-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România,

La intrarea în sală, deputății 
și invitații au întîmpinat cu în
delungi și puternice aplauze pe 
conducătorii de partid și de stat, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Constantin Drăgan, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec.

In sală se aflau numeroși invi
tați — activiști de partid și de 
stat, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor ob
ștești, personalități ale vieții eco
nomice, științifice și culturale, 
precum și șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în țara noas
tră. De asemenea, erau prezenți 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

La începutul ședinței, deputa
tul Tudor Drăganu, ales pre
ședinte al comisiei de vali
dare, a prezentat raportul a- 
cestei comisii. în unanimitate, 
Marea Adunare Națională a va
lidat prin vot deschis mandatele 
celor 465 de deputați aleși la 2 
martie. Președintele de vîrstă, 
deputatul Petre Constantinescu- 
lași, a declarat constituită Marea 
Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România.

S-a trecut apoi la alegerea Bi
roului M.A-N. pentru cea de-a 
Vl-a legislatură. în baza propu
nerilor adoptate de plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și plenara Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, cît și a con
sultării unui număr mare de de
putați din mai multe județe ale 
țării, deputatul Dumitru Ba.lalia 
a propus alegerea ca președinte 
al Marii Adunări Naționale pen
tru cea de-a Vl-a legislatură a 
deputatului Ștefan Voitec, iar ca 
vicepreședinți a deputaților Mia 
Groza, Gybrgy Kovacs, Ilie Mur- 
gulescu și Gheorghe Necula. 
Prin vot secret, cu buletine, a 
fost ales Biroul Marii Adunări 
Naționale în componența pro
pusă.

în continuarea lucrărilor sesiu
nii a luat cuvîntul tovarășul Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, care, în nu
mele Biroului Marii Adunări Na
ționale, a adresat calde mulțu
miri pentru încrederea și cinstea 
acordată și a încredințat pe de
putați că nu va fi precupețit nici 
un efort pentru îndeplinirea în
datoririlor ce revin Biroului în 
cadrul actualei legislaturi.

Alegerea, într-o unanimitate 
atît de grăitoare, a deputaților în 
Marea Adunare Națională — a 
subliniat vorbitorul — este ex
presia elocventă a încrederii în
tregului popor în politica parti
dului și statului nostru, a adeziu
nii ferme la programul de dez
voltare în perspectivă a Româ
niei socialiste, a unității sale de 
monolit în jurul forței conducă
toare a societății noastre, Parti
dul Comunist Român.

Permiteți-mi să exprim și pe 
această cale — a arătat președin
tele M.A.N. — cele mai vii mul
țumiri milioanelor de cetățeni 
ai patriei care și-au dat cu entu
ziasm și încredere votul lor can- 
didaților Frontului Unității So
cialiste pentru forul suprem al 
puterii de stat.

Ne vom strădui să asigurăm, 
cu sprijinul dv. permanent, cele 
mai bune condiții în desfășura
rea lucrărilor Marii Adunări 
Naționale, să aducem fără preget 
întreaga noastră contribuție la 
opera de perfecționare continuă 
a activității sale, menită să asi
gure exercitarea deplină și cît 
mai rodnică a înaltelor responsa
bilități și atribuții constituționale 
ale forului suprem al țării.

Vom dărui toată munca și de
votamentul nostru pentru trans
punerea neabătută în viață a 
programului de politică internă și 
externă a Partidului Comunist 
Român, înfățișat alegătorilor în 
Manifestul Frontului Unității So
cialiste, căruia întregul popor în 
alegerile din 2 martie, i-a acor
dat unanima sa aprobare.

în continuarea lucrărilor, Marea 
Adunare Națională a aprobat ur
mătoarea ordine de zi:

— Alegerea secretarilor Marii 
Adunări Naționale ;

— Proiect de lege pentru modi
ficarea unor articole din Consti

tuția Republicii Socialiste Româ
nia ;

— Proiect de lege pentru mo
dificarea unor articole din Regu
lamentul de funcționare a Marii 
Adunări Naționale ;

— Alegerea comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale ;

— Alegerea Consiliului de 
Stat;

— Proiect de lege pentru mo
dificarea Legii nr. 20 din 9 de
cembrie 1967 privind organizarea 
și funcționarea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia ;

— Alegerea Consiliului de Mi
niștri ;

— Alegerea Tribunalului Su
prem ;

— Alegerea procurorului ge
neral ;

— Proiect de lege privind or
ganizarea și funcționarea Consi
liului Economic ;

— Proiect de lege privind în
ființarea, organizarea și funcțio
narea Consiliului Apărării;

— Proiect de lege privind Sta
tutul personalului didactic din 
Republica Socialistă România ;

— Proiecte de legi pentru a- 
doptarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
de la ultima sesiune.

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
au fost aleși, prin vot deschis, 
secretarii Marii Adunări Națio
nale, deputății Ion Cîrcei, Aure
lia Dănilă, Constantin Dăscăles- 
cu, Iuliu Fejes, Ion Mărgineanu și 
Gheorghe Năstase.

în vederea trecerii la urmă
toarele două puncte ale ordinii 
de zi, la propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, depu
tății au ales o comisie specială 
care să examineze proiectul de 
lege pentru modificarea unor ar
ticole din Constituție și care, 
totodată, să prezinte Marii Adu
nări Naționale propuneri cores
punzătoare de modificare a Re
gulamentului său de funcționare.

La cel de-al doilea punct al 
ordinii de zi, deputatul Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, a prezentat expune
rea la Proiectul de lege pentru 
modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socialiste 
România, iar deputatul Traian 
Ionașcu a prezentat raportul Co
misiei special alese de M.A.N.

La discuția asupra Proiectului 
de lege au luat cuvîntul deputății 
Emil Bobu și Mircea Rebreanu.

După dezbaterea pe articole, 
Proiectul de lege a fost supus în 
întregime votului deputaților. 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat prin vot secret, cu bile, 
Legea pentru modificarea unor 
articole din Constituția Republi
cii Socialiste România.

în continuarea ordinii de zi. 
deputatul Traian Ionașcu a pre
zentat Raportul comisiei alese de 
M.A.N. privind Proiectul de lege 
pentru modificarea unor articole 
din Regulamentul de funcționare 
a Marii Adunări Naționale. Pro
iectul de lege a fost dezbătut apoi 
pe articole și supus votului depu
taților.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat prin vot secret, cu bile. 
Legea pentru modificarea unor 
articole din Regulamentul de 
funcționare a Marii Adunări Na
ționale.

Au fost alese apoi comisiile 
permanente ale actualei legisla
turi : Comisia constituțională ; Co
misia economico-financiară; Co
misia pentru industrie, construc
ții și transporturi; Comisia pen
tru agricultură și silvicultură; 
Comisia pentru învățămînt, știin
ță și cultură; Comisia pentru să
nătate, muncă și asigurări so
ciale ; Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de stat: 
Comisia pentru problemele de a- 
părare ; Comisia pentru politica 
externă; Comisia juridică.

La amiază, comisiile permanen
te alese de Marea Adunare Na
țională s-au întrunit în ședințe 
de constituire.

La începutul ședinței de după- 
amiază, președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, a 
comunicat numele președinților, 
vicepreședinților și secretarilor 
comisiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale aleși de către 
membrii comisiilor respective.

Președinți ai comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Naționa
le au fost aleși tovarășii: Avram 
Bunaciu — Comisia constituțio
nală ; Aurel Vijoli — Comisia 
economico-financiară ; Alexandru 
Sencovici — Comisia pentru 
industrie, construcții și trans
porturi ; Gheorghe Roșu — Co
misia pentru agricultură și silvi
cultură ; Constantin Dinculescu 
Comisia pentru învățămînt, știin

ță și cultură Gheorghe Vasilichi
— Comisia pentru sănătate, mun
că și asigurări sociale ; Dumitru 
Balalia — Comisia pentru consi
liile populare și administrația de 
stat; Vasile Patilineț — Comisia 
pentru problemele de apărare; 
Mihai Dalea — Comisia pentru 
politica externă ; Traian Ionașcu
— Comisia juridică.

S-a trecut apoi la alegerea Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, al Birou
lui Marii Adunări Naționale și dl 
unui mare număr de deputați din 
toate județele țării, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a propus 
ca președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire -deputății Marii Adu
nări Naționale și invitații aflați 
în tribune au primit propunerea 
cu aplauze puternice, îndelung 
repetate.

Au fost propuși apoi, în aplau
zele adunării, vicepreședinții și 
membrii Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Marea Adunare Națională a a- 
les în unanimitate, prin vot se
cret. cu buletine, Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Rezultatul votului a fost 
primit într-o atmosferă de mare 
entuziasm. Deputății și invitații 
se ridică, aplaudă puternic, înde
lung.

Primit cu vii și prelungite a- 
plauze a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Trecîndu-se la următorul punct 
de pe ordinea de zi, deputatul 
Traian Ionașcu, președintele Co
misiei juridice, a prezentat Ra
portul acestei comisii asupra 
proiectului de lege pentru modi
ficarea Legii nr. 20 din 9 decem
brie 1967, privind organizarea și 
funcționarea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Proiectul de lege, discutat pe 
articole și supus în întregime vo
tului deputaților, a fost adoptat 
prin vot secret cu bile.

Tovarășul Ștefan Voitec a a- 
nunțat pe deputați că a primit 
din partea tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer scrisoarea cu privire 
la depunerea mandatului Consi
liului de Miniștri. în scrisoare se 
arată că în conformitate cu pre
vederile Constituției, potrivit că
rora Marea Adunare Națională 
alege Consiliul de Miniștri pe 
durata noii legislaturi, în prima 
sa sesiune, Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
își depune mandatul pe care l-a 
primit de la Marea Adunare Na
țională în c.ea de-a V-a legisla
tură.

Marea Adunare Națională a a- 
probat depunerea mandatului 
Consiliului de Miniștri.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: Ple
nara Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și ple
nara Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste au hotă- 
rît să propună pentru funcția de 
președinte al Consiliului de Mi
niștri pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

în ședința de joi Consiliul de 
Stat a analizat această propu
nere, și-a însușit-o și supune 
Marii Adunări Naționale inves
tirea în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri a tovară
șului Ion Gheorghe Maurer.

Propunerea făcută a fost pri
mită cu aplauze prelungite de 
deputați și invitați.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a rostit o cuvîntare și a pre
zentat lista guvernului.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate, prin vot 
secret, guvernul Republicii Socia
liste România.

Rezultatul votului a fost primit 
cu vii aplauze.

La propunerea Biroului M.A.N,. 
Marea Adunare Națională a ales 
prin vot secret Tribunalul Suprem 
al Republicii Socialiste România. 
Președinte al Tribunalului Su
prem a fost ales tovarășul Emi- 
lian Nucescu.

Marea Adunare Națională a 
ales, de asemenea, prin vot se
cret, la propunerea Biroului 
M.A.N. ca procuror general al 
Republicii Socialiste România pe 
tovarășul Augustin Alexa.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpresj



PAGINA 4 SClNTEIA - vineri 14 martie 1969

SESIUHEĂ MARII ADUNĂRI NAȚIONALE2»

Complexitatea și aaitatea

Raportul Comisiei alese de Marea 
Adunare Națională privind proiectul 

de lege pentru modificarea unor articole 
din Regulamentul de funcționare 

a Marii Adunări Naționale

„Comisiile stabilesc cine va sus
ține raportul lor, după caz, în fața 
Marii Adunări Naționale sau a 
Consiliului de Stat".

10. Art. 40 va avea următorul 
cuprins :

„Art. 40. — Cînd o comisie so
cotește că o lucrare ce i-a fost tri
misă este de competența altei co
misii, va solicita, după caz, Birou
lui Marii Adunări Naționale sau 
Consiliului de Stat, ca lucrarea să 
fie înaintată acelei comisii.

De asemenea, o comisie poate

solicita Biroului Marii Adunări Na
ționale ori Consiliului de Stat ca 
și o altă comisie să-și dea avizul 
asupra lucrării.

Dacă o comisie socotește necesar 
să avizeze asupra unei lucrări su
puse Marii Adunări Naționale, ea 
poate solicita Biroului Marii 
Adunări Naționale ca lucrarea sți-i 
fie trimisă pentru aviz".

Art. II. — Regulamentul de func
ționare a Marii Adunări Naționale, 
cu modificările aduse prin pre
zenta lege, se va republica.

ideii de valorificare
îb cercetarea științifică

(Urmare din pag. a III-a)

trau în competența comisiei eco- 
nomico-financiare, să constituie 
obiectul unei noi comisii perma
nente, ce se propune a se înființa, 
prin modificarea art. 22, și anume 
comisia pentru industrie, construc
ții și transporturi.

