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© în ședința de ieri dimineață a fost votată, în unanimitate, 
LEGEA ELECTORALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA.

® Invitat să asiste la dezbateri, președintele FRELIMO, Samora Moises 
Machel, a evocat de la tribuna înaltului for 'legislativ lupta poporului mozambi- 
can pentru libertate, marea sa victorie pe calea independenței, a elogiat solida
ritatea României socialiste : „Partidul Comunist Român, guvernul și poporul român 
s-au aflat în avangarda sprijinului politic, moral, diplomatic și material acordat 
luptei noastre... România a dat o înaltă lecție de internaționalism".

CU PRILEJUL VIZITEI IN ROMANIA A DELEGAȚIEI FRELIMO SI GUVERNULUI DE TRANZIȚIE DIN MOZAMBIC
__________ ___ __ __________ ’ ’ I

, Solemnitatea semnării _.
pentru dezvoltarea colaborării între Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare 

din Mozambic, între poporul român și poporul mozambican 
Declarația Solemnă Comună și Comunicatul Comun au fost semnate 
de președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Samora Machel

Vineri au continuat lucrările ce
lei' de-a XlV-a sesiuni a actualei 
legislaturi a Marii Adunări Națio
nale.

Ședința se deschide la ora 9,30. 
Deputății și invitații salută cu vii și 
îndelungi aplauze, la intrarea în 
sală, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe președintele Frontului de Eli
berare din Mozambic, Samora Moises 
Machel, invitat să asiste Ia dezbate
rile din înaltul for legislativ al țării 
noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Samora Moises Machel 
iau loc în loja oficială.

Sînt prezenți tovarășii Emil Bod- 
naraș, Manea Măncscu, Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană. Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voitec.

Iau parte, de asemenea, membrii 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., precum și 
numeroși invitați — membri ai C.C. 
al P.C.R., miniștri, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, personalități ale 
vieții științifice și culturale, conducă
tori de instituții centrale și organi
zații obștești, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

La lucrări asistă membrii delega
ției Frontului de Eliberare din Mo
zambic.

Sînt de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București.

Luînd cuvîntul în deschiderea șe
dinței, președintele Marii Adunări 
Naționale,-Nicolae Giosan, ,a spus:

îmi revine cinstea de a saluta cu 
deosebită căldură, în numele Marii 
Adunări Naționale, prezența la lucră
rile de astăzi ale sesiunii noastre a 
delegației Frontului de Eliberare din 
Mozambic, condusă de președintele 
Samora Machel, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, face o vizită de prie
tenie în România (Aplauze puter
nice).

Personalitatea dumneavoastră pro
eminentă, munca și lupta în fruntea 
Frontului de Eliberare din Mozam

bic, stimate tovarășe președinte, sînt 
bine cunoscute de poporul nostru, 
care urmărește cu' viu interes și 
sprijină, acum ca și in trecut, cauza 
dreaptă a poporului mozambican. Sa
lutăm cu multă bucurie și satisfac
ție victoriile obținute de Frontul do 
Eliberare din Mozambic în lupta pen
tru abolirea orinduirii coloniale, pen
tru cucerirea independenței și su
veranității naționale, pentru ca po
porul mozambican să fie liber și să 
trăiască in libertate, stăpin pe pro
priul său destin. întregul nostru 
popor dă o înaltă apreciere 
contribuției pe care poporul dumnea
voastră, sub conducerea FRELIMO, a 
adus-o și o aduce la lupta popoare
lor împotriva dominației imperialis
te, a colonialismului și neocolonialis- 
muiui, pentru instaurarea pe planeta 
noastră a unor relații noi între state, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Stimați oaspeți,
Vizita dumneavoastră, prima pe 

care o întreprindeți după constitui
rea guvernului de tranziție, repre
zintă un nou și deosebit moment in 
relațiile de strînsă și fructuoasă co
laborare stabilite între popoarele și 
țările noastre.

Vă adresăm felicitări călduroase 
pentru deosebitul succes pe care l-ați 
obținut prin crearea guvernului de 
tranziție, etapă de importanță istorică 
pe calea dezvoltării luptei revoluțio
nare, eliberatoare a poporului din 
Mozambic sub conducerea FRELIMO, 
pentru obținerea independenței și 
suveranității depline a țării. (Aplau
ze puternice).

Sîntem convinși că întrevederile șl 
convorbirile avute cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, consolidind legăturile îndelunga
te statornicite între partidele și ță
rile noastre, vor inaugura o etapă 
nouă in cronica relațiilor de priete
nie și colaborare dintre popoarele șl 
țările noastre, dintre Partidul Comu
nist Român și Frontul de Eliberare 
din Mozambic.

Prezența dumneavoastră in Incinta 
Marii Adunări Naționale a Republicii

Socialiste România oferă parlamen
tarilor români prilejul de a da gla« 
și cu această ocazie solidarității mi
litante a întregii națiuni socialiste 
române față de cauza nobilă a luptei 
pline de eroism încununate de vic
torii remarcabile ale poporului din 
Mozambic. Vă asigurăm că poporul 
nostru este animat de dorința și vo
ința sinceră de a acționa in conti
nuare cu fermitate și consecvență 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
relațiilor de colaborare multilaterală 
dintre cele două țări, în folosul am
belor noastre popoare, al progresului 
economic și social, al luptei antiim- 
perialiste, pentru instaurarea unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale, pentru pace și securita
te in întreaga lume.

Cu aceste sentimente vă rog să-ml 
permiteți să invit pe președintele 
FRELIMO, Samora Machel, să ia 
cuvintul in fața Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia.

Deputății, In picioare, primesc eu 
puternice aplauze pe președintei» 
Frontului de Eliberare din Mozam
bic.

Adresindu-se tovarășului Nicola» 
Ceaușescu, membrilor Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintelui Marii Adunări Națio
nale, membrilor Consiliului de Stat, 
guvernului și deputaților, tovarășul 
Samora Machel a spus :

Pentru noi, toți membrii delegației, 
acesta este un moment de mari e- 
moții și satisfacții, deoarece ne »- 
dresăm reprezentanților aleși în mod 
democratic de către un popor prie
ten si aliat, care a fost de partea 
noastră in cele mai dificile mo
mente alo luptei noastre de elibe
rare.

Este, de asemenea, prima dată cînd 
noi asistăm la funcționarea unei in
stituții democratice atit de înalte : 
regimul colonialist-fascist ne-a privat 
de orice tip de instituții democra
tice, căci natura sa era cea de a re
prima democrația.
(Continuare în pag. a III-a)

©LEGEA ELECTORALĂ
/ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

© Legea cu privire la modificarea unor
articole din Constituția Republicii Socialiste România
© Legea cu privire la modificarea unor articole

Vineri la prînz a avut loc, Ia Pala
tul Consiliului de Stat, ceremonia 
semnării Declarației solemne comu
ne și a Comunicatului comun cu pri
vire la vizita oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România a unei 
delegații a Frontului de Eliberare din 
Mozambic și a Guvernului de tran
ziție din Mozambic.

Documentele au fost semnate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste Româniât și tovarășul Samora 
Machel, președintele Frontului de E- 
liberare din Mozambic.

La ceremonie au asistat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Stefan Voitec, Manea 
Mănescu, Cornel Burtică, Lina Cio
banu, Emil Drăgănescu, Paul Nicu-

lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion .Pățan, Dumitru Popescu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, Mihai Marinescu, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Petre Dânică. șef de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
guvernului.

Au fost prezenți membrii delega
ției FRELIMO : Jorge Rebelo, mem
bru al Comitetului Central și al Co
mitetului Executiv al FRELIMO, Xa
vier Baptista Sulila, membru al C.C. 
al FRELIMO și al Conducerii Comi
siei militare mixte din Mozambic, 
Mario Machungo, ministrul coordo
nării economice în guvernul de tran
ziție, Graca Simbini, ministru secre
tar de stat cu problemele educației 
și culturii în guvernul de tranziție,

Salvador Ntumuke, comandant mili
tar al regiunii Nampola, Maria da 
Luz Guebuza, Honorata Simao, Alice 
Chongo, reprezentante ale Organiza
ției de femei, din Mozambic, Sergio 
Vieira, Fernando Honwana și Daniel 
Măquinasse, membri ai FRELIMO.

După semnare, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu și' tovarășul Samora Ma
chel s-au îmbrățișat, s-au felicitat re
ciproc pentru încheierea acestor im
portante documente, care, sintetizînd 
rezultatele vizitei și ale convorbirilor 
pe care delegația mozambicană le-a 
avut în România, exprimă hotărirea 
Partidului Comunist Român și a 
FRELIMO, a României socialiste și a 
Mozambicului, de a amnlifica și a- 
dînci relațiile lor de colaborare și 
cooperare fructuoasă în diferite do
menii de activitate, în folosul ambe-

lor partide, țări și popoare, de a mi
lita împreună pentru statornicirea în 
viața internațională a unei noi ordini 
economice și politice, de a-și aduce 
întregul sprijin la lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
ne’ocolonialismului, la edificarea unei 
lumi a păcii și progresului.

„Sper, a spus tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, că prin aceste docu
mente am pus bazele unei colaborări 
în noile condiții ale dezvoltării eco- 
nomico-soeiale independente a Mozambicului".

La rindul său, tovarășul SAMORA 
MACHEL a spus : „Sîntem siguri că 
ceea ce am făcut noi aici constituie 
o piatră unghiulară pentru viitorul 
cooperării care deja există între noi. 
Prezența noastră aici nu face decît 
să consolideze acest lucru".

DEJUN IN ONOAREA OASPEȚILOR
După solemnitatea semnării docu

mentelor oficiale romăno-mozambi- 
cane, tovarășul Nicolae Ceaușescu a

reținut la dejun pe tovarășul Samo
ra Machel.

Au participat persoanele oficiale 
române și mozambicane prezente la

semnării documentelor, 
dejunului, care s-a des-

ceremonia
în timpul 

fășurat într-o atmosferă caldă, prie-

tenească, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Samora Machel au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

din Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare 
a consiliilor populare

(în paginile II-IV)

ÎN ZIARUL DE AZI:
® în ansamblul pregăti
rilor pentru producția a- 
nului 1975: Cum se 
desfășoară contractarea 
metalului ? ® Rubricile
noastre: Faptul divers, 
Sport, Răsfoind presa 
străină, De pretutindeni

ROADE ALE MUNCII
DESTOINICE

200 milioane kWh energie 
electrică

nou obiectiv : fabrica de lapte praf 
și de unt. Noua unitate are o capa
citate de fabricație de 3 000 tone 
lapte praf și 250 tone unt și este do
tată cu utilaje moderne.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Samora Machel

Energeticienii de la Porțile de 
Fier au ridicat la 200 000 000 kWh 
cantitatea de energie electrică pro
dusă peste plan de la începutul a- 
nului. Succesul are la bază utiliza
rea cu indici superiori a hidroge
neratoarelor, atingerea unui coefi
cient de putere cu 2,5 la sută su
perior celui stabilit în plan. în in
tervalul scurs de la Congresul al 
Xl-lea al P.C.R., energeticienii ce
lei mai puternice hidrocentrale a 
tării au realizat în medie, zilnic, 
cite 400 000 kWh în plus.

La C. S. Hunedoara — 
peste prevederi 100000 

tone fontă și oțel

Tovarășe președinte al FRELIMO, 
Samora Machel,

Tovarăși și prieteni,Doresc să exprim satisfacția conducerii noastre de partid și de stat, a mea personal pentru vizita pe care delegația FRELIMO — aș putea s-o numesc delegația de partid și guvernamentală din Mozambic — o face în România. Este, în- tr-adevăr, prima vizită pe care o delegație la acest nivel, condusă de președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, o face în România după obținerea victoriei în lupta pentru cucerirea independenței naționale și formarea guvernului de tranziție.Aș dori să vă urez încă o dată bun venit 
în România, să vă adresez cu acest prilej cele mai calde felicitări dumneavoastră, Frontului de Eliberare din Mozambic, întregului popor mozambican pentru succesul obținut în lupta sa îndelungată. Acest succes, care a deschis o pagină nouă in istoria poporului mozambican, creează condițiile pentru dezvoltarea sa economico- socială independentă, pentru edificarea u- nei vieți noi, libere și fericite.în cursul vizitei pe care ați făcut-o în aceste zile în România — pe care dumneavoastră și alți tovarăși din delegație ați mai vizitat-o și altă dată, avînd prilejul să cunoașteți cîte ceva din preocupările și realizările poporului român — ați putut constata progresele obținute sub conducerea partidului comunist în edificarea societății socialiste în patria noastră.Ceea ce a realizat poporul român demonstrează posibilitățile pe care le are fiecare popor care se eliberează de sub dominația străină și trece la făurirea noii orîn-

duiri — de a realiza într-o perioadă relativ scurtă transformarea radicală a societății. Iată de ce avem convingerea — ba- zîndu-ne pe experiența luptei partidului și poporului nostru — că și poporul mozambican, sub conducerea Frontului de Eliberare din Mozarnbic, va putea obține, într-o perioadă scurtă, mari succese în edificarea vieții noi, în consolidarea independenței naționale, în dezvoltarea industriei, agriculturii și culturii proprii, în ridicarea nivelului său de trai material și spiritual.Ca prieteni și tovarăși care am colaborat și în condițiile luptei de eliberare națională — dorim să vă spunem deschis că edificarea noii orînduiri, întărirea independenței poporului dumneavoastră sînt nemijlocit legate de dezvoltarea unei economii proprii, puternice, independente. Fără o industrie puternică și o agricultură dezvoltată, fără progresul științei și culturii, deci și al învățămîntului pentru întregul popor, nu se poate concepe o independență reală.încă din convorbirile noastre anterioare, precum și din convorbirile din aceste zile, am înțeles că Frontul de Eliberare din Mozambic și-a propus nu numai eliberarea de sub dominația străină, dar și edificarea unei orînduiri noi, care să asigure poporului mozambican drepturi depline, participarea la conducerea societății, condiții de viață materiale și spirituale tot mai bune.Dorim să vă urăm ca în noua etapă a luptei revoluționare de reconstrucție și construcție pașnică, de consolidare a independenței naționale, de transformare revoluționară a societății să obțineți succese
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășe și prietene Ceaușescu, 
Tovarăși și prieteni,Pornind de la ambianța de aici, care este bună, călduroasă, voi spune, tovarăși și prieteni membri ai conducerii Partidului Comunist Român, tovarăși și prieteni membri ai guvernului, referindu-mă la tovarășul Ceaușescu, că relațiile pe care noi le-am dezvoltat au pornit de la raporturile bilite velul cepții mîridu-se în relații umane.în această ordine de idei vorbitorul a elogiat personalitatea secretarului general al Partidului Comunist Român. Privindu-1 pe tovarășul Ceaușescu — a spus el — îl văd ca pe un frate cu o bogată experiență, ca pe omul politic care conduce destinele națiunii sale și, în același timp, ca pe un om politic de talie internațională. Această apreciere este cu atît mai mult întărită de pozițiile pe care dînsul le a- doptă, poziții care reprezintă integral convingerile sale intime de om politic, de comunist și conducător al unei țări socialiste. Ele reprezintă, totodată, convingerile Partidului Comunist Român, aspirațiile poporului român de a-și avea propria personalitate, propria identitate. Doresc să afirm și cu acest prilej că aceasta este și politica FRELIMO, este și porului- mozambican de a-și personalitate și identitate, pentru realizarea dorințelor rațiilor de progres economic și social.în continuare, vorbitorul a evocat relațiile de solidaritate militantă dintre cele

politice și de la poziții politice sta- la nivelul partidelor noastre, la ni- ideilor. Iar aceste idei, aceste con- politice s-au amplificat, transfor-

Rovinari: 35 000 tona 
lignit suplimentar

Minerii de la Rovinari au extras 
cea de-a 35-a mie tonă de lignit 
peste sarcinile planului pe anul în 
curs. Cantitatea respectivă este de 
3.5 ori superioară prevederii con
semnate în angajamentul pe care 
minerii și l-au asumat în întrecerea 
socialistă pe acest an.

cu

dorința po- avea propria de a munci sale și aspi-

două partide și popoare, de colaborare frățească. încă de la primele contacte cu Partidul Comunist Român ne-am dat seama de identitatea noastră asupra principiilor universale, revoluționare — ale neamestecului în treburile interne, egalității. Am căzut de acord că este dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe propriul destin, de a-și rezolva fără nici un amestec propriile probleme, că fiecare națiune, mare sau mică, trebuie să participedrepturi egale la viața internațională. Iar aplicarea acestor principii în practica relațiilor dintre noi n-a fost periodică sau fortuită, ci constantă, făcînd parte din însăși viața popoarelor noastre.Prima convorbire pe care am avut-o cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut loc in 1971. Am abordat atunci o arie largă de probleme internaționale. în acest cadru am apreciat progresul înregistrat de miș- . cările de eliberare națională și am discutat, în special, despre dezvoltarea luptei pe care poporul din Mozambic, sub conducerea FRELIMO, o ducea împotriva colonialismului. Noi am constatat cu satisfacție că poporul român, condus de Partidul Comunist Român, era complet angajat față de lupta noastră, considerînd-o ca propria sa luptă. Avînd o bază trainică, relațiile noastre solidat continuu.Eu nu o să vorbesc cu atîta așa cum a făcut-o tovarășul aici. Așa cum am mai spus, dînsul are o bogată experiență de revoluționar, de om politic, iar drumul pe care îl străbate poporul român este foarte sigur și știe, deci,

Vagonul do marfă 
cu nr. 3000

(Continuare în pag. a III-a)

asemenea s-au con-elocvență, Ceaușescu

DEVA (Corespondentul „Scînteli", 
Sabin Ionescu). — De la începutul a- 
nului și pină acum, la Combinatul 
siderurgic Hunedoara- au fost pro
duse în total, peste sarcinile de 
plan, mai mult de 100 000 tone fon
tă și oțel. Concomitent, hunedorenii 
au economisit în aceeași perioadă 
2 000 tone cocs metalurgic, 84 000 
tone combustibil convențional, a- 
proape 19 milioane kWh energie e- 
lectrică și peste 5 600 tone metal.

Pregătiri pentru 75 
în Capitală

De pe banda de montaj a între
prinderii de vagoane din Caracal, 
care a fost pusă în funcțiune cu un 
an și jumătate în urmă, a ieșit cel 
de-al 3 000-lea vagon de marfă pe 
4 osii, care este, totodată, și cel 
de-al 300-lea vagon produs peste 
sarcinile de plan aferente anului în 
curs. Experiența acumulată in a- 
cest scurt interval de harnicii con
structori de vagoane a creat pre
mise ca, în acest an, să poată fi 
asamblate zilnic 11 asemenea va
goane, _ fapt care a avut drept re
zultat îndeplinirea prevederilor pla
nului anual cu două luni înainte de 
termen.

0 nouă capacitate 
industrială

CONSTANTA (Corespondentul 
„Scînteii", George Mihăescu). — Pe 
platforma industrială a orașului 
Constanta a intrat în producție un

în majoritatea întreprinderilor 
bucureștene, pregătirile pentru des
fășurarea în bune condiții a activi
tății productive în anul viitor se a- 
propie de sfîrșit. Astfel, întregul 
plan pe trimestrele I și II al între
prinderii „Electromagnetica" este 
nominalizat și acoperit cu contrac
te. S-au asigurat condițiile pentru 
calificarea necesarului de forță de 
muncă. în scopul utilizării la maxi
mum a capacităților de producție 
existente și a celor ce urmează a 
fi puse în funcțiune. în privința di
versificării gamei produselor, s-au 
întreprins o serie de măsuri menite 
să faciliteze intrarea în producție a 
redresorilor destinați alimentării 
centralelor telefonice automate, a 
fabricării releelor de protecție și 
automatizare, centralelor telefonice 
rurale și a altor noi echipamente 
pentru telecomunicații. într-o altă 
unitate economică bucureșteană, în
treprinderea de confecții și trico
taje, a fost contractată colecția pen
tru anul 1975. Pentru fete și băieți 
pînă la 14 ani s-au creat 4 500 mo
dele noi, iar pentru adulți circa 
6 000, un loc important în această 
bogată gamă sortimentală ocupin- 
du-1 produsele din stofe tricotate, 
realizate de noua fabrică de profjl 
recent inaugurată.
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electorală a Republicii Socialiste România
în temeiul art. 43 pct. 2 din Constituția Republicii Socialiste România, 

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții
Art. 1. — In Republica Socialistă 

România exercitarea drepturilor 
electorale prevăzute de Constituție 
constituie o expresie a manifestării 
puterii unice și suverane a poporu
lui, în frunte cu clasa muncitoare, a 
participării nemijlocite a cetățenilor 
la conducerea statului.

Statul socialist român garantează 
cetățenilor exercitarea deplină a 
drepturilor electorale.

Art. 2. — Alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare se întemeiază pe de
plina egalitate în drepturi a cetățe
nilor. fără deosebire de rasă, națio
nalitate. sex sau religie.

Art. 3. — Frontul Unității Socia
liste organizeaz^, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, partici
parea cetățenilor la desfășurarea ale
gerilor. campaniile electorale și pro
pune candidați de debutați pentru 
Marea Adunare Națională și consi
liile populare.

Art. 4. — In conformitate. cu art. 
25 din Constituție, cetățenii Republi-

CAPITOLUL II

Organizarea și desfășurarea 
alegerilor

SECȚIUNEA I
Stabilirea datei alegerilor 

și organizarea 
circumscripțiilor electorale
Art. 6. — Marea Adunare Națio

nală și consiliile populare sînt al
cătuite din deputați, aleși pe circum
scripții electorale, cîte un deputat 
pentru fiecare circumscripție.

Art. 7. — Deputății Marii Adunări 
Naționale, ai consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București 
se aleg o dată la cinci ani. iar de
putății consiliilor populare munici
pale. ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comunale se 
aleg o dată la doi ani și jumătate.

Art. 8. — Alegerile generale pen
tru Marea Adunare Națională și 
pentru consiliile populare județene 
si al municipiului București au loc 
în una din zilele nelucrătoare ale 
lunii martie a anului în care se în
cheie mandatul precedent. La ace
eași dată au loc și alegerile generale 
pentru consiliile populare munici
pale, ale sectoarelor- j ^municipiului 
București, orășenești și comunale al 
căror mandat începe odată cu man
datul consiliilor populare județene și 
al municipiului București.

Alegerile generale pentru consi
liile populare municipale, ale sec
toarelor municipiului București, oră
șenești și comunale, al căror mandat 
de doi ani și jumătate corespunde 
celei de-a doua, părți a mandatului 
consiliilor populare județene și. al 
municipiului București, au loc în ter
men de trei luni de la expirarea 
mandatului precedent.

Data alegerilor generale se stabi
lește de către Consiliul de Stat, cu 
cel puțin 60 de zile înainte.

Art. 9. — Pentru alegerea deputa
telor în Marea Adunare Națională se 
formează 349 de circumscripții elec
torale.

Delimitarea, numerotarea și denu
mirea circumscripțiilor electorale se 
fac de către Consiliul de Stat în ter
men de 10 zile de la stabilirea datei 
alegerilor.

Art. 10. — Pentru alegerea depu- 
tatilor în consiliile populare, circum
scripțiile electorale se formează 
după cum urmează :

In județe t
a) în județele cu o populație pînă 

la 300 00(3 locuitori. 71—91 circum
scripții ;b) în județele cu o populație între 
300 001—500 000 locuitori. 91—111 cir
cumscripții ;

c) în județele cu o populație peste 
500 000 locuitori. 111—141 , circum
scripții.

în municipiul București :
155 circumscripții.
In sectoarele municipiului Bucu

rești :
45—55 circumscripții.

