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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PRIMIT PE PREȘEDINTA 
UNIUNII INTERNAȚIONALE 
A FEMEILOR ARHITECTE

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele. Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, joi după-

amiază, pe doamna Solange 
d’Herbez de la Tour, președinta 
Uniunii Internaționale a Femeilor 
Arhitecte.

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

SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Aegerea Consiliului de Stat Alegerea Consiliului de Miniștri

CONSILIUL Tovarășul Nicolae Ceauși»
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CONSILIUL Tovarășul Ion GheorgheMaurer
DE STA T 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE 
ROMÂNIA

a fost reales președinte 
al Consiliului de Stat

NICOLAE CEAUȘESCU — Președintele Consi
liului de Stat

Emil Bodnaraș — vicepreședinte
Manea Mănescu — vicepreședinte
Dumitru Petrescu — vicepreședinte
Ștefan Peterfi — vicepreședinte

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

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

în prima sa ședință Consiliul de Stat a ales ca 
secretar pe tovarășul Constantin Stătescn.

Hotărîri cu profundă 
rezonanță în întreaga 
viață socială și de stat
Prima sesiune a celei de-a 

Vl-a legislaturi a Marii A- 
dunări Naționale a avut la 
ordinea de zi a lucrărilor 
sale probleme deosebit de 
importante : alegerea organe
lor supreme ale conducerii 
statului — Consiliul de Stat, 
Consiliul de Miniștri, Bi
roul Marii Adunări Naționa
le. într-o vibrantă si entu
ziastă unanimitate. Marea A- 
dunare Națională a reales pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, în 
funcția de președinte al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
însuflețirea plină de căldură 
cu care deputății au votat 
alegerea secretarului gene
ral al P.C.R. in fruntea Con
siliului de Stat, reflectă 
pregnant sentimentele de 
profundă stimă, dragoste și 
prețuire cu care întregul 
nostru popor, tineretul pa
triei noastre îl înconjoară pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prin structura, prin compo
ziția sa. Consiliul de Stat 
ales de Marea Adunare Na
țională asigură o largă și 
judicioasă reprezentare a 
tuturor sectoarelor esențiale 
ale vieții noastre sociale, re
unind în rîndurile sale oa
meni care lucrează în sfera 
producției materiale, repre
zentanți ai culturii și știin
ței, activiști de partid și de 
stat.

întrunit în prima sesiune 
a unei noi legislaturi, forul 
suprem al statului nostru a 
reales în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer care, pre- 
zentînd spre aprobare propu
nerile privind componenta 
guvernului, a făcut totodată

în cadrul sesiunii o amplă 
prezentare a principalelor 
preocupări și linii directoare 
ale activității guvernului 
pentru dezvoltarea construc
ției noastre socialiste, pen
tru promovarea cauzei păcii 
în lume.

Marea Adunare Națională 
a ales, de asemenea. Biroul 
său. președinte al M.A.N. 
fiind reales tovarășul Ste
fan Voitec.

Alegerea în deplină și im
presionantă unanimitate a 
conducerii de stat. însușirea 
fără rezerve a recomandă
rilor făcute de Plenara Co
mitetului Central al P.C.R. 
și de Plenara Consiliului 
Național al Frontului Uni
tății Socialiste, oglindesc în
crederea. atașamentul pro
fund. neclintit al poporului 
nostru, fată de politica par
tidului. politică a cărei jus
tețe a fost si este verificată 
prin fapte, politica înfloririi 
patriei, a prosperității na
țiunii noastre socialiste. Vo
tul solemn, unanim al foru
lui suprem al puterii noas
tre de stat, vot al repre
zentanților întregului nostru 
popor constituie o nouă si 
grăitoare mărturie a unită
ții națiunii noastre în jurul 
Partidului Comunist Român, 
purtător al celor mai pro
funde interese si năzuințe 
ale maselor.