Totodată, prin același articol, se 
precizează competențele actuale 
sau mai largi ale altor comisii, fapt 
exprimat și de modificările aduse 
denumirii lor. Astfel, Comisia pen
tru cultură și învățămînt urmează 
a se denumi Comisia pentru învă
țămînt, știință și cultură ; Comisia 
pentru sănătate, prevederi și asi
gurări sociale urmează a se de
numi Comisia pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale, iar Co
misia administrativă urmează a se 
denumi Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de stat.

Asigurarea desfășurării unei 
munci sistematice, permanente și

multilaterale de către aceste co
misii face necesar, după cum s-a 
subliniat în hotărîrea recentei Ple
nare a C.C. al partidului, ca unele 
comisii să fie conduse de pre
ședinți, cu muncă permanentă, sa
larizați. In acest scop, s-a prevă
zut completarea art. 31 din Regu
lament.

Proiectul de lege prevede, de a- 
semenea, punerea de acord a arti
colelor 39 și 40 din Regulament, cu 
modificările menționate pînă a- 
cum.

Toate modificările ce urmează a 
fi aduse Regulamentului de func
ționare a Marii Adunări Naționale, 
și care v-au fost expuse, au drept 
scop să asigure aplicarea și înfăp
tuirea noilor dispoziții constituțio
nale în activitatea Marii Adunări 
Naționale și a comisiilor sale per
manente, motiv pentru care comi
sia aleasă de dv. vă roagă să a- 
doptați proiectul de lege în forma 
în care v-a fost înfățișat.

Raportul Comisiei juridice asupra 
proiectului de lege pentru modificarea 
legii privind organizarea și funcționarea 

Consiliului de Miniștri 
PREZENTAT DE DEPUTATUL TRAIAN IONAȘCU

Iffi ram NMKUH UNOR
«OU DII REGULAMENTUL

DE FUNCȚKIAAIIL
L MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Comisia juridică, întrunită în 
ședință în ziua de 13 martie 1969, 
luînd în dezbatere proiectul de 
lege pentru modificarea legii nr. 
20 din 9 decembrie 1967 privind 
organizarea și funcționarea Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a constatat că 
el urmărește să pună de acord a- 
ceastă lege cu două măsuri, a că
ror importanță a fost subliniată 
la Plenara din 11 martie 1969 a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Una din aceste măsuri, menită 
să perfecționeze cadrele organi
zatorice necesare pentru a se a- 
sigura creșterea rolului Marii A- 
dunări Naționale și al Consiliului 
de Stat, iar, prin aceasta, să ri
dice la un nivel tot mai înalt 
munca de conducere pe linie de 
stat în societatea noastră, este 
trecerea Consiliului Economic sub 
conducerea Consiliului de Stat. 
Cum pînă în prezent, potrivit le
gii a cărei modificare se propune, 
Președintele Consiliului Economic 
făcea parte din Consiliul de Mi
niștri și participa la ședințele a-

cestui organ, este firesc să se re
nunțe la aceste prevederi, pentru 
a se face posibilă reglementarea 
poziției noi pe care Consiliul E- 
conomic o va avea față de Con
siliul de Stat.

A doua măsură, a cărei reali
zare constituie o sarcină trasată 
de Plenara din 11 martie 1969 a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, este reorganiza
rea Comitetului pentru probleme 
de organizare și salarizare. In- 
trucît, în funcție de această .reor
ganizare, președintele acestui co
mitet urmează să nu mai facă 
parte din Consiliul de Miniștri, 
prin proiectul de lege se propune 
o modificare corespunzătoare a 
art. 6 din legea nr. 20/1967.

Avînd în vedere că proiectul de 
lege are ca scop adaptarea legii 
nr. 20/1967 la unele importante 
măsuri de perfecționare a struc
turii și activității aparatului nos
tru de stat, ce sînt în curs de în
făptuire, Comisia juridică propu
ne ca Marea Adunare Națională 
să-1 adopte în forma în care a 
fost înfățișat.

' Marea Adunare Națională adop
tă prezenta lege.

Art I. — Articolele 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 31, 39 și 40. din Regula
mentul de funcționare a Marii 
Adunări Naționale se modifică 
Supă cum urmează 1

1. La art 21, după alineatul 3, se 
adaugă un nou alineat — alineatul 
4 — cu următorul cuprins i

„La cererea Biroului Marii 
Adunări Naționale, Comisia consti
tuțională întocmește și prezintă 
rapoarte și asupra proiectelor de 
legi. De asemenea, la cererea Con
siliului de Stat, întocmește și pre
zintă acestuia rapoarte asupra pro
iectelor de decrete cuprinzînd 
norme cu putere de lege“.

2. Art 22 va avea următorul cu
prins :

„Art. 22. — Pentru pregătirea 
celorlalte lucrări ale sale. Marea 
Adunare Națională alege, de ase
menea, în prima sesiune a legisla
turii și pentru întreaga durată a 
acesteia, următoarele comisii per
manente :

— Comisia economico-finan- 
ciară ;

— Comisia pentru industrie, con
strucții și transporturi ;

— Comisia pentru agricultură și 
silvicultură ;

— Comisia pentru învățămînt, 
știință și cultură ;

— Comisia pentru sănătate, mun
că și asigurări sociale ;

— Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de stat;

— Comisia pentru problemele de 
apărare;

— Comisia pentru politica ex
ternă ; .

— Comisia juridică."
3. Art. 23 va avea următorul cu

prins i
„Art. 23. — Comisiile permanen

te sînt alcătuite dintr-un număr 
impar de membri, între 19 și 35“.

4. Art. 25 va avea următorul cu
prins :

„Art. 25. — Comisiile permanen
te menționate la art. 22 exami
nează și dezbat, din însărcinarea 
Marii Adunări Naționale sau a 
Consiliului de Stat, proiecte de 
legi, de decrete, de hotărîri sau de 
alte acte ce urmează a fi adoptate, 
precum și orice alte probleme".

5. Ari. 26 va avea următorul cu
prins :

„Art. 26 — De asemenea, din în
sărcinarea Marii Adunări Naționa
le sau a Consiliului de Stat, comi
siile permanente pot asculta, pe
riodic sau pe probleme, fiecare po
trivit competenței sale, rapoarte 
ale conducătorilor oricăror organe 
ale administrației de stat, ale Tri
bunalului Suprem și ale Procu
raturii, asupra activității acestor or
gane, precum și ale președinților 
comitetelor executive ale consilii
lor populare asupra activității aces
tor consilii și analizează modul în 
care organele menționate înfăptu
iesc politica Partidului Comunist 
Român și asigură aplicarea legii".

6. Art. 28 devine art. 27 cu ur
mătorul cuprins :

„Art. 27. — Comisiile întocmesc, 
după caz, rapoarte, avize sau 
propuneri în legătură cu toate 
problemele menționate în ar
ticolele 25 și 26, pe care le supun 
Marii Adunări Naționale sau Con
siliului de Stat".

7. Art. 27 devine art. 28 cu ace
lași cuprins.

8. Art. 31 se completează cu un 
nou alineat — alineatul 2 — cu ur
mătorul cuprins :

„Președinții unor comisii vor 
desfășura muncă permanentă, fiind 
salarizați".

9. Art. 39, alineatul 2 va avea ur
mătorul cuprins 1

LEGE PENTRU MODIFICAREA LEGII 
i. ZO DEN 9 DECEMBRIE 1967 

PRIVII ORGANIZAREA
SI FUNCȚIONAREA

DE MINIȘTRI AL REPUBLICII
SOCIALISTE BOMÂNIA

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Articol unic. — Legea nr. 20 din 
9 decembrie 1967 privind organi
zarea și funcționarea Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România se modifică după cum 
urmează :

1. Articolul 6 va avea următorul 
cuprins :

„Art. 6. — Consiliul de Miniștri 
se compune din: președintele 
Consiliului de Miniștri; prim-vice- 
președintele și vicepreședinții Con
siliului de Miniștri; miniștri, pre
cum și președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, președintele 
Comjțetului pentru Prețuri, pre
ședintele Comitetului pentru Pro
blemele Administrației Locale, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, președin
tele Consiliului Superior al Agri
culturii și președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă.

Din Consiliul de Miniștri fac 
parte, de asemenea, în calitate de 
miniștri, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor și președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție; primul secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist face parte din 
Consiliul de Miniștri în calitate de 
ministru pentru problemele tine
retului".

2. Articolul 7 va avea următorul 
cuprins :

„Art. 7. — Președintele, prim- 
vicepreședintele și vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri alcătuiesc 
Biroul permanent al Consiliului de 
Miniștri.

La lucrările Biroului permanent 
al Consiliului de Miniștri participă 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării și ministrul finanțe
lor".

3. Articolul 9 se abrogă.

Crearea unui sistem eficient de va
lorificare a cercetării științifice — 
în plan teoretic, științific și mai ales 
practic, aplicativ — apare în pre
zent ca o condiție indispensabilă 
în rentabilizarea grabnică a activi
tății științifice pe plan național. Ba

tt zîndu-se în primul rînd pe cerințele 
economiei și științei proprii, por- 

! nind de la posibilitățile oferite de
■ diferitele teme și soluții majore fur

nizate de rețeaua națională de cer
cetare, un astfel de sistem trebuie să

i reflecte implicit și exigențele și pd- 
; sibilitățile complexe ale procesului 

de aplicare însuși.
Experiența științei și tehnicii con

temporane, practica cercetării pro
prii indică direcțiile multiple spre 
care se orientează astăzi acțiunile 
de valorificare. Astfel, fără a sub
estima rolul decisiv al aplicării solu- 

I ției științifice — aspect final hotă- 
; rîtor al valorificării — trebuie să 

arătăm că fructificarea unei cerce
tări se poate desfășura, uneori con
comitent, și pe alte planuri : rezul- 

i țațele cu caracter fundamental pot 
i fi fructificate Ia nivel aplicativ î so

luțiile aplicative, la rîndul lor — 
în multiple cercetări de dezvoltare 
și asimilare De asemenea, există 
posibilitatea de a promova noile 
soluții fie prin comunicări în con
grese, sau articole în publicațiile de 
specialitate, fie spre transferul ex
perienței și rezultatelor spre dome
nii învecinate, fie prin schimbul in- 

i ternațional de licențe și brevete. Pe 
de altă parte, chiar dacă pornește 
de la rezolvarea unei nevoi, precise, 

i concrete, soluția științifică oferă as- 
i tăzi — teoretic și practic — de obi

cei, numeroase alte posibilități de 
j utilizare, în același domeniu sau în 

El sectoare învecinate ale științei și
■ producției. Ultimii ani au marcat 

și în țara noastră realizarea unor 
progrese meritorii în cristalizarea 
unui sistem corespunzător de valo
rificare a cercetărilor. Trebuie men-

i ționată, în mod deosebit, crearea, în- 
cepînd cu acest an, a unui plan de 

M valorificare, ca secțiune insepara
bilă a planului de stat de cercetare 
științifică.

Dar, după părerea mea, există încă 
multiple posibilități de perfecționare 
și sporire a eficienței sistemului de 
valorificare în viitor. Se constată 
că, în momentul de față, pu- 
nîndu-se accentul în mod fi
resc pe aplicarea practică, preocu
pare cu o pondere mereu sporită în 
actuala etapă de dezvoltare a econo
miei noastre, acest aspect este u- 
neori tratat oarecum în sine, rupt de 
implicațiile și activitățile de valori
ficare anterioare. Practic, ne stră
duim să asimilăm cît mai rapid în 
fabrici și uzine soluțiile dobindite, 
neglijînd însă preocupările legate de 
înregistrarea și brevetarea acestora 
în țară și străinătate. Ba mai mult, 
uneori, această lipsă de grijă se ex
tinde și asupra soluțiilor valoroase 
încă neaplicate. Astfel că, în pre- 

Izent. valorificarea prin brevete șl 
licențe a rezultatelor proprii este 
o cale încă insuficient folosită în 
știința noastră. De asemenea, cred 
că oferă încă multe posibilități de 
creștere a randamentului valorifică
rii și o mai intensă fructificare a 
soluțiilor de nivel fundamental, în 
cercetări cu specific aplicativ. Sînt 
cazuri cînd existența unei colaborări 
directe și mai strînse între specia
liștii care abordează la nivel funda
mental o temă și cei care o vor 
prelua în cercetări cu caracter apli
cativ oferă posibilitatea obținerii 
grabnice a unor soluții mai bune, 
apte de a fi valorificate operativ, 
pe un plan cît mai larg. Strîngerea 
legăturilor colectivului nostru — In
stitutul de cercetări și proiectări 
pentru industria electrotehnică — cu 

: grupul de cercetători de la Institutul 
de energetică al Academiei, preocu
pați de studiul tensiunilor înalte, 
permite nu numai grăbirea ritmului 

; de desfășurare a cercetărilor aces
tora (noi le vom furniza chiar un 
aparat devenit indispensabil — ge
neratorul de impuls și tensiune), dar, 
credem, și o valorificare complexă 
la nivel aplicativ a rezultatelor fun
damentale : prin folosirea aspec
telor constructive elucidate, prin 

! preluarea unor metodologii de cal
cul.