In municipii :
a) în municipiile cu o populație

pînă la 30 000 locuitori. 31—35 cir
cumscripții ; ....b) în municipiile cu o populație in
tre 30 001—50 000 locuitori, 35—41 cir
cumscripții ; .

c) în municipiile cu o populație in
tre 50 001—80 000 locuitori, 41—45 cir
cumscripții ; . .

d) în municipiile cu o populație in
tre 80 001—100 000 locuitori, 45—51 
circumscripții ; _ .

e) în municipiile cu o populație in
tre 100 001—150 000 locuitori, 51—55 
circumscripții ;

f) în municipiile cu o populație 
peste 150 000 locuitori, 55—71 cir
cumscripții.

In orașe :
a) în orașele cu o populație pînă la 

10 000 locuitori, 15—19 circumscripții;
b) in orașele cu o populație între

10 001—20 000 locuitori, 19—23 cir
cumscripții ; ...c) în orașele cu o populație intre 
20 001—30 000 locuitori, 23—27 cir
cumscripții ;

d) în orașele eu o populație peste 
30 000 locuitori, 27—31 circumscripții.

In comune :
a) în comunele cu o populație pînă

la : 2 000 locuitori, 11—13 circum
scripții ; .b) in comunele cu o populație in
tre 2 001—5 000 locuitori, 13—15 cir
cumscripții ;.

c) în comunele cu o populație intre 
5 001—10 000 locuitori, 15—19 circum
scripții ;

d) in comunele cu o populație peste 
10 000 locuitori. 19—25 circumscripții.

Art. 11. — Numărul circumscrip
țiilor electorale pentru alegerea de- 
putaților în consiliile populare șe 
stabilește in termen de 10 zile_ din 
ziua fixării datei alegerilor, de către: 

■ a) Consiliul de Stat, pentru ale

generale
cii Socialiste România au dreptul de 
a alege și de a fi aleși în Marea 
Adunare Națională și in consiliile 
populare.

Votul este universal, egal, direct și 
secret.

Au drept de vot toți cetățenii ro
mâni care au împlinit vîrsta de 18 
ani.

Cetățenii cu drept de vot care au 
împlinit vîrsta de 23 de ani pot fi 
aleși deputați în Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare.

Nu au dreptul de a alege și de a fi 
aleși alienații și debilii mintali, pre
cum și persoanele lipsite de aceste 
drepturi, pe durata stabilită1 prin ho- 
tărîrea judecătorească de condam
nare.

Art. 5. — Deputății sint răspunză
tori în fața alegătorilor atît pentru 
activitatea proprie, cît și pentru ac
tivitatea organului în care sînt aleși.

Deputății pot fi revocați înainte de 
expirarea termenului pentru care au 
fost aleși. în condițiile și cu proce
dura prevăzute de prezenta lege.

gerea deputaților în consiliile popu
lare județene ;

b) Comitetele executive ale consi
liilor populare județene, pentru ale
gerea deputaților în consiliile popu
lare municipale, orășenești și comu
nale ;

c) Comitetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
pentru alegerea deputaților în consi
liile populare ale sectoarelor și co
munelor suburbane ;

d) Comitetele executive ale consi
liilor populare municipale și birourile 
executive ale consiliilor populare oră
șenești, pentru alegerea deputaților în 
consiliile populare ale orașelor și co
munelor care le aparțin.

Art. 12. — Delimitarea și numero
tarea circumscripțiilor electorale pen
tru alegerea deputaților în consiliile 
populare se fac de către comitetele 
sau, după caz, birourile executive ale 
consiliilor populare pentru care au loc 
alegerile, în termen de 15 zile de la 
stabilirea datei alegerilor.

Art. 13. — Circumscripțiile electo
rale pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și in con
siliile populare se aduc la cunoștința 
cetățenilor de către comitetele și bi
rourile executive ale consiliilor popu
lare, în termen de 20 de zile de la 
stabilirea datei alegerilor.

Art. 14. — în circumscripțiile elec
torale rămase sau devenite vacante 
potrivit legii se stabilesc alegeri par
țiale.

Pentru Marea Adunare Națională, 
consiliile populare jud’ețene și al mu
nicipiului București, data alegerilor 
parțiale se stabilește de către Consi
liul de Stat, iar pentru celelalte con
silii populare, de către comitetele, res
pectiv birourile executive ale consi
liilor populare ierarhic superioare.

Alegerile parțiale vor avea loc în 
termen de cel mult 3—6 luni de la 
producerea vacanței, data alegerilor 
stabilindu-se cu cel puțin 60 de zile 
înainte.

Dispozițiile privitoare la alegerile 
generale se aplică în mod corespun
zător și pentru alegerile parțiale.

Art. 15. — în circumscripția electo
rală vacantă, alegerea deputatului se 
face pentru o perioadă care durează 
pînă la încetarea mandatului organu
lui în care a fost ales.

SECȚIUNEA A ll-A 
Listele de alegători *

Art. 16. — Toți cetățenii cu drept 
de vot sînt înscriși in listele de ale
gători din comunele, orașele, muni
cipiile sau sectoarele municipiului 
București in care domiciliază. Sint în
scriși in listele de alegători cetățenii 
care dobîndesc dreptul de vot pînă în 
ziua alegerilor inclusiv.

Un alegător nu poate fi înscris de
cit într-o singură listă de alegători.

Art. 17. — Listele de alegători se 
întocmesc de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare ale mu
nicipiilor și sectoarelor municipiului 
București, de către birourile execu
tive ale consiliilor popiulare ale ora
șelor și comunelor, după modelul sta
bilit de Consiliul de Stat și se sem
nează de către președintele și secre
tarul comitetului sau biroului execu
tiv al consiliului popular.

întocmirea listelor de alegători se 
termină cel mai tîrziu cu 30 de zile 
înainte de ziua alegerilor.

Art. 18. — Listele de alegători se 
întocmesc separat pentru fiecare sec
ție de votare, la comune — pe sate, 
iar la orașe, municipii și sectoarele 
municipiului București — pe străzi și 
sate aparținătoare. Listele se întoc
mesc in ordine alfabetică și cuprind 
numele, prenumele, vîrsta și domi
ciliul alegătorului, .precum și nume
rele circumscripțiilor electorale din 
care face parte.

Art. 19. — Listele de alegători în 
care sint înscriși militarii se întoc
mesc în ordine alfabetică, sub semnă
tura comandantului unității sau al 
serviciului în care sînt încadrați, cel 
mai tirziu cu 30 zile înainte de ale
geri. Militarii care au domiciliul în 
afara unităților se înscriu în listele de 
alegători de către comitetul executiv 
al consiliului popular al municipiu
lui, sectorului municipiului București, 
de către biroul executiv al consiliu
lui popular al orașului sau al comu
nei în care domiciliază.

Art. 20. — Originalul listelor de a- 
lcgători se păstrează de către comite
tul, respectiv biroul executiv al con
siliului popular sau de unitatea mili
tară care le-a întocmit.

Art. 21. — Cel mai tîrziu cu 30 de 
zile înainte de ziua alegerilor, comi
tetele sau, după caz, birourile exe
cutive ale consiliilor populare afișea
ză in localul consiliului popular sau al 
secțiilor de votare, iar în, satele unde 
nu sint stabilite secții de votare, la 
căminele culturale sau școli, copii de 
pe listele de alegători, asigurind 
populației posibilitatea de a lua cu
noștință de aceste liste.

Afișarea se face în așa fel, încît 
listele să poată fi consultate de în
treaga populație.

în aceeași zi în care se face afi
șarea listelor de alegători, comitetul, 
respectiv biroul executiv al consiliu
lui popular care le-a. întocmit încu- 
noștințează alegătorii, prin orice mij
loace de publicitate, despre afișarea 
listelor.

Art. 22. — Fiecare alegător are 
dreptul să verifice înscrierea in lis
tele de alegători și să facă întîmpi- 
nare la comitetul sau biroul executiv 
al consiliului popular care le-a întoc
mit, împotriva omisiunilor, înscrieri- • 
lor greșite și a altor erori din listei

Comitetul sau biroul executiv al 
consiliului popular are obligația să 
rezolve întîmpinarea și să aducă la 
cunoștința celor interesați decizia 
luată,- în cel mult 3 zile de la înre
gistrarea întîmpinării.

împotriva deciziei date de către co
mitetul, respectiv biroul executiv al 
consiliului popular se poate face plîn- 
gere la judecătoria în circumscripția 
căreia s-a făcut afișarea listelor de 
alegători, în termen de 3 zile de la 
aducerea la cunoștința celor intere
sați a deciziei.

Plîngerea se poate depune și la co
mitetul, respectiv biroul executiv al 
consiliului popular, care o va înainta 
de îndată judecătoriei.

Judecătoria este obligată ca în ter
men de 3 zile de la înregistrarea 
plingerii să se pronunțe și să comu
nice în următoarele 24 de ore de la 
pronunțare, celui care a făcut plîn
gerea și comitetului sau biroului e- 
xecuțiv al • consiliului popular, hotă- 
rîrea dată.

Hotărîrea judecătoriei este defini
tivă. .

Art. 23. — în caz de schimbare a 
domiciliului, intervenită după înche
ierea listelor de alegători, sau în ca
zul în care alegătorul lipsește din lo
calitatea de domiciliu în ziua alege
rilor, se eliberează alegătorului, de 
către comitetul sau biroul executiv al 
consiliului popular care a întocmit 
listele de alegători, O „adeverință pri
vind exercitarea dreptului de a ale
ge", făcîndu-se mențiune despre a- 
ceasta în listele de alegători.

La noul domiciliu sau acolo unde 
se află temporar în ziua alegerilor, 
alegătorul va fi trecut pe o listă de 
alegători separată de către comisia 
electorală a secției de votare, pe baza 
adeverinței privind exercitarea drep
tului de a alege și a actului de iden
titate pe care îl prezintă.

Art. 24. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, 
precum și birourile executive ale 
consiliilor populare orășenești și co
munale comunică fiecărei comisii e- 
lectorale de circumscripție numărul 
alegătorilor aparținînd circumscrip
ției electorale, cu cel puțin 20 de zile 
înainte de data alegerilor.

Comitetele sau birourile executive 
ale consiliilor populare predau co
misiilor electorale ale secțiilor de Vo
tare, Cu două zile înainte- de data a- ■ 
legerilor, un exemplar al listelor de 
alegători. '

SECȚIUNEA A III-A
Comisia Electorală Centrală 

și comisiile electorale 
ale județelor, 

municipiului București, 
sectoarelor acestuia, 

ale municipiilor, orașelor 
și comunelor

Art. 25. — Pentru alegerea depu
taților în Marea Adunare Națională 
va funcționa o Comisie Electorală 
Centrală.

Pentru alegerea deputaților în 
consiliile populare va funcționa cîte 
o comisie electorală in fiecare județ, 
în municipiul București, în sectoare
le acestuia și’ în fiecare municipiu, 
oraș și comună.

Comisiile electorale prevăzute la 
alin. 1 și 2 se formează din repre
zentanți ai Frontului Unității Socia
liste, ai organizațiilor care il , com
pun, precum și din reprezentanți 
desemnați în adunări ale alegători
lor din întreprinderi și organizații 
economice socialiste, instituții social- 
culturale, sate și unități militare.

Art. 26. — Comisia Electorală Cen
trală se compune din 15 membri și se 
confirmă de către Consiliul de Stat.

Comisiile electorale județene și a 
municipiului București se compun 
din cîte 11 membri și se confirmă de 
către Consiliul de Stat.

Comisiile electorale ale sectoarelor 
municipiului București se compun 
din cîte 9 membri și se confirmă de 
către Comitetul executiv al Consiliu
lui popular al municipiului București.

Comisiile electorale ale municipiilor 
și orașelor se compun din cite 9 mem
bri și se confirmă de către comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județene.

Comisiile electorale ale comunelor 
se compun din cîte 5 membri și se 
confirmă, după caz, de către comite
tele executive ale consiliilor populare 
județene sau al municipiului Bucu
rești.

Comisiile electorale ale orașelor și 
comunelor care aparțin de municipii 
și orașe se confirmă, după caz, de 
către comitetele executive ale consi
liilor populare municipale sau de 
către birourile executive ale consi
liilor populare orășenești de care a- 
parțin.

Comisiile electorale se confirmă în 
cel mult 5 zile de la stabilirea datei 
alegerilor. Odată cu confirmarea co
misiilor electorale se desemnează 
dintre membrii acestora cite un pre
ședinte, un vicepreședinte și un se
cretar.

Art 27. — Comisiile electorale pre
văzute la art. 26 lucrează în prezența 
a cel puțin jumătate plus unu din 
numărul total al membrilor și iau 
hotăriri cu majoritatea membrilor 
lor.

Lucrările și hotărîrile comisiilor 
electorale se consemnează în procese- 
verbale semnate de membrii comi
siilor.

Art. 28. — Comisia Electorală Cen
trală, comisiile electorale județene, 
a municipiului București, ale sectoa
relor acestuia, ale municipiilor, ora
șelor și ale comunelor au următoa
rele atribuții :

a) urmăresc aplicarea dispozițiilor 
legale privitoare la alegeri și dau în
drumări asupra tuturor problemelor 
referitoare la aplicarea lor, potrivit 
competenței lor teritoriale ;

b) veghează la întocmirea in ter
men a listelor de alegători și la adu
cerea lor la cunoștința generală, pre
cum și la formarea la timp a secțiilor 
de votare ;

c) rezolvă contestațiile cu privire 

la operațiunile comisiilor electorale' 
de circumscripție și întîmpinările 
date în competența lor ;

d) verifică și înregistrează rezulta
tul alegerilor pe circumscripții elec
torale ;

e) se îngrijesc de confecționarea 
buletinelor de vot, a. imprimatelor și 
a ștampilelor de control, după mode
lul stabilit de Consiliul de Stat.

Comisia Electorală Centrală predă 
Marii Adunări Naționale dosarele a- 
legerilor ; celelalte comisii electorale 
predau dosarele alegerilor comitetelor 
sau birourilor executive ale consi
liilor populare pentru care au avut 
loc alegerile.

SECȚIUNEA A IV-A 
Comisiile electorale 

de circumscripții
Art. 29. — Pentru alegerea deputa

ților în Marea Adunare Națională și 
în consiliile populare, în fiecare cir
cumscripție electorală se constituie 
cîte o comisie electorală de circum
scripție.

Comisiile electorale de circum
scripție se formează din reprezentanți 
ai Frontului Unității Socialiste, ai 
organizațiilor care îl compun, pre
cum și din reprezentanți desemnați 
în adunări ale alegătorilor din în
treprinderi și organizații economice 
socialiste, instituții social-culturale, 
sate și unități militare.

Prevederile art. 27 sînt aplicabile 
și comisiilor electorale de circum
scripție.

Art. 30 — Comisiile electorale da 
circumscripție se compun din cîte :

a) 9 membri, pentru alegerea de
putaților în Marea Adunare Na
țională ;

b) 7’ membri, pentru, alegerea de
putaților în consiliile populare jude
țene și al municipiului București ;

c) 5—7 membri, pentru alegerea 
deputaților în consiliile populare ale 
sectoarelor municipiului București, 
ale municipiilor și ale orașelor ;

d) 3—5 membri, pentru alegerea 
deputaților în consiliile populare co
munale.

Comisiile electorale de circumscrip
ție pentru Marea Adunare Națională 
se confirmă de către comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, iar 
comisiile electorale de circumscrip
ție pentru consiliile populare se con
firmă de către comitetele sau birou
rile executive ale consiliilor populare 
pentru care au loc alegerile, în ter
men de 20 de zile de la stabilirea da
tei alegerilor.

Odată cu confirmarea, pentru fie
care comisie electorală de circum
scripție se desemnează, dintre mem
brii acesteia, cîte un președinte, un 
vicepreședinte și un secretar.

Art. 31 — Comisiile electorale de 
circumscripție au următoarele atri
buții :

a) veghează la aplicarea dispozi
țiilor legale privitoare la alegeri ; 
' b) înregistrează candidaturile de
puse.;, ■ -

c) fac publicațiile și' afișările date 
în atribuția lor prin lege ;

d) rezolvă întîmpinările cu privire 
la candidați și la operațiunile comi
siilor secțiilor de votare ;

e) distribuie comisiilor electorale 
ale secțiilor de votare buletinele de 
vot ;

f) totalizează rezultatul alegerilor 
de la secțiile de votare, constată re
zultatul alegerilor pentru circum
scripția electorală și eliberează de
putatului ales certificatul doveditor 
al alegerii lui ;

g) înaintează, după caz, Comisiei 
Electorale Centrale, comisiilor elec
torale județene, a municipiului Bucu
rești, ale sectoarelor acestuia, ale 
municipiilor, orașelor și ale comune
lor respective, procesele-verbale cu- 
prinzînd rezultatul alegerilor, întîm
pinările și procesele-verbale primite 
de la comisiile electorale ale secțiilor 
de votare.

Celelalte documente și materiale 
în legătură cu alegerile se predau 
spre păstrare, pentru alegerile in 
Marea Adunare Națională, comitete
lor executive ale consiliilor populare 
ale județelor sau al municipiului 
București, iar pentru alegerile în 
consiliile populare, fiecărui comitet 
sau birou • executiv al consiliului 
popular pentru care au avut loc ale
gerile.

SECȚIUNEA A V-A 
Sediile de votare și comisiile 

electorale ale secțiilor 
de votare

Art. 32- — Pentru efectuarea ale
gerilor, teritoriul corespunzător sec
toarelor municipiului București, mu
nicipiilor, orașelor și comunelor se 
împarte pe secții de votare, după 
cum urmează :

a) în' sectoarele municipiului Bucu
rești, în municipii, orașe și comune 
cu populație de peste 2 000 de locui
tori se formează cîte o secție de vo
tare la 1 500—3 000 locuitori ;

b) în comune cu populație sub 
2 000 de locuitori se formează o sin
gură secție de votare.

Se pot forma secții de votare și în 
satele sau grupele de sate cu popu
lație ' pînă la 500 de locuitori, dacă 
distanța dintre aceste sate și locul 
secției’ de votare este mai mare de 
5 km.

Art. 33. — Unitățile militare for
mează secții de votare separate pen
tru minimum 50 și maximum 3 000 
de alegători.

Art. 34. — Pe lingă spitale, mater
nități, sanatorii, case de invalizi și 
cămine de bătrîni avînd cel puțin 50 
de alegători se formează secții de vo
tare separate.

Art. 35. —.Pe lîngă misiunile di
plomatice și oficiile consulare ale Re
publicii Socialiste România, _ precum 
și pe lîngă agențiile economice din 
țările unde nu există misiuni diplo
matice și oficii consulare ale Repu
blicii Socialiste România, se formea
ză cîte o secție de votare pentru ale
gătorii membri ai acestor reprezen
tanțe și familiile lor, precum și pen
tru cetățenii români aflați temporar, 
în interes de serviciu sau personal, 
în țările respective, în ziua alegerilor.

Pe navele sub pavilion român, a- 
flate în navigație în ziua alegerilor, 
se pot forma secții de votare, acestea 
făcind parte din circumscripția elec
torală a locului unde este înregis
trată nava.

Art. 36. — Se vor putea forma secții 
de votare în stații de cale ferată, in 
porturi și aeroporturi, pentru alegă
torii aflați în călătorie în ziua alege
rilor-

Art. 37. — Alegătorii votează în a- 
ceeași secție de votare pentru alege
rile de deputați în Marea Adunare 

Națională și în consiliile populare 
județene, al municipiului București, 
ale sectoarelor acestuia, ale munici
piilor, orașelor și comunelor.

Art. 38. — Delimitarea și numero
tarea secțiilor de votare se fac in 
termen de 20 de zile de la stabilirea 
datei alegerilor, de către comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București.

Secțiile de votare se vor numero
ta pe sectoare ale municipiului 
București, pe municipii, orașe și co
mune.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, în termenul prevăzut în 
alin. 1, aduc la cunoștința alegători
lor delimitarea și numerotarea sec
țiilor de votare, indicînd și locul 
unde se va efectua votarea.

Art. 39. — La fiecare secție-de vo
tare funcționează o comisie electora
lă a secției de votare.

Comisiile electorale ale secțiilor de 
votare se formează potrivit dispozi
țiilor art. 29 alin. 2 din prezenta lege.

Art. 40. — Comisiile electorale ale 
secțiilor de votare se compun din 5, 
7. sau 9 membri și se confirmă, după 
caz, de către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene sau al 
municipiului București, cu cel puțin 
15 zile înainte de ziua alegerilor-

Odată cu confirmarea, pentru fie
care comisie, electorală a secției de 
votare se desemnează un președinte, 
un vicepreședinte și un secretar.

Art. 41. — Comisiile electorale ale 
secțiilor de votare au următoarele 
atribuții ;

a) primesc de la comisiile electora
le de circumscripție listele de alegă
tori, buletinele de vot pentru alegă
torii ce urmează să voteze la secția 
de votare și ștamp'ila de control ;

b) conduc operațiunile de votare, 
Iau toate măsurile de ordine în loca
lul secției de votare și în jurul a- 
cestuia ;

c) fac numărarea voturilor și con
semnează rezultatul votului ;

d) înaintează comisiilor electorale 
de circumscripție respective procese
le-verbale cuprinzînd rezultatul ale
gerilor, împreună cu întîmpinările 
depuse.

Art. 42. — Comisiile electorale ale 
secțiilor de votare lucrează în pre
zența a jumătate plus unu din numă
rul total al membrilor și iau hotăriri 
cu majoritatea membrilor lor.

SECȚIUNEA A VI-A
Candidaturile șl propunerea 

lor
Art. 43. — în conformitate cu ar

ticolul 25 din Constituție, dreptul de 
a depune candidaturi pentru alegerea 
deputaților în Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare apar
ține Frontului Unității Socialiste, cel 
mai larg organism politic permanent, 
revoluționar, democratic, cu caracter 
reprezentativ, care constituie ca
drul organizatoric de unire, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
a forțelor politice și sociale ale nați
unii noastre socialiste, a tuturor., or
ganizațiilor de masă și obștești, pen
tru participarea întregului popor la 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, la con
ducerea tuturor domeniilor de acti
vitate.

Art. 44. — Pentru alegerea depu
taților in Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare se pot pro
pune mai mulți candidați pentru fie
care circumscripție electorală, ur- 
mind a fi ales cîte un singur deputat 
pentru fiecare circumscripție.

Art. 45. — Propunerile de candi
dați se fac pe circumscripții electora
le de către consiliile Frontului Uni
tății Socialiste, în adunări ale ale
gătorilor organizate în întreprinderi 
și organizații economice socialiste, 
instituții social-culturale, cartiere, 
sate și unități militare.

Propunerile de candidați se fac 
cel mai tîrziu cu 20 de zile înainte de 
ziua alegerilor.

In cazul in care din diferite moti
ve într-o circumscripție electorală nu 
mai rămîne valabilă nici o căpdida- 
tură dintre cele depuse se pot pro
pune noi candidaturi, cel mai tîrziu 
cu 10 zile înainte de ziua alegerilor-

După discutare, propunerile se 
consemnează în procesul-verbal al 
adunării.

Art. 46. — Candidații nu pot fi 
membri ai comisiilor electorale de 
circumscripție sau ai comisiilor elec
torale ale secțiilor de votare din cu
prinsul acelei circumscripții în care 
aur fost propuși să candideze.

Art. 47. — Procesul-verbal de _ pro
punere a candidaturii trebuie să cu
prindă :

a) indicarea organizației care a 
propus candidatura și a adunării în 
cadrul căreia s-a făcut propunerea- 
de candidatură ;

b) data și locul adunării ;
c) numărul participanților la a- 

dunăre ;
d) numele și prenumele membrilor 

prezidiului adunării ;
e) nurhele și prenumele, vîrsta, a- 

partenența politică, profesia și domi
ciliul candidatului ;

f) indicarea organului puterii de 
stat și a circumscripției • electorale 
pentru care se propune candidatura ;

g) semnăturile membrilor prezidiu
lui adunării.