Sesiunea Marii Adunări 
Naționale poartă aceeași am
prentă de lucru si totodată, 
respiră aceeași atmosferă de 
entuziasm creator care au 
caracterizat recentele ale
geri. Ea reprezintă o con
tinuare firească a marii con
sultări populare de la 2 
martie, moment important în 
viata politică a patriei. în 
dezvoltarea democrației noas- 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați,

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

Am convingerea că sînt în asen
timentul dumneavoastră, al tutu
ror, adresînd de la tribuna aces
tui înalt for al țării, cele mai vii 
mulțumiri întregului nostru popor 
pentru votul aproape unanim a- 
cordat la 2 martie Frontului Uni
tății Socialiste. (Aplauze vii). In 
această impresionantă manifesta
re vedem expresia adeziunii de
pline a întregului nostru popor la 
politica internă și externă a parti
dului și statului, expresia hotărîrii 
tuturor celor ce muncesc de a-și 
consacra și în viitor energia, 
elanul, forța creatoare înfăptuirii 
neabătute a acestei politici.

Asigurăm pe toți cetățenii pa
triei că Marea Adunare Naționa
lă și Consiliul de Stat vor acționa 
cu toată fermitatea pentru înfăp
tuirea vastului program de înflo
rire multilaterală a României, 
pentru accelerarea mersului înain

te al poporului nostru pe drumul 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice). Steaua călă
uzitoare a întregii noastre activi
tăți va fi linia politică marxist- 
leninistă a Partidului Comunist 
Român, care se află la temelia 
platformei cu care Frontul Unită
ții Socialiste s-a prezentat în ale
geri, realizarea țelurilor majore 
ale partidului și statului atît pe 
plan național cît și internațional.

în calitățile pe care ni le-ați 
încredințat în cadrul Consiliului 
de Stat — organ ale cărui atribu- 
țiuni sporesc în mod deosebit în 
conformitate cu noile hotărîri 
adoptate de Marea Adunare Na
țională — ne vom strădui să mun
cim în așa fel, încît să ducem la 
îndeplinire în cele mai bune con
diții îndatoririle de mare respon
sabilitate ce ne revin în condu
cerea treburilor țării. Vă asigur 
— și sînt convins că exprim păre
rea tuturor membrilor Consiliului 
de Stat — că vom pune toată pu
terea noastră de muncă în slujba 
intereselor poporului, în slujba 
desăvîrșirii construcției socialis
mului în patria noastră, că vom 
acționa neobosit pentru a contri
bui la triumful cauzei socialismu
lui, democrației și progresului so
cial, la victoria păcii și colaboră
rii între popoare din întreaga 
lume. (Deputății și invitații se ri
dică, aplaudă puternic și îndelun
gat).

DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII 
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ROMÂNIA
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Ion Crăciun — Ministrul industriei ușoare
Bujor Almășan — Ministrul minelor
Octavian Groza — Ministrul energiei electrice 
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strucțiilor
Mihai Suder — Ministrul economiei forestiere
Simion Bugbici — Ministrul industriei alimen
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tului pentru prețuri
Petre Blajovici — Președintele Comitetului pen

tru Problemele Administrației Locale
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Agricole de Producție — Ministru
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' blemele tineretului

a fost reales președinte 
al Consiliului de Miniștri

Cuvintarea tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER

Stimați tovarăși deputați,
îngăduiți-mi, în primul rînd, să 

vă mulțumesc pentru încrederea 
cu care m-ați onorat, reînvestin- 
du-mă în funcțiunea de înaltă 
răspundere de președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. Doresc să vă 
asigur că guvernul va înfăptui cu 
neabătută consecvență politica in
ternă și externă a Partidului Co
munist Român, programul Fron
tului Unității Socialiste care au 
întrunit adeziunea unanimă a na
țiunii, va face totul pentru a-și 
îndeplini cu rigurozitate preroga
tivele constituționale, îndatoririle 
ce-i vor reveni din împuternicirea 
forului suprem al puterii de stat.