Nu este mai puțin adevărat că șl
■ unele soluții aplicative pot fi valo

rificate mai larg la nivel fundamen- 
i tal. Astfel, cercetările legate de con- 
! strucția echipamentelor pentru ten- 
i siune foarte înaltă impun, printre 
ș altele, rezolvarea la nivel teoretic 

a unor teme de cel mai larg interes

Dr. ing. Florin TĂNĂSESCU 
secretar științific la Institutul 

de cercetări și proiectări 
pentru industria electrotehnică

științific șl economic : propagarea 
supratensiunilor prin aparatele și e- 
chipamentele legate la rețea, „reac
ția" lor cu rețeaua, comportarea izo
lațiilor la intensități de cîmp radi
cale. Alte cercetări aplicative pot 
sugera cercetătorilor fizicieni, chi- 
miști, metalurgi teme legate de cla
rificarea unor fenomene specifice 
îmbătrîniril izolațiilor, privind pro
cesul de stingere a arcului elec
tric la aparatele de deconectare ce 
funcționează în curent alternativ 
sau continuu. In prezent, circulă încă 
sporadic astfel de influente reci
proce între aceste nivele importante 
ale cercetării științifice contempo
rane — aspect ce nu trebuie neglijat 
în conceperea unui cadru cît mai 
adecvat de desfășurare și valorifi
care a cercetărilor.

Dar, abordînd asemenea elemente 
ce reflectă complexitatea extremă a 
valorificării cercetării științifice as
tăzi, țin să subliniez cerința majoră

puncte de vedere

de a pune la dispoziția practicii so
luțiile cele mai utile, care să poată 
oferi industriei piste multiple de a- 
plicare eficientă. Criticînd „parale
lismele inutile", care duc la pierderi 
de timp, bani, materiale, la irosirea 
eforturilor unor specialiști, trebuie 
ca acest fenomen să fie înțeles cît 
mai exact. Atunci cînd este cazul — 
pe teme de mare urgență și impor
tantă pentru economia națională — 
poate deveni necesar să inițiem și u- 
nele cercetări în paralel, efectuate de 
colective diferite, în scopul de a oferi 
economici cît mai grabnio posibilita
tea de a alege, din mai multe va
riante, soluția cea mai rentabilă. In 
ceea ce ne privește, am urmărit, de 
exemplu, în două variante, crearea 
echipamentelor automatizate pentru 
bateriile de condensatoare, ceea ce 
a dus. în final, la obținerea unei so
luții care corespundea cu adevărat 
cerințelor economice actuale, nivelu
lui anului 1970 al problemei pe plan 
mondial, prin aplicarea ei recupe- 
rîndu-se, credem, și eforturile chel
tuite pentru conturarea celeilalte 
variante. Teama de orice fel de pa
ralelism — chiar de cel util — face 
ca industria să fie pusă în prezent, 
de cele mai multe ori. în situația de 
a prelua și folosi orice soluție ofe
rită de cercetare, chiar dacă aceasta 
nu se ridică la nivelul cerințelor.

Elasticitatea sistemului de valori
ficare trebuie să fie prezentă cu atît 
mai mult în fazele de aplicare prac
tică a rezultatelor, pentru a obține 
maximum de randament. Insuficien
ta preocupare de a urmări soluțiile 
în fazele de aplicare, după ce nevoia 
concretă care le-a impus a fost re
zolvată, face ca unele cercetări să 
fie exploatate doar parțial. Este 
vorba, în primul rînd, de neglijarea 
extinderii utilizărilor respectivei so
luții la rezolvarea altor cerințe, din 
aceeași întreprindere sau din fabrici 
și uzine apropiate ca profil, uneori 
chiar din domenii învecinate. Pentru 
exemplificare, mă voi referi la cer
cetările privind elaborarea unor 
descărcătoare de înaltă tensiune, 
destinate protecției liniilor aeriene 
de transport împotriva descărcărilor 
atmosferice. Rezultatele acestora au 
valabilitate nu numai în terenul 
vizat inițial, ci și, de pildă, în indus
tria producerii hîrtiei. Totodată, ur
mărirea mai atentă a unor soluții în 
fazele de aplicare poate genera noi 
teme și cercetări importante. Prin a- 
plicarea industrială a noilor soluții 
privind înregistrarea și măsurarea 
descărcărilor parțiale, noi am ajuns 
la abordarea altor teme : aplica
rea plasmei în electrotehnică, stu
diul depunerilor protectoare pe anu
mite suprafețe metalice sau izolante.

Uneori chiar cercetătorii se preo
cupă încă insuficient de urmărirea 
soluțiilor lor, după ce acestea au fost 
preluate de industrie, cînd pot apă-

rea posibilități numeroase de rezol
vare optimă, mai economică, a unor 
cerințe importante. Există cazuri 
care atestă că asemenea posibilități 
nu sînt fructificate în prezent nici 
cînd apar șl sînt evidente în dome
nii de cercetare învecinate. Prin 
profilul său, institutul nostru oferă 
multor sectoare de cercetare soluții 
și rezolvări prețioase. E firesc să ne 
așteptăm la reciprocitate. Totuși, în 
momentul de față, deși ne-ar fi de 
un real folos, cercetătorii din alte 
domenii nu trec la abordarea unor 
probleme de protecție, izolație și 
vopsire a instalațiilor pe care le pro
ducem. Ne-ar ajuta mult și produ
cerea unor uleiuri clorurate — pen
tru care există bază materială de 
cercetare și posibilități de producere 
la Combinatul chimic Borzești — dar 
pe care continuăm să le importăm de 
ani de zile, la sume apreciabile.

Asemenea situații se datorează șl 
lipsei unor relații strînse, perma
nente, între un institut ca al nostru 
și un altul similar din domeniul 
chimiei, de pildă, cu care se inter
ferează frecvent cercetările noastre. 
O dovedește și problema acută, dar 
încă ignorată în cercetarea noastră 
tehnică, a uleiului de transformator. 
Nivelul lui de rafinare condițio
nează esențial durata de exploa
tare a echipamentului în care este 
folosit. Dar în vreme ce noi nu-L 
prelucrăm la gradul de rafinare rz 
cesar, menținînd durata lui de . f 
loslre în instalație la numai 6—îtt 
ani, după care este înlocuit, alți 
specialiști, din străinătate, pe baza 
uleiurilor noastre sau a altora cu 
caracteristici chiar mai slabe, reu
șesc să asigure o durată de folosire 
de peste 30 de ani. O simplă perfec
ționare a tehnologiei, care n-ar mări 
decît cu cel mult 500 lei valoarea to
nei de ulei, ar permite realizarea 
unor beneficii considerabile, de sute 
de mii, de milioane de lei 
anual, la nivelul întregii economii.

Colaborarea cercetătorilor și spe
cialiștilor din producție în fazele de 
valorificare cred că ar fi mai efi
cientă dacă în cadrul unităților mari 
de cercetare ar exista și colective 
profilate pe valorificarea și urmă
rirea aplicării cercetărilor. De ase
menea, ar fi util să se acorde mai 
multă atenție întăririi atelierelor de 
prototipuri din uzine și fabrici unde 
există uneori mai puțini specialiști 
axați pe dezvoltarea produselor de
cît în institutele de cercetări.

Sînt cîteva dintre aspectele care 
reflectă, după părerea mea, diversi
tatea problemelor actuale ale fructi
ficării cercetării științifice ce se im
pun a fi avute în vedere și în struc-- 
turarea unui sistem național de va
lorificare eficient.

(Urmare din pag. I)

liulul Național al Frontului Unității Socialiste 
exprimă încrederea nețărmurită în partid, în poli
tica sa, politică a întregului popor, demonstrează 
faptul că partidul nostru comunist e urmat de toți 
oamenii muncii, de toți cetățenii țării care mun
cesc cu entuziasm pentru înflorirea României so
cialiste.

Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale 
poartă amprenta atmosferei de entuziasm, de devo
tament față de partid, care a caracterizat întreaga 
campanie electorală. Intensa activitate politică din 
perioada premergătoare alegerilor de la 2 martie 
a oglindit cu putere dezvoltarea și perfecționarea 
democrației noastre socialiste, a exprimat progre
sele obținute în această privință în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului, datorită grijii și 
preocupării consecvente a conducerii partidului.

Cei 465 de deputați care alcătuiesc Marea Adu
nare Națională sînt împuterniciții întregii noastre 
națiuni, cei cărora peste 13 000 000 de alegători 
le-au încredințat mandatul de a dezbate și a hotărî 
în forul suprem al statului asupra problemelor 
esențiale care condiționează mersul înainte al ță
rii, dezvoltarea sa multilaterală, creșterea bunăstă
rii întregului popor.

Acest spirit de profundă răspundere pentru dez
voltarea continuă a democrației socialiste, pentru 
perfecționarea organizării societății noastre, pen
tru ca formele organizatorice stabilite să cores
pundă cerințelor noi ale vieții sociale, se mani
festă cu pregnanță și în actuala sesiune a Marii 
Adunări Naționale. Ordinea de zi a sesiunii re
flectă întru totul acest spirit, și astfel trebuie în
țelese modificările aduse unor articole din Consti
tuția țării în legătură cu perfecționarea activității 
Marii Adunări Naționale și crearea condițiilor pen
tru îndeplinirea Ia un nivel și mai înalt a atribu
țiilor ce revin Consiliului de Stat, precum și Con
siliului de Miniștri.

Marea Adunare Națională
a luat hotărîri de importanță majoră,

Intr-o deplină unanimitate
Prin hotărîrile adoptate și cele care sînt încă în 

dezbatere se urmărește sporirea continuă a rolului 
Consiliului de Stat de a exercita, în intervalul 
dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, controlul 
asupra aplicării legilor țării, asupra activității 
Consiliului de Miniștri, a ministerelor și celorlalte 
organe centrale ale administrației de stat, asupra 
activității Procuraturii, Tribunalului Suprem și 
consiliilor populare.

în legătură cu aceasta, pe ordinea de zi a sesiu
nii se află și proiectul de lege cu privire la orga
nizarea și funcționarea Consiliului Economic, ca 
organ de partid și de stat, subordonat Comitetului 
Central al P.C.R. și Consiliului de Stat, care are 
sarcina de a desfășura o activitate permanentă de 
control asupra modului cum îndeplinesc ministe
rele și celelalte organe centrale ale administrației 
de stat, precum și consiliile populare politica eco
nomică a partidului.

Potrivit hotărîrii recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
Consiliul Economic urmează să elaboreze studii și 
analize cu privire la dezvoltarea economiei națio

nale, să participe la soluționarea problemelor care 
privesc organizarea științifică a producției, per
fecționarea conducerii și planificării întregii eco
nomii naționale, creșterea nivelului de trai al ma
selor.

După cum se știe, plenara C.C. al P.C.R. a ho- 
tărît. de asemenea, trecerea Ministerului învăță- 
mîntului de sub îndrumarea directă a Secretaria
tului Comitetului Central al P.C.R. sub aceea a 
Consiliului de Miniștri, care va avea sarcina de a 
rezolva problemele legate de înfăptuirea progra
mului stabilit de partid cu privire la perfecțio
narea întregului sistem de învățămînt din țara 
noastră ; trecerea sub îndrumarea directă a Con
siliului de Miniștri a Ministerului Afacerilor In
terne, căruia îi revine sarcina de a asigura ordinea 
publică, respectarea legalității socialiste și a prin
cipiilor etice ale societății noastre, reglementarea 
circulației; reorganizarea Comitetului pentru 
problemele administrației locale, creîndu-se 
un organism cu largi atribuții în condu
cerea industriei locale, a activității economice, de

construcții, de aprovizionare cu materiale a consi
liilor populare județene, soluționarea problemelor 
îndrumării generale a consiliilor populare trecînd 
în competența Consiliului de Stat ; redistribuirea 
sarcinilor Comitetului pentru probleme de organi
zare și salarizare prin crearea unui institut central 
de studiu al conducerii economiei, al organizării 
muncii și de pregătire a cadrelor economice, precum 
și a unui organism care să se ocupe în continuare 
de problemele salarizării, ambele organe lucrînd 
sub îndrumarea unor ministere existente.