Procesul-verbal se întocmește pen
tru fiecare candidatură în parte și 
se prezintă la comisia electorală de 
circumscripție pentru care ș.-a pro
pus candidatura, cel mai tîrziu cu 
20 de zile înainte de ziua alegerilor, 
respectiv cu 10 zile . înainte ^de ziua 
alegerilor pentru cazul prevăzut în 
art. 45. alin. 3. Z

Art. 48. — Propunerea de candi
datură trebuie să fie însoțită sau ur
mată de o declarație de acceptare din 
partea candidatului în termenul pre
văzut pentru prezentarea proceselor- 
verbale de propuneri de candidaturi.

Art. 49. — Pentru Marea Adunare 
Națională, candidații nu pot accepta 
candidatura decit într-o singură cir
cumscripție electorală.

Pentru consiliile populare din a- 
ceeași categorie, candidații nu pot 
accepta candidatura decît într-o sin
gură circumscripție electorală.

Art- 50. — Un delegat desemnat de 
prezidiul care a condus adunarea de 
depunere a candidaturii, precum și 
candidații se vor prezenta personal 
la comisia electorală de circumscrip
ție, pentru a înregistra procesul-ver
bal de propunere a candidaturii, pre
cum și declarația de acceptare a can
didaturii.

In cazul în care candidații nu se 
vor putea prezenta personal, semnă
turile lor pe declarația de acceptare 
vor trebui să fie legalizate de către 
comitetele sau birourile executive ale 
consiliilor populare, ori de către no
tariatele de stat.

Art. 51. — Comisia electorală de 
circumscripție, de îndată ce primește 
procesul-verbal de propunere de 
candidatură și declarația de accepta
re a candidaturii, examinează dacă 
sînt îndeplinite condițiile cerute de 
lege, atît în ce privește persoana 
candidatului, cît și valabilitatea, pro- 
cesului-verbal de propunere de can
didatură și a declarației de acceptare 
a candidaturii.

Art. 52. — Comisia electorală de 
circumscripție se pronunță în aceeași 
zi asupra îndeplinirii cerințelor lega
le cu privire la persoana candidaților 
și la valabilitatea procesului-verbal 
de propunere de candidatură.

Comisia electorală de circumscrip
ție înregistrează procesele-verbale de 
propuneri de candidatură a căror va
labilitate a fost constatată.

Art. 53. — A doua zi după expira
rea termenului de prezentare a pro- 
ceselor-verbale de propuneri de can
didatură, comisia electorală de cir
cumscripție ia măsuri ca prin mij
loace de publicitate potrivite să facă 
cunoscute candidaturile depuse, a- 
rătîndu-se numele, prenumele, do
miciliul, apartenența politică și pro
fesia candidatului, organizația care- 
a făcut propunerea și adunarea ge
nerală în cadrul căreia a fost propus.

Art. 54 — Organizațiile oamenilor 
muncii și orice cetățean al Republi
cii Socialiste România pot face în- 
tîmpinări împotriva admiterii sau . 
respingerii oricărei candidaturi în 
termen de 3 zile de la publicarea 
candidaturilor depuse.

întîmpinările privind admiterea sau 
respingerea candidaturilor se fac la 
comisiile electorale de circumscripție 
respective, care le rezolvă în termen 
de 24 ore de la primire ; hotărîrile a- 
dontate se afișează de îndată la se
diul comisiei, încheindu-se proces- 
verbal despre aceasta.

. Art. 55. — împotriva hotărîrilor 
date de către comisiile electorale de 
circumscripție, asupra întîmpinărilor, 
cît și cu privire la toate operațiuni
le comisiei electorale de circumscrip
ție, se pot face, în termen de 3 zile 
de la data hotărîrii luate, con
testații, după caz, la Comisia Electo
rală Centrală, la comisia electorală 
județeană, a municipiului București, 
a sectorului acestuia, a municipiului, 
a orașului sau comunei.

Comisiile electorale care au primit 
contestații Ie rezolvă în termen de 24 
de ore de la primire și comunică re
zultatul în următoarele 24 de ore co
misiei electorale de circumscripție, 
care face de îndată modificările co
respunzătoare și le afișează.

Art. 56. — După expirarea terme
nului pentru introducerea și soluțio
narea întîmpinărilor și contestațiilor, 
comisia electorală de circumscripție 
încheie un proces-verbal, în care se 
arată candidaturile rămase defini
tive.

Art. 57. — A doua zi după ce can
didaturile au rămas definitive, co
misiile electorale de circumscripție 
înaintează un exemplar al proceselor- 
verbale -de- rămînere definitivă a 
candidaturilor, după caz, la Comisia 
Electorală Centrală, „la comisia elec- . 
torală județeană, â municipiului' 
București, a sectorului acestuia, a 
municipiului, orașului sau comunei.

Art. 58. — Frontul Unității Socia
liste, toate organizațiile care il com
pun, precum și toți cetățenii Repu
blicii Socialiste România au liberta
tea de a populariza în adunări, prin 
presă, radio, televiziune sau alte 
mijloace de publicitate, candidații 
propuși, după ce candidaturile au ră
mas definitive.

SECȚIUNEA A VII-A
Buletinele de vot

Art. 59. — După definitivarea can
didaturilor, Comisia Electorală Cen
trală, comisiile electorale județene, a 
municipiului București, ale sectoare
lor acestuia, ale municipiilor, orașe
lor și ale comunelor asigură impri
marea buletinelor de vot, pe care le 
distribuie comisiilor electorale de 
circumscripție cu cel puțin 5 zile 
înainte de data alegerilor.

Modelul buletinelor de vot este cel 
stabilit de către Consiliul de Stat.

Art. 60. — Buletinele de vot cu
prind toate candidaturile rămase de
finitive pentru circumscripția electo
rală respectivă.

Numele candidaților sînt imprima
te pe buletine, pe baza înregistrării 
proceselor-verbale de depunere a 
candidaturii, în ordinea propusă de 
Frontul Unității Socialiste.

Buletinele de vot poartă mențiu
nea datei alegerilor.

Ultima pagină a buletinelor de vot 
rămîne nescrisă, fiind rezervată pen
tru aplicarea ștampilei de control a 
comisiei electorale a secției de vo
tare.

Modelul ștampilei de control este 
cel stabilit de către Consiliul de Stat.

Art. 61. — Comisia Electorală Cen
trală, comisiile electorale județene, a 
municipiului București, -ale sectoare
lor acestuia, ale municipiilor, orașe
lor și comunelor predau comisiilor 
electorale ale secțiilor de votare, prin 
comisiile electorale de circumscrip
ție, numărul necesar de buletine de 
vot, cu cel puțin 24 de ore înainte de 
data alegerilor, încheind proces-ver
bal de predare și primire, în dublu 
exemplar.

SECȚIUNEA A VIII-A 
Desfășurarea alegerilor

Art. 62. — Alegerile au loc într-o 
singură zi. Votarea începe la ora 6 și 
se termină la ora 21.

Art. 63. — în localurile destinate 
pentru votare, Comitetele executive 
ale consiliilor populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului Bucu
rești, birourile executive ale consilii
lor populare orășenești și comunale 
amenajează camere sau cabine de 
vot și asigură urnele necesare.

Art. 64. — Președinții comisiilor 
electorale ale secțiilor de votare iau 
toate măsurile pentru ca alegerile să 
decurgă în bune condiții.

Ari. 65. — In ziua alegerilor, pre
ședinții comisiilor electorale ale sec
țiilor de votare au răspunderea mă
surilor de menținere a ordinii înă
untrul și în jurul localului de vot.

Dispozițiile președintelui comisiei 
electorale a secției de votare cu pri
vire la menținerea ordinii sint obli
gatorii în tot cursul alegerilor.

Art. 66. — în afară de candidați, 
de membrii comisiilor electorale, de 
delegații Frontului Unității Socialiste 
și ai organizațiilor care îl compun, 
precum și de reprezentanții presei, 
radioului, televiziunii și cinemato
grafiei, cu împuternicire specială, ni
meni nu poate rămîne în localul de 
vot decit timpul necesar pentru vo
tare.

•împuternicirile prevăzute Ia ali
neatul 1 se dau de către Comisia E- 
lectorală Centrală sau de către co
misiile electorale județene și a mu
nicipiului București.

Art. 67. — Se interzice propaganda 
electorală în localul de vot, în timpul 
votării.

Art. 68. — în ziua alegerilor, Ia ora 
6 dimineața, președintele comisiei e- 
lectorale a secției de votare, în pre
zența celorlalți membri ai comisiei, 
verifică urnele și existența listelor 
de alegători, după care închide și si
gilează urnele, aplicînd ștampila de 
control a comisiei electorale a sec- 
țiej de votare și invită pe alegători 
să voteze.

Art. 69. — Fiecare alegător se pre
zintă personal pentru a primi bule
tinul de vot care i se înmînează de 
secretarul sau alt membru al comi
siei, pe baza buletinului de identi
tate sau a oricărei alte dovezi prin 
care se poate stabili identitatea ale
gătorului, după ce se constată că este 
trecut în lista de alegători sau pre
zintă adeverința privind exercitarea 
dreptului de a alege.

Despre prezentarea fiecărui alegă
tor se face mențiune în lista de ale
gători.

Art. 70. — Alegătorul care prezintă 
adeverința privind exercitarea drep
tului de a alege prevăzută în art. 23 
este înscris într-o listă de alegători 
în momentul prezentării la vot. A- 
deverința privind exercitarea drep
tului de a alege se reține de către co
misia electorală a secției de votare.

Art. 71. — Alegătorul votează în 
camera sau cabina de vot. El lasă 
neșters pe buletinul de vot numele 
candidatului pe care-1 votează și 
șterge numele candidaților pe care 
nu-i vptează.

în cazul în care alegătorul lasă ne
șterse numele tuturor candidaților 
înscriși pe buletin, se consideră vot 
„pentru" acela dintre candidați în fa
voarea căruia a votat cel mai mare 
număr de alegători din circumscrip
ție.

Art. 72. — Prezența oricărei per
soane — 'în afara celei care votează 
— în camera de votare sau în cabi
nele de vot este interzisă.

Alegătorul care, din cauza uniți de
fect fizic sau dintr-un alt motiv a că
rui temeinicie este constatată de pre
ședintele comisiei electorale a sec
ției de votare nu poate să voteze 
singur, are dreptul de a chema, în 
scopul de a-1 ajuta, în cabina sau 
camera de votare, pe oricare alt ale
gător.

Art. 73. — Alegătorul împăturește 
buletinul de vot cu ștampila de con
trol în afară și îl introduce în urna 
de vot.

Art. 74. — Pentru alegătorii ne
transportabili din cauză de boală sau 
invaliditate, la cererea celor aflați în 
această situație sau la cererea orga
nelor de conducere ( ale instituțiilor . 
sanitare sau de ocrotiri sociale în 
care cei hetransportabili, se află in
ternați,''președintele comisiei electo- 
rate -a secției. de/'Votăfe' 'ddsemhează,':. 
din cadrul comisiei;" Un .număr de n 
membri care se deplasează cu o urnă . 
specială și cu materialul necesar vo
tării la locul unde se află alegătorul, 
pentru a se efectua votarea.

Art. 75. — Candidații. membrii co
misiei electorale a secției de votare 
și oricare- alegător au dreptul să 
conteste identitatea oricărei persoane 
care se prezintă la vot. în acest caz, 
identitatea se stabilește de către 
președintele comisiei electorale a sec
ției de votare.

Dacă contestația este întemeiată, 
președintele oprește de la votare pe 
alegătorul a cărui identitate a fost 
contestată și consemnează acest fapt 
într-un proces-verbal.

Art. 76. — La ora 21, președintele 
comisiei electorale a secției de vo
tare declară votarea închisă.

SECȚIUNEA A 1X-A
Stabilirea rezultatelor 

alegerilor
Art. 77. — După ce președintele co

misiei electorale a secției de votare 
declară votarea închisă, comisia a- 
nulează buletinele de vot neîntre
buințate, deschide urnele, procedează ' 
la numărarea voturilor pentru fie
care circumscripție electorală, cori* 
fruntă numărul buletinelor de vot cu 
numărul persoanelor care s-au pre
zentat la vot conform listei de ale
gători și consemnează rezultatul vo
tării în procese-verbale.

Procesele-verbale se încheie în du
blu exemplar pentru fiecare circum
scripție electorală și se semnează de 
către membrii comisiei electorale a 
secției de votare sau cel puțin de că
tre președinte și secretar.

La numărarea voturilor au dreptul 
să asiste candidații, delegații Frontu
lui Unității Socialiste, precum și re
prezentanții presei, radioului, televi
ziunii și cinematografiei, cu împu
ternicire specială.

Art. 78. — Președintele comisiei e- 
lectorale a secției de votare citește cu 
glas tare, la deschiderea fiecărui bu
letin. numele candidatului votat. 
Dacă au fost mai mulți candidați pe 
același buletin și au rămas neșterse 
numele tuturor candidaților, buleti
nele respective se vor număra dis
tinct și se vor trece separat în pro
cesul-verbal ce se comunică comisiei 
electorale a circumscripției.

Art. 79. — Votul este nul cînd au 
fost utilizate buletine de vot ce nu 
sint de modelul stabilit, sau cind bu- . 
letinul de vot prezentat de alegător . 
nu poartă ștampila de control a co-, 
misiei electorale a secției de votare.

Art. 80. — Cînd valabilitatea unui 
vot este îndoielnică, președintele su
pune cazul comisiei electorale a sec
ției de votare, consemnînd rezultatul 
în procesul-verbal ce se încheie.

Art. 81. — în tot cursul operațiu- . 
nilor de votare și de- numărare a vo
turilor, cei prezenți pot face întîm- 
pinare cu privire la aceste operați
uni. . ,- <

întîmpinarea se face în scris și se 
prezintă președintelui comisiei elec
torale a secției de votare care elibe
rează o dovadă de primire.

întîmpinarea poate fi făcută și 
verbal în fața președintelui, care în
cheie despre aceasta un proces-ver
bal, cuprinzînd conținutul întîmpi
nării ; procesul-verbal este semnat 
de către președinte, secretar și de cel 
ce face întîmpinarea.

Art. 82. — Procesele-verbale ale co
misiei electorale a secției de votare, 
întocmite pentru fiecare circum
scripție electorală, trebuie să cu
prindă :

a) ora începerii și' terminării opera
țiunilor de votare ;

(Continuare în pag. a III-a)
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Fossto/ tovarășului
Moolao Ceaușescu

(Urmare din pag. I)tot mai mari. Vă asigurăm că, în spiritul solidarității internaționale — înțelegem prin aceasta deplina egalitate în drepturi, respectul reciproc al independenței și suveranității, neamestecul în treburile interne, colaborarea și avantajul reciproc — vom dezvolta în continuare relații multilaterale cu dumneavoastră, cu Frontul de Eliberare din Mozambic, cu poporul prieten mozambican. Dorim ca, în noile condiții, colaborarea noastră să îmbrace forme noi, să contribuie la dezvoltarea economico-socială independentă a fiecărei țări și, totodată, să se înscrie în lupta generală împotriva dominației imperialiste, colonialiste și neocolonia- liste, în lupta popoarelor pentru lichidarea deplină a oricărei asupriri naționale și sociale, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să garanteze fiecărui popor dreptul Ia dezvoltare liberă, corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din afară.In lume au loc mari schimbări. S-au obținut, într-adevăr, o serie de rezultate pozitive în schimbarea raportului de forțe. Țările socialiste, popoarele care luptă pentru dezvoltarea independentă, mișcările de eliberare națională, masele populare de pretutindeni demonstrează prin lupta lor că, acționînd 
unite, ■ pot -impune soluționarea problemelor multiple în folosul tutu
ror națiunilor șl popoarelor lumii.

LEGEA ELECTORALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
(Urmare din pag. a Ii-a)

b) numărul total al alegătorilor în
scriși în listele de alegători ;

c) numărul voturilor exprimate ;
d) numărul total al buletinelor de 

vot pe care nu a fost șters numele 
nici unui candidat ;

e) numărul total al voturilor „con
tra" exprimate prin ștergerea nume
lui tuturor candidaților înscriși pe 
același buletin ;

f) numărul voturilor „pentru" ob
ținute de fiecare candidat în parte, 
exprimate prin lăsarea neșters a nu
melui candidatului respectiv și șter
gerea numelui celorlalți candidați 
înscriși pe același buletin.;

g) numărul voturilor „contra" ex
primate prin ștergerea numelui fie
cărui candidat în parte ;

h) numărul voturilor nule ;
1) numărul buletinelor de vot ne

întrebuințate ;
j) o scurtă expunere a întîmpină- 

rilor primite de comisia electorală a 
secției de votare și hotărîrile luate.

SECȚIUNEA A X-A
Centralizarea și constatarea 

rezultatelor alegerilor
Art. 83. — După încheierea opera

țiunilor de numărare a voturilor și 
semnarea proceselor-verbale prevă
zute la art. 82, președintele comisiei 
electorale a secției de votare aduce 
la cunoștința celor de față rezulta
tul numărării voturilor pentru fie
care circumscripție electorală și îna
intează, de îndată, în plic închis și 
sigilat, comisiei electorale a circum
scripției respective, un exemplar al 
procesului-verbal încheiat pentru a- 
cea circumscripție electorală.

Art. 84. — Buletinele de vot între
buințate pentru votare, precum și 
cele neîntrebuințate, ștampila de con
trol, împreună cu al doilea exemplar 
al procesului-verbal și cu întregul 
dosar al alegerilor se predau spre 
păstrare comitetelor executive ale 
consiliilor populare ale sectoarelor 
municipiului București, ale munici
piilor, birourilor executive ale consi
liilor populare ale orașelor și comu
nelor.

Aceste buletine sînt păstrate pînă 
la primirea dispozițiilor Consiliului 
de Stat.

Art. 85. — După primirea procese
lor-verbale cu rezultatul numărării 
voturilor de la toate comisiile elec
torale ale secțiilor de votare și după 
soluționarea intimpinărilor primite, 
comisia electorală de circumscripție 
procedează la totalizarea și stabili
rea rezultatelor alegerilor din cir
cumscripția electorală respectivă. _

în acest scop, comisia electorală de 
circumscripție totalizează, pe întrea
ga circumscripție, separat pentru fie
care candidat în parte, numărul de 
voturi „pentru" și numărul de voturi 
„contra".

Totodată, totalizează numărul bu
letinelor cuprinzînd mai mulți can
didați pe care au rămas neșterse nu
mele tuturor candidaților și proce
dează, potrivit art. 71 alin. 2, la a- 
tribuirea acestor voturi aceluia din
tre candidați în favoarea căruia a-vo
tat cel mai mare număr de alegători.

La lucrările efectuate de comisia 

Nu uităm însă nici un moment că mai continuă politica imperialistă și neocolonialistă, că mai sînt forțe reacționare, că triumful noii politici, al noii ordini internaționale poate fi asigurat numai prin lupta unită a popoarelor, a tuturor forțelor antiimperialiste.Sîntem convinși că viitorul aparține popoarelor care doresc să trăiască libere, să fie stăpîne pe destinele lor ! De aceea noi privim cu încredere desfășurarea evenimentelor internaționale. Știm că vor mai fi greutăți, dar dacă vom acționa în deplină unitate putem asigura ca evenimentele să se desfășoare în favoarea progresului și a păcii. A- supra acestor probleme am mai discutat în aceste zile și am ajuns la o înțelegere comună.Aș dori să menționez cu multă satisfacție acordul la care am ajuns cu privire la colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare din Mozambic, dintre popoarele noastre. Doresc să vă asigur că vom face totul pentru ca această colaborare să se desfășoare în condiții cît mai bune. De asemenea, doresc să menționez cu multă bucurie faptul că și a- supra problemelor internaționale contemporane am ajuns la înțelegeri comune — așa cum se arată, de altfel, în declarația și comunicatul pe care le-am semnat astăzi împreună. Principiile pe care le-am înscris în aceste documente corespund nu numai intereselor noastre, dar și intereselor tuturor forțelor progresiste, tuturor po

electorală de circumscripție au drep
tul să asiste persoanele prevăzute de 
art. 77 alin. 3.

Art. 86. — Alegerile dintr-o cir
cumscripție electorală sînt valabile 
dacă din numărul total de alegători 
au luat parte La vot cel puțin jumă
tate plus unu. Este declarat ales can
didatul care a întrunit cel puțin ju
mătate plus unu din totalul voturilor 
exprimate în circumscripția electo
rală respectivă.

Art. 87. — Dacă au fost mai mult 
de doi candidați pentru aceeași cir
cumscripție electorală și dacă nici 
unul dintre ei nu a întrunit cel pu
țin jumătate plus unu din totalul vo
turilor exprimate, comisia electorală 
a circumscripției declară balotaj în
tre cei doi candidați care au întrunit 
cel mai mare număr de voturi, sta- 
bilin.du-se noi alegeri.

Comisia electorală de circumscrip
ție încunoștințează despre aceasta, 
după caz. Comisia Electorală Cen
trală. comisia electorală județeană, a 
municipiului București, a sectorului 
acestuia, a municipiului, orașului sau 
a comunei.

Art. 88. — Dacă din numărul to
tal al alegătorilor dintr-o circum
scripție electorală au votat un număr 
mai mic de jumătate plus unu, co
misia electorală de circumscripție 
face mențiune despre aceasta în pro
cesul-verbal pe care îl încheie, se- 
sizînd de îndată, după caz. Comisia 
Electorală Centrală, comisia electora
lă județeană, a municipiului Bucu
rești, a sectorului acestuia, a muni
cipiului, orașului sau comunei, sta- 
bilindu-se noi alegeri.

Art. 89. — Noile alegeri prevăzute 
In art. 87 si 88 au loc. de drept, la 
două săptămîni de la data alegerilor 
precedente, folosindu-se aceleași liste 
•de alegători.

Art. 90. — Comisia electorală de 
circumscripție încheie un proces-ver- 
bal privind toate operațiunile ale
gerilor. centralizarea voturilor și 
constatarea rezultatului alegerilor.

Procesul-verbal trebuie să cuprin
dă :

a) numărul alegătorilor din cir
cumscripția electorală respectivă, po
trivit listelor de alegători ;

b) numărul voturilor exprimate ;
c) numărul total al voturilor expri

mate „pentru" candidați ;
d) numărul total al buletinelor de 

vot pe care nu a fost șters numele 
nici unui candidat ;

e) numărul total al voturilor „con
tra" exprimate prin ștergerea' nume
lui tuturor candidaților înscriși pe 
același buletin ;

f) numărul voturilor nule :
g) numărul voturilor „pentru" ob

ținute de fiecare candidat în parte, 
exprimate prin lăsarea neșters a nu
melui candidatului respectiv si șter
gerea numelui celorlalți candidați 
înscriși pe același buletin ;

h) numărul voturilor „contra", ex
primate prin ștergerea numelui fie
cărui candidat in parte ;

i) numele candidatului în favoa
rea căruia a votat cel mai mare nu
măr de alegători și totalul număru
lui de voturi „pentru" obținute de 
acesta în urma aplicării prevederilor 
art. 71 alin. 2 ;

j) numărul buletinelor de vot ne- 
lntrebuințate ț 

poarelor. Aș aprecia de aceea vizita dumneavoastră și documentele pe care le-am semnat astăzi ca un moment istoric în relațiile dintre organizațiile noastre, dintre popoarele noastre.Doresc să vă mulțumesc pentru invitația ce mi-ați adresat-o de a vizita Mozambicul, împreună cu o delegație de partid și de stat. Vă asigur că vom da curs cu plăcere, Ia momentul potrivit, acestei invitații.Avînd convingerea că relațiile dintre Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare din Mozambic, dintre popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, în spiritul principiilor noi, de care am vorbit, că vom colabora strîns în soluționarea tuturor problemelor care preocupă astăzi o- menirea, cu dorința de a vă revedea cît mai curînd în România, vă rog să transmiteți tuturor luptătorilor din Frontul de Eliberare din Mozambic, începînd cu membrii Comitetului Central și pînă la ultimul luptător, militant, salutul frățesc, tovărășesc al meu, al conducerii de partid, al comuniștilor români.Aș dori să urez poporului prieten mozambican — căruia vă rog să-i transmiteți salutul poporului român — succes deplin în dezvoltarea sa liberă și independentă, în făurirea unei vieți noi care să-i asigure progresul și fericirea.Vă rog să ridicăm acest pahar pentru dezvoltarea colaborării rodnice între Partidul Comunist Român și FRELIMO, între poporul român și poporul mozambican !în sănătatea președintelui FRELIMO — tovarășul Samora Machel !în sănătatea celorlalți tovarăși și prieteni mozambicani !Pentru colaborare șl pace în lume ! (Aplauze).

k) scurtă expunere a intîmpinări- 
lor primite, precum și hotăririle lua
te de comisia electorală de circum
scripție ;

l) stabilirea rezultatului alegerilor 
pe circumscripție, a candidatului ales 
Si a candidaților nealeși.