Ca și în cursul precedentei le
gislaturi, politica promovată de 
guvern se va înscrie pe coordona
tele stabilite de Congresul al IX- 
lea al partidului care, prin hotă- 
rîrile sale, prin climatul de pu
ternică efervescență politică și 
activitate creatoare, generat în în
treaga țară, a intrat în istoria Ro
mâniei — așa cum pe drept cuvînt 
s-a spus de atîtea ori — ca un 
eveniment crucial. Vă este fireș
te, cunoscut că obiectivele princi
pale ale programului pe care îl 
înfăptuim vizează progresul mul
tilateral al economiei și culturii 
patriei, îmbunătățirea sistematică 
a vieții materiale și spirituale a 
poporului, perfecționarea forme
lor și metodelor de organizare și 
conducere în toate compartimen
tele organismului social potrivit 
imperativelor stadiului actual de

dezvoltare a țării. „Realizările da 
pînă acum în toate domeniile de 
activitate, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea 
ținută Ia adunarea electorală din 
capitală, constituie cea mai grăi
toare dovadă că între vorbele și 
faptele comuniștilor există o de
plină unitate, că pentru Partidul 
Comunist Român nu există nimio 
mai presus decît servirea fără 
preget a intereselor poporului ro
mân, a cauzei socialismului".

Experiența învederează însem
nătatea covîrșitoare a operei de 
industrializare în propulsarea for
țelor de producție ale oricărei țări, 
în vitalizarea puternică a tuturor 
sectoarelor vieții sociale. Rezulta
tele dobîndite în cursul celor pes
te două decenii de construcție so
cialistă ne-au întărit convingerea 
că industrializarea reprezintă su
portul trainic, factorul primor
dial al ridicării țării noastre la 
nivelul statelor dezvoltate din. 
punct de vedere economic. De 
aceea, industrializarea a fost și 
rămîne, ca să mă exprim astfel, 
axul programului nostru econo
mic. Vom persevera în direcția 
diversificării și modernizării pro
ducției industriale, în concordan
ță cu tendințele conturate în lu
mea contemporană, răspunzînd 
astfel cerinței de a consolida po
ziția conducătoare a industriei în 
viața economică, a valorifica la 
un nivel superior resursele uma
ne și naturale de care dispunem,

(Continuare în pag. a 111-a)
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
RAPORTUL COMISIEI SPECIALE ALESE 

A lllllll ADUNĂRI NAȚIONALE 
prezentat de deputatul TRAIAN IONAȘCU

Comisia de validare, pe baza 
mandatului încredințat în con
formitate cu prevederile art. 9 
din Regulamentul de funcționare 
a Marii Adunări Naționale, a 
procedat la verificarea documen
telor pe baza cărora au fost 
declarați aleși deputății în Ma
rea Adunare Națională în ale
gerile ce au avut loc la 2 martie 
a.c.

Pentru fiecare deputat în parte, 
comisia a examinat procesele- 
verbale ale comisiilor electorale 
de circumscripție, ale comisiilor 
electorale ale secțiilor de votare, 
precum și celelalte documente 
aflate în dosarele de alegeri, care 
i-au fost puse la dispoziție de 
către Comisia Electorală Centrală. 
Pe baza verificării tuturor dosa
relor, raportăm Marii Adunări 
Naționale că toți cei 465 de de- 
putați au fost declarați aleși cu 
respectarea strictă a prevederilor 
Constituției țării și ale Legii 
nr. 28/1966, fără să se înregistre
ze contestații împotriva vala
bilității alegerii vreunul deputat 
în Marea Adunare Națională.

Comisia de validare a constatat 
că toți deputății au fost candidați 
ai Frontului Unității Socialiste, 
organism politic care s-a prezen
tat în alegeri înmănunchind, în- 
tr-o indestructibilă coeziune. 
Partidul Comunist Român, una
nim recunoscut drept forța poli
tică conducătoare a societății 
noastre, organizațiile de masă, 
profesionale și obștești, consiliile 
oamenilor muncii aparținînd na
ționalităților conlocuitoare, toate 
forțele sociale și politice ale țării.