Importante legi au fost adoptate în ședința de 
ieri a parlamentului țării pentru sporirea rolului 
ce revine Marii Adunări Naționale în analizarea, 
dezbaterea și adoptarea legilor și a hotărîrilor care 
privesc bunul mers al activității generale a sta
tului, a operei de construcție socialistă. în această 
privință, ca o expresie a dezvoltării democrației 
în viața noastră parlamentară, o însemnătate deo
sebită au hotărîrile privind perfecționarea activi
tății comisiilor permanente ale Marii Adunări Na
ționale, acestora revenindu-le sarcina să exa
mineze și să dezbată proiecte de legi, de de
crete, hotărîri și alte acte cu caracter statal, care 
intră în competența organelor supreme ale țării, 
să exercite funcțiunea de control asupra modului 
în care se îndeplinesc hotărîrile partidului și sta
tului în diferite sectoare ale activității sociale.

Iată, așadar, ce gamă largă de probleme se află 
în atenția actualei sesiuni a Marii Adunări Națio
nale, înscriindu-se pe linia măsurilor adoptate de 
recenta plenară a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a activității generale a parti
dului nostru de perfecționare a vieții economice șl 
social-politice a țării.

Sesiunea ale cărei lucrări se desfășoară în aces
te zile, este urmărită cu un viu interes de toți oa
menii muncii, de întreaga opinie publică din țara 
noastră, care văd în hotărîrile sale un aport impor
tant la bunul mers al treburilor statului, la înflo
rirea societății noastre socialiste.

»
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teatre
e Filarmonica de stat „George 
Enescu* 1 (sala Ateneului) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : 
Enrique Garcia Asenio (Spania). 
Solistă : Cornelia Bronzetti.
o Opera Română : Giselle — 
19,30.
O Teatrul de Operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale- (sala Comedia) : Idiotul
— 19,30 ; (sala Studio) : Travesti
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș 
fără simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Nepotul lui Ra
meau — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Dansul morțll — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile 
de sassafras — 19,30 ; Fedra — 
20.
• Teatrul Mic : Iertarea — 20.
O Teatrul Giulești : Cursa de 
șoareci — 19,30.
e Teatrul ,,Barbu Delavrancea*  î 
Doamna de la Maxim — 20.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Ca- 
ragiaie" : Garderobierele ; Vin 
soldațli ; Există nervi — 17,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl 
păpușa — 17 ; (sala Academiei) : 
Băiatul șl vîntul — 17.
O Teatrul „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Cafeaua cu lapte de 
adio — 19,30.
O Circul de stat : Circul are 

Siuvîntul — 19,30.

10,30 — TV. pentru specialiști. 
Medicină (reluare). 11,00 — Pen
tru elevi : Consultații la limba 
română (clasa a VlII-a). 11,30 — 
Limba rusă. Lecția 45-a (relu
are). 12,00 — Limba spaniolă. 
Lecția 49. 12,30 — închiderea e- 
misiunii de dimineață. 17,30 — 
Telex TV. 17,35 — Actualitatea 
economică. 18,05 — Limba spa
niolă. Lecția 49 (reluare). 18,30 — 
La porțile cunoașterii — emisi
une pentru tineret. 19.00 — Tele
jurnalul de seară. 19,30 — In 
direct... înaintea celui de-al trei
lea gong. 20,00 — Film artistic : 
,,îndrăgostiți! din Marona“ — 
producție a studiourilor, din Re
publica Populară Polonă. 21,40
— Reflector. 21,55 — Mult e dulce 
șl frumoasă — emisiune de 
limbă română. 22,15 — Teleglob
— emisiune de călătorii geogra
fice. O duminică la Londra. 
22,35 — Varietăți muzicale. 22,50
— Telejurnalul de noapte. 23,05
— închiderea emisiunii.



SCINTEIA - vineri 14 martie 1969 PAGINA 5

ȘTIRI CULTURALE vremea

JJ

® LA SOFIA : BULGARIA-ROMANIA, LA SABIE

în sala de la „23 August

CONCURS
UNIVERSITAR
DE ATLETISM

ss
■>

artistic
• •

e La est do Eden : PATRIA — 10 ; 12,45 ; 15,15 ; 18 ; 
20,30.
o Pentru Încă puțini dolari : REPUBLICA — 8 ; 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ;
13.15 ; 16 ; 18,30 ; 21, SALA PALATULUI — 19.30 (seria 
de bilete — 2756).
• Pașa : LUCEAFĂRUL — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,30, FESTIVAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Casa mamei noastre: VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Primul invățator : CENTRAL — 11 ; 19.
o Cuțitul în apă : CENTRAL — 9 ; 13 ; 15 ; 17 ; 21.
0 Expresul colonelului von Ryan : LUMINA — 8,30—13 
în continuare, MOȘILOR - 15.30 : 18, DOINA — 13,45 i 
16 ; 18,30 ; 20,45.
O In orașul „S" : MOȘILOR — 20,30.
e Vii și morți (ambele serii) : LUMINA — 15,45 ; 19,15. 
0 Dominika și prietenii el : DOINA — 9—12 în con
tinuare.
0 Feroviarul : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30. 
0 Un om pentru eternitate : UNION — 15,30; 18; 20,30.
0 Țara duhurilor din Mările Sudului : TIMPURI NOI 
— 9—21 în continuare.

0 Rols Royce-ul galben : FEROVIAR — 8,30—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 21. EXCELSIOR — 9,45; 12,15; 14,45;
17.15 ; 19,45, MELODIA - 10; 13; 15,30 ;' 18 ; 20.30. 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 „...Apoi s-a născut legenda" : GRIVIȚA — 9; 11.15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, ARTA — 9—15.45 în continuare : 
18 ; 20,15.
e Căderea Imperiului roman : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30 ; 19.
0 Astă seară mă distrez : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30. 
0 Feldmareșaia : DACIA — 8,15—16,30 în continuare ; 
18,45 ; 21, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17.30 ; 20.
• Bună ziua, contesă : BUCEGI — 9,30 ; 13 ; 15,30
20.30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 
MIORIȚA - 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20.30.
0 Judoka, agent secret : UNIREA - 15.30 ; 18.
0 Eu te-am iubit : UNIREA — 20,30.
0 Marele șarpe : LIRA — 15.30 : 18 ; 20.15. POPULAR —
15.30 ; 18.
0 Valea : POPULAR — 20.
0 Pantoful cenușăresel : COTROCENl — 16 ; 18 ; 20.
0 Becket : GIULEȘTI — 15,30 ; 19.
0 Acest pămînt este al meu : CRINGAȘI — 15.30 ; 18 ; 
20,15.
e Hombre : PACEA — 15,45 ; 19 ; 20,15.
0 Pensiune pentru holtei : VOLGA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Testamentul unui pașă : VIITORUL — 15,30 ; 18
20.30.
0 Planele mecanice : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
18.15 ; 20.30, FLAMURA

SPORT
Mîine, la Paris și Torino

con- 
tinerii' 
Bucu-

nă în fața publicului din Bucu
rești și Brașov cîteva spectacole 
reprezentative din repertoriul 
său: „Parazitul sau arta de a-și 
făuri norocul" de Schiller și „Ne
însemnatul" de Nestroy.

Cei aproape 150 de membri ai 
companiei teatrale vieneze au 
fost întîmpinați la sosirea pe ae
roportul Băneasa de reprezentanți 
ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, ai Asociației oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, ai Oficiului 

/de spectacole și turnee artistice, 
de colegi de la teatrele bucureș- 
tene. Au fost de față Eduard 
Tschop, ambasadorul Austriei la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★

Orchestra națională a Radiote- 
leviziunii franceze, care întreprin
de un turneu în țara noastră, a 
sosit joi seara la Timișoara. La 
aeroport, membrii orchestrei au 
fost salutați de reprezentanți ai 
vieții artistice și muzicale din lo
calitate. Orchestra va da la Ti
mișoara, Arad, Cluj și București 
o serie de concerte simfonice, care 
cuprind lucrări de Bizet, Debussy, 
Enescu etc.

(Agerpres)

Mîine este o zi de gală pen
tru floreta europeană, echi
pele campioane ale continen
tului disputîndu-și finalele 
„C.C.E.* *.  atît la băieți, cît și 
la fete.

Publicul românesc, care prețu
iește tezaurul artistic al Italiei, are 
prilejul de noi satisfacții, vizitând 
expoziția de desene napolitane din 
secolele XVII și XVIII, deschisă 
joi în sălile Muzeului de Artă al 
Republicii Socialiste România. Ex
poziția, organizată sub auspiciile 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, în colaborare cu Di
recția Galeriilor de artă din Cam
pania, oferă o perspectivă asupra 
climatului artistic al barocului ita- 
?' n.

importanța acestei manifestări a 
^.ost relevată în cuvîntul la verni
saj de criticul de artă Constantin 
Suter, de ambasadorul Italiei la 
București, Niccolo Moscato, și de 
prof. Italo Faldi, director al Ga
leriei naționale de artă antică din 
Roma, comisarul expoziției.

Asistența, în care se aflau Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte al 
C.S.C.A., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, nu
meroși oameni de cultură și artă, 
precum și membri ai corpului di
plomatic, a vizitat cu interes ex
poziția.

★

Colectivul Burgtheater-ulul — 
renumitul teatru vienez — a sosit 
joi în Capitală, urmînd să susți

Noua sală de sport din incinta 
Parcului sportiv „23 August" din Ca
pitală va găzdui în zilele de sîmbătă 
15 și duminică 16 martie întrecerile 
concursului republican universitar 
de atletism. La această competiție 
vor participa atlete și atleți din 10 
centre universitare ale tării.

Sîmbătă, programul va începe Ia 
ora 15,00, iar duminică la ora 9,30.

La patinoarul artificial din Parcul 
sportiv „23 August" s-a încheiat a- 
seară cea de-a 3-a ediție a „Cupei 
orașului București" la patinaj artis
tic. în competiția băieților, pe pri
mul loc s-a clasat polonezul Jasek 
Tascher cu 654,6 puncte, urmat de 
M. Greiner (R.D.G.) — 643,5 puncte, 
O. Goga (România) 601,3 puncte, S. 
Levin (R.S.F.S. Rusă) 576,3 puncte 
etc. La fete, victoria a revenit pa
tinatoarei Elisabeta Lucynska (Po
lonia) — 654,6 puncte, urmată de 
Stefi Knoll (R.D.G.) - 639,2 punc
te, Pia Maria Linden (Finlanda) 622,1 
puncte, Doina Mitricică (România) 
618,9 puncte. După terminarea în
trecerilor, a avut loc o reușită de
monstrație la care și-au dat 
cursul campionii României și 
competitori ai „Cupei orașului 
iești".

Clubul Steaua reprezintă 
țara noastră, atît In competi
ția masculină, cît și în cea 
feminină.