Art. 91. — Președintele comisiei 
electorale de circumscripție elibe
rează candidatului ales certificatul 
doveditor al alegerii ca deputaț.

Fiecare comisie electorală de cir
cumscripție înaintează, după caz, 
Comisiei Electorale Centrale, comi
siei electorale județene, a munici
piului București, a sectorului aces
tuia. a municipiului, a orașului sau 
comunei procesul-verbal prevăzut în 
art. 90, împreună cu întîmpinările 
prevăzute de art. 81, formînd un do
sar încheiat, sigilat și semnat de 
membrii comisiei electorale sau cel 
puțin de președinte și secretar. Odată 
cu aceasta, înaintează și procesele- 
verbale primite de la comisiile elec
torale ale secțiilor de votare.

Art 92. — Comisia Electorală 
Centrală, comisiile electorale jude
țene, a municipiului București, ale 
sectoarelor acestuia, ale municipiilor, 
orașelor și comunelor rezolvă în
tîmpinările depuse, după care în
cheie cîte un proces-verbal cu pri
vire la rezultatele alegerilor, care 
trebuie să cuprindă :

a) numărul total al alegătorilor 
pentru Marea Adunare Națională, 
respectiv pentru consiliul popular 
județean, al municipiului București, 
al sectorului acestuia, al municipiu
lui, orașului sau comunei, potrivit 
listelor de alegători ;
• b) numărul total al voturilor ex
primate ;

c) numărul total al voturilor ex
primate „pentru" candidați ;

d) numărul total al voturilor „con
tra" exprimate prin ștergerea nume
lui tuturor candidaților ;

e) numărul voturilor nule ;
f) numele deputaților aleși, numă

rul voturilor „pentru" și numărul 
voturilor „contra" obținute de fie
care în parte.

Procesul-verbal se semnează de 
către membrii comisiei sau cel pu
țin de către președinte și secretarul 
comisiei electorale.

Art. 93. — Comisia Electorală Cen
trală înaintează Marii Adunări Na
ționale procesul-verbal prevăzut în 
art. 92 spre a fi predat Comisiei de 
validare a Marii Adunări Naționale 
nou aleasă.

Comisiile electorale județene, a 
municipiului București, ale sectoare
lor acestuia, ale municipiilor, ora
șelor și comunelor înaintează comite
telor, respectiv birourilor executive 
ale consiliilor populare din unitățile 
administrativ-teritoriale în care au 
fost constituite, procesele-verbale 
prevăzute în art. 92. spre a fi pre
date comisiilor de validare ale con
siliilor populare nou alese.

Odată cu aceste procese-verbale se 
înaintează și ddsarele comisiilor elec
torale de circumscripție și ale comi
siilor electorale ale secțiilor de vo
tare cuprinzînd procesele-verbale și 
întîmpinările primite de aceste co
misii.

Art. 94. — Centralizarea rezultate
lor alegerilor pentru Marea Adunare 
Națională se face de către Comisia 
Electorală Centrală, iar pentru con

Toastul tovarășului
Samora Machel

(Urmare din pag. I)unde merge. Noi dorim să spunem că sîntem convinși, ca prieteni și tovarăși, că putem să arătăm lumii cît este de indestructibilă forța revoluționară care unește țările și popoarele noastre. Și cînd dorința este comună și cînd avem ințerese și obiective comune, nu există forță capabilă să ne separe, nu există forță care să poată distruge prietenia trainică dintre noi, deoarece această prietenie reprezintă, mai înainte de toate, interesele fundamentale ale popoarelor noastre.Sîntem convinși că documentele pe care le-am semnat astăzi ca rezultat al convorbirilor fructuoase, al înțelegerii depline dintre noi, ca o expresie a dorinței popoarelor noastre de a conlucra mal strîns, reprezintă punctul de vîrf, punctul suprem al dezvoltării relațiilor noastre de-a lungul celor zece ani de luptă ai FRELIMO.înțelegerile la care am ajuns reprezintă înseși aspirațiile poporului român și poporului mozambican. Și unii și alții am cunoscut ce înseamnă oprimarea, știm ce au însemnat dominația și exploatarea. Tocmai de aceea sîntem hotărîți să ne aducem contribuția la crearea unei lumi noi, pe baza unui nou tip de relații între națiuni. îl rugăm pe tovarășul Ceaușescu să transmită această apreciere a noastră, despre prie

siliile populare, de către Consiliul de 
Stat.

Comunicatele referitoare la rezul
tatul alegerilor generale se întoc
mesc de către Comisia Electorală

CAPITOLUL III

Revocarea deputatului
Art. 95. — Deputății pot fi revo

cați în cazul în care nu-și îndepli
nesc îndatoririle ce le revin sau cînd, 
prin fapte contrare eticii și echității 
socialiste, pierd încrederea alegăto
rilor din circumscripția în care au 
fost aleși.

Art. 96. — Dreptul de a propune 
revocarea deputatului aparține Fron
tului Unității Socialiste, care îl e- 
xercită din proprie inițiativă sau la 
cererea organizațiilor care îl com
pun ori a alegătorilor, în adunări pe 
circumscripții electorale.

Propunerea de revocare este pre
zentată spre dezbatere de către con
siliul corespunzător al Frontului U- 
nității Socialiste în adunările alegă
torilor pe circumscripții electorale.

Art. 97. — Adunarea alegătorilor în 
care se propune revocarea deputatu
lui este convocată de consiliul co
respunzător al Frontului Unității So
cialiste, cu 10 zile înainte.

în circumscripțiile electorale mari 
se pot organiza mai multe adunări.

Art. 98. — Deputatul a cărui re
vocare se propune va fi înștiințat cu 
cel puțin 5 zile înainte de data adu
nării asupra motivelor propunerii de 
revocare, pentru a putc<-u prezenta 
explicații. •

Art. 99. — Adunarea alegătorilor a- 
lege un prezidiu, pentru conducerea 
lucrărilor sale.

Discuțiile și rezultatul votului se 
consemnează intr-un proces-verbal 
care trebuie să cuprindă 1

a) circumscripția electorală ;
b) data și locul adunării ;
c) numărul alegătorilor prezențl ;
d) numele și prenumele membrilor 

prezidiului ;
e) numele șl prenumele delegatu

lui consiliului Frontului Unității So
cialiste care a prezentat propunerea 
de revocare ;

f) numele și prenumele deputatu
lui a cărui revocare s-a propus, cu 
arătarea organului puterii de stat din 
care face parte ;

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale
Art. 103. — Cheltuielile ce decurg 

din aplicarea dispozițiilor prezentei 
legi sînt suportate din bugetul de 
stat.

Cererile, reclamațiile, Intîmpinări- 
le. contestațiile și orice alte acte fă
cute în exercitarea drepturilor pre
văzute în prezenta' lege sînt scutite 
de orice taxe de timbru.

Art, 104. — Se pedepsește cu în
chisoare de la 6 luni la 5 ani și in
terzicerea unor drepturi :

a) împiedicarea prin orice mijloa

tenia manifestată de poporul român, despre călduroasa sa ospitalitate pe care am întîlnit-o, de la sosirea noastră și în timpul celor șase zile de-a lungul cărora ne-am bucurat de căldura și dragostea tuturor. Să spuneți, deci, că ducem cu noi această căldură. Vom relata poporului nostru, și o vom face, că pe un alt continent, diferit de al nostru, avem prieteni care trăiesc mai intens problemele noastre decît propriii noștri vecini și care sînt gata să ne ajute în construcția unui nou Mozambic, Mozambicul liber, în care întreaga putere să aparțină poporului, liber și stăpîn pe propria soartă, hotărît să-și dezvolte țară pe calea progresului. Noi sîntem gata să stabilim relații cu acel care respectă Mozambicul.Doresc, în primul rînd, să ridic paharul în sănătatea tovarășului Ceaușescu, care știm că, deși are multe sarcini, și-a dedicat din timpul său pentru a sta ore șl ore cu noi. Să aveți o viață lungă, tovarășe Ceaușescu !Dorim ca următoarea întîlnire între noi să fie în Mozambic. A- vîndu-1 în mijlocul nostru, ca oaspete, pe tovarășul Ceaușescu sîntem siguri că avem alături de noi, ca șl pînă acum, Partidul Comunist Rbmân, guvernul și poporul român prieten. (Aplauze).

Centrală pentru Marea Adunare Na
țională și de către Consiliul de Stat, 
pentru consiliile populare și se pu
blică în Buletinul Oficial al Repu
blicii Socialiste România.

g) scurtă expunere a discuțiilor ;
h) numărul voturilor „pentru" re

vocare ;
i) numărul voturilor „contra" re

vocării ;
j) numărul alegătorilor care s-au 

abtinut de la vot.
Procesul-verbal se înaintează. In 

termen de 24 de ore, comisiei elec
torale de circumscripție constituită 
potrivit prevederilor art. 29—31.

Art. 100. — Comisia electorală de 
circumscripție centralizează procese
le-verbale prevăzute în art. 99, ve
rifică dacă la adunările alegătorilor 
majoritatea celor prezenți s-a pro
nunțat. prin vot deschis, pentru re
vocarea deputatului.

Constatările comisiei electorale de 
circumscripție se consemnează' în- 
tr-un proces-verbal semnat de mem
brii comisiei.

Procesul-verbal prevăzut în alinea
tul precedent, împreună cu procese
le-verbale prevăzute în art. 99 se 
înaintează, de îndată, consiliului co
respunzător al Frontului Unității So
cialiste.

Art. 101. — Consiliul Frontului U- 
nității Socialiste depune, în termen 
de 5 zile, procesul-verbal al comi
siei electorale de circumscripție, îm
preună cu propunerea de revocare și 
explicațiile deputatului. Marii Adu
nări Naționale sau, după caz. comi
tetului sau biroului executiv al con
siliului popular, spre a fi predate 
comisiei de validare.

Art. 102. — Marea Adunare Națio
nală sau. după caz, consiliul popu
lar. pe baza propunerii Frontului U- 
nitătii Socialiste și ascultînd rapor
tul comisiei de validare hotărăsc, la 
prima sesiune, asupra revocării.

în cazul revocării, drepturile și în
datoririle deputatului încetează din 
momentul hotărîrii adoptate potrivit 
alineatului precedent, circumscripția 
electorală devenind astfel vacantă.

ce a liberului exercițiu al dreptu
lui de a alege sau de a fi ales ;

b) falsificarea prin orice mijloace 
a lucrărilor electorale sau a rezul
tatului votului.

Tentativa se pedepsește.
Art. 105. — Legea nr. 28/1966 cu 

privire la alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare, republicată în Bu
letinul Oficial al Republicii Socialiste 
România, Partea I, nr. 155 din 22 
noiembrie 1968, se abrogă.

(Urmare din pag. I)

Ne adresăm Marii Adunări Națio
nale în momentul istoric în care po
porul nostru a înfrînt de curînd a- 
gresiunea colonialistă și imperialistă 
din Mozambic și, sub conducerea 
FRELIMO și a guvernului de 
tranziție, inițiază procesul de extin
dere. pe întregul teritoriu, a puterii 
populare democratice, instaurată deja 
în regiunile eliberate.

Am învins cea mai mare agresiu
ne contra căreia a trebuit să luptăm 
vreodată, căci FRELIMO a fost 
capabil să unească întregul popor in 
jurul unei linii politice corecte, să 
definească cu claritate inamicul, a 
știut să-și stabilească just metodele 
de muncă și, terminînd cu izolarea 
la care l-a supus colonialismul, a 
identificat lupta noastră cu lupta 
generală a popoarelor și claselor o- 
primate împotriva colonialismului și 
imperialismului, împotriva sistemu
lui exploatării omului de către om.

Această luptă justă, servind in
teresele poporului și exprimîndu-so 
în mod corect, s-a impus în fața 
inamicului, pe care l-a învins pe 
cîmpul de luptă și pe tărîmul ideilor. 
De aceea, și în ciuda alianțelor sale 
cu imperialismul, colonialismul a 
rămas izolat și, chiar mai mult decit 
atît, lupta de eliberare a fost capabilă 
de a influența asupra însăși vieții 
politice din metropola colonială, dis- 
trugind astfel colonialismul în Afri
ca și fascismul din Portugalia.

în această luptă ne-am bucurat de 
sprijinul hotărit al forțelor democra
tice mondiale, în special de ajutorul 
frățesc al țărilor africane și al ță
rilor socialiste — aliații noștri fi- 
rești.,

Partidul Comunist Român, guver
nul și poporul român s-au aflat în 
avangarda sprijinului politic, moral, 
diplomatic și material acordat luptei 
noastre. Consimțim! să facă sacrifi
cii în sprijinul luptei noastre, Româ
nia a dat o înaltă lecție de interna
ționalism, de caro este animat po
porul vostru.

în acest cadru, subliniem activita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
care, în anii grei de luptă, a acțio
nat în favoarea întăririi relațiilor 
de prietenie și solidaritate dintre 
partidele și popoarele noastre, acti
vitate care s-a evidențiat din nou în 
cadrul convorbirilor prietenești pe 
care le-am avut în timpul acestei 
vizite. (Aplauze).

Astfel, s-au stabilit, cu mare suc
ces și în avantajul reciproc, bazele 
relațiilor și cooperării prezente și 
viitoare dintre țările noastre, in ca
drul unor înțelegeri noi.

Această poziție a României re
zultă, de asemenea, din marea iden
titate de concepții și de metode de 
muncă ale partidelor noastre, din 
angajamentul comun în lupta împo
triva imperialismului și a exploată
rii, pentru apărarea independenței 
și a personalității naționale, pentru 
afirmarea egalității țărilor și a rolu
lui lor preponderent în soluționarea 
problemelor umanității. (Aplauze).

Relațiile noastre s-au dezvoltat pe 
baza unui nou tip de concepție a 
relațiilor internaționale.

La 25 iunie 1975, în mod oficial, 
statele noastre vor iniția un nou tip 
de relații interstatale și de coope
rare, la nivelul cel mai ridicat.

Grație luptei comune, am eliberat 
o părticică a continentului african. 
Mozambicul, datorită sacrificiilor co
mune, a devenit un cîmp al revolu
ției. Avem sarcina comună Ca îm
preună să consolidăm acest cîmp și 
să-1 dezvoltăm. împreună cu aliații 
noștri firești, am eliberat patria noas
tră ; cu ei dorim să consolidăm revo
luția.

Această sesiune a Marii Adunări 
Naționale dezbate sarcinile viitorului 
plan și aplicarea Directivelor recen
tului Congres al XI-lea al P.C.R.

în numele FRELIMO, al guvernul 
lui de tranziție și al poporului mo
zambican, vă doresc din toată inima 
cel mai mare succes în deliberările 
voastre. (Aplauze puternice). Victoria 
voastră, care consolidează România 
socialistă, va întări o ariergardă stra
tegică sigură a luptei noastre.

Trăiască solidaritatea și prietenia 
dintre FRELIMO și Partidul Comu
nist Român 1 (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia crescîndă dintre 
poporul mozambican și poporul ro
mân !

Lupta continuă I (Aplauze puter. 
nice).

Cuvintarea președintelui FRELIMO, 
Samora Machel, a fost urmărită cu 
viu interes, ea fiind subliniată cu a* 
plauze îndelungate.

Adresîndu-se oaspetelui, președin
tele Marii Adunări Naționale a spus t 

Parlamentarii români mi se aso
ciază în a vă mulțumi călduros pen
tru cuvintele pe care le-ați rostit în 
fața reprezentanților aleși al națiu
nii socialiste române, pentru Înaltele 
aprecieri pe care le-ați făcut la a- 
dresa poporului român, pentru urări
le de dezvoltare a prieteniei și cola
borării dintre țările noastre, pentru 
sublinierea rolului și contribuției to
varășului Nicolae Ceaușescu la întă
rirea raporturilor de fructuoasă șl 
strînsă cooperare dintre,partidele ți 
popoarele noastre. (Aplauze).

încă o dată, vă rog să transmiteți 
poporului mozambican prieten urări
le noastre, izvorite din inimă, de a 
obține noi izbinzi pe calea dobîndiril 
independenței naționale depline, pe 
calea ridicării nivelului de trai mate
rial și spiritual ai poporului dumnea
voastră. (Aplauze).

Marea Adunare Națională și-a re
luat apoi dezbaterile.

La propunerea Biroului M.A.N., pe 
ordinea de zl a mai fost Înscris pro
iectul de lege cu privire la modifi
carea unor articole din Legea de or
ganizare și funcționare a consiliilor 
populare.

Tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a pre
zentat o expunere comună asupra 
proiectului de lege cu privire la mo
dificarea unor articole din Constitu
ția Republicii Socialiste România, 
proiectului legii electorale a Repu
blicii Socialiste România și proiec
tului de lege cu privire la modificarea 
unor articole din Legea de organizare 
și funcționare a consiliilor populare.

Raportul comisiilor permanente ale 
M.A.N., care au examinat și avizat 
aceste proiecte de lege, a fost pre
zentat de tovarășul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice.

Cele trei proiecte de lege au fost 
discutate separat, pe articole.

Votate fiecare în parte, aceste im
portante acte legislative au fost a- 
doptate de Marea Adunare Națio
nală.

La ultimul punct înscris pe ordinea 
de zi, tovarășul Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, a pre
zentat expunerea la proiectele de 
legi pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consiliul de 
Stat.

Tovarășul Ghcorghe Tudor a pre
zentat raportul Comisiei juridice a 
M.A.N., care a examinat aceste pro
iecte de legi.

Marea Adunare Națională a apro
bat decretele cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
președintele Marii Adunări Naționa
le a adresat, în numele Biroului 
M.A.N., deputaților și invitatilor cal
de felicitări cu prilejul celei de-a 
27-a aniversări a proclamării repu
blicii și a noului an, urări de fericire 
și de noi succese în activitatea pusă 
în slujba poporului, a făuririi, sub 
conducerea partidului, a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

(Agerpres)



PAGINA 4 SClNTEIA - simbătâ 21 decembrie 1974

Expunerea la proiectul de Lege privind modificarea 
unor articole din Constituție, proiectul legii electorale 
și proiectul de Lege privind modificarea unor articole 

din legea consiliilor populare
prezentată de tovarășul EMIL BODNARAȘ, vicepreședinte al Consiliului de Stat

Legea cu privire la modificarea unor articole 
din Constituția Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe și
stimați tovarăși deputați.
Din însărcinarea Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, vă prezint cîteva 
considerațiuni referitoare la proiectul 
de lege privind modificarea unor ar
ticole din Constituție, proiectul legii 
electorale, cit și la proiectul de lege 
privind modificarea unor articole din 
legea consiliilor populare.

In Raportul prezentat la cel de-al 
XI-Iea Congres al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, arăta că în înfăptuirea procesu
lui dezvoltării continue a democrației 
socialiste „vom acționa cu toată ho- 
tărirea pentru perfecționarea conti
nuă a activității Marii Adunări Na
ționale, pentru creșterea răspunderii 
deputaților în fața alegătorilor, a în
tregului popor, aceasta fiind o latură 
deosebit de importantă a lărgirii de
mocrației noastre socialiste... Sintem 
ferm hotăriți să asigurăm și în viitor 
cadrul organizatoric cel mai adecvat, 
condițiile cele mai propice pentru 
participarea amplă și efectivă a po
porului la adoptarea hotăririlor care 
privesc bunul mers al țării".

Din preocupările legate de înfăp
tuirea acestor obiective, aprobate de 
Congresul al XI-iea al partidului, au 
rezultat unele propuneri de îmbună
tățire a reglementărilor în vigoare, 
propuneri care sint cuprinse în pro
iectele de legi menționate mai îna
inte.

Astfel, prifi propunerea de modifi
care a art. 25 din Constituție și prin 
prevederea corespunzătoare din pro
iectul legii electorale sint definite 
rolul și poziția Frontului Unității 
Socialiste în sistemul democrației 
noastre socialiste și în depunerea de 
candidaturi pentru Marea Adunare 

Națională și consiliile populare. In 
felul acesta, Frontul Unității Socia
liste, cel mai larg organism politic 
permanent, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, își realizează 
mai bine funcțiile prevăzute in sta
tutul său privind organizarea parti
cipării poporului la conducerea tu
turor domeniilor de activitate.

Pentru a asigura această partici
pare la un nivel calitativ superior, 
în concordantă cu exigențele în con
tinuă creștere ale dezvoltării socie
tății noastre — în intensitatea unui 
ritm susținut — precum și pentru 
asigurarea unei mai mari operativi
tăți în soluționarea problemelor ce le 
sint supuse, se propune ca organele 
alese, în frunte cu organul suprem 
legiuitor — Marea Adunare Naționa
lă — să-și adapteze, în mod cores
punzător, componența, în sensul re
ducerii numărului lor de membri. 
Astfel, pentru Marea Adunare Națio
nală se propune o componență de 349 
de deputați.

Pentru aceleași rațiuni se propune 
modificarea prevederilor din Consti
tuție privind stabilirea componenței 
și numărului de membri ai Consiliu
lui de Stat.

tn concordanță cu aceste principii 
călăuzitoare, proiectul legii electorale 
propune reducerea și a numărului de 
membri ai consiliilor populare. In 
strînsă legătură cu aceste prevederi, 
se propune ca, Ia consiliile populare 
orășenești și comunale, care vor a- 
vea un număr relativ restrîns de 
membri, în locul actualelor comitete 
executive să fie alese birouri execu
tive.

In vederea asigurării unei partici
pări cit mai largi a oamenilor muncii 
la conducerea treburilor obștești se 
propune ca pentru consiliile popu
lare municipale, ale sectoarelor* mu
nicipiului București, ale orașelor și 
comunelor, durata mandatului să fie 

Raportul comisiilor permanente
prezentat de tovarășul TRAIAN IONAȘCU

stabilită la 2 ani și jumătate, tn loc 
de cinci ani.

Tovarășe și tovarăși deputați,
Proiectul legii electorale, prin în

tregul său conținut, dă expresie prin
cipiilor înscrise în Constituție, potri
vit cărora drepturile electorale, în
temeiate pe deplina egalitate a cetă
țenilor, fără deosebire de rasă, na
ționalitate, sex sau religie, constituie 
manifestarea puterii unice și suve
rane a poporului, a participării ne
mijlocite a maselor la conducerea 
societății.