Pentru candidații Frontului 
Unității Socialiste propuși în ale
gerile pentru Marea Adunare Na
țională au votat peste 13,5 mi
lioane cetățeni, reprezentînd 99,75 
la sută din numărul alegătorilor

EXPUNEREA IA PRIIIEIITIIL Dl LEGE
PENTRU MODIFICAREA UNOR ARTICOLE 

DIN CONSTITUȚIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
prezentata de deputatul CONSTANTIN STĂTESCU,

secretar al Consiliului de Stat

\ MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
A REPUBLICII SOCIALISTE RUMANIA 

prezentat de deputatul TUDOR DRĂCANU

care s-au prezentat la vot. Acest 
străluoit rezultat are o profundă 
semnificație. El oglindește atașa
mentul de neclintit al oamenilor 
muncii față de orfnduirea socia
listă, adeziunea lor deplină la po
litica internă și externă a Parti
dului Comunist Român, unitatea 
indestructibilă a întregului popor 
în Jurul partidului și guvernului, 
hotărîrea sa fermă de a merge 
neabătut înainte pe calea desă- 
vîrșirii construcției socialiste, de 
a apăra cuceririle revoluționare, 
independența și suveranitatea na
țională a patriei.

Pentru cea de-a Vl-a legislatură 
a Marii Adunări Naționale au 
fost aleși deputați reprezentînd 
toate categoriile de oameni ai 
muncii. Din totalul deputaților 
aleși, 265, adică 55,1 la sută, lu
crează nemijlocit în producție, 
aducînd o contribuție de seamă 
la prospășirea economică și cul
turală a patriei noastre. Dintre 
aceștia 92 își desfășoară activita
tea în industrie, construcții și 
transporturi, fiind din rîndul 
celor mai buni muncitori, in
gineri, tehnicieni și conducători 
de întreprinderi, care se bucură 
de stima și aprecierea colective
lor din care fac parte ț 76 de- 
putați muncese în întreprinderi 
agricole de stat, întreprinderi 
pentru mecanizarea agriculturii 
și cooperative agricole, situîn- 
du-se în primele rînduri în lupta 
pentru creșterea continuă a pro
ducției vegetale și animale, 88 
deputați sînt din rfndurile celor 
mai reprezentativi oameni de 
știință, artă și cultură, care și-au 
cîștigat o înaltă prețuire pentru 
activitatea lor creatoare.

Un număr de 187 deputați, 
reprezentînd 40,2 la sută, dețin 
funcții de conducere în organele 
centrale șl looale de partid, de 

stat, în organizațiile de masă și 
obștești, desfășurînd o activitate 
susținută pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului și sta
tului.

Dintre deputății Marii Adu
nări Naționale 67 sînt femei 
muncitoare, țărance și intelec
tuale, care s-au evidențiat în ac
tivitatea de producție și obșteas
că, în munca pentru înfăptuirea 
sarcinilor construcției socialiste.

In Marea Adunare Națională 
este oglindită corespunzător 
structura națională a populației 
țări. Din totalul deputaților 403 
sînt români, 41 maghiari, 12 ger
mani și 9 de alte naționalități. 
Această compoziție este o nouă 
confirmare a egalității în drep
turi a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, a 
frăției dintre oamenii muncii ro
mâni și de alte naționalități, 
realitate vie a societății noastre 
socialiste.

După vîrstă, deputății Marii 
Adunării Naționale se împart as- 
fel : 73 au vîrsta pînă la 35 de 
ani, 270 între 35 și 50 de ani, 
iar 122 au peste 50 de ani. Sînt 
prezente astfel în forul suprem 
al țării cadre cu o bogată expe
riență, precum și cadre tinere, 
cu perspective, care s-au afir
mat în domeniile lor de activi
tate.