Pentru finala masculină, care 
se va desfășura la Paris, în 
sala Coubertin, Steaua a de
plasat o echipă din care face 
parte, desigur, și campionul 
olimpic Ionel Drîmbă. „Anul 
trecut, ne-a declarat el, am 
obținut în aceeași competiție 
locul al doilea. Acum, eu îm
preună cu Țiu, Falb, Bunicelul 
și Ardeleanu vrem să realizăm 
cel puțin același lucru. Lupta

Marea surpriza
■ După cum s-a mai anuntat. în 

sferturile de finală ale ..Cupei 
campionilor europeni" la fotbal, e- 
chipa A.C. Milano a învins la Glas
gow cu 1—0 (1—0) formația locală 
Celtic, calificîndu-se pentru semifi
nalele competiției (în primul ioc 
cele două echipe terminaseră la e- 
galitate : 0—0). Unicul punct al par
tidei a fost marcat în minutul 12 de 
Piero Prati. Jocul a fost urmărit de 
peste 75 000 de spectatori si s-a des
fășurat în nocturnă. Prati a înscris 
datorită unei areseli comise de fun
dașul Mcneil, căpitanul echipei gaz-

Ieri în țară : Vremea a conti
nuat să se încălzească. Cerul a 
fost variabil mai mult acoperit 
în vestul țării, unde temporar a 
plouat. In celelalte regiuni ceața 
a persistat o bună parte din zi. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus un 
grad la Adjud, Bacău și Bîrlad 
și plus 13 grade la Pîclișa și 
Medgidia. în București : Vre
mea s-a încălzit. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin în a 
doua parte a zilei. In cursul di
mineții s-a semnalat ceață. Vîn
tul a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 15, 16 și 17 martie. în țară : 
Vremea va fi în general umedă 
și Va continua să se încălzească 
ușor, mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea ploi lo
cale, mai. frecvente în jumătatea 
de nord a țării. • Vînt potrivit, 
predominînd- din sectorul ves
tic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 3 și plus 
7 grade, iar maximele între 6 și 
16 grade. Local ceață la începu
tul intervalului. în București : 
Vremea va fi în general umedă 
și va continua să se încălzească. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea ploi temporare. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară. Ceață la în
ceputul intervalului.

(ȚSKA 
(Dozsa

pentru titlul european se 
da între echipa noastră 
campioanele U.R.S.S. 
Moscova), Ungariei 
Budapesta) și Italiei (Scher- 
man Torino)’.

Floretistele de la Steaua au 
o misiune și mai grea : ele au 
de apărat titlul de campioane 
ale Europei, pe care l-au cu
cerit in ediția de anul trecut. 
Au făcut deplasarea la Tori
no Olga Szabo, Ileana Drîmbă, 
Ecaterina Stahl și Suzana Ar- 
deleanu.

în sfîrșit, tot mîine, la Sofia, 
se va desfășura un meci bila
teral'de sabie Bulgaria — Ro
mânia. Reprezentativa noasrra 
este alcătuită din Octavian 
Vintilă, Hariton Bădescu, 
Irimiciuc și Dan Popescu.

de la Glasgow
de. In continuare, fotbaliștii scoțieni 
au dominat mai mult, însă nu au 
■putut fructifica situațiile create. Ita
lienii au prezentat o formație fără 
Sormani si Traoattoni. accidentați,

Arbitrul spaniol Ortiz de Mendi- 
bil a condus următoarele formații

Celtic: Fallon. Craig. Gemmel. 
Clark (Auld). Mcneil. Brogan. 
Johnstone. Wallace. Chalmers. Mur
dock, Hughes.

A.C. Milano : Cudicini. Anquil- 
letti. Schnellinger 'Santini. Malde- 
ra. Malatrasi. Rosato. Hamrin (Ro- 
goni). Lodetti, Prati. Rivera. Scale.

TELEGRAME EXTERNE

SESIUNEA COMISIEI MIXTE 
DE COOPERARE ECONOMICĂ, 
INDUSTRIALĂ Șl TEHNICĂ 

INTRE ROMANIA Șl SUEDIA
STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 

Intre 11 și 13 martie 1969 a avut loc 
la Stockholm prima sesiune a co
misiei mixte, constituite conform 
acordului de cooperare economică, 
industrială și tehnică, semnat între 
România și Suedia în anul trecut. 
Delegația română a fost condusă de 
Gheorghe Dobra, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale pentru co
laborare și cooperare economică și 
tehnică. Delegația suedeză a fost 
condusă de G. Ryding, secretar ge
neral adjunct al Ministerului Aface
rilor Externe.

Delegațiile și-au exprimat dorința 
reciprocă de a dezvolta relațiile din
tre cele două țări și de a încuraja 
și facilita, în acest scop, diverse 
forme de cooperare în cadrul acor
dului din 9 aprilie 1963. Trecînd în 
revistă îndeplinirea acordului în pri
vința cooperării economice și indus
triale, comisia mixtă a constatat că 
s-au făcut pași constructivi, ca re
zultat al contactelor' dintre întreprin
derile industriale române și sue
deze. De asemenea, s-a constatat că 
dezvoltarea continuă a economiei ce
lor două țări oferă posibilități bune 
pentru adîncirea și întărirea coope
rării în viitor, în diverse domenii 
de activitate, în special în industrii
le minieră, metalurgică, chimică și 
de prelucrare a lemnului.

In discuțiile cu privire la coope
rarea științifică și tehnologică s-a 
subliniat că stabilirea de contacte 
prin intermediul comisiei mixte 
oferă o bază bună pentru colabo
rarea fructuoasă în viitor.

S-a căzut de acord ca viitoarea 
sesiune a comisiei mixte să aibă loc 
în România în trimestrul doi al anu
lui 1970.

★
Ambasadorul Republicii Socialiste 

România în Suedia, Eduard Mezin- 
cescu, a oferit un cocteil cu ocazia 
primei sesiuni a Comisiei mixte de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică între România și Suedia.

Scrisoarea 
reprezentantului 

României adresată 
secretarului general 

al O.N.U.
NEW YORK 13 (Agerpies). — Re

prezentantul permanent al României 
la Națiunile Unite a adresat o scrisoa
re secretarului general al O.N.U. în 
legătură cu poziția discriminatorie a 
Angliei, Franței și S.U.A. față de par
ticiparea celor două state germane la 
viața internațională

în scrisoare se reafirmă poziția 
României, potrivit căreia „una din 
realitățile istorice apărute și statorni
cite în urma celui de-al doilea război 
mondial este existența celor două 
state germane — Republica Demo
crată Germană și Republica Federală 
a Germaniei, Recunoașterea acestei 
realități este una din premisele abor
dării raționale și eficiente a proble
melor păcii și securității în Europa.

Republica Democrată Germană, 
stat independent și suveran, se afirmă 
ca un factor activ în viața internațio
nală, se arată în scrisoare. Guvernul 
său este singurul în drept să repre
zinte Republica Democrată Germană 
în relațiile internaționale".

Ambasadorul român 
în Kenya și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

NAIROBI 13 (Agerpres). — Am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Kenya, Ion Drîn- 
ceanu, a prezentat scrisorile de a- 
creditare președintelui Jomo Ke
nyatta.

Cu această ocazie, între președin
tele Kenyei și ambasadorul român 
a avut loc o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare au fost prezenți mi
nistrul kenyan de stat pentru afa
cerile externe, Mbiyu Koinange, și 
funcționari superiori din M.A.E.

Ambasadorul român a fost însoțit 
de membri ai ambasadei.

VIZITA ÎN TUNISIA
A PREȘEDINTELUI 

COMITETULUI DE STAT 
PENTRU CULTURĂ 

Șl ARTĂ
TUNIS 13 (Agerpres). — Dele

gația română, condusă de Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a so
sit la Tunis într-o vizită oficială, la 
invitația secretarului de stat al afa
cerilor culturale și informațiilor din 
Tunisia, Chadli Klibi. în cursul zi
lei de joi, Pompiliu Macovei a a- 
vut întrevederi cu Ahmed Ben Sa
lah. secretar de stat al planului, e- 
conomiei și educației naționale, și 
cu Chadli Klibi. Au fost abordate 
probleme referitoare la perspectiva 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
țări în diferite domenii de activitate 
culturală.

BELGRAD (Agerpres). — In cu- 
vîntarea rostită Ia cel de-al 
IX-lea Congres al U.C.I., tovară
șul IoSip Broz Tito, președintele 
U.C.I., a început prin a arăta că 
în fața congresului se află sarcini 
mari, pe care le-a impus viața eco
nomică, politică, culturală și în ge
neral viața socială a țării, care 
este tot mai dinamică.

Congresul nostru are loc într-o 
perioadă cînd situația în lume 
este foarte complicată. Țara noas
tră se străduiește în mod activ să 
contribuie tot mai mult la clarifi
carea acestei situații, Ia slăbirea 
încordării existente și la menține
rea păcii spre care tind în mod 
neabătut popoarele lumii.

Referindu-se, pe scurt, la unele 
probleme din domeniul politicii 
externe și al relațiilor internațio
nale, deoarece ele au fost tratate 
pe larg în raportul președintelui 
Tito „Probleme interne și interna
ționale actuale și rolul U.C.I. în 
cadrul sistemului socialist bazat pe 
autoconducere" pus la dispoziția 
delegaților în ajunul congresului, 
vorbitorul a spus : Pe de o parte, 
sîntem martorii unor cereri tot 
mai puternice de instaurare a u- 
nor asemenea relații între state 
care să poată asigura pacea și e- 
galitatea tuturora. Acest lucru s-a 
manifestat îndeosebi în politica și 
eforturile popoarelor și statelor din 
Africa, Asia și America Latină, 
însă nu numai la acestea. A spo
rit numărul țărilor care în pre
zent se străduiesc tot mai hotărît 
să li se recunoască rolul corespun
zător în viața internațională și să 
dezvolte relațiile lor cu alte state 
pe'baza egalității în drepturi.

Pe de altă parte, asemenea pro
cese pozitive întîmpină o rezisten
ță îndîrjită din partea forțelor im
perialismului și hegemonismului 
care recurg Ia folosirea forței și la 
diferite forme de presiune. îndeo
sebi asupra țărilor recent eliberate 
și a țărilor în curs de dezvoltare 
în general. De aceea, în relațiile 
internaționale s-a menținut în per
manență o stare de încordare, ceea 
ce a împiedicat rezolvarea proble
melor existente, iar în același timp 
a dus și la crearea unor noi fo
care de conflicte în diferite părți 
ale lumii.

în politica sa externă, Iugoslavia 
socialistă a militat întotdeauna 
pentru destinderea încordării inter
naționale și pentru înfăptuirea 
politicii de coexistență pașnică ac
tivă. Aplicînd în mod consecvent 
politica sa externă principială, 
Iugoslavia socialistă s-a angajat la 
maximum în cadrul O.N.U., al în
tâlnirilor internaționale și în alte 
părți, pentru rezolvarea pașnică a 
conflictelor internaționale, pe baza 
respectării principiilor independen
ței, egalității în drepturi și suve
ranității tuturor țărilor. Iugosla
via, a subliniat vorbitorul, va 
continua politica de pînă acum 
de colaborare cu toate țările, pe 
baza egalității în drepturi și a res
pectului reciproc, și va continua ac
țiunile care au drept scop destin
derea încordării în relațiile in
ternaționale. Călăuzindu-se după 
principiile colaborării pașnice și 
active cu toate țările, indiferent de 
deosebirile dintre sistemele sociale, 
Iugoslavia a obținut rezultate mari 
în dezvoltarea relațiilor cu multe 
țări din lumea întreagă.

în continuare, I. B. Tito a ară
tat că, deși în mișcarea muncito
rească internațională există des
tule probleme nerezolvate și di
ficultăți, totuși se poate constata 
că s-au întărit acele forțe din miș
cările revoluționare și progresiste 
care militează pentru relații bazate 
pe egalitate în drepturi între miș
cări și partide, pentru dreptul fie
cărui partid și fiecărei mișcări de 
a-și stabili programul și politica sa 
în concordanță cu interesele clasei 
muncitoare și ale poporului țării 
sale, ceea ce, a spus vorbitorul, 
sîntem convinși că este în intere
sul întăririi întregii mișcări mun
citorești internaționale. Orice în
cercare de a impune acestor par
tide și mișcări pozițiile unui par
tid sau stat, sau provenind din- 
tr-un centru, este în contradicție 
directă cu interesele dezvoltării 
socialismului și cu eforturile de 
instaurare a unei păci trainice în 
lume. Situîndu-se consecvent pe 
poziția colaborării cu toate par
tidele și mișcările pe baza egali
tății în drepturi, U.C.I. nu este de 
acord eu încercările avînd drept 
scop crearea unui nou centru in
ternațional care ar frîna dezvol
tarea revoluționară și ar împiedica 
inițiativa creatoare a unor partide 
comuniste și mișcări progresiste, 
învățămintele din trecut, îndeosebi 
experiența partidului nostru, ara
tă în mod suficient de clar con
secințele negative ale unor ase
menea relații în mișcarea munci
torească revoluționară internațio
nală.

Vreau să subliniez că dezvolta
rea noastră socială internă, ridi
carea nivelului de trai, îndeosebi 
succesele pe care le obținem în 
perfecționarea continuă a sistemu
lui socialist bazat pe autocondu
cere, politica consecventă de ega
litate în drepturi a popoarelor și 
întărirea unității comunității noa
stre socialiste reprezintă contribu
ția noastră cea mai eficace la în
tărirea mișcării revoluționare și 
progresiste internaționale.