în deplin acord cu aceste principii, 
în proiectul de lege se prevede po
sibilitatea depunerii mai multor can
didaturi pentru un loc de deputat. Se 
va da astfel cetățenilor posibilitatea 
să aleagă in organele puterii de stat 
pe acei candidați care întrunesc cele 
mai bune condiții, necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a mandatului 
de răspundere Încredințat de popor.

In proiectul legii electorale este re
glementată procedura de revocare a 
deputaților, propunîndu-se ca hotărî- 
rea de revocare să fie adoptată, după 
caz, de Marea Adunare Națională, 
respectiv de consiliul popular, pe 
baza propunerilor Frontului Unității 
Socialiste, propuneri discutate, in 
prealabil, în adunările cu alegătorii.

în ceea ce privește organizarea a- 
legerilor, alcătuirea circumscripțiilor 
electorale, organizarea comisiilor e- 
lectorale, se menține, în general, sis
temul existent, cu unele propuneri 
de simplificare.

Tovarășe și tovarăși deputați,
Avînd.convingerea că proiectele de 

legi prezentate vor constitui cadrul 
politico-juridic potrivit pentru per
fecționarea activității organelor alese 
și a sistemului nostru electoral, vă 
rugăm ca, prin votul dumneavoastră, 
să le învestiți cu putere de lege.

în temeiul art. 43 pct. 1 din Consti
tuția Republicii Socialiste România, 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. I. Art. 25 alineatele 4 și 5, art. 
44 alineatul 3, art. 45, art. 46 alinea
tul 1 și art. 67 din Constituția Repu
blicii Socialiste România se modifică 
și vor avea următorul cuprins :

1. Art. 25 alineatele 4 și 5 : „Drep
tul de a depune candidaturi aparți
ne Frontului Unității Socialiste, cel 
mai larg organism politic permanent, 
revoluționar, democratic, cu caracter 
reprezentativ, care constituie cadrul 
organizatoric de unire, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
forțelor politice și sociale ale națiu
nii noastre socialiste, a tuturor or
ganizațiilor de masă și obștești, pen
tru participarea întregului popor la 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului, la condu
cerea tuturor domeniilor de activi
tate.

Alegătorii au dreptul de a revoca 
oricind pe deputat potrivit procedu
rii prevăzute de lege".

2. Art. 44 alineatul 3 : „Marea A-

Legea cu privire la modificarea unor articole din Legea 
nr. 57/1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. I. Art. 11. art. 21, art. 22 alin. 
6, titlul capitolului VI, art. 41, art. 
42 și art. 43 din Legea nr. 57/1968 de 
organizare și funcționare a consilii
lor populare se modifică și vor avea 
următorul cuprins:

1. Art. 11 : „Consiliile populare ju
dețene, al municipiului București, 
ale sectoarelor acestuia, precum și 
cele ale municipiilor aleg comitete 
executive, iar consiliile populare ale 
orașelor și comunelor aleg birouri 
executive.

Comitetele executive sau, după caz, 
birourile executive alese dintre de
putății consiliilor populare respecti
ve sint organe locale ale administra
ției de stat în unitățile administra- 
tiv-teritoriale în care funcționează".

2. Art. 21: „Durata mandatului con
siliilor populare județene și al mu

dunare Națională este alcătuită din 
349 de deputați".

3. „Art. 45. Marea Adunare Națio
nală se alege pentru o legislatură de 
5 ani.

Mandatul Marii Adunări Naționale 
nu poate înceta înainte de încheierea 
legislaturii pentru care a fost aleasă. 
Mandatul încetează la data efectuării 
alegerilor pentru noua Mare Aduna
re Națională.

în cazul cind constată existența 
unor împrejurări care fac imposibilă 
efectuarea alegerilor, Marea Adunare 
Națională poate hotărî prelungirea 
mandatului său pe durata acestor 
împrejurări",

4. Art. 46 alineatul 1 : „Alegerile 
pentru Marea Adunare Națională au 
loc în una din zilele nelucrătoare ale 
lunii martie a anului în care se în
cheie legislatura precedentă. în ca
zul prevăzut la art., 45 alineatul 3, 
alegerile au loc în decurs de două 
luni de la expirarea termenului pen
tru care a fost prelungit mandatul 
Marii Adunări Naționale".

5. „Art. 67. Consiliul de Stat se 
compune din președinte, vicepre
ședinți și membri".

nicipiului București este de cinci 
ani, iar al consiliilor populare muni
cipale, ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comunale 
este de doi ani și jumătate.

Mandatul încetează la data efectuă
rii 'alegerilor pentru noul consiliu 
popular".

3. Art. 22 alineatul 6 : „După vali
darea mandatului, consiliul popular 
alege dintre deputat! comitetul exe
cutiv sau, după caz, biroul executiv. 
Alegerea se face pe funcții".

4. Titlul capitolului VI ; „Comite
tele executive și birourile executive 
ale consiliilor populare".

5. Art. 41 : „Comitetele executive 
Bau, după caz,,birourile executive ale 
consiliilor populare sînt alese pe în
treaga durată a mandatului consi
liilor populare. După încetarea man
datului consiliului popular, comite
tul executiv sau, după caz, biroul 
executiv continuă să funcționeze pină 
la alegerea noului comitet sau birou 
executiv".

• Art. II. Denumirea de „Președinte 
al Consiliului de Miniștri" din Con
stituție, din legi și din alte acte se 
înlocuiește cu aceea de „Prim-minis- 
tru", iar denumirea de „Vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri", cu a- 
ceea de „Viceprim-ministru",

Art. III. Art. 80 alineatul 1, art. 88 
alineatele 3 și 4, art. 96 și art. 97 se 
modifică și vot avea următorul cu
prins :

1. Art. 80 alineatul 1 : „Consiliul de 
Mipiștri se compune din : primul mi
nistru, viceprim-miniștrii, miniștrii, 
miniștrii secretari de stat, precum și 
președinții altor organe centrale ale 
administrației de stat prevăzuti prin 
lege".

2. Art. 88 alineatele 3 și 4 : „Du
rata mandatului consiliilor populare 
județene și al municipiului București 
este de 5 ani, iar al consiliilor popu
lare municipale, ale sectoarelor mu
nicipiului București, orășenești și co
munale este de doi ani și jumătate.

Data alegerilor pentru consiliile 
populare se stabilește potrivit legii".

3. „Art. 96. Consiliile populare ju
dețene, al municipiului București, ale 
sectoarelor acestuia, precum și cele

6. Art. 42 : „Comitetele executive 
sau, după caz, birourile executive 
ale consiliilor populare se compun 
din președinte, unul sau mai mulți 
vicepreședinți, dintre care , unul poate 
fi • prim-vicepreședinte,. și din alți 
membri. Numărul total al membrilor 
comitetelor sau birourilor executi
ve, precum și numărul vicepreședin
ților, pentru fiecare categorie de con
silii populare, se stabilesc prin decret 
al Consiliului de Stat.

Comitetul executiv sau, după caz, 
biroul executiv al consiliului popu
lar are un secretar, care este func
ționar de stat. Secretarul comitetu
lui sau biroului executiv este nu
mit de consiliul popular, cu acordul 
organului administrației de stat ie
rarhic superior comitetului sau bi
roului executiv".

7. Art. 43 : „Președinții comitete
lor executive ale consiliilor populare 
municipale și președinții birourilor 
executive ale consiliilor populare o

ale municipiilor aleg comitete execu
tive, iar consiliile populare ale ora
șelor și comunelor aleg birouri exe- 
cutive.

Comitetul executiv sau biroul exe
cutiv este ales dintre deputății con
siliului popular la prima sesiune 
după alegeri, pe durata mandatului 
acelui consiliu.

După expirarea mandatului consi
liului popular, comitetul executiv 
sau, după caz, biroul executiv con
tinuă să funcționeze pînă la alegerea 
noului comitet sau birou executiv".

4. „Art. 97. Comitetul executiv sau 
biroul executiv al consiliului popular 
este alcătuit, potrivit legii, din pre
ședinte, unul sau mai multi vicepre
ședinți și alți membri".

Art. IV. în art. 52 alineatul 3. art. 
77 pct. 11, art. 87 pct. 2 și 4, art. 90, 
art. 94, art. 95, art. 98 alineatul 1, art. 
99 și art. 100, la denumirea de comi
tet executiv al consiliului popular se 
adaugă și aceea de birou executiv al 
consiliului popular.

Art. V. Constituția Republicii So
cialiste România, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta lege, se va 
republica.

rășenești și comunale sînt, în același 
timp, primarii municipiilor, orașelor 
și comunelor".

Art. II. Denumirea de „comitet e- 
xecutiv al consiliului popular oră
șenesc sau comunal" din Legea 
nr. 57/1968 de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare, din alte 
legi, precum și din orice alte acte, 
se inlocuiește cu aceea de „birou e- 
xecutiv al consiliului popular orășe
nesc sau comunal".

Prevederile privind comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare din 
art. 12—15, art. 22—26, art. 28. art. 
30—31, art. 33. art. 36—39, art. 44—46, 
art. 49—52, art. 55, art. 66, art. 68—70 
din Legea nr. 57/1968. de organizare 
și funcționare a consiliilor populare, 
se aplică in mod corespunzător și -bi
rourilor executive ale consiliilor 
populare.

Art. III. Art. 20 și art. 48 din Lfgea 
nr. 57/1968 de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare se abrogă.

Comisia Juridică și Comisia pentru 
consiliile populare și administrația 
de stat au examinat și discutat pro
iectul de lege cu privire la modifica
rea unor articole din Constituția Re
publicii Socialiste România, proiectul 
de lege electorală și proiectul legii 
privind modificarea legii consiliilor 
populare.

Comisiile au constatat că principa
lele prevederi ale proiectului de lege 
cu privire la modificarea Constituției 
constituie expresia juridică a conti
nuei perfecționări a organizării sta
tului socialist român, a necontenitei 
lărgiri și adînciri a democrației noas
tre socialiste, potrivit directivelor 
cuprinse în Programul Partidului Co
munist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
exprimat atît de strălucit de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ■

în acest context se înscrie preve
derea din proiectul de lege prin care 
se consacră rolul Frontului Unității 
Socialiste — cel mai larg organism 
politic permanent, revoluționar, de
mocratic, cu caracter reprezentativ — 
în organizarea, sub conducerea înțe-. 
leaptă a P.C.R.. a depunerii propu
nerilor de candidaturi de deputați 
pentru Marea Adunare Națională și 
consiliile populare, ca și Ia revocarea

deputaților, la organizarea campanii
lor electorale și a participării cetă
țenilor la desfășurarea alegerilor.

Tot în acest context se înscrie sta
bilirea componenței Marii Adunări 
Naționale la 349 deputați, ca și a da
tei/ la care încetează mandatul său, 
adică data efectuării alegerilor pen
tru noua Mare Adunare Națională, 
această dată fiind întotdeauna o zi 
nelucrătoare din luna martie a anu
lui în care se încheie legislatura ce 
încetează.

în același spirit judicios, sint pre
văzute duratele mandatelor diferite
lor categorii de organe ale puterii de 
stat.

Pe de altă parte, dind expresie 
deplină prevederilor Constituției pri
vitoare la sistemul nostru electoral, 
proiectul legii electorale cuprinde 
prevederile corespunzătoare care de
curg din rolul ce revine Frontului 
Unității Socialiste in depunerea can
didaturilor de deputați și în organi
zarea și desfășurarea alegerilor.

Tot astfel, proiectul cuprinde, pe 
lingă prevederile judicioase referi
toare la circumscripțiile electorale 
pentru Marea Adunare Națională sta
bilite nrin modificările Constituției, 
dispozițiile privitoare la circumscrip
țiile electorale pentru diferitele ca
tegorii de consilii populare, reduse ca

număr, pentru a se asigura o mai 
bună funcționare a acestor organe 
locale.

De asemenea, proiectul cuprinde 
prevederi corespunzătoare referitoare 
la posibilitatea depunerii mai multor 
candidaturi pentru un loc de deputat, 
cit și cu privire la procedura retra
gerii mandatului de deputat, care se 
poate realiza, la cererea Frontului 
Unității Socialiste., după caz. de că
tre Marea Adunare Națională sau de 
către consiliul popular.

In sfîrșit,' proiectul privind modi
ficarea unor articole din-legea con
siliilor populare realizează adaptarea 
corespunzătoare a acestei legi la mo
dificările ce se aduc Constituției și 
legii electorale.

în lumina acestor considerațiuni 
și apreciind prevederile proiectelor 
de legi ca. o însemnată contribuție la 
perfecționarea activității organelor 
statului, la lărgirea democrației so
cialiste, comisiile avizează favorabil, 
în unanimitate, proiectul de lege cu 
privire la modificarea unor articole 
din Constituția Republicii Socialiste 
România, proiectul legii electorale și 
proiectul de lege pentru modificarea 
unor articole din legea consiliilor 
populare, rugîndu-vă să Ie adoptați 
în forma în care vă. sînt Înfățișate.

Expunerea la proiectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat 

prezentată de tovarășul CONSTANTIN STĂTESCU, secretarul Consiliului de Stat

*

Despre produsele întreprinderii 
de confecții din Bacău, beneficia
rii au numai cuvinte de laudă. An 
de an, odată cu dezvoltarea uni
tății, a crescut volumul producției, 
precum și numărul sortimentelor 
și modelelor, iar calitatea acesto
ra a fost permanent îmbunătățită. 
In ultimul an au fost date în ex
ploatare noi Secții de croit și de 
fabricație, iar cele existente au fost 
înzestrate cu mașini moderne, de 
mare productivitate. Aceasta a per
mis creșterea producției întreprin
derii de peste 3 ori. Procesul de 
dezvoltare continuă și în prezent. 
Prin darea în funcțiune a unor noi

La întreprinderea din Bacău 
CONFECȚII MÂI BUNE, MAI FRUMOASE

secții de fabricație și finisaj, ac
tuala capacitate de producție a în
treprinderii va spori cu aproape 48 
la sută.

De la numai 4 produse, cite se 
realizau acum două decenii. în 
1974 s-au produs - in întreprinderea 
băcăuană sute de modele de con
fecții într-o structură sortimentală 
diversificată. Numai în acest an, 
magazinele de specialitate din tară 
au primit de la Bacău confecții în

peste 80 de modele noi. Amintim, 
dintre acestea, sacourile și paltoa
nele pentru bărbați, pantalonii su- 
praelastici - pentru băieți și fete, 
articole de lenjerie pentru toate 
vîrstele. Toate acestea sînt reali
zate .din țesături specifice sezonu
lui. rezistente la purtat. Este me
ritul creatorilor de aici, care se 
străduiesc să tină pasul cu moda, 
realizind confecții pentru toate 
virstele și gusturile. Tovarășul Pas

cal Berdilă, ingiher .principal cu 
probleme de creație, ne spuneg că 
la ora actuală specialiștii întreprin
derii pregătesc o colecție de noi 
modele de paltoane, pardesie și 
scurte pentru bărbați si copii. Ca
litatea superioară a confecțiilor 
realizate la Bacău contribuie la 
creșterea continuă a prestigiului 
întreprinderii. De altminteri, pro
dusele fabricate aici sint cunoscute 
și apreciate nu numai în tară, ci și 
peste hotare.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteil"

Din împuternicirea Consiliului de 
Stat, vă prezint spre adoptare, ca legi, 
decretele conținind norme cu putere 
de lege emise. în conformitate cu 
prevederile Constituției, după sesiu
nea a Xll-a a Marii Adunări Națio
nale.

Avînd în vedere locul deosebit de 
important pe care îl ocupă sistemul 
energetic național în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, precum și sar
cinile stabilite de conducerea de par
tid și de stat cu privire la întărirea 
ordinii, disciplinei și a răspunderii in 
îndeplinirea îndatoririlor de către 
personalul de exploatare. întreține
re și reparații, pentru creșterea si
guranței în funcționare a instalații
lor electrice și termice, prin Decre
tul nr. 202/1974 a fost adoptat Sta
tutul privind funcționarea Sistemu
lui energetic național și disciplina 
lucrătorilor din acest sistem.

In domeniul agriculturii, prin De
cretul nr. 224/1974 s-a prevăzut ca re
glementările privind majorarea veni
tului garantat ce se asigură membri
lor cooperativelor agricole de pro
ducție să se aplice, deopotrivă, și 
membrilor cooperatori care lucrează 
într-o altă cooperativă decit aceea ai 
cărei membri sint. precum și persoa
nelor care, neavînd calitatea de coo
peratori, lucrează, ca muncitori, in 
cooperativele agricole de producție. 
S-a prevăzut, de asemenea, ca regle
mentarea menționată sa fie extinsă și 
la asociațiile economice intercoopera- 
tiste agrozootehnice.

In domeniul financiar-bancar au 
fost emise Decretul nr. 184/1974 cu 
privire la prima valutară care se a- 
plică la cumpărarea și vînzarea va
lutelor pentru operațiuni necomercia
le. precum și Decretul nr. 220/1974 
privind regimul sumelor stabilite ca 
disponibile de către organele de con

prezentat
Comisia Juridică a Marii Adunări 

Naționale a examinat și discutat pro
iectele de legi pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege, emise de 
Consiliul de Stat, supuse Marii A- 
dunări Naționale spre dezbatere și 
adoptare.

Comisia a constatat că decretele cu 
putere de lege supuse spre aprobare 
au fost examinate și avizate favora-

trol financiar, la unitățile socialiste 
de stat.

In domeniul vamal, menționăm De
cretul nr. 221/1974 prin care a fost re
glementat regimul scoaterii din tară, 
de către persoanele fizice, a unor 
produse alimentare/

In scopul sprijinirii cetățenilor care 
doresc să-și cumpere locuințele pro
prietate de stat, pe care le dețin eu 
chirie, prin Decretul nr, 205/1974 au 
fost reduse dobinzile la sumele îm
prumutate de Casa de Economii și. 
Consemnatiuni pentru constituirea, a- 
vansurilor, creindu-se, totodată. în
lesniri in ce privește termenele de 
rambursare a acestor sume.

Prin Decretul nr. 175/1974 a fost 
stabilit regimul construirii, vinzării 
și reparării de locuințe și case de 
odihnă, cu plata in valută, pentru 
persoanele care nu au cetățenia ro
mână, dar care domiciliază sau vor 
să-și stabilească domiciliul în Româ
nia.

în scopul asigurării unor condiții 
de locuit' cit mai corespunzătoare 
pentru cetățenii străini aflati tempo
rar in tara noastră, prin Decretul nr. 
225/1974 s-a stabilit ca aceștia să fie 
cazați numai în hoteluri, moteluri, 
campinguri și alte suprafețe din fon
dul locativ administrat de organiza
țiile socialiste.

în cadrul acțiunii de protejare a 
bunurilor care fac parte din patri
moniul national, prin Decretul nr. 
206/1974 au fost aduse unele modifi
cări reglementărilor în vigoare pri
vind fondul arhivistic național, spre a 
se asigura o mai bună conservare și 
valorificare științifică a documentelor 
care fac parte din acest fond.

în continuarea preocupărilor pri
vind stabilirea unor structuri organi
zatorice și funcționale adecvate. Con
siliul de Stat a adoptat Decretele nr 
209 și 210/1974. pentru îmbunătățirea

Raportul Comisiei juridice
de tovarășul GHEORGHE
bil de către comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, potrivit 
competenței .fiecăreia, cu unele ob
servații și propuneri care au fost 
luate în considerare de către Consi
liul de Stat.

Comisiile permanente au examinat, 
recent, din nou, aceste reglementări 
și. constatind că ele corespund întru 
totul cerințelor de dezvoltare conti- 

activității de cercetare și proiectare 
în industria constructoare de mașini 
și in industria extractivă, precum și 
Decretele nr, 189 și 226/1974 prin care 
au fost aduse unele modificări nor
melor unitare de structură pentru in
stituțiile cultural-educative și insti
tuțiile de învătămînt.

în cadrul prevederilor Codului 
Muncii, prin Decretul nr. 228/1974 au 
fost stabilite reglementări privind 
organizarea programului de lucru in 
unitățile de aviație civilă.

în domeniul justiției au fost emi
se : Decretul nr. 203/1974 privind în
ființarea de secții specializate, mari
time și fluviale, la unele instanțe ju
decătorești și unități de procuratură ; 
Decretul nr. 204/1974 prin care au fost 
aduse unele îmbunătățiri structurii 
organizatorice a Tribunalului Su
prem ; Decretul nr. 174/1974 prin 
care au fost aduse îmbunătățiri pro
cedurii de judecare a divorțurilor.

Acțiunea de reexaminare a legisla
ției, in vederea simplificării acesteia 
și înlăturarea reglementărilor depă
șite, începută prin emiterea, in anul 
1973. a Decretului nr. 691 care a a- 
brogat un număr de 1 100 acte nor
mative. a continuat cu adoptarea De
cretului nr. 211/1974. prin care s-au 
abrogat alte 1 288 acte normative — 
legi, decrete, hotăriri și dispoziții ale 
Consiliului de Miniștri depășite.

Toate decretele prezentate au fost 
avizate favorabil, în stadiul de pro
iect. de comisiile permanente ale Ma
rii Adunări Naționale și de Consiliul 
Legislativ.

Vă rugăm ca. avînd în vedere te
meiurile care au determinat emiterea 
acestor decrete, precum și eficienta 
aplicării normelor ce le conțin în 
practica vieții sociale și de stat, să 
hotăriți adoptarea lor ca legi, în con
formitate cu art. 64 pct. 2 din Con
stituție.

TUDOR
nuă a societății noastre socialiste, 
constituind o importantă contribuție 
la perfecționarea activității economi
ce. sociale și de stat, avizează fa
vorabil, in unanimitate, proiectele de 
legii pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege, care sînt supuse Ma
rii Adunări Naționale spre dezbatere 
și pe care vă rugăm să le adoptați 
așa cum vă sînt ele înfățișate.

fn ansamblul pregătirilor pentru producția■ anului 1975

Metalul are un rol deosebit în economie, in sensul că el constituie, 
mai ales pentru întreprinderile constructoare de mașini, materia primă 
de bază, fără de care nu se poate concepe activitatea productivă a 
acestora. în asemenea condiții, definitivarea contractelor în /ve
derea asigurării integrale, de Ia bun început, a resurselor de metal ne
cesare fiecărei întreprinderi industriale, cunoașterii cu exactitate a 
partenerilor comerciali, desfășurării neîntrerupte, în spiritul discipli
nei de plan, a relațiilor economice constituie o cerință de stringentă 
actualitate. Potrivit datelor de care dispunem, acțiunea de contractare 
a metalului pentru perioada ianuarie-iunie 1975 nu este încă încheiată. 
Cum se acționează in aceste zile pentru grăbirea contractării 
și ce măsuri se iau pentru transpunerea în practică a sarcinilor stabi
lite recent, in acest domeniu, de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. ?
BENEFICIARI PREA MULT 

AȘTEPTAȚI

Am început investigațiile Ia 
CENTRALA INDUSTRIALA 'DE 
PRELUCRĂRI METALURGICE. Pe 
ansamblul centralei, producția ce 
se va realiza in unitățile din tară, 
în semestrul 1, nu este incă Inte
gral contractată. Mai intîrziate sînt 
operațiile de contractare la între
prinderea de sirmă și produse din 
sirmă Buzău, întreprinderea me
talurgică Iași și „Laminorul" din 
Brăila, Care sint cauzele ? La a- 
ceastă întrebare ne răspunde Ing.' 
Petru Zimbran, directorul general 
al centralei :

— Faptul că multi beneficiari 
nu au depus la timp specificații 
pentru necesarul de produse de 
prelucrare metalurgică a determi
nat ca programarea fabricației pe 
linii de-laminare să fie rămasă în 
urmă fată de termenul. prevăzut. 
Pentru a urgenta contractările s-a 
stabilit ca aceste operații să se 
efectueze Ia principalii producători 
din București, Iași, Roman și Cîm- 
pia Turzii. Astfel, potrivit unei 
programări, delegați ai beneficiari
lor se deplasează in aceste centre, 
prezintă comenzile și pe loc se 
încheie contractele.