Deputății reprezintă în mod 
corespunzător Partidul Comunist 
Român, sindicatele, Uniunea Ti
neretului Comunist, uniunile co
operatiste, Consiliile oamenilor 
muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, toate organizațiile 
de masă, culturale și obștești 
care formează Frontul Unității 
Socialiste, întregul nostru popor.

Din datele examinate se des
prinde clar caracterul puternic 
reprezentativ al Marii Adunări 

Naționale, faptul că în cel mai 
înalt for al puterii de stat au fost 
aleși oameni care și-au cîștigat 
respectul și încrederea maselor 
de oameni ai muncii, au dovedit 
prin fapte devotament profund 
pentru cauza socialismului și 
hotărîrea nestrămutată de a sluji 
cu credință interesele poporului 
și ale patriei.

Constituită pe baza unui sis
tem consecvent și autentic de
mocratic, avînd la bază princi
piul votului universal, egal, di
rect și secret, Marea Adunare 
Națională reprezintă, prin însăși 
componența sa, toți cetățenii 
tării, toate clasele și categoriile 
sociale, ceea ce constituie o che
zășie a capacității sale de a pro
mova interesele fundamentale ale 
poporului, de a rezolva cu înaltă 
răspundere sarcinile tot mai com
plexe ale desăvârșirii construcției 
socialiste.

Comisia do validare consideră 
că există deplin temei pentru a-și 
afirma convingerea că Marea 
Adunare Națională în compo
nența sa actuală, continuînd bu
nele tradiții ale legislaturilor an
terioare, va justifică prin în
treaga ei activitate încrederea cu 
care a fost învestită de popor 
ca for suprem al puterii de stat 
în Republica Socialistă România.

Comisia de validare a Marii 
Adunări Naționale, oonstatînd că 
toți cei 465 deputați, Inclusiv 
cei 19 membri ai Comisiei de 
validare, a căror alegere a fost 
verificată de președintele de vîr
stă, au fost declarații aleși, cu 
respectarea preveder’or Consti
tuției și Legii nr. 28/1966, su
pune spre aprobare Marii Adu
nări Naționale validarea manda
telor pentru fiecare dintre depu
tății aleși.

Comisia special aleasă de Ma
rea Adunare Națională, exami- 
nînd în cadrul ședinței care a 
avut loc în ziua de 13 martie 
a.c. proiectul de lege pentru 
modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socialiste 
România, inițiat de Consiliul de 
Stat, constată că prevederile pro
iectului dau expresie directivelor 
Conferinței Naționale și hotărî- 
rilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
II martie a.c., privind necesita
tea perfecționării activității Ma
rii Adunări Naționale — forul 
suprem al statului și a Consiliu
lui de Stat, potrivit cu sarcinile 
tot mai însemnate ce revin a- 
cestui organ suprem de condu
cere, cu activitate permanentă, 
în actuala etapă de desăvîrșire 
a construcției socialiste în țara 
noastră.

Astfel, ținîndu-se seama de 
faptul că sporirea rolului Marii 
Adunări Naționale, iar, între se
siunile acesteia, a Consiliului de 
Stat, ca organe supreme ale pu
terii de stat, care exercită con
trolul și îndrumarea întregii ac
tivități de conducere a statului, 
impun extinderea activității co
misiilor permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, noile prevederi

LEGE
PENTRU MODIFICAREA UNOR ARTICOLE 

DIN CONSTITUIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Marea Adunare Națională a 

Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. I. — Articolele 52, 53 
și 66 din Constituția Republi
cii Socialiste România se mo
difică după cum urmează :

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

„Comisiile permanente exa
minează șl dezbat, din însărci
narea Marii Adunări Naționa
le sau a Consiliului de Stat, 
proiecte de legi, de decrete, de 
hotărîri sau de alte acte ce ur
mează a fi adoptate, precum 
și orice alte probleme. 