Abordînd principalele aspecte 
ale dezvoltării interne a țării, pre
ședintele! U.C.I. a arătat că este ne
cesar să se acorde o atenție specia
lă în cadrul lucrărilor congresului 
problemelor economice. Ne aflăm 
în toiul aplicării reformei econo
mice și sociale, a spus I. B. Tito. 

Pînă în prezent, în înfăptuirea re
formei s-au obținut rezultate bune, 
dar ele ar fi putut fi și mai mari, 
dacă n-ar fi existat șovăieli și 
chiar rezistențe din partea unor 
comuniști. Au existat și alte slă
biciuni care au frînat înfăptuirea 
reformei, dar pe care le-am sesi
zat, și la acest congres trebuie să 
vorbim deschis despre ele, să a- 
doptăm poziții și hotărîri concrete.

Pentru ca pe viitor să putem 
înfăptui consecvent și fără ezi
tări concluziile pe care le vom 
adopta la acest congres, nu tre
buie să uităm, înainte de toate, 
că U.C.I. este o organizație re
voluționară, în care nu există loc 
pentru oportunism și indisciplină 
în înfăptuirea hotărîrilor adopta
te de majoritate în urma unei e- 
xaminări multilaterale.

Prin dezvoltarea democrației so
cialiste nu s-au redus, ci, dim
potrivă, au sporit rolul și răs
punderea Uniunii Comuniștilor. 
Desigur că în condiții modifica
te a fost necesar să se schimbe 
și formele și modul de acțiune. 
Reorganizarea U.C.I. a fost înfăp
tuită tocmai pentru ca ea să poa
tă, în cadrul relațiilor tot mai 
dezvoltate ale autoconducerii și in 
condițiile de desfășurare a unei 
activități economice intensive, 
să-și îndeplinească eficient sarci
nile. De aceea, trebuie să ne opu
nem energic tuturor celor care, 
în numele democrației socialiste, 
încearcă să diminueze rolul ideo
logic și politic conducător al 
U.C.I., ca și tuturor celor care 
concep reorganizarea ca și cum 
U.C.I. ar trebui să devină un fel 
de. club de discuții. Noi trebuie 
să întărim în rîndurile U.C.I. sim
țul răspunderii, atît ,al membrilor, 
cît și al organelor. Mai ales în a- 
ceastă privință au existat defi
ciențe, fenomene de lipsă de răs
pundere, arbitrariu, indisciplină.

Referindu-se la faptul că în pe
rioada dintre congresele VIII și IX 
ale U.C.I. au fost înfăptuite schim
bări profunde în sistemul social- 
economic și politic și s-a realizat 
un însemnat progres economic al 
țării, I. B. Tito a analizat proble
mele legate de trecerea treptată cu 
succes de la un mod extensiv de 
desfășurare a activității economice 
la un mod intensiv și lupta efi
cientă împotriva inflației, instabili
tății și creșterii prețurilor la pro
dusele de bază. Pentru dezvoltarea 
economică din perioada trecută, a 
arătat vorbitorul, care a fost într-o 
oarecare măsură mai lentă, este ca
racteristic și esențial faptul că ea 
a fost realizată în condițiile unor 
profunde schimbări în ce privește 
calitatea activității economice, res
pectiv în condițiile mult mai com
plexe de desfășurare a unei acti
vități economice mai rentabile, ale 
sporirii productivității muncii, lăr
girii ^sortimentelor și îmbunătățirii 
calității produselor, ale gradului 
mai mare de adaptare la cerințele 
pieței și ale reorientării spre noi 
produse de calitate. Asemenea pro
cese reprezintă rezultatul faptului 
că organizațiile economice au de
venit mai autonome, ceea ce a sti
mulat inițiativa, modernizarea și 
integrarea mai largă în economie.

Totodată, a spus I. B. Tito, s-a 
făcut o cotitură hotărîtă și în di
recția includerii în diviziunea in
ternațională a muncii, deși toc
mai în ultimii cîțiva ani au fost în
tâmpinate mari greutăți nu nu
mai din partea concurenței pu
ternice pe aproape toate piețele, 
ci și datorită diferitelor bariere 
artificial ridicate și a diferitelor 
obstacole. Reducînd deficitul în 
balanța de plăți și asigurînd creș
terea treptată a rezervelor valu
tare, s-a reușit să se realizeze și 
să se mențină stabilitatea dinaru
lui și față de străinătate. Din an 
în an nu numai că sporește vo
lumul schimburilor de mărfuri, 
dar se lărgesc continuu și alte 
forme și metode de colaborare e- 
conomică cu străinătatea.

Tot ceea ce am realizat pînă în 
prezent ne va permite să întărim 
și să dezvoltăm în continuare cu 
succes economia noastră, să re
ducem diferențele în ce privește 
gradul de dezvoltare al unor re
giuni din țara noastră și să a- 
sigurăm ridicai ea continuă a ni
velului de trai. De aceea linia 
reformei economice și sociale tre
buie să constituie în continuare 
baza politicii dezvoltării noastre 
și a înțelegerilor realizate în ca
drul sistemului de autoconducere.

în noile condiții complexe ale 
desfășurării activității economice 
s-au reflectat mai clar probleme
le sociale care au existat și an
terior, dar care au fost într-un 
anumit sens camuflate. Tre
buie să recunoaștem, de ase
menea, că nu am reușit să re
zolvăm cu suficient succes toate 
problemele printre care figurează, 
în primul rînd, lipsa de lucru și 
că nu am luptat cu destulă e- 
nergie împotriva diferitelor ano
malii și denaturări.

După ce a amintit că în ultimul 
timp s-a manifestat tot mai mult 
nemulțumirea unei părți a mem
brilor U.C.I. și a clasei muncitoa
re datorită luptei insuficient de 
energice a U.C.I. pentru înlătura
rea diferitelor deformări și pentru 
rezolvarea problemelor existente, 
I. B. Tito a arătat că cel de-al 
IX-Iea Congres are sarcina să li
chideze energic aceste lipsuri.

Apreciind că Uniunea Comuniști
lor s-a ocupat prea mult de ea în
săși și s-a angajat prea puțin în 
lupta ideologică, vorbitorul a subli
niat că este momentul ca toți co
muniștii să se smulgă din inerție 
și să ducă o luptă fără compromis 

împotriva tuturor dușmanilor reali
tăților țării.

In continuarea cuvîntării sale, 
I. B. Tito a spus : Orientîndu-ne 
spre economia bazată pe produc
ția de mărfuri și spre necesitatea 
recunoașterii legilor pieței, noi nu 
am renunțat la planificare, nici 
la intervenția socială, de la or
ganele de bază ale autoconduce
rii pînă la cele mai înalte or
gane.

Abordînd problemele legate de 
evoluția relațiilor sociale, vorbi
torul a spus : Am realizat un im
portant progres în dezvoltarea de
mocrației socialiste. La noi dom
nește o atmosferă liberă în toate 
domeniile activității sociale și ale 
creației. însă trebuie să spunem 
clar că democrația socialistă nu 
este și democrație pentru elemen
tele antisocialiste. De asemenea, 
democrația socialistă nu înseamnă 
că Uniunea Comuniștilor renunță 
la lupta politico-ideologică. Dimpo
trivă, cu cît democrația este mai 
dezvoltată, cu atît mai mult ar 
trebui să fie mai plină de conținut 
lupta politico-ideologică. Pînă 
acum Uniunea Comuniștilor a ne
glijat acest lucru și multe dintre 
organele ei de conducere au con
sumat o mare energie pentru cla
rificarea unor probleme de o în
semnătate relativ mică, mai ales în 
relațiile reciproce, în loc ca centrul 
de greutate al activității lor să-1 
constituie lupta politico-ideologică.

Uniunea Comuniștilor trebuie să 
lupte împotriva concepțiilor libera
liste, împotriva înțelegerii false a 
democrației ca libertate absolută 
în totul și pentru toți, precum și 
împotriva sectarismului și radica
lismului de stînga, ai căror repre
zentanți lansează lozinci false des
pre un fel de dreptate și egalitate 
generală, ignorînd principiul retri
buirii după rezultatele muncii și 
neținînd seama de actualele noas
tre posibilități materiale reale. Noi 
trebuie să ne opunem energic fe
nomenelor de demagogie politică și 
socială, care în ultimul timp la noi 
au luat un mare avînt.

Relevînd că una din problemele 
cele mai greu de soluționat este 
lipsa de lucru, I. B. Tito a arătat: 
Țelul societății noastre socialiste 
este clar : să obținem angajarea 
tuturor forțelor de muncă. Dar 
acest lucru trebuie să-1 înfăptuim 
pe baza uhei activități economice 
intensive. De aceea trebuie să ex
plicăm în mod corespunzător că 
cerințele radicale privind o decre
tare a soluționării rapide și totale 
a problemei angajării în cîmpul 
muncii sînt nerealiste și reprezintă 
ca atare o demagogie. în același 
timp, trebuie să ne opunem acelor 
concepții inerte, potrivit cărora în 
condițiile desfășurării unei activi
tăți economice intensive nu se pot 
crea noi locuri de muncă. Trebuie 
subliniat în general că inerția re
prezintă un pericol serios pentru 
dezvoltarea noastră socială și eco
nomică. Uniunea Comuniștilor, ca 
și organele autoconducerii și orga
nismele reprezentative, n-ar tre
bui să treacă cu ușurință peste 
nici o problemă din societatea 
noastră sau să lase soluționarea 
lor în voia stihiei.

Analizînd problemele vieții in
terne a U.C.I., tovarășul Tito a 
relevat că una din cele mai mari 
lipsuri ale Uniunii Comuniștilor 
constă în faptul că are în rînduri
le sale un număr relativ mic de 
muncitori și alte categorii de lu
crători din sfera producției mate
riale, ceea ce poate să aibă conse
cințe negative importante pentru 
mișcarea revoluționară, deoarece ar 
putea să ducă la desprinderea U- 
niunii Comuniștilor de baza ei. Li
nia hotărîtă în eforturile de a se 
schimba, respectiv de a se îm
bunătăți structura socială a mem
brilor, de a se primi în Uniunea 
Comuniștilor un număr tot mai 
mare de muncitori trebuie să 
ducă la faptul ca producătorii 
să-și exprime nemijlocit aspirații
le și punctele de vedere și să in
fluențeze mai activ asupra elabo
rării politicii U.C.I.

în ultimul timp, a crescut nu
mărul membrilor Uniunii Comu
niștilor din rîndurile tineretului. 
Este îndreptățită constatarea că 
întărirea Uniunii Comuniștilor 
constituie unul din marile rezul
tate obținute ca urmare a reor
ganizării sale. Dar ceea ce s-a 
realizat pînă în prezent n-ar tre
bui totuși să creeze impresia că 
Uniunea Comuniștilor a făcut deja 
destul în atragerea tinerei genera
ții în lupta pentru țelurile mișcă
rii noastre.

U.C.I. va putea să deschidă cu 
succes perspectiva dezvoltării so
cialiste în continuare numai dacă 
va milita energic în rîndurile 
sale și în întreaga societate îm
potriva tuturor fenomenelor nega
tive și a diferitelor concepții 
străine. Forța creatoare a mase
lor muncitoare poate să iasă pe 
deplin în evidență numai dacă 
mișcarea revoluționară verifică 
permanent în practică concepțiile 
și pozițiile sale, bazîndu-se în a- 
ceastă direcție pe analiza științi
fică marxistă.

în încheierea cuvîntării sale, 
referindu-se la unele probleme ale 
organizării conducerii superioare a 
Uniunii Comuniștilor, I. B. Tito a 
arătat că trebuie să fie creată o 
asemenea conducere colectivă a 
U.C.I. care să poată să-și îndepli
nească cu succes îndatoririle și 
să poarte în comun răspunderea 
în fața .Uniunii Comuniștilor, în 
fața clasei muncitoare și a po
poarelor din Iugoslavia.



Vietnamul de sud

PESTE 40 DE BÂZE
AMERICANE ATACATE 

DE PATR8OTI«
ȘAIGON 13 (Agerpres). — Peste 40 de baze și puncte strategice a- 

mericano-saigoneze au fost atacate miercuri în cea de-a 19-a zi a ofen
sivei generale declanșate de forțele Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

N.A.T.O. - piedică 
în calea destinderii

Interes reciproc pentru 
dezvoltarea relațiilor 

economice româno-australiene

Lucrările
Congresului U. C. I.