— Cu toate acestea, stadiul con
tractării produselor de prelucrare 
metalurgică nu este satisfăcător.

— într-adevăr. Principala cauză 
constă in aceea că unii beneficiari 
nu au respectat programarea, pre- 
zentindu-se mai lîrziu. sau nu au 
trimis reprezentanți, preferind ca
lea clasică de contractare prin poș
tă. Bunăoară, la întreprinderea de 
țevi „Republica" din Capitală, pină 
la 16 decembrie a.c., nimeni nu a 
venit din partea combinatelor side
rurgice din Reșița și Hunedoara, a 
întreprinderii constructoare de ma
șini din Reșița in vederea contrac
tării produselor de care au nevoie 
in 1975. Apoi, mai' sînt unii benefi
ciari care doresc să contracteze in
tr-o altă structură decit au solici
tat inițial, ceea ce ne creează mari 
greutăți, obligindu-ne să modificăm 
programele de laminare și de a- 
provizionare.

— Ce măsuri a inițiat centrala 
pentru a grăbi perfectarea relații
lor economice cu beneficiarii pe 
semestrul I 1975, pentru ca. din 
prima lună, să fie livrate ritmic 
toate produsele. • în structura sor
timentală contractată ?

— S-a stabilit să se ia urgent 
legătura cu toti beneficiarii care 
nu au încheiat incă contractele e- 
conomice cu unitățile centralei 
noastre. întrucît cu principalii noș
tri beneficiari, constructorii de ma
șini și bazele Ministerului Apro
vizionării. problemele sînt practic 
lămurite, apreciez că în 5—10 zile 

putem încheia toate contractele de 
desfacere a producției către uni
tățile din tară. Trebuie să spun că 
dispunem de toate condițiile pen
tru ca producția anului viitor să 
se desfășoare din plin, încă din pri
mele zile, ca beneficiarii unităților 
centralei să primească ritmic tot 
ceea ce au contractat cu noi.
HÎRTHLE CIRCULĂ MAI GREU 

DECIT... METALUL

Reținînd aceste aprecieri, să a- 
nalizăm — pe scurt — stadiul pre
gătirii producției anului viitor Ia 
COMBINATUL SIDERURGIC HU
NEDOARA, unul din cei mai mari 
producători de metal din tară. Aici, 
îp prima decadă a lunii decembrie, 
au fost definitivate lucrările de pro
gramare a fabricației pe linii de 
laminare și sortimente de plah. 
Pînă în prezent s-au emis repar
tiții pentru 87 la sută din produc
ția de metal a semestrului I 1975.

— Deși întîrziată fată de pro
gramul calendaristic stabilit, acțiu
nea de contractare a producției de 
metal pentru anul 1'975 se desfă
șoară din plin — ne-a spus tov. 
Ionel Dobrin, director comercial al 
combinatului. în colaborare cu spe
cialiștii din centrală și din Minis
terul Industriei Metalurgice, toate 
compartimentele din combinat care 
răspund de contractarea producției 
acționează hotărit în scopul înche
ierii. în cursul lunii decembrie, a 
tuturor contractelor, corespunzător 
repartițiilor emise, tn intervalul 
scurt de timp care a trecut de la 
terminarea lucrărilor de programa
re au fost perfectate contracte 
pentru circa 35 la sută din produc
ția semestrului I. Acum, urgenta 
nr. 1 o reprezintă emiterea co
menzilor de către toți beneficiarii — 
conform eșalonării cunoscute — so
luționarea prin contact direct a tu
turor problemelor pentru a se pre- 

intimpina orice intîrzieri in acțiu
nea de încheiere a contractelor.

— Nu există soluții mai bune 
pentru definitivarea rapidă a ope
rațiilor precontractuale ?

— Se pare că, datorită unor ca
rențe in activitatea de coordonare 
a aprovizionării tehnico-materiale. 
a unor coordonatori de balanțe și 
titulari de cote, hîrtiile circulă in 
prezent mai greu decit metalul. 
Iată și argumentul practic. Pină la 
15 decembrie, Combinatul siderurgic 
Hunedoara a livrat beneficiarilor in 
avans, pentru anul 1975, aproape 
7 000 tone metal. Pe baza progra
melor întocmite cu unii beneficiari, 
această cantitate va crește simți
tor în zilele următoare. Cum se 
explică. în aceste condiții. întîrzie- 
rile in acțiunea de programare și 
emitere a repartițiilor ? După a- 
precierea noastră, este vorba de 
obișnuita tergiversare birocratică 
manifestată de unele centrale si 
ministere, care dispun solutionarea 
problemelor de aprovizionare abia 
după ce epuizează toate discuțiile 
privind planul de producție — și 
nu invers, cum de fapt ar trebui 
să se petreacă lucrurile.

★
Se cuvine subliniat, în concluzie, 

că asemenea rămineri în urmă in 
contractarea metalului de către u- 
nii dintre beneficiarii acestuia se 
mențin și la C.S. Galați., C.S. Reșița 
ș.a. Oare unitățile beneficiare nu au 
tot interesul să-și asigure din timp 
cantitățile de metal pentru produc
ția anului viitor ? Se cunoaște doar 
că marile combinate siderurgice au 
nevoie de o perioadă pentru pro
gramarea judicioasă a producției de 
metal — pe sortimente, mărci ș.a. — 
In așa fel incit desfășurarea fabri
cației, livrarea comenzilor să aibă 
Ioc în condiții cit mai bune.

Corneliu CARLAN 
Sabin IONESCU
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Primire ia primo! ministru al guvernului Cronica zilei
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, a primit vineri după-a- 
miază delegația economică a Guver
nului Provizoriu de Uniune Națio
nală al Regatului Laosului, condusă 
de Soth Phet-Rasi, ministrul econo
miei naționale și planului, care face 
o vizită în tara noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire in cadrul căreia au fost a- 
bordate unele probleme referitoare la

posibilitățile de colaborare economi
că româno-laoțiană, în folosul celor 
două țări și poppare, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat Ion Pătan. viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și Ion St. Ion, se
cretar general al guvernului.

(Agerpres)

Plecarea delegației Comitetului Național pentru
Dezvoltare Tehnică din

Vineri a, părăsit Capitala o dele
gație din Republica Populară Ungară, 
condusă de Miklos Ajtai, președinte
le Comitetului Național pentru Dez
voltare Tehnică, care la invitația 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie a făcut o vizită in țara 
noastră.

Republica Populară Ungară
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost salutată de loan 
Ursu, președintele C.N.S.T., de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

A apărut REVISTA economica
nr. 27, DECEMBRIE 1974

Și în acest număr rubricile 
obișnuite ale revistei : ECONO
MIE NAȚIONALĂ (Cincinalul
— înainte de termen !, Con
structorul — confruntat cu pre
gătirea investițiilor pe 1975, Do
cumentele Congresului al XI-lea
— ghid in acțiune, Concordan
ta producției de bunuri mate
riale cu necesitățile de consum 
ale întregului popor). ANCHE
TA „R. E.“ (Funcționarea unui 
mecanism complex : Aprovizio
narea tehnicp-materială. Cadre
le noilor unități industriale 
(II). CONDUCERE • ORGANI
ZARE (Comerț exterior. Con
ducerea dinamică in relațiile e- 
conomice externe). TEORII

0 IDEI (Transformarea mun
cii agricole într-o variantă a 
muncii industriale. Omul — 
tehnica—mediul). ȘCOLI • 
CURENTE — ECONOMIȘTI 
(Clubul de la Roma, „Economia 
și înarmările". Convorbiri eco
nomice cu Edmond Malinvaud, 
președintele Asociației interna
ționale de științe economice). E- 
CONOMIE MONDIALĂ (Adop
tarea Cartei drepturilor și obli
gațiunilor economice ale state
lor, Decalajele și cooperarea e- 
conomică internațională. Relația 
resurse—populație și opțiunile 
demoeconomice moderne. Pro
grame pentru resurse neconven- 
tionale de energie).

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit din partea mi
nistrului de stat, însărcinat cu a- 
facerlle externe al Republicii Cen- 
trafricane, Joseph Potolot, o tele
gramă de mulțumiri pentru felicită
rile adresate cu ocazia sărbătorii na
ționale a Republicii Centrafricane.

★
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a Zilei Armatei populare viet
nameze, vineri seară la Casa centra
lă a armatei a avut loc o adunare 
festivă, la care au luat parte gene
rali și ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București.

Au fost prezenți Nguyen Thanh 
Ha, ambasadorul R. D. Vietnam, și 
Lam Van Luu, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud, membri 
ai celor două ambasade.

Adunarea a fost deschisă de 'gene- 
ralul-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale, care a 
rostit un cuvînt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Nguyen Thanh Ha, 
ambasadorul R. D. Vietnam.

In continuare, participanții au vi
zitat o expoziție de fotografii și au 
asistat la prezentarea unor filme cu 
aspecte din viața și activitatea mili
tarilor Armatei populare vietnameze.

★
Doi tineri pictori din Cuba. Flora 

Fong și Manuel Mendive, prezintă o 
parte din creațiile lor în cadrul unei 
expoziții organizate la Ateneul Ro
mân de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste cu prilejul apropiatei 
sărbători naționale a poporului cuba
nez — cea de-a 16-a aniversare a Zi
lei eliberării.

în asistentă, la festivitatea inaugu
rală se aflau Dumitru Ghișe. vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Constantin Po- 
tîngă, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., funcționari superiori

din Ministerul Afacerilor Externe, 
numeroși oameni de cultură. Au fost 
de față, de asemenea, Nicolas Ro- 
driguez, ambasadorul Republicii Cuba 
la București, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.
. *

Pe aeroportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni a avut loc vineri seara 
deschiderea liniei aeriene interconti
nentale București—Atena—Teheran- 
Karachi—Pekin, servită de aerona
vele companiei TAROM. La sfîrșitul 
lunii trecute, la Otopeni a aterizat 
primul avion al Administrației gene
rale a aviației civile din China care 
zboară pe itinerarul Pekin—Tehe
ran—București—Tirana.

Ambele companii folosesc pe acest 
traseu avioane turboreactoare de 
mare capacitate și viteză. în mai pu
țin de 16 ore de zbor efectiv, ase
menea avioane străbat distanța de 
12 000 km dintre capitalele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Chineze. în luna decembrie 
a acestui an s-au deschis agenții ale 
TAROM-ului la Karachi și Pekin.

★
Cel de-al XI-lea Concurs national 

„Cine știe agricultură, cîștigă" a în
ceput ieri în Capitală la Centrul spe
cial pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a cadrelor din agricul
tură. Participă cîștjgători ai fazelor 
județene ale concursului și sint re
prezentate principalele profiluri agri
cole : cultura plantelor de cîmp, le
gumicultura, pomicultura, viticultura 
și zootehnia.

★
în Capitală a avut Ioc, vineri di

mineața, o ședință festivă dedicată 
sărbătoririi a 25 de ani de la înfiin
țarea Bibliotecii centrale pedagogice. 
Cu același prilej, în holul bibliotecii 
a fost deschisă expoziția „învățămîn- 
tul — factor principal de educare și 
formare a tinerei generații".

FAPTUL
DIVERS
De Anul Nou

1 ■ I

448 paginr^bogst. Ilustrate

Incepînd de ieri, vineri, pri
mele exemplare din Almanahul 
„Scinteia"—1975 și-au făcut a- 
pariția la chioșcuri. Dintre ele 
a lipsit, însă, exemplarul nr. 1, 
considerat etalon pentru toate 
celelalte. A lipsit tocmai cel pe 
care, ca și la edițiile trecute, l-a 
finisat, cu aceeași iscusință și 
migală, muncitoarea Ecaterina 
Comșa, care lucrează de 24 de 
ani în secția legătorie a Casei 
Scînteii, adică de la înființarea 
acesteia.

— Așadar, și în acest an, ați 
finisat tot primul almanah al 
„Scînteii" ?

— Primul, dar... Coincidența 
face ca, tocmai în ziua ieșirii 
de sub tipar a almanahului, atît 
de drag inimii mele, să ies și 
eu la... pensie. Dar parcă văd 
că, la anul, pe vremea aceasta, 
n-o să mă rabde inima să nu 
vin din nou, la primul exem
plar...

— Noi vă dorim să veniți și 
la anul, și la mulți ani !

în semn de omagiu, i s-a ofe
rit primul exemplar al Almana
hului „Scinteia" — 1975. 
dou de Anul Nou. Cadou 
îl poate face oricine și 
Almanahul „Scinteia".

Un ca
pe care 
oricui :
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Filele calendarului ne reamin
tesc necesitatea completării gar
derobei de iarnă cu . noi obiecte 
de îmbrăcăminte călduroasă. O 
vizită făcută în acest scop prin 
raioanele de ponfecții și cele de 
tricotaje ale magazinelor de 
stat, unde se organizează în a- 
ceste zile „Luna cadourilor", 
poate oferi numeroase sugestii. 
De pildă, raioanele de confecții 
pun la dispoziția cumpărătorilor 
paltoane, scurte matlasate etc. 
avînd modele diferite, pentru 
toate vîrstele ; un sortiment a- 
decvat de rochii și compleurl 
pentru femei, o mare varietate 
de îmbrăcăminte pentru copii, 
toate acestea realizate din țesă
turi sau tricoturi în diverse cu
lori și contexturi. Oferta „Lunii 
cadourilor" este astfel alcătuită 
incit să satisfacă gusturi cît 
mai diferite, să răspundă unor

diverse, de la 
îmoracamincea comodă, de zi cu 
zi. pînă la costumul sau rochia 
de seară.

Tricotajele, a căror utilitate în 
garderoba de iarnă nu mai tre
buie recomandată, se prezintă, 
de asemenea. într-o gamă bo
gată. Bluzele, scampolourile, 
jachetele, vestele, rochiile, sa
rafanele, pantalonii și pulovere
le puse la dispoziția publicului 
de magazinele și raioanele 
specialitate, în acest sezon, 
trag atît prin multitudinea 
modele și culori, cît și prin 
tilitatea lor. Tot la aceste 
ioane se găsesc fulare, căciuli
te și mănuși tricotate, călduroase 
și convenabile.

de 
a- 
de 
u- 

ra-

In fotografie : Stand de arti
cole de galanterie și tricotaje la 
magazinul „Materna".
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TENISUL ÎN NOUL AN ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Cu autobu 
zul...

10,00 Micii meșteri mari.
10,20 Film serial pentru copii : 

„Douăsprezece luni".
10,50 Cu -documentele Congresului 

pe masa de lucru
11,05 Telecinemateca.
12,40 Muzică populară.
13,00 Telex.
13,05 Hochei pe gheață : U.R.S.S. — 

Cehoslovacia. Transmisiune 
directă de la Moscova.

16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural-artistic.
16,25 Teleglob — Katowice. Repor

taj.

16.45 Fotbal 1974 în imagini (II).
17.45 Vîrstele peliculei. Cît de ac

tuală este actualitatea filme
lor noastre ?

18.30 „Tăt mi-o zis bădița-n sat..."
18.45 O hartă a sentimentelor. Ver

suri dedicate patriei și parti
dului.

19,00 Lumea copiilor. O poveste pe 
gheață. Spectacol muzical-co- 
regrafic realizat de un grup 
de elevi patinatori.

'19,20 1001 de seri — Felix motanul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedla.
20.45 Publicitate.
20.50 Film serial : Un șerif Ia New 

York. „Plimbare în întu
neric".

21,40 (Telejurnal.
21.50 Săptămina sportivă.
22,00 Intilnirea de la ora 10... Ma

gazin muzlcal-dtstractiv.
23,00 închiderea programului.

Competiția „Circuitul Româ
niei" (turnee în sală) va în
cepe la 6 ianuarie ® Ea Brăi
la, primul dintre cele opt 
turnee • Iile Năstase va juca 
$1 el într-o etapă a circuitului

Iată că proiectul Federației române 
de tenis — proiect pe care-1 anun
țam cu cîtva timp în urmă la rubrica 
noastră — prinde viață. în primele 
zile' ale lui ianuarie 1975 va începe 
primul circuit de tenis, cuprinzînd 
turnee în lanț prin opt orașe. „Cir
cuitul României" — aceasta este de
numirea oficială — va face primul 
pas la Brăila (6—12 ianuarie),- tur
neele succedîndu-se astfel : Galați 
(13—19.1) ; Iași (20—26.1) ; Cluj-Na- 
poca (27.1.—2.II.); Timișoara (3—9.11); 
Hunedoara (10—16.11) ; Pitești (17— 
23.11) și București (24.11—2.III).

în fiecare dintre orașele de mai 
sus, turneele vor fi patronate de mari 
întreprinderi locale. La „circuit" vor 
lua parte jucători români din echipa 
pen.tru ijjCupa Davis" — Toma Ovici, . 

... Dumitrii .Hărădău,-.Traian Marcu. ..și
Mihai Tăbăraș — alți jucători frun
tași — Ion Sântei, Viorel Sotiriu, 
Sever Mureșan (și încă un tenisman 
care va fi desemnat ulterior), pre
cum și cîte doi jucători din Ungaria 
și Cehoslovacia, a căror participare, a 
fost confirmată, nenominal, de către 
federațiile respective. De asemenea, 
e foarte posibil să ia parte la circuit 
patru tenismani francezi și italieni, 
în care caz numărul celor înscriși se 
va ridica de la 16 la 20. După cum ni 
se comunică de la F.R.T., la unul 
sau la două turnee dinspre sfîrșitul 
competiției va juca și Ilie Năstase, 
care se va reîntoarce în țară în acea 
perioadă.

Tenismani români 
peste hotare

La fel ca și în 1974, trei tinere jucă
toare românce vor participa în S.U.A. 
la un circuit pentru senioare între 6 
ianuarie și 30 aprilie 1975. Este vorba 
de Virginia Ruzici, Mariana Simio- 
nescu și Florența Albu. Tot în S.U.A., 
în lunile ianuarie șl februarie, va 
juca la un șir de turnee și Ion Ti
riac. La ultimele dintre aceste tur
nee (Salisbury și Memphis) este în
scris și Ilie Năstase. Principala acti
vitate competițională a lui Năstase 
în lunile martie și aprilie va fi 

•> circuitul de turnee mediteraneene, în 
Franța, Spania și Italia.

Program special 
pentru echipele masculine 

și feminine de tineret
Pentru tinerii tenismani, fete și 

băieți, întrecerile internaționale vor.

începe chiar din prima lună a anului 
viitor. Astfel, de la 27 ianuarie va 
avea loc dubla întrecere cu echipele 
similare ale Ungariei — la București, 
pentru echipa masculină ; în Unga
ria, pentru echipa feminină. La 10 
februarie va începe dublul meci cu 
echipele de tineret ale Cehoslovaciei. 
Ambele partide se vor desfășura la 
București. Imediat după încheierea 
acestor partide se vor disputa Ia 
București (17—23.11) jocurile uneia 
dintre grupele turneului european de 
tineret „Cupa Ausonia". în această 
grupă preliminară, pe lingă echipa 
română, vor participa alte două echi
pe reprezentative, încă nedesemnate.

Biroul F.R.T. a stabilit loturile de 
tineret în următoarea compoziție : 
masculin — antrenor Dumitru Viziru
— Marian Mîrza (Progresul Buc.), 
Aurel Dărăban (Dinamo Brașov), 
Laurențiu Țiței (Steaua), Jean Bîrcu 
și Sorin Orășanu (ambii T.C.B.) ; fe
minin — antrenor Ecaterina Roșianu
— Mariana Hagiu (Progresul Buc.), 
Simona Nunweiler (T.C.B.), Maria și 
Lucia Romanov , („Tot . înainte !“). 
Elena'Jecu (Sănătatea OrâdeaH'Doina ’ 
Brăștin și Mariana Socaciu (ambele 
de la U.T.A.). Se speră ca, printr-o 
pregătire îmbunătățită, echipele Ro
mâniei să obțină rezultate superioare 
la competițiile pentru tineret — 
„Cupa Galea" și „Annie Soisbault" 
(luna iulie).

Curs pentru antrenori
între 4 și 10 ianuarie, F.R.T. or

ganizează, pentru aproximativ 100 
de antrenori din țară și din Bucu
rești, un curs de perfecționare teh
nică. Principala temă a cursului, de 
mare actualitate pentru progresul te
nisului nostru, va fi „Selecția și pre
gătirea copiilor și juniorilor pentru 
performanță". Printre lectorii cursului 
se va afla și Ion Țiriac.

Ion Țiriac — film 
demonstrativ și metodic 

pentru începători
Televiziunea română, împreună cu 

C.C. al U.T.C. și F.R.T., a luat hotă- 
rirea de a produce un serial cu apro
ximativ zece episoade pentru folosul 
antrenorilor șl al miilor de copii care 
doresc să învețe corect tenisul. Tur
nările au început ieri, avîndu-I pe 
Ion Țiriac ca scenarist și comentator, 
iar ca demonstranți pe Virginia Ru
zici, Mariana Simionescu, Traian 
Marcu și un grup de copii. Filmă
rile care se vor încheia în luna ia
nuarie pun accent pe metodica și 
tehnica principalelor procedee și ac
țiuni de joc, precum și pe corectarea 
unor greșeli frecvente.

VOEE1
în Sala Floreasca din Capitală și 

în sala de sporturi din Galați au 
continuat ieri meciurile celei de-a 
șasea etape a campionatului republi
can de volei. Iată rezultatele înre
gistrate : feminin (București) : Dina
mo — Spartac 3—1 ; Universitatea 
Timișoara — C.S.U. Galați 3—1 ; Ra
pid — Universitatea Craiova 3—0 ; 
C.S.M. Sibiu — Medicina 3—2 ; mas
culin (Galați) : Universitatea Cluj- 
Napoca — C.S.M. Suceava 3—6 ; 
C.S.U. Galați — Petrolul 3—1 ; Ex
plorări Baia Mare — Universitatea 
Craiova 3—0.

PATINAJ
La Zagreb a început un concurs 

internațional de patinaj artistic. Ia 
startul căruia sint prezenți sportivi 
și sportive din Cehoslovacia. Fran
ța, România, Suedia, Ungaria, 
U.R.S.S., Iugoslavia și alte țări.

După desfășurarea figurilor impu
se, în clasamentul probei individua
le masculine conduce Laszlo Vajda 
(Ungaria) cu 53,71 puncte, secundat 
de Maiorov (U.R.S.S.)— 50,71 punc
te. Concurentul român Mircea Ion se 
află pe locul cinci, cu 44,71 puncte.

Lidera clasamentului probei femi- 
hine este patinatoarea sovietică Ta
tiana Rakonska, care totalizează 53,66 
puncte. Sportiva româncă Doina Mi- 
tricică ocupă locul cinci, cu 48,45 
puncte.

HOCHEI
La Moscova, în prezența a circa 

12 000 de spectatori, s-a disputat al 
doilea meci dintre selecționatele Ce
hoslovaciei și U.R.S.S. Partida s-a 
încheiat- la egalitate : 3—3 (2—1. 0—2, 
1—0). în primul joc. desfășurat 
miercuri, hocheiștii sovietici câștiga
seră cu scorul de 6—3.

HANDBAL
Turneul internațional 

din R. D. Germană
în clasamentul competiției — după 

desfășurarea celor trei etape — con
duce, neînvinsă, reprezentativa Româ
niei, cu 6 puncte, urmată de echi
pele U.R.S.S — 5 puncte (golaveraj 
73—59, R.D. Germane — 5 puncte 
(67—54), Danemarcei — 2 puncte, 
Norvegiei și Cehoslovaciei — zero 
puncte.