COMISIEI MESE UE MAREA ĂDIINĂRE
NAȚIONALĂ, l’Rimil PROIECTUL UE LECE E'FATRII

MODIFICAREA UNOR ARTICOLE RIN REGULAMENTOL UE 
FUNCȚIONARE A MARII ADUNĂRI NAȚIIINAIE

ale art. 52 din Constituție asi
gură participarea, în și mai mare 
măsură, a deputaților Marii A- 
dunări Naționale la dezbaterea 
tuturor problemelor ridicate de 
mersul construcției socialiste în 
țara noastră.

Avînd posibilitatea să ia parte 
nu numai la discutarea proiecte
lor de legi sau de decrete cu pu
tere de iege, ca pînă acum, ci 
și a oricăror acte ce urmează 
a fi adoptate, precum și a ori
căror probleme ce vor fi dezbă
tute de aceste organe, comisiile 
Marii Adunări Naționale vor de
veni instrumente active de lucru 
ale acesteia. După cum îndepli
nirea de către comisii, din în
sărcinarea Marii Adunări Națio
nale sau a Consiliului de Stat, a 
unor importante funcții de con
trol, prin ascultarea de rapoarte 
din partea conducătorilor orică
ror organe ale administrației de 
stat, centrale sau locale, rapoarte 
ale Tribunalului Suprem și ale 
Procuraturii, ca și ascultarea ra
poartelor președinților comitete
lor executive ale consiliilor 
populare asupra activității aces
tor consilii, le va da posibilita
tea să analizeze modul în care

De asemenea, din însărci
narea Marii Adunări Naționa
le sau a Consiliului de Stat, 
comisiile permanente ascultă, 
periodic sau pe probleme, fie
care potrivit competenței sale, 
rapoarte ale conducătorilor 
oricăror organe ale adminis
trației de stat, ale Tribunalu
lui Suprem și ale Procuraturii, 
asupra activității acestor or
gane, precum și ale președin
ților comitetelor executive ale 
consiliilor populare asupra ac
tivității acestor consilii, și 
analizează modul în care or
ganele menționate înfăptuiesc 
politica Partidului Comunist 

se înfăptuiește politica Partidu
lui Comunist Român și se asigu
ră aplicarea legii în activitatea 
tuturor acestor organe.

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

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

Drept urmare a rolului și atri
buțiilor sporite pe care comisiile 
permanente urmează să le exer
cite, ele vor lucra, în interva
lul dintre sesiunile Marii Adu
nări Naționale, sub directa în
drumare a Consiliului de Stat,

Român și asigură aplicarea 
legii.

Comisiile întocmesc rapoar
te, avize sau propuneri în le
gătură cu toate problemele 
menționate în alineatele 2 și 
3, pe care le supun Marii Adu
nări Naționale sau Consiliului 
de Stat".

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

„La cererea Biroului Marii 
Adunări Naționale, Comisia 
constituțională întocmește și 
prezintă rapoarte șl asupra 
proiectelor de legi. De aseme

asigurîndu-se astfel Condițiile cele 
mai bune desfășurării activității 
lor.

O altă modificate importantă, 
cuprinsă în proiectul de lege a- 
nalizat de comisia Marii Adunări 
Naționale, este aceea prevăzută 
în art. 66 alineatul 1, privitoare 
la sporirea numărului vicepreșe
dinților și membrilor Consiliului 
de Stat. Această modificare co
respunde rolului tot mai în
semnat și mai activ pe care Con
siliul de Stat, ca organ suprem 
al puterii de stat cu activitate 
permanentă, îl are în conduce
rea ș! controlul întregii activități 
de stat.

Analizînd prevederile proiectu
lui de lege și constatînd că ele 
se integrează în procesul de a- 
dîncire a democrației socialiste 
și de continuă perfecționare a 
activității organelor de condu
cere a statului nostru — care, 
după cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, constituie o 
cerință obiectivă permanentă a 
construcției socialismului în țara 
noastră — Comisia special alea
să de dv. vă propune să adoptați 
proiectul de lege în forma în 
care v-a fost înfățișat.

nea, la cererea Consiliului de 
Stat, întocmește ți prezintă 
acestuia rapoarte asupra pro
iectelor de decrete cuprinzînd 
norme cu putere de lege“.