CONFERINȚA

DE LA PARIS

ȘEDINȚA DE IERI 
i Â MARCAT

|GI 1 PROGRES
Cea de-a opta ședință a con

ferinței cvadriparfiie pentru 
Vietnam nu s-a deosebit de cele 
precedente. Nu a intervenit nici 
un element care să scoată con
ferința din impasul creat ca ur
mare a obstrucției americane 
față de discutarea fondului po
litic al conflictului.

în declarația sa, șeful delega
ției F.N.E., Iran Buu Kiem, 
a declarat că S.U.A. vor 
purta întreaga răspundere 
pentru consecințele pe care 
le-ar implica așa-numita „ri
postă corespunzătoare” cu care 
au ameriințat în cazul continuă
rii ofensivei în curs a forțelor 
patriotice sud-vietnameze. El a

Aeroportul Ban Me Thout, situat 
într-o zonă a platourilor înalte sud- 
vietnameze, a fost supus unei puter
nice canonade de mortiere în urma 
căreia 6 elicoptere americane au 
fost avariate la sol. în apropierea 
frontierei cambodgiene, trupe ale 
celei de-a 4-a divizii de infanterie 
a armatei americane au fost anga
jate timp de peste 12 ore în luptă 
cu unități ale F.N.E.

De la începutul acestei săptămîni, 
presiunea patriotilor sud-vietnamezi 
asupra Saigonului crește în intensi
tate. Acum, comandamentul ameri
can procedează la intensificarea 
bombardării unor poziții din apro
pierea capitalei sud-vietnameze, 
unde se presupune că ar exista con
centrații ale F.N.E.

HANOI. — După cum transmite a- 
genția V.N.A., un purtător de cuvînt 
al M.A.E. al R.D. Vietnam a adresat 
un protest Statelor Unite în legătură 
cu bombardamentul de artilerie dez
lănțuit din partea de sud a zonei de
militarizate asupra localității Vinh 
Son din regiunea Vinh Linh. Pur
tătorul de cuvînt a condamnat, de 
asemenea, intensificarea în ultimele 
zile a zborurilor avioanelor care vio
lează spațiul aerian al R.D. Vietnam.

CORESPONDENȚA
DE LA AL. GHEORGHIU

reafirmat că este un drept le
gitim al poporului vietnamez de 
a riposta agresiunii americane, 
pentru a-și apăra libertatea și 
independența. Reprezentantul 
F.N.E. a cerut din nou evacua
rea totală și necondiționată o 
forțelor americane.

Repetînd acuzațiile sale des
pre pretinsele atacuri ale F.N.E. 
contra populației sud-vietna
meze, șeful delegației S.U.A., 
Cabot Lodge, a invitat din nou 
delegațiile F.N.E. și R. D. Viet
nam să examineze propunerile 
cu aspect pur militar prezen
tate de el în ședințele anterioa
re ca „concrete și constructive'. 
El a reafirmat sprijinul Statelor 
Unite pentru guvernul actual de 
la Saigon.

Reprezentantul saigonez, Lam, 
s-a dedat ca de obicei la cunos
cutele sale atacuri contra 
F.N.E.

Xuan Thuy, șeful delegației 
R.D. Vietnam, a amintit că an
gajamentul S.U.A. de a înceta 
bombardamentele contra Viet
namului de nord a fost necondi
ționat și că, în consecință, nu 
există nici o așa-numită înțe
legere susceptibilă să ofere a- 
mericanilor pretextul unei ri
poste contra R. D. Vietnam. El 
a declarat, de asemenea, că ati
tudinea obstrucționistă a S.U.A. 
constituie unicul obstacol care 
împiedică progresul conferinței 
de la Paris. Xuan Thuy'a subli
niat din nou că baza unei solu
ții politice a problemei vietna
meze o constituie programul în 
patru puncte al guvernului R. D. 
Vietnam și programul în cinci 
puncte al F.N.E.

I

\ 
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OTTAWA 13 (Agerpres). — în 
capitala Canadei a fost organizat un 
miting de protest împotriva partici
pării Canadei la pactul N.A.T.O.

O delegație a participanților la 
miting, condusă de William Kasli- 
tan, secretar general al Partidului Co
munist din Canada, a depus o mo
țiune la cancelaria primului ministru 
în care este expusă poziția partidu
lui comunist față de participarea 
Canadei la N.A.T.O. Prin participa
rea sa la pactul nord-atlantic, men
ționează moțiunea, Canada este lip
sită de posibilitatea de a promova 
o politică externă independentă. Par
tidul comunist apreciază că guvernul 
canadian trebuie să se pronunțe pen
tru ieșirea Canadei din blocul nord- 
atlantic, subliniind astfel că intere
sele și securitatea țării pot fi res
pectate numai prin înfăptuirea unei 
politici de pace, de conviețuire paș
nică și de colaborare cu toate sta
tele, indiferent de sistemul lor so
cial și politic.

Convorbiri 
franco - vest-germane
PARIS 13 (Agerpres). — Joi au 

început la Paris convorbirile între 
cancelarul R. F. a Germaniei. Kurt 
Georg Kiesinger. și președintele 
Franței, generalul de Gaulle.

Șeful statului francez și cance
larul vest-german au abordat 
„probleme europene". în acest 
context a fost evocată și evo
luția recentă a relațiilor franco— 
britanice, precum si problemele ne 
care le-ar implica eventuala ade
rare a Marii Britanii la Piața co
mună.

CANBERRA 13 (Agerpres). — 
înainte de a pleca spre Noua Zee- 
landă, tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, conducătorul de
legației guvernamentale române 
care a vizitat Australia la invi
tația guvernului australian, a fă
cut o declarație în fața repre
zentanților presei, radioului și te
leviziunii, arătînd că în cadrul 
convorbirilor avute cu înaltele 
personalități australiene s-a vă
dit dorința ambelor părți de a 
dezvolta relațiile economice și co
merciale. Tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu a declarat, de asemenea, 
că vizita delegației române s-a 
desfășurat cu succes, iar contac
tele cu liderii australieni au fost 
deschise și sincere. Conducătorul 
delegației române a subliniat în
semnătatea creării Comitetului 
mixt româno-australian, a cărui 
misiune este studierea posibilită
ților de promovare a relațiilor 
comerciale.

Presa australiană a oglindit pe 
larg vizita delegației guverna
mentale române, relevînd intere
sul manifestat în rîndurile opi-

niei publice din Australia față de 
dezvoltarea relațiilor cu România. 
Marile cotidiene au publicat arti
cole despre realizările economice 
ale țării noastre, precum și des
pre politica externă a României.

BELGRAD 13. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
Congresul Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia își continuă lu
crările în cele șapte comi
sii. Avînd în vedere importan
ța temelor discutate, care se referă 
la toate domeniile de activitate, un

mare număr de delegați s-au în
scris la cuvînt.

★

Joi seara, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a oferit o recepție în cinstea 
delegațiilor străine care participă la 
Congresul al IX-lea al U.C.I.

AGENȚIILE
DE PRESĂ

PAKISTAN

acord Intre oficialitățile
GUVERNAMENTALE Șl OPOZIȚIE

CARACI 13 (Agerpres). — Tra
tativele dintre oficialitățile guverna
mentale pakistaneze și reprezentanți 
ai majorității organizațiilor de opo
ziție din țară s-au încheiat miercuri 
pe neașteptate — transmite cores
pondentul agenției France Presse. 
Președintele AYl,b Khan a anunțat 
că acceptă principiul votului direct, 
precum și crearea unui organ parla
mentar federal. în acest sens, el a 
precizat că va prezenta Adunării Na-

ționale o serie de amendamente la 
constituție, pentru a asigura trans
ferul de putere în condiții pașnice 
și constituționale.

Președintele a menționat totodată 
că, avînd în vedere modul în care 
s-au desfășurat tratativele, ca și 
timpul relativ redus, este preferabil 
ca celelalte probleme litigioase să 
fie examinate și soluționate în cadrul 
unei viitoare reuniuni.

Evoluția evenimentelor din Orientul Apropiat
NEW YORK 13. — Reprezentan

tul permanent al S.U.A. la Națiu
nile Unite, ambasadorul Charles 
Yost, a declarat după o întrevedere 
pe care a avut-o cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, că. după 
părerea sa, vor începe în curînd 
convorbirile în patru ale reprezen
tanților marilor puteri în problema 
Orientului Apropiat. El nu a men
ționat data precisă cînd vor avea loc 
aceste convorbiri dar, după cum se 
apreciază în cercurile diplomatice de 
la O.N.U., ele ar urma să înceapă 
săptămîna viitoare.

★
CAIRO 13. — După cum infor

mează ziarul „Al Ahram", regele 
Hussein al Iordaniei urmează să so
sească duminică la Cairo într-o vi
zită oficială de 48 de ore.

Suveranul Iordaniei ya avea o se
rie de întrevederi cu ’ președintele

Nasser consacrate examinării ulti
melor evenimente din Orientul A- 
propiat, precum și a relațiilor bila
terale.

★

CAIRO. — într-un comunicat mi
litar al forțelor armate egiptene se 
arată că în lungul Canalului de 
Suez a avut loc ioi, între orele 
15,30 și 17,15. un duel de artilerie 
între unitățile armate ale R.A.U. și 
Israelului. Comunicatul militar e- 
giptean adaugă că „inamicul și-a 
concentrat tirul de artilerie asu
pra unor instalații vitale de la 
Suez. PortrTewfik si Ismailia".

★
TEL AVIV. — într-un comunicat 

al armatei israeliene se arată că 
joi după-amiază a avut loc. de-a 
lungul Canalului de Suez, un duel 
de artilerie între unitățile egiptene 
si israeliene.

In ultimele cîteva zile, 
Londra a fost centrul unei 
activități diplomatice des
tul de intense, înregistrîn- 
du-se prezența unor mi
niștri și personalități poli
tice cunoscute, ca ministrul 
de externe vest-german, 
Willy Brandt, sau cel olan
dez, Joseph Luns — cu 
care au fost dezbătute 
probleme bilaterale și mul
tilaterale. In această acti
vitate se înscrie și întruni
rea la „Lancaster House’ 
a Comitetului de acțiune 
pentru statele unite ale 
Europei, condus de Jean 
Monnet, cunoscut promo
tor al ideii de integrare 
politică a Europei occi
dentale.

Dată fiind ostilitatea pe 
care o declanșează ideea in
tegrării economice și politi
ce, în diverse capitale eu
ropene și în primul rînd 
la Paris, dezbaterile de la 
„Lancaster House" au avut 
mai mult caracter teoretic, 
singura „concretizare" 
fiind formarea unui sub
comitet compus din pro
fesorii Walter Hallstein, 
Edgar Pisani și alți susți
nători ai „integrării", cu 
misiunea de a studia mai 
departe detaliile și per
spectivele acestor proiecte.

Proiecte politice

privite
•9>

CORESPONDENTA DIN LONDRA 
DE LA L. RODESCV

Dintre obiectivele comi
tetului, deosebite suspi
ciuni trezește in special 
întocmirea unui proiect 
destinat să prefigureze ca
drul unei viitoare integrări 
politice a Europei occiden
tale- Unele cercuri politi
ce londoneze par dispuse 
să înregistreze ca fireas
că intenția Marii Britanii 
de a folosi comitetul lui

tram- 
celor 

„șase", clar nu privesc de
loc ca acceptabilă o even
tuală angajare pe calea fe
deralizării politice. Această 
concepție este combătută 
în Marea Britanie pentru 
aceleași rațiuni invocate 
de altfel și în sferele largi 
ale opiniei publice din 
alte țări vest-europene :

Jean Monnet ca o 
bulină spre Europa

crearea unor organe su
prastatale, care ar deține 
primejdioasa prerogativă 
a amestecului în treburile 
interne și externe ale altor 
țări. „Absorbirea Marii 
Britanii într-un stat fede
ral — scrie în ziarul 
„Guardian" deputatul la
burist Douglas Jay, fost 
ministru al comerțului — 
ar însemna în primul rînd 
sfîrșitul independentei na
ționale britanice, ca stat 
suveran’, subliniind tot
odată că „formarea unei 
supraputeri (vest) europene, 
în care Germania occiden
tală ar fi cel mai puternic 
membru, ar lărgi sciziunea 
Europei". Ideile integrării 
politice au de altfel adver
sari din ce în ce mai nu
meroși și influenți în Ma
rea Britanie și nu par să se 
bucure de încurajare nici 
din partea cercurilor ofi
ciale laburiste, fapt atestat 
și de declarațiile unor 
membri proeminenți ai 
guvernului.