în următorul joc, echipa României 
va întîlni selecționata U.R.S.S.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 20 DECEMBRIE 1974

Fond general de cîștiguri : 1 441 895 
Iei, din care 732 451 lei report.

Extragerea I : 67 34 82 5 70 57 
10 61 27

Extragerea a II-a : 73 72 3 62 60 
71 44 43 84

j DE LA
i Casa de Economii și Consem-
1 națiuni face cunoscut celor inte-
1 resați că depuneri pe libretele
.' dc economii pentru turism in
ț vederea participării la tragerea
t la sorți pentru trimestrul I 1975
' se pot efectua, la unitățile sale
i din întreaga țară, pînă Ia data
/ de 31 decembrie a.c. inclusiv.

C. E. C.
De asemenea, tot pînă la 31 

decembrie a.c. se emit librete 
de economii pentru construirea 
de locuințe și librete de econo
mii cu cișiiguri in materiale de 
construcție, care asigură titula
rilor dreptul, de a participa la 
tragerile la sorți pentru primul 
trimestru al anului 1975.

I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 decembrie. In țară : Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai -accentua
te în nordul țării, unde vor cădea 
precipitații slabe, locale. In rest pre
cipitații Izolate, la sfîrșitul intervalu

lui. Vint slab pînă la moderat. Tem
peratura in creștere ușoară. Minime
le vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 4 grade, izolat mai coborîte în 
depresiuni și nordul țării, iar maxi
mele între minus 2 și plus 8 grade. Pe 
alocuri, dimineața și seara se va pro
duce ceață. în București : Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
a doua parte a intervalului, favorabil 
precipitațiilor slabe. Temperatura în 
creștere ușoară la începutul intervalu
lui. Dimineața și seara, ceață slabă.

„DIE WELT“

Cit valorează deșeurile 
și resturile menajere ?

Ziarul vest-german „DIE WELT" publică un articol despre posibi
litatea de a extrage din resturile menajere și din celelalte deșeuri 
diferite materii care să poată fi din nou incluse in circuitul economic. 
Reproducem fragmente din acest articol.

De obicei, în casă se intră pe 
ușă. Spunem „de obicei", pentru 
că loan Șine, șofer al Autobazei 
Aiud, e de altă părere. A și de
monstrat-o la fața locului, mai 
exact in imobilul de pe str. Ion 
Creangă 97 din localitate. El n-a 
intrat in casa întilnită în cale 
pe ușă, ci prin... zid. Și nu sin
gur, ci împreună cu autobuzul 
31—AB—2242. Punind o frînă 
bruscă, autobuzul a derapat și 
nu s-a mai oprit decit în mijlo
cul casei, distrugind 
o dormeză, scaune 
cruri. Mare pacoste 
zești in casă c-un 
musafir. Noroc că 
tund gazdele lipseau din casă.

un perete, 
$i alte lu- 
să te tre- 

asemenea 
tocmai a-

La„Autoser
vire4‘

Miliția orașului Roșiorii de 
Vede a început cercetările în 
cauza privind pe numita Florica 
Nedelea. Ea a fost (pentru că nu 
mai este) gestionară la un ma
gazin. Cum magazinul respectiv, 
era (și se numea) „Autoservire", 
F. N. s-a gîndit că nu i-ar strica 
să se „autoservească" și ea. Dar 
nu cu produse, să bată la ochi, 
ci cu bani. Și s-a tot „autoser
vit" pînă și-a făcut suma, mai 
exact — 49 737 lei. După atita 
„trudă" i-a venit și ei rîndul să 
fie... servită cu răsplata meri
tată.

22801
Este numărul trenului mărfar 

condus de mecanicul Ion Crașo- 
van și ajutorul său, D. Brașo
vean. Noaptea, la ora 1,45, măr
farul cu pricina a depășit, în 
mod surprinzător, semnalul de 
intrare și ieșire din stafia Ilteu, 
județul Arad, deși acesta se afla 
in pozifia „oprire". In același 
moment, din sens opus, avind 
semnalul „liber", se apropia de 
stație personalul 2163. Deși era 
întuneric, sesizind pericolul, me
canicul trenului personal a dat 
alarma și a ffinat. Abia la șuie
rul sirenei a frinat și mărfarul. 
A fost evitat, in ultima clipă, un 
grav accident feroviar. Din pri
mele cercetări rezultă că atît 
mecanicul mărfarului, cît și aju
torul lui „ațipiseră". Cind 
văzut ce era să se-ntimple, 
trezit de-a binelea.

au 
s-au

EXPOZIȚIE 
DE ARTĂ PLASTICĂ 

UNGARĂ 
LA SATU-MARE

în sălile Muzeului. de istorie din 
Satu-Mare s-a deschis expoziția 
unui grup de 6 artiști plastici din 
județul Szabolcs-Szatmâr, membri ai 
Uniunii artiștilor plastici din R. P. 
Ungară. Prin tematica abordată (as
pecte din munca creatoare și din via
ța concetățenilor, peisaje de pe pla
iurile natale, portrete etc.), cele 42 
de lucrări de pictură și sculptură ex
primă, cu aleasă măiestrie și sensi
bilitate, într-o notă de puternic 
realism, mesajul umanist care ani
mă creația artiștilor expozanți Be- 
recz Andras, Horvath Ianos, Ke- 
riilo Ferenc, Lakatos Jozsef, Păi 
Gyula și Toth Sandor.
POPULARIZAREA DOCU
MENTELOR CONGRESULUI 
AL XI-LEA AL PARTIDULUI

în cadrul acțiunilor organizate 
pentru popularizarea și însușirea 
documentelor Congresului al XI-lea 
al partidului,' în întreprinderile, in
stituțiile și satele din județul Iași au

loc expuneri prezentate de partici
pant la Congres și cadre cu munci 
de răspundere în organele locale de 
partid și de stat, simpozioane, dez
bateri. Astfel, la întreprinderea „Țe
sătura" a avut loc recent simpozio
nul pe tema „Procesul conducerii 
științifice a vieții economico-sociale

te sugestiv și interesant evoluția 
regnului animal — incepînd cu ani
malele unicelulare și sfîrșind cu 
omul — expoziția a fost găzduită 
mai întii de orașele Simeria și Ha
țeg, în prezent aflîndu-se la Casa de 
cultură din Petroșani, unde se bucu
ră de un viu interes din partea lo

în etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate". Expuneri 
despre documentele Congresului au 
avut loc pină în prezent la între
prinderea de confecții, la întreprin
derea de mătase „Victoria", la în
treprinderea „Țesătura", în comune
le Andrieșeni, Gorban, Deleni, Podu- 
Uoaiei, Popricani și altele. (Manole 
Corcaci).

EXPOZIȚIE ITINERANTĂ
Secția,de științe ale naturii de la 

Muzeul județean din Deva a organi
zat o expoziție itinerantă intitulată 
„De la amoeba la om". Alcătuită din 
7 panouri mari care ilustrează foar

calnicilor. De la Petroșani, expoziția 
itinerantă iși va continua circuitul 
și prin alte localități din Valea Jiu
lui și din județul Hunedoara. (Sabin 
Ionescu).

„SATIRA LA LUCRU I"
în orașul Aiud, județul Alba, a 

avut loc o interesantă acțiune poli- 
tico-educativă, la care s-au dezbătut 
aspecte ale eficienței satirei in com
baterea unor fenomene negative din 
activitatea de producție și din con
duita cetățenească. Brigăzile artisti
ce de agitație de la întreprinderea 
de prefabricate din beton și casa de 
cultură din localitate au prezentat

programe artistice care vizau disci
plina in muncă și educația cetățe
nească. A fost organizată o expozi
ție a gazetelor satirice din unitățile 
economice ale orașului pe tema 
„Nu — chiulului și risipei !“ (Ștefan 
Dinică).

PREMIERĂ TEATRALĂ
La Teatrul Național din Craiova a 

avut loc cea de-a doua premieră a 
actualei stagiuni, cu piesa Iui Gogol 
— „Căsătoria". Regia spectacolului 
aparține lui Mircea Cornișteanu, iar 
scenografia lui V. Penișoară-Stega- 
ru. (N. Băbălău).
„ȘCOALA BÎRLĂDEANĂ"
în zilele acestea, la, Birlad a apă

rut a 5-a ediție a publicației perio
dice „Școala bîrlădeană", care oma
giază în paginile sale evenimentele 
anului 1974 — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei de sub dominația 
fascistă și cel de-al XI-lea Congres 
al partidului — precum și împlinirea 
a 800 de ani de la prima atestare do
cumentară a Birladului. Publicația 
înmănunchează articole, poezii, lu
crări de artă, care se referă la bo
gata viață spirituală, bunele tradiții 
culturale ale orașului-municipiu. 
(Crăciun Lăluci).

în R.F. Germania, ca și în alte 
țări, resturile menajere continuă să 
fie depozitate sub cerul liber, sau 
arse. Aceste forme de înlăturare a 
deșeurilor nu constituie o soluție sa
tisfăcătoare. Nici arderea resturilor 
nu este o soluție i acceptabilă, pentru 
că gazele emanate reprezintă o sur
să de poluare a atmosferei. Tre
buie deci încercată trecerea de la 
aceste „sisteme deschise" la un „sis
tem închis", în care deșeurile să fie 
recuperate în cantitate cît mai mare, 
sub formă de materii prime și incluse 
din nou in procesul de producție; cu 
alte cuvinte, un circuit care să re
ducă la minim resturile inutilizabile.

De fapt, în unele ramuri indus
triale acest „sistem închis" este prac
ticat de ani de zile. Fabricarea de 
plăci din deșeurile rezultate la pre
lucrarea lemnului, obținerea de me
tale din resturile de pirită folosită la 
fabricarea acidului sulfuric sau ex
tracția de uraniu din resturile răma
se în minele de aur — constituie 
doar cîteva exemple.

în opoziție cu deșeurile industriale, 
resturile menajere, din ateliere, ma
gazine, instituții, cantine etc. consti
tuie încă un „teren nedefrișat". Di
ficultatea refolosirii acestor resturi 
constă, în primul rînd, in marele 
număr de materiale conținute în ele 
— adică în separarea acestora.

După cum ău arătat încercările în
treprinse în S.U.A., separarea acestor 
materiale de către „producătorul" 
deșeurilor nu duce la rezultatele 
scontate. în primul rînd, această me
todă este prea greoaie : pentru o 
gospodărie, cantină etc. ar fi ne
cesare cel puțin 10 recipiente. In 
afară de aceasta, fie datorită necu
noașterii, fie neglijenței se comit 
greșeli grave. De aceea, problema 
poate fi soluționată numai pe calea 
construirii unor „fâbrici" centrale de 
recuperare a deșeurilor, așa cum 
există deja în unele orașe americane. 
O asemenea fabrică, de regulă, cu
prinde mai multe sectoare : pen
tru recuperarea automobilelor vechi, 
pentru arderea resturilor. pen
tru selectare, pentru curățire. „Ini
ma1'. unei asemenea fabrici o for

mează instalația de selectare. Restu
rile care ajung aici sint fărîmițate 
cu ajutorul unor ciocane mecanice. 
Din această masă, părțile metalice 
sint extrase prin intermediul unor 
electromagneți. Aceste părți metalice 
— in special cutii — sint spălate cu 
apa caldă obținută cu ajutorul insta
lației de ardere, apoi, pe cale chi
mică, se procedează Ia separarea lor 
de alte eventuale metale. Produsul 
final_ al acestor operații este fier de 
înaltă calitate — pentru industria 
metalurgică prelucrătoare — și meta
le neferoase.

Cu ajutorul unor aparate de insu
flat aer, părțile ușoare sint separate 
de cele grele. Componentele mai gre
le sint supuse altor operațiuni în' 
vederea separării metalelor neferoase 
și a sticlei. în faza următoare, din 
metalele neferoase, cu ajutorul unei 
metode speciale, se scoate aluminiul 
care se expediază industriei respec
tive. Restul metalelor rămase sint 
dizolvate in băi acide și separate, 
apoi, pe cale electrolitică, sub formă 
pură. Resturile care conțin bucăți de 
sticlă sint, între timp, spălate, iar 
sticla după ce a fost extrasă este tri
misă fabricilor pentru prelucrare.

Din partea ușoară a resturilor sînt 
extrase, prin metode mecanice, hîrtia 
și masele plastice, care apoi sînt se
parate între ele. Resturile de hîrtie 
reprezentind o prețioasă materie pri
mă sînt incluse în circuitul fabrică
rii cartonului și mucavalelor. Masele 
plastice sînt sortate pe tipuri. în 
acest fel, ele pot fi folosită pentru 
obținerea, prin turnare sau presare, 
a unor produse noi.

Restul, format din praf, nisip, ce
nușă și deșeuri menajere organice, se 
amestecă cu nămolul ce se depune în 
instalațiile de purificare. După un 
timp, amestecul poate fi folosit fie 
ca îngrășămînt, fie la turnarea unor 
plăci pentru construcții.

★
Alte aspecte inedite privind aceas

tă problemă pot fi găsite in dosarul 
„Societatea de consum la ora ade
vărului", din Almanahul „Scinteia" 
1973.

Ceasul
spre

tăiat

miș- 
s au-

în timp ce mergea liniștit 
casă, C. Petru din Dudeștii 
Vechi, județul Timiș, a fost oprit 
de un individ, care i-a 
calea :

— Nici o vorbă, nici o 
care. Una din două : banii 
viața !

Omul, crezînd că-i vreo glumă, 
i-a răspuns pe potrivă :

— Nici una, nici alta. Bani 
n-am la mine, iar viața mea...

Brusc, individul a tăbărît asu
pra lui, i-a smuls ceasul de la 
mină și a dispărut. Dar foarte 
rapid a apărut la miliție. Era 
Vichente Martinic, din Periam.

— Cum de am fost dibuit așa 
de repede ? Ceasul rău, și-a răs
puns tot el pină la urmă.

Ceasul era bun. Rea era doar 
fapta săvirșită.

Public
Proces public în sala Casei de 

cultură din Săcele. Se judecă 
dosarul în cauza privindu-l pe 
Alexandru Sipoș — învinuit de 
crimă. O crimă săvirșită asupra 
celui care fusese cel mai bun 
prieten al său : loan Szocs. Cei 
doi prieteni au intrat intr-un 
bufet, să ia cite „un păhărel". 
Amindoi insă au întrecut mă
sura cu băutura. Nimeni nu știe 
din ce cauză s-au luat la harță. 
Ceea ce se știe e că Sipoș a ri
dicat cuțitul... Sentința a fost 
pe măsura faptei: 18 ani în
chisoare.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Cu prilejul instalării Guvernului de tranziție

din Arhipelagul Sao Tome și Principe

Tovarășului MANUIEL COSTA
Secretar general al Mișcării de Eliberare 

a Arhipelagului Sao Tome și Principe SAO TOMECu prilejul instalării Guvernului de tranziție din Arhipelagul Sao Tome și Principe, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, în numele poporului român, al Partidului Comunist Român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări de noi succese pe calea do- bîndirii independenței naționale depline, a progresului economic și social al țării dumneavoastră. Folosesc această ocazie pentru a reînnoi sentimentele noastre de solidaritate frățească cu cauza dreaptă a luptei duse de Mișcarea de Eliberare a Arhipelagului Sao Tome și Principe pentru înlăturarea dominației coloniale și cucerirea independenței naționale și îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Mișcarea de Eliberare a Arhipelagului Sao Tome și Principe vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al forțelor care luptă împotriva imperialismului fi neocolonialismului, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

La încheierea viziel delegației economice române 

în Mexic

Semnarea uimi document privind 
dezvoltarea colaborării bilaterale

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — La Palatul prezidențial din 
Ciudad de Mexico a avut loc, la 19 
decembrie, semnarea documentului 
final privind rezultatele vizitei dele
gației economice române in Mexic.

Documentul a fost semnat de Va- 
sile Pungan, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, și de 
Hugo Cervantes del Rio, ministru al 
președinției.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, a fost subliniat rolul hotăritor al 
președintelui Nicolae Ceaușescu și al 
președintelui Luis Echeverria Alva
rez în intensificarea relațiilor de pri
etenie tradițională intre cele două

țări și popoare — ca expresie eloc
ventă a politicii consecvente de in
staurare a unei noi ordini politice și 
economice pe care cei doi șefi de stat 
o promovează in viața internațională.

Documentul final prevede acțiuni 
de dezvoltare a cooperării româno- 
mexicane în industriile minieră și 
petrolieră,■’mașinilor grele, construc
țiilor de mașini-unelte și electroteh
nicii, chimiei, forestieră și materia
lelor de construcții, ușoară și agri
cultură. S-au stabilit în aceste do
menii proiecte concrete de cooperare 
de interes reciproc, cu măsuri și pro
grame de lucru pentru aplicarea lor.

BUDAPESTA Intîlnirea pregătitoare
a Conferinței partidelor comuniste 

și muncitorești din Europa
BUDAPESTA 20 — Coresponden

tul nostru transmite : Vineri, 20 de
cembrie, au continuat la Budapesta 
Intr-o ambianță de cooperare fră- 
țeascsă și de înțelegere reciprocă 
lucrările întîlnirii pregătitoare a 
Conferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa.

în cadrul ședinței a luat cuvîntul 
conducătorul delegației Partidului 
Comunist Român, tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

întilnirea pregătitoare își va con
tinua lucrările simbătă, 21 decem
brie.

Conferința pentru securitate și cooperare în Europa 
isi reia lucrările la 20 ianuarie 1975V

ni pmmiwim

Excelenței Sale LEONEE d’ALVA '
Primul ministru al Guvernului de tranziție 

al Arhipelagului Sao Tome și Principe SAO TOMEInstalarea Guvernului de tranziție al Arhipelagului Sao Tome și Principe îmi oferă fericitul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de succese în îndeplinirea nobilei dumneavoastră misiuni.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate deja statornicite între Partidul Comunist Român și Mișcarea de Eliberare a Arhipelagului Sao Tome și Principe vor continua să influențeze în mod pozitiv evoluția unor relații de colaborare între țările și guvernele noastre, spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului
■ Republicii Socialiste România

Sesiunea Comisiei mixte româno-chineze 
de colaborare tehnico-stiintifică» »

PEKIN 20 — Corespondentul Ager
pres transmite : Tovarășul Octavian 
Groza, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, președintele părții române a Co
misiei mixte de colaborare tehnico- 
științifică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză, a sosit vineri la Pekin, pentru 
a participa Ia lucrările celei de-a 
16-a sesiuni a comisiei și semnarea 
protocolului de colaborare tehnică și 
științifică dintre cele două țări, pe 
perioada următoare.

La sosire, pe aeroport, ministrul 
român a fost întîmpinat de Sun 
Shao-feng, adjunct al ministrului 
chimiei și combustibililor, președin
tele părții chineze a Comisiei de co

laborare tehnico-științifică dintre 
R. P. Chineză și Republica Socialistă 
România. A fost prezent Nicolae Ga- 
vrilescu, ambasadorul țării noastre la 
Pekin.

în aceeași zi, președinții și mem
brii comisiei au luat parte la lucră
rile sesiunii, in cursul cărora au fost 
discutate — într-o atmosferă de cal
dă prietenie, stimă și înțelegere re
ciprocă — diferite aspecte ale viitoa
rei colaborări tehnice și științifice 
româno-chineze în numeroase do
menii.

Seara, președintele părții chineze a 
Comisiei de colaborare tehnico-știin- 
țifică dintre R. P. Chineză și Româ
nia a oferit un dineu In onoarea 
oaspeților români.

GENEVA 20 (Agerpres). — Vineri, 
20 decembrie, participant!! la cea 
de-a doua fază a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa au 
luat o pauză de patru săptămîni, ur- 
mînd ca lucrările să fie reluate la 
20 ianuarie 1975.

Eforturile depuse intr-o atmosferă 
de cooperare și ritm intens de lucru 
au permis să se definească tabloul 
general al documentelor finale. Astfel, 
s-a convenit asupra celei mai mari 
părți a textului Declarației asupra 
principiilor care să guverneze rela
țiile dintre statele participante.

De asemenea, s-a realizat un con
sens asupra a șase din cele șapte 
măsuri românești vizînd să facă efec
tivă nerecurgerea la forță și la ame
nințarea cu forța, urmînd ca, după 
pauză, să se încheie elaborarea tex
tului, prin înregistrarea prevederii

referitoare la interzicerea oricăror 
acțiuni militare îndreptate împotriva 
altui stat și să se pună de acord 
partea introductivă.

In domeniul cooperării, textele cu
prind prevederi detaliate atît în ceea 
ce privește direcțiile principale, cît 
și o serie de măsuri concrete ce tre
buie întreprinse pentru dezvoltarea 
schimburilor economice, precum și a 
celor culturale.

Cu prilejul încheierii acestei noi 
runde a lucrărilor, delegațiile au 
exprimat hotărîrea guvernelor res
pective ca, la reluarea lucrărilor, să 
se intensifice eforturile pentru fina
lizarea documentelor și încheierea 
cît mai curînd a celei de-a doua faze, 
ceea ce va permite întrunirea la ni
vel inalt, pentru adoptarea acestor 
documente menite să deschidă o pa
gină nouă In Istoria Europei.

• „ENIGMA" A FOST 
DEZLEGATĂ. Apărută re
cent la Londra, cartea „Ultra 
secret", semnată de F. Winter- 
botham, proiectează lumină a- 
supra unuia din cele mai mari 
succese ale serviciilor de infor
mații aliate din 
de-al doilea război 
descifrarea codului 
Codul 
excepțională, 
comunicațiilor 
danții militari 
mandament hitlerist. Doi ani au 
durat încercările specialiștilor 
de a descoperi tainele unuia 
dintre aparatele de codificare și 
decodificare a mesajelor, sus
tras de agenți polonezi, tn 1940, 
„Enigma" fusese dezlegată. 
Toate ordinele și mesajele in 
dublu sens puteau fi intercep
tate. Bătălia. de la El Alamein 
a fost dată aproape în Întregi
me pe baza dezvăluirilor codu
lui. Mareșalul Montgomery a 
cunoscut fiecare detaliu legat 
de forțele lui Rommel: numă
rul tancurilor, cantitatea de 
combustibil, de muniții etc. „Cu 
două săptămîni înainte de atac 
— se arată în lucrare — Rom
mel a transmis la Roma între
gul plan de luptă. Iar Montgo
mery l-a putut cunoaște în cele 
mai mici amănunte"...

timpul celui 
mondial : 

„Enigma", 
prezenta o importanță 

rezervat 
coman- 

co-
fiind 
dintre- 
și înaltul

ORIENTUL APROPIAT

• PENTRU PROTEJA
REA URSULUI POLAR, 
amenințat cu dispariția, autori
tățile sovietice au luat o serie 
de măsuri. Astfel, încă din 1956, 
vînarea ursului alb este strict 
interzisă. Rezultatele nu au în
târziat să apară : în ultimul 
timp numărul lor s-a dublat. Pe 
insula Vranghel, care adăposteș
te una din cele mai mari colo
nii de urși polari din U.R.S.S., 
pot fi numărate acum peste 200 
de vizuini.

Insulele Capului Verde vor deveni independente 
la 5 iulie 1975

LISABONA 20 (Agerpres). — Mi
nistrul pentru cooperarea interterito- 
rială al Portugaliei, Antonio de Al
meida Santos, și o delegație a Parti
dului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.) au semnat, la Li
sabona, acordul prin care Insulele 
Capului Verde vor deveni indepen

dente, la 5 iulie 1975. Acordul pre
vede formarea unui guvern de tran
ziție, care va avea drept misiune 
pregătirea alegerilor pentru o adu
nare reprezentativă a poporului din 
Insulele Capului Verde, prin vot di
rect și universal, fixate pentru data 
de 30 iunie anul viitor.