3. — Art. 66 alin. 1 va avea 
următorul cuprins :

„Consiliul de Stat se com
pune din : președintele Con- 
siului de Stat, patru vicepre
ședinți și douăzeci $1 doi de 
membri".

Art. II. — Constituția Re
publicii Socialiste România, cu 
modificările sale ulterioare, se 
va republica.

Pe baza hotărîrilor Congre
sului ii iX-lea al Partidului 
Comunist Român și ale Confe
rinței Naționale a partidului, 
in ultimii ani au fost adoptate 
importante măsuri pentru 
îmbunătățirea activității or
ganelor supreme ale puterii 
de stat — Marea Adunare Na
țională și Consiliul de Stat.

Perfecționarea în continuare 
a activității acestor organe 
constituie o cerință obiectivă 
permanentă a construcției so
cialismului care impune crea
rea condițiilor pentru îndepli
nirea la un nivel mal înalt 
a atribuțiilor ce le revin în 
conformitate cu Constituția.

în acest scop, ținînd seama 
de hotărîrile plenarei C.C. al 
P.C.R. din 11 martie 1969, 
adoptate pe baza propuneri
lor prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Comitetului Central 
nl Partidului Comunist Ro
mân, prin proiectul de lege 
pe care, din împuternicirea 
Consiliului de Stat, îl supun 
spre adoptare Marii Adunări 
Naționale, se propun unele 
modificări în textele actuale 
ale Constituției, prin care se 
urmărește să se asigure dez
voltarea în continuare a ac
tivității Marii Adunări Națio
nale — forul suprem al sta
tului — și crearea condițiilor 
pentru îndeplinirea la un ni
vel mai înalt a atribuțiilor ce 
revin Consiliului de Stat.

în vederea creșterii rolu
lui Marii Adunări Naționale 
în dezbaterea și luarea hotă- 
rîrilor priv’nd problemele de 
bază care interesează dezvol
tarea statului, prin modifi
cările propuse se urmărește 
perfecționarea activității co
misiilor permanente, astfel

’neît acestea să devină efec
tiv instrumente active de lu
cru ale Marii Adunări Națio
nale.

în acest sens, pomindu-se 
de la experiența acumulată 
pînă în prezent, prin modifi
carea art 52 din Constituție 
se prevede ca o principală 
îndatorire a comisiilor sarcina 
de a examina și dezbate, din 
însărcinarea Marii Adunări 
Naționale sau a Consiliului de 
Stat, proiecte de legi, de de
crete, de hotărîri sau de alte 
acte, precum și orice alte pro
bleme care intră în compe
tența acestor organe supre
me.

Pentru a se sublinia rolul 
și atribuțiile comisiilor per
manente în analiza modului 
în care diferitele organe de 
stat înfăptuiesc politica Par
tidului Comunist Român și 
aplică legile, prin noile dis
poziții ale art. 52 din Consti
tuție funcțiile de control ale 
acestora sînt extinse, prevă- 
zîndn-se că, din însărcinarea 
Marii Adunări Naționale sau 
a Consiliului de Stat, comisii
le ascultă periodic sau pe pro
bleme, rapoarte ale conducă
torilor oricăror organe ale ad
ministrației de stat, ale Tribu
nalului Suprem și ale Procu
raturii, asupra activității aces
tor organe, precum și ale pre
ședinților comitetelor execu
tive ale consiliilor populare 
cu privire la activitatea aces
tor consilii.

Toate rapoartele, avizele 
sau propunerile comisiilor 
permanente rezultate din în
deplinirea atribuțiilor lor, 
urmează a fi supuse Marii 
Adunări Naționale, sau. după 
caz, Consiliului de Stat, sin
gurele organe în drept a lua 

hotărîri, potrivit competen
ței ce le este stabilită prin 
Constituție.