Așadar, tactica britani
că a apropierii de Europa 
celor „șase" nu renunță la 
păstrarea unei distanțe 
prudente, de îndată ce se 
aduce atingere principiilor 
suveranității naționale.

TRANSMIT:
La invitația C.C. al

P.C.U.S., la Moscova au sosit joi 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
și Tano Țolov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria,. președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, transmite 
agenția TASS.

Guvernul peruvian a 
creat o comisie specială 
formată din opt miniștri și șeful co
mandamentului unit al forțelor ar
mate, în vederea soluționării conflic
tului cu societatea nord-americană 
„International Petroleum Company". 
Această comisie ar urma să trateze 
direct cu John Irwin, reprezentantul 
personal al președintelui Nixon, care 
urmează să sosească la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni în capitala Perului.

Un nou grup de persona
lități braziliene a fost Privat de 
drepturi politice pe o perioadă de 
10 ani.

Jdnos Kddăr, pHm-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., a primit dele
gația Frontului Național al R. S. 
Cehoslovace, condusă de Evzen Er- 
ban, președintele frontului, care face 
o vizită în R. P. Ungară. Au fost 
discutate probleme de interes re
ciproc.

La Panmunțon a avut loc 0 
nouă ședință a Comisiei militare de 
armistițiu în Coreea, la care reprezen
tantul părții coreene a protestat pe 
lingă partea americană împotriva ac
țiunilor provocatoare desfășurate în 
zona demilitarizată.

Președintele Austriei,Fianz 
Jonas, a vizitat Tîrgul internațional de 
la Viena. Președintele s-a oprit și la 
standul O.N.T.-Carpați, unde a fost 
salutat de ambasadorul Republicii So
cialiste România la Viena, Gheorghe 
Pele. Șeful statului austriac s-a inte
resat de diferite aspecte din viața și 
arta poporului român.

La Sofia 3 avut întîinîrea 
reprezentanților societăților de Cruce 
Roșie din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D.G., Polonia, România, Ungaria, 
Uniunea Sovietică. Din țara noastră 
la lucrări a participat Anton Moisescu, 
președintele Crucii Roșii Române.

PE AGENDA CONGRESULUI 
SOHYO

Programul de luptă al 
muncitorilor japonezi

TOKIO. — Corespondentul A- 
gerpres FI. Țuiu transmite: 
Cel de-al 37-lea congres al 
Consiliului general al sindica
telor din Japonia (SOHYO) și-a 
început lucrările joi. Congre
sul va dezbate și adopta pro
gramul de luptă al muncitorilor 
japonezi pentru primăvara anului 
1969. Printre revendicările care ur
mează să-și găsească locul în tex
tul programului figurează retro
cedarea Okinawei și abolirea Tra
tatului de securitate japono—ame
rican, extinderea drepturilor de
mocratice.

Vizita lui 0. Cernik 
la Moscova

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Joi 
a sosit la Moscova Oldrich Cernik, 
președintele guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, însoțit de 
Vaclav Vales, vicepreședinte al 
guvernului, Frantișek Flasak, pre
ședintele Comisiei de Stat a Plani
ficării, și alte persoane oficiale.

în timpul vizitei, premierul ceho
slovac și persoanele care îl însoțesc 
au avut convorbiri cu Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și alte persoane oficiale 
sovietice. Părțile au stabilit direcți
ile principale ale coordonării planu
rilor economiei naționale pe anii 
1971—1975 și au examinat necesită
țile Cehoslovaciei în ce privește li
vrările sovietice de materii prime, 
mașini și utilaje.
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întrevedea ale delegației P.C.R.
In zilele de 12 și 13 martie, dele

gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., care participă la lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al U.C.I., a 
avut întîlniri cu delegația P.C. din 
Spania, condusă de Antonio Mije, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C. din Spania, cu 
delegația Partidului Popular Socialist 
din Mexic, condusă de Ecequiel Ro- 
driguez Arcos, membru al conducerii 
P.P.S.M., și cu Manuel Sertorio, re
prezentant al Juntei revoluționare a 
Frontului patriotic al eliberării națio
nale din Portugalia.

Întîlnirile s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

★
Mialko Todorovici, secretar al Co

mitetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
a oferit joi un prînz în cinstea de
legației P.C.R., condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș.

Au participat Sreciko Bielicî, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., Drago Kunț, șeful secției 
internaționale a C.C. al U.C.I., Iakșa 
Petrici, ambasadorul R.S.F.I. la Bucu
rești, precum și Aurel Mălnășan, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad. Prînzul s-a desfăși^ 
rat într-o atmosferă caldă, tovără-'
șească.

CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXAN- 

DROAIE

Schema de mai sus reproduce „marea aventură* a navei cosmice 
„Apollo-9"

1) După ce s-a desprins de cea de-a treia treaptă a rachetei „Saturn V". 
nava cosmică a făcut o întoarcere de 180 grade și s-a cuplat cu modulul lunar 
aflat în vîrful acestei trepte ; 2) cea de-a treia treaptă a rachetei, precum și 
învclitoarelc de protecție ale modulului lunar au fost abandonate. Printr-un 
tunel de legătură, doi cosmonauți au trecut din cabina de comandă „Apollo" 
în modulul lunar. După aceea, cosmonautul Schweickart a efectuat o „excur
sie" în spațiu; 3) cei doi cosmonauți s-au îndepărtat cu modulul lunar de nava, 
mărită și 4) au pornit motorul rachetă al modulului; 5) ei s-au îndepărtat 
pînă Ia o distanță de 150 km. de nava cosmică (distanță care trebuie parcursă 
mai tîrziu de modul cînd va coborî pe Lună) și 6) s-au recuplat apoi la 
nava-mamă „Apollo". Kecupiarea s-a produs numai cu palierul superior al 
modulului, în timp ce palierul Inferior a fost proiectat în spațiu.

„Apollo-9“ și-a încheiat misiunea
OPINII PRO Șl CONTRA UNEI NOI EXPERIMENTĂRI

A MODULULUI LUNAR

1

*

Joi. în jurul orei 19 (ora Bucu- 
reștiului). trei mari parașute colo
rate. cu un diametru de 28 metri 
fiecare, și-au făcut apariția pe ce
rul senin al Mării' Caraibilor, ves
tind apropierea momentului ame
rizării navei „Apollo—9". La ora 
19,01, capsula spațială, la bordul 
căreia s-au aflat cosmonauta Ja
mes McDivitt. David Scott și 
Russell Schweickart. a amerizat, 
încheind astfel cu succes ceea ce 
se consideră aici a fi penultimul 
zbor experimental în jurul Pă- 
mîntului înaintea temerarei încer
cări de lansare a primilor pămân
teni pe Lună. Se știe că, din cau
za furtunii din zona insulelor 
Bermude. fixată inițial ca punct 
de amerizare, zborul a trebuit 
prelungit cu 98 de minute, iar a- 
merizarea s-a produs într-un 
punct situat la 768 km fată de 
cel initial.

După ce au ieșit din capsula 
susținută de flotoare portocalii, 
cei trei cosmonauți s-au îmbarcat 
pe un elicopter care i-a dus pe 
puntea portavionului „Guadalca
nal". aflat în imediata apropiere. 
Aici, cosmonauta au fost întîm- 
pinati de oficialități ale Adminis
trației naționale pentru cercetarea 
spațiului cosmic, directorii pro
gramului „Apollo" și de numeroși 
experți care timp de zece zile au 
urmărit de la sol evoluția navei 
pe tot parcursul celor 151 de ro
tații în jurul Pămîntului.

Ultima zi în spațiu a celor 3 cos
monauți americani a început ieri 
la ora 4 dimineața, ora locală. 
Timpul rămas la dispoziție a fost

folosit pentru fixarea precisă a po
ziției navei pe o orbită pregăti
toare „atacării" unghiului de rein
trare în atmosferă.

Specialiștii americani consideră 
că cea mai importantă, mai riscan
tă și mai spectaculoasă etapă a celor 
10 zile de zbor al navei „Apollo-9“ 
a avut loc la 7 martie, cînd modulul

pentru excursii lunare (Lunar Ex
cursion Module), sau „păianjenul", 
cum. l-au numit cosmonauta, avînd 
la bord pe James McDivitt și 
Russell Schweickart. s-a desprins 
de „nava-mamă" și a pornit în
tr-un zbor independent, îndepărtîn- 
du-se de „Apollo-9" cu circa 150 
km. Astfel, pentru prima oară în 
istoria zborurilor cosmice, doi pă- 
mînteni s-au aflat în spațiu la bor
dul unui vehicul care nu dispunea 
de mijloace proprii pentru a se în
toarce pe Pămînt.

Oficialitățile Administrației na
ționale pentru cercetarea spațiului 
cosmic apreciază că nenumăratele 
încercări la care a fost supus com
plexul sistemelor electronice ale 
modulului și rezultatele simulărilor 
de aselenizare și decolare au con
sacrat definitiv „păianjenul" drept 
„mininava" cu care se va încerca 
în vara acestui an aselenizarea.

Realizarea cu succes a progra
mului navei ,,Apollo-9" i-a deter
minat pe unii specialiști să insiste 
pentru suprimarea zborului navei 
„Apollo-10", planificat pentru luna 
mai. și trimiterea lui „Apollo-11" 
în misiunea hotărîtoare pe Lună. 
Totuși, opinia predominantă este că 
trebuie limitate riscurile și, deci, 
să se continue programul presta
bilit. Se argumentează că zborul 
navei „Apollo-8" în jurul Lunii 
a dovedit existența unei variații a 
gravitației în diversele puncte ale 
satelitului natural al Pămîntului. 
Tocmai datorită acestui element, 
necunoscut înainte de zborul lui 
„Apollo-8", se insistă asupra unei 
noi verificări a modulului într-un 
zbor pe o orbită foarte apropiată 
de suprafața Lunii. Această misiu
ne va reveni echipajului navei 
,,Apollo-10". De altfel, așa cum s-a 
anunțat ieri, nava „Apollo-10" și-a 
luat deja locul pe rampa de lan
sare. N.A.S.A. a anunțat că pînă 
la sfîrșitul acestui an șase cos
monauți americani vor aseleniza.

Potrivit programului. vehiculul 
spațial „Apollo-ll" va fi lansat 
în direcția Lunii între 15—21 iulie.
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VENEZUELA VA DEZVOLTA 
RELAȚII CU TOATE 

ȚĂRILE LUMII
CARACAS 13 (Agerpres). — Aristi

de Calvani, ministrul de externe în 
noul guvern al președintelui Rafael 
Caldera, care a fost instalat marți, a 
declarat la o conferință de presă că 
„Venezuela va menține relațiile cu toa
te țările lumii". El a menționat că 
guvernul Caldera dorește nu numai 
să mențină relațiile stabilite de fos
tul guvern al președintelui Leoni, ci 
să le dezvolte cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social-politic. Pe 
de altă parte, Venezuela va acționa 
în direcția unei mai largi colaborări 
între țările Americii Latine, a spus el.

Un medic povestește 
despre războiul din Nigeria

Reîntors recent din Biafra, 
unde a participat la acțiunile 
Comitetului International al 
Crucii Roșii de îngrijire a co
piilor din această regiune, ca
re suferă de pe urma subnu
triției. medicul francez Michel 
Castet povestește :

„Cea mai mare parte a co
piilor pe care i-am îngrijit su
feră de „kwashiorkor", provo
cată de absenta alimentelor pro
teice. Cu abdomenele lor enor
me. picioarele scheletice, pielea 
și părul depigmentate — a- 
cești copii se află undeva în
tre viată și moarte. De 
trei ori pe săptămînă. o echi

pă a Crucii Roșii Internațio
nale distribuie fiecărui copil 
cite 50 de grame de pește us
cat și un pahar cu lapte.

Pentru a-i evacua în Gabon 
— în prezent, circa 109 de co
pii pe săptămînă — trebuie mai 
întîi să se facă o triere prin
tre micii pacîenti. Sînt aleși 
numai aceia a căror stare este 
foarte gravă, dar totuși în mă
sură să reziste călătoriei. Cei 
mai multi nu mai vot vorbi... : 
Echipele medicale si Crucea Ro
șie Internațională spun că a- 
tît se poate face. Noi salvăm 
cîțiva copii. Dar pe ceilalți 7 
Dar adulții ?...".
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