„Una din cele mai importante sesiuni"
O declarație a secretarului general al O.N.U.

Kurt Waldheim
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Sesiunea a XXIX-a a Adunării 
Generale trebuie considerată drept 
una din cele mai importante în istoria 
Organizației Națiunilor Unite — a 
apreciat secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, într-o , declarație 
dată publicității la New York. Recen
ta sesiune, a relevat el, a ilustrat 
actualul raport de forțe in lume. Un 
obiectiv principal al O.N.U., a conti
nuat secretarul general, îl constituie

realizarea și amplificarea dialogului 
constructiv și a cooperării autentice 
între țările avansate și cele în curs 
de dezvoltare, care constituie majo
ritatea la Națiunile Unite.

în ansamblu, a încheiat Kurt Wald
heim, sesiunea a XXIX-a a demon
strat însemnătatea majoră a O.N.U. 
în cadrul eforturilor destinate întă
ririi păcii și edificării unei lumi mai 
bune.

SITUAȚIA DIN CIPRU
® Consultările președintelui Makarios în vederea formării 

unui nou guvern ® Reluarea contactelor intercomunitare

Congresul Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia
BELGRAD 20. — Corespondentul 

nostru transmite : La Belgrad a luat 
sfirșit Congresul al VII-lea al Uniu
nii Sindicatelor din Iugoslavia, la care 
au participat peste 1 300 de delegați 
și un mare număr de invitați de 
peste hotare. Din țara noastră a 
participat tovarășul Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Delegații au adoptat, în Încheiere, 
o scrisoare adresată președintelui

Nelson Rokeîelîer - 
vicepreședinte al S. U. A.

WASHINGTON 20 (Agerpres). - 
Camera Reprezentanților a confir
mat, joi seara, numirea lui Nelson 
Rockefeller în postul de vicepreședin
te al Statelor Unite. După cum se 
știe,, Nelson Rockefeller a obținut 
deja votul favorabil al Senatului. El 
a prestat apoi jurămîntul. devenind 
cel de-al 41-lea vicepreședinte al 
S;U.A., în cadrul unei scurte ceremo
nii care a avut loc în Senat.

Tito, ales președinte de onoare al 
sindicatelor, în care se exprimă ho- 
tărirea clasei muncitoare de a milita 
pentru traducerea in viață a sarcini
lor ce revin sindicatelor. Mika Spi- 
liak a fost reales președinte al Con
siliului Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia.

Tovarășul Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
aflat la Belgrad, cu prilejul Congre
sului Uniunii Sindicatelor din Iugo
slavia. a avut vineri o întrevedere 
cu Dușan Petrovici, președintele 
Conferinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia (U.S.P.M.I.). S-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme ale colaborării din
tre organizațiile politice și obștești 
din cele două țări și cu unele as
pecte ale situației Internaționale 
actuale.

S-a exprimat dorința de dezvolta
re, în continuare, a colaborării multi
laterale dintre organizațiile politice 
și obștești din România și Iugosla
via. f.

® Convorbirile egipteano-italiene ® Declarații ale minis
trului de externe francez ® Un interviu al președintelui 

A. Sadat

CAIRO 20 (Agerpres). — S-a în
cheiat vizita oficială în Egipt a șefu
lui statului italian, Giovanni Leone. 
In cadrul unei conferințe de presă, 
președintele Anwar Sadat a declarat 
că în toate problemele care au făcut 
obiectul convorbirilor cu președintele 
Giovanni Leone s-a realizat o con
vergență de opinii. Șeful statului ita
lian a declarat presei că a efectuat 
împreună cu președintele Sadat un 
schimb de păreri relativ la „găsirea 
unei reglementări echitabile In 
Orientul Apropiat".★

CAIRO 20 (Agerpres). — „Timpul 
presează, fiind, deci, necesară elabo
rarea grabnică a unei soluții pașni
ce, bazată pe elementele realiste 
conținute de Rezoluțiile O.N.U. și 
finind cont de un nou element, de 
primă importanță — realitatea na
țională palestineană" — a declarat 
ministrul de externe al Franței, Jean 
Sauvagnargues, care se află in vizi
tă la Cairo.

CAIRO 20 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat unui ziarist norve
gian, președintele Egiptului, Anwar 
El Sadat, a declarat că, înainte de 
examinarea în cadrul conferinței de 
la Geneva pentru Orientul Apropiat 
a bazelor unei păci permanente in 
zonă, este necesar ca „Israelul să se 
retragă dintr-o parte considerabilă 
și esențială a teritoriilor arabe ocu
pate", ca o premisă fundamentală 
pentru revenirea reprezentanților 
arabi Ia masa conferinței. Referin- 
du-se la relațiile Egiptului cu 
S.U.A., președintele Sadat a arătat 
că sînt în curs negocieri și contacte 
între reprezentanți ai celor două 
țări. De asemenea, el a apreciat că 
inițiativele care au rezultat din re
centa intîlnire la nivel înalt franco- 
americană și acordul asupra unei 
conferințe între țările exportatoare 
și importatoare de petrol sînt in 
măsură să contribuie la restabilirea 
înțelegerii între părțile interesate.

agențiile de presă transmit:
NICOSIA 20 (Agerpres). — Pre

ședintele Makarios a avut vineri, 
o întîlnire cu membrii guver- • 
nului său — prima după reîntoarce
rea șefului statului cipriot la Nico
sia. După cum s-a anunțat, cabinetul 
cipriot, format la începutul lunii au
gust a c. de Glafkos Clerides, care a 
asigurat interimatul la președinție în 
perioada absenței arhiepiscopului 
Makarios din insulă, și-a prezentat 
demisia după revenirea șefului legal ‘ 
al statului în țară. Președintele Ma
karios a cerut însă miniștrilor din 
guvern să rămînă în funcție pină la 
constituirea unui nou cabinet.

în ultimele zile, arhiepiscopul Ma
karios a întreprins o serie de consul
tări cu liderii principalelor forma
țiuni politice în vederea 
unui nou guvern.

formării

NICOSIA 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Adunării Naționale ciprio
te grecești, Glafkos Clerides, a avut 
joi, la Nicosia, o întrevedere cu Rauf 
Denktaș, liderul comunității turcești. 
Aceasta este prima întrevedere din
tre cei doi, organizată după reîntoar
cerea în Cipru a președintelui Ma
karios.

„Am căzut de acord asupra conti
nuării întilnirilor dintre noi. Am re
alizat, de asemenea, un schimb de 
vederi asupra modului și a bazelor 
pe care urmează a fi reluate nego
cierile intercomunitare", a declarat, 
la încheierea convorbirii, Glafkos 
Clerides.

Observatorii politici de la Nicosia, 
citați de agenția France Presse, a-» 
preciază că reluarea contactelor din
tre liderii celor două comunități con
tribuie la destinderea atmosferei po
litice din insulă.

TOKIO 20 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Tokio s-au des
chis lucrările celui de-al 38-lea Con
gres al Partidului Socialist din Japo
nia (P.S.J.).

Pe ordinea de zi figurează adop
tarea programului de activitate al 
P.S.J. pe anul 1975, document care 
fixează drept sarcini importante ale 
partidului întreprinderea unor acțiuni 
în direcția stabilizării nivelului de 
trai al populației, promovarea unei 
politici externe de pace și securitate, 
precum și realizarea unei majorități 
a partidelor din opoziție în ambele 
camere ale Dietei.

Congresul urmează să aleagă orga
nele conducătoare ale partidului. A- 
dresindu-se delegaților, președintele 
partidului, Tomomi Narita, a declarat 
că P.S.J. va continua cu hotărîre 
lupta pentru apărarea păcii si demo
crației. pentru apărarea drepturilor 
poporului.

Ambasadorul României
ÎÎ1 U.R.S.S., Gheorghe Badrus, a 
fost primit vineri de A. P. Kirilenko, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire, care s-a 
fășurat într-o atmosferă caldă, 
tenească.

bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Uruguay, fost director al 
ziarului comunist Uruguayan „El 
Popular", actualmente interzis.

din Cipru, care a avut de suferit în 
urma evenimentelor din această țară.

LIMA

Reforma

Presa de aici con
semnează la loc de 
frunte, în aceste, zile, 
un ■ eveniment cu pro
funde semnificații so- 
cial-politice : patrimo
niul fostei „Societăți 
naționale agrare" și al 
altor două organizații 
care grupau pe expo- 
nenții latifundiarilor 
din Peru a fost pre
dat Confederației na
ționale agrare.. repre- 
zentînd peste trei mi
lioane de țărani elibe
rați de exploatarea și 
asupririle moșierești, 
ca urmare a reformei 
agrare înfăptuite de 
guvernul revoluționar 
al forțelor armate.

Trecerea bunurilor 
deținute de asociațiile 

„’.1 -----în
proprietatea unei or
ganizații țărănești de 
masă ilustrează ' ln- 

e-

oligarhiei rurale 
proprietatea unei
masă ilustrează ' 
trarea într-o nouă 
tapă a procesului apli
cării reformei agrare, 
inițiată în urmă cu 
șase ani — una din 
pîrghiile principale ale 
profundelor transfor
mări ce se petrec în 
viata tării. Ministrul 
agriculturii.«ZILwK-. II. general 
Enrique Gallegos Ve-

des- 
prie-

Vicepremierul Cubei, Car- 
los Rafael Rodriguez. și-a încheiat vi
zita în Mexic, în timpul căreia a 
avut convorbiri cu președintele Luis 
Echeverria, cu ministrul de externe, 
Emilio Rabasa, și cu secretarul pa
trimoniului național, Flores de la 
Pena.

Autoritățile uruguayeno
au arestat pe Eduardo Viera, mem-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

agrară într-o etapă
decisivă

nero, arăta recent că 
au fost expropriate 
peste șapte milioane 
de hectare de pămînt, 
ceea, ce înseamnă 

. străbaterea a peste 
jumătate din drumul 
spre obiectivul propus 
— exproprierea a 11 
milioane de hectare, 
care va consfinți dis
pariția proprietății la
tifundiare.

Reforma agrară, de 
care au beneficiat pînă 
în prezent peste un 
milion de țărani, 
desfășoară 
ritm tot mal accele
rat. Odată cu ultima 
etapă a exproprierilor, 
autoritățile acordă o 
atenție sporită meca
nismelor instituționa
le ale reformei, dife
ritelor forme de pre
gătire tehnică și or
ganizatorică. urmărin- 
du-se soluționarea cu 
eficientă a probleme
lor complexe pe care 
le ridică marea operă 
de transformare 
temelii 
rural.

Parte integrantă a 
schimbărilor structu
rale care au loc în so
cietatea peruană, re-

se 
intr-un

din
a peisajului

forma agrară descătu
șează energiile unor 
mase umane în trecut 
desconsiderate și ig
norate. Protagoniști și 
beneficiari ai unui 
proces de eliberare e- 
conomică și socială, 
milioanele de țărani 
devin o forță tot mai 
puternică de sprijinire 
activă și apărare a a- 
cestui proces. Alături 
de celelalte sectoare 
ale populației, organi
zațiile țărănești au 
înfierat, cu vigoare, 
activitățile dușmănoa
se ale unor grupări 
minoritare’■ care jin
duiesc după privilegii
le pierdute. Cu prile
jul preluării patrimo
niului fostelor socie
tăți ale latifundiarilor, 
președintele Confede
rației naționale agra
re. Eustaquio Maylle. 
avertiza reactiunea că 
forța truditorilor ogo
rului peruan va con
tribui. dacă va' fi ne
voie. la zdrobirea ori
cărui atentat împotri
va cuceririlor revolu
ționare ale poporului.

Eugen POP

PARIS

U. D. R. in fața unor noi opțiuni
Uniunea Democrați

lor pentru Republică 
(U.D.R.), grupare poli
tică inspirată de gene
ralul de Gaulle și de
venită după 1958 prin
cipalul pilon al majo
rității parlamentare și 
guvernamentale, a cu
noscut. in ultima vre
me, o serie de frămîn- 
tări. După cum se știe, 
pentru prima oară in 
cursul existentei sale, 
mișcarea U.D.R. a fost 
pusă, cu ocazia alege
rilor prezidențiale din 
mai, în fața unui fapt 
nou — președintele tr
ies, Giscard d’Estaing, 
făcînd parte din altă 
grupare politică, cea a 
republicanilor inde
pendenți (candidatul 
U.D.R. a fost eliminat 
din competiția i ' 
rală încă din ; 
tur de scrutin).

Ca o primă i 
față de situația 
creată, o serie 
vechi militanti Și 
putați ai mișcării 
refuzat să accente 
condiționat" 
guvernamentale, 
tuindu-se. adesea, 
o poziție critică față de 
unele din acestea. In 
același, timp, in sinul 
mișcării s-au manifes
tat tendințe centrifuge

elecțo- 
primul

reacție 
nou 

de ■ 
de- 
au 

„ne- 
acțiunile 

si- 
pe

către alte forțe politi
ce, inclusiv cele de 
stingă.

Comentatorii subli
niază, totodată, că o 
bună parte din pro
blemele și frăminlările 
U.D.R. nu sînt străine 
de succesul inregistrat 
in alegerile din luna 
mai de către candida
tul comun al Uniunit 
stingii. Francois Mit
terrand, care a obtinut 
peste 49 la sută din 
sufragii, ilustrare eloc
ventă a forței crescîn- 
de a alianței dintre 
comuniști, socialiști și 
radicalii de stingă.

In acest context, au 
avut loc simbătă și du
minică lucrările Con
siliului national al 
U.D.R., care au debu
tat cu ceea ce ziarele 
franceze au denumit 
„o veritabilă surpri
ză" : convocat in pri
pă, doar cu o zi înain
te, comitetul central al 
mișcării a ales simbă
tă dimineața in func
ția de secretar general 
pe primul ministru, 
Jacques Chirae. Refe- 
rindu-se la faptul că 
atenția opiniet publice 
este polarizată de ini
țiativele opoziției de 
stingă, noul secretar 
general a subliniat că

această situație face 
necesară o regrupare 
a forțelor U.D.R.. in 
vederea revitalizării 
mișcării. Modificările 
operate au intimpinat 
insă opoziția unor 
membri ai ■ Consiliului 
Național al U.D.R., 
doi militanți cunoscuți 
înaintindu-și demisia.

Analizind perspecti
vele acestei operațiuni, 
observatorii politici 
relevă că ea a debutat 
sub semnul unor noi 
frămintări și tensiuni 
și manifestă. In gene
ral. rezerve asupra e- 
ficienței sale. „Le Fi
garo", de pildă, își 
pune întrebarea cum 
se va putea obișnui 
mișcarea „să trăiască 
intr-o casă pe care a 
construit-o, dar in care 
nu mai deține toate 
cheile Pe de altă 
parte. „Le Quotidien 
de Paris" se întreabă 
dacă modificările in
tervenite in ■ sinul 
U.D.R. vor fi suficien
te pentru a preveni 
alte dislocări, arătind 
că următoarele citeva 
luni vor permite să se 
dea un răspuns mai 
precis.

Paul
DIACONESCU

Primul ministru al gu
vernului provizoriu portu- 
gheZj 8eneralul d® brigadă Vasco 
Gonțalves, a dezmințit informațiile 
potrivit cărora unii membri ai cabi
netului său ar intenționa să-și pre
zinte demisia, calificîndu-le drept 
manevre ale rea'hțiunii. „Eu mă aflu 
în acest post din însărcinarea Mișcă
rii Forțelor Armate și voi rămîne în 
funcție atita timp cît mă voi bucura 
de încrederea necesară", a spus pre
mierul portughez.

Elveția și R.P.D. Coreea
nă au hotărît să stabilească relații 
diplomatice — s-a anunțat oficial la 
Berna.

înaltul comisar al O.N.U. 
pentru refugiați 8 8nuntat 18 
Geneva că a fost colectată suma de 
23,4 milioane dolari, din partea sta
telor membre ale O.N.U., în cadrul 
fondului pentru ajutorarea populației

Convorbiri anglo-austra-
Ijgjjg, Problemele energiei s-au 
aflat în centrul discuțiilor desfășu
rate joi la Londra între premierul 
britanic Harold Wilson și primul mi
nistru al Australiei, Gough Whitlam.

Patra organizații progre
siste nipone din prefectura 
Aichi — Comitetul prefectural al 
Partidului Comunist din Japonia, or
ganizația prefecturală a Partidului 
Socialist, Consiliul prefectural al sin
dicatelor și Conferința cercetătorilor 
și intelectualilor — au anunțat că vor 
organiza o campanie unită în alege
rile guvernatoriale din februarie a- 
nul viitor, recomandind drept candi
dat comun pentru postul de guverna
tor pe Banji Naruse, consilier al or
ganizației prefecturale a P.S.J.

Un violent incendia a dls* 
trus peste 800 000 hectare de pășune 
l'n patru state australiene, între care 
New South Wales și Queensland, 
unde sute de vite și oi au ars.

Agendă economică internațională
FRANȚA. — Ritmul de creștere 

a produsului național brut al Fran
ței va fi. in cel de-al doilea semes
tru ăl anului 1975, de 2 la sută, 
comparativ cu cel de 4 la sută in
registrat în perioada corespunză
toare a acestui an — apreciază Or
ganizația de cooperare economică 
și dezvoltare (O.E.C.D.). Scăderea 
ritmului de creștere a produsului 
național brut va antrena, direct 
proporțional, diminuări substanția
le pe piața muncii. Potrivit esti
mărilor provizorii ale Secretariatu
lui O.E.C.D., se apreciază, in acest 
sens, că șomajul ar putea să cu
prindă, în ultimul trimestru al a- 
nului viitor. 3,5 la sută din popu
lația activă a țării.

5 miliarde dolari). Studiul subli
niază necesitatea revizuirii legisla
ției in vigoare.

1
ALGERIA. — Guvernul Algeriei 

a hotărit naționalizarea bunurilor, 
acțiunilor, drepturilor și intereselor 
de orice natură 
societăți străine 
teritoriul tării.

deținute de 22 
care operează

zona maritimă

de 
pe

dinEGIPT. — In
largul Canalului Suez a fost des
coperit un zăcămînt petrolier care, 
potrivit primelor teste.
producă 25 000 barili pe 
nuntat ministrul egiptean 
lului, A. E. Hassan Hilal.

poate să 
zi. a a- 
al petro-

BELGIA. — Numărul șomerilor 
belgieni continuă să crească și se 
apreciază că. in curînd, va depăși 
200 000, apropiindu-se de un ade
vărat record Dostbelic.

S.U.A. — Zece dintre firmele ma
jore americane ale căror profituri 
au totalizat aproape un miliard de 
dolari nu au plătit nici un fel de 
impozite tn ultimul an — se a- 
rată intr-un studiu congresional. 
Cele zece companii, se menționea
ză. au acționat în cadrul legii, pre- 
valîndu-se de . diverse posibilități 
de a evita taxarea. Alte 20 de fir
me au achitat impozite repre- 
zentînd numai 1—10 la sută din 
profiturile realizate (care depășesc

SPANIA. — Balanța comercială 
a Spaniei, care anul trecut a fost 
excedentară, a inregistrat, în cursul 
acestui an. un deficit de 3 500 mi
lioane dolari — a declarat în 
ment ministrul de finanțe 
Cabello de Alba. Principalii 
care au determinat această 
tie au fost, potrivit ministrului spa
niol. creșterea prețurilor la țiței și 
scăderea veniturilor provenite din 
turism.

Parla- 
Rafael 
factori 
situa-

• Economia mondială a fost mar
cată in 1974 de o stagnare accen
tuată șl o inflație galopantă — re
levă Agenția japoneză pentru pla
nificare economică, într-o Carte 
Albă dată publicității la Tokio.

•MUZEU PINOC
CHIO. La Florența există un 
muzeu consacrat celebrului 
erou al lui Collodi — Pinocchio. 
Aici sînt expuse edițiile ita
liene și tălmăcirile apărute în 
diversele țări ale lumii despre 
năzdrăvăniile băiețelului de 
lemn. Potrivit unor statistici 
UNESCO, povestirile lui Collodi 
se situează, în privința numă
rului traducerilor, pe locul al 
cincilea în lume. De menționat 
că prima carte despre Pinoc
chio, apărută la Florența, in 
1883, a avut un tiraj de 3 000 
exemplare...

• TEHNICA AERO- 
SPATIALÂ ÎN SLUJBA 
AGRICULTURII. Dudainul, 
o varietate sălbatică de pepene, 
este un dușman de temut al 
întinselor culturi de bumbac, 
sfeclă și sparanghel din Cali
fornia. Din cauza dificultății de 
a detecta de la sol această 
plantă care se întinde pe o 
arie eu un diametru pină la’ 10 
metri, fermierii americani au 
apelat la serviciile N.A.S.A. 
pentru’ a le pune la dispoziție 
avioane dotate cu aparatură 
specială. De la bordul acestofa, 
periculoasa plantă sălbatică 
poate fi localizată cu exactitate 
cu ajutorul razelor infraroșii. Se 
obține astfel un fel de hartă a 
amplasării dudainului, ceea ce 
facilitează ulterior distrugerea 
lui.

• CĂLĂTORIE IN JU
RUL LUMII. DuPă 395 de 
zile de navigare solitară la bor
dul unui iaht, italianul Ambro- 
gio Fogar, de profesie agent de 
asigurări, s-a întors victorios 
in orașul său natal, Castiglione 
della Pescaia. Călătoria l-a 
purtat în jurul lumii, în direc
ția est-vest, fiind al doilea, 
după englezul Chay Blyth, care 
înscrie în analele navigației so
litare o asemenea performanță. 
Conform declarației făcute îna
inte de start, la 1 noiembrie 
anul trecut, scopul acestei că
lătorii a fost acela de a-i mij
loci o mai bună cunoaștere de 
sine.

• FURIA MAIMUȚE
LOR. Peste 600 de maimuțe- 
babuini au invadat plantațiile 
de porumb de lingă satul El 
Berdale din Somalia. Aruncînd 
cu pietre și bucăți de lemne în 
țăranii care încercau să-și a- 
pei'e plantațiile, maimuțele au 
reușit să-i pună pe fugă. Ță
ranii au apelat Ia vecinii din 
alte sate, dar nici așa nu au 
putut învinge maimuțele înfo
metate și însetate, care se a- 
runcau, adesea, în luptă corp la 
corp. In cele din urmă, după 
două zile, avînd în rîndurile 
lor mai multe persoane rănite, 
țăranii au reușit să gonească 
ceata de maimuțe. în căutare 
de hrană și apă, babuinii se de
plasează spre sudul țării, lăsind 
în urmă ogoare devastate.

• DEMONSTRARE E- 
LOCVENTĂ. Pentru a do
vedi capacitatea de rezistență a 
organismului omenesc, ameri
canul Jack La Lanne/în vîrstă 
de 60 de ani, proprietar al unor 
săli de gimnastică, și-a propus 
să străbată înot, de-a curmezișul, 
golful San Francisco, cu cătușe 
la mîini și la picioare și remor- 
cînd o barcă cu o încărcătură 
de saci de nisip cîntărind 500 
de kilograme. După 80 de mi
nute de înot, La Lanne a ajuns 
la mal pe jumătate epuizat. El 
și-a revenit însă repede după o 
ședință de „sauna", ceea ce i-a 
permis să declare în cadrul 
unei conferințe de presă impro
vizate : rezistența organismului 
omenesc, practic, nu are limite.

• LONGEVITATE.
localitatea sud-africană Bloem
fontein a decedat Modisapudi 
Elias Mancho, în vîrstă de 160 
de ani, considerat ca cel mai 
bătrîn locuitor al Africii. El 
avea peste 150 de nepoți și 400 
strănepoți. Longevivul i-a cu
noscut personal pe renumiții ex
ploratori africani Livingstone și 
Stanley.
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