Ca urmare a faptului că, 
potrivit noilor prevederi con
stituționale, atribuțiile și ro
lul comisiilor permanente spo
resc, asigurarea desfășurării, 
In cele mai bune condiții, a 
activității lor impune ca, în 
intervalul dintre sesiunile 
Marii Adunări Naționale, co
misiile permanente să lucre
ze sub îndrumarea directă a 
Consiliului de Stat, organ su
prem cu activitate de condu
cere permanentă.

în aceeași ordine de preo
cupări, în vederea întăririi 
legalității socialiste în întrea
ga activitate a statului nos
tru, o altă modificare — cea 
referitoare la art. 53 din Con
stituție — urmărește să spo
rească rolul Comisiei consti
tuționale a Marii Adunări 
Naționale căreia i se dă drep
tul să examineze, sub aspectul 
constituționalității, nu numai 
legile, dar și, înainte de a fi 
adoptate, proiectele acestor 
legi și proiectele de decrete 
cuprinzînd norme cu putere 
de lege. în acest fel se vor 
putea evita, încă din faza de 
pregătire a legislației, unele 
’ventuale abateri de la preve
derile Constituției.

Ținîndu-se seama de am
ploarea deosebită a sarcini
lor ce revin Consiliului de 
Stat, ca organ suprem al pu
terii de stat, care în interva
lul dintre sesiunile Marii A- 
dunări Naționale exercită 
funcția de conducere supremă 
a Statului, și de necesitatea, 
subliniată la Conferința Na
țională a partidului, de a spo
ri rolul său de control asupra 

aplicării legilor și hotărîrl- 
lor Marii Adunări Naționale, 
asupra activității organelor 
centrale ale administrației 
de stat, a Procuraturii și Tri
bunalului Suprem și a orga
nelor de stat locale, prin mo
dificarea art 66 din Constitu
ție se propune sporirea nu
mărului membrilor Consiliu
lui de Stat, acesta urmînd a 
fi alcătuit dintr-un președinte, 
patru vicepreședinți și două
zeci șl doi de membri.

Ca o consecință a sporirii 
rolului de control al Consi
liului de Stat asupra întregii 
vieți economice și social-cul- 
turale a țării, precum și în 
urma măsurilor prevăzute de 
recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. potrivit cărora Consi
liul Economic urmează a 
funcționa sub directa îndru
mare a C.C. al P.C.R și a 
Consiliului de Stat, iar Comi
tetul pentru probleme de or
ganizare și salarizare urmea
ză a primi o altă organizare, 
se impune introducerea unor 
modificări corespunzătoare 
in legea privind organizarea 
și funcționarea Consiliului 
de Miniștri. Aceste modificări 
sînt cuprinse într-un proiect 
de lege cu care actuala sesiu
ne a Marii Adunări Naționale 
a fost sesizată.

Toate modificările la care 
ne-am referit «înt o expresie 
elocventă a procesului de 
continuă perfecționare a de
mocrației noastre socialiste 
șl de îmbunătățire a activită
ții organelor supreme ale sta
tului nostru. De aceea, ne ex
primăm convingerea că pro
iectul de lege prezentat va 
întruni adeziunea Marii Adu
nări Naționale.

Adoptarea, de câtre Marea 
Adunare Națională, a legii 
pentru modificarea unor ar
ticole din Constituția Repu
blicii Socialiste România, ini
țiată de Consiliul de Stat, po
trivit hotăririi Plenarei C.C. 
al Partidului Comunist Ro
mân din 11 martie a.c., face 
necesară modificarea unor 
prevederi ale Regulamentului 
de funcționare a Marii Adu
nări Naționale, in care scop 
comisia aleasă de Marea Adu
nare Națională a întocmit 
proiectul de lege, ce v-a fost 
distribuit, pentru modifica
rea unor articole din acest 
Regulament.

Dînd expresie noilor preve
deri constituționale, care fac 
din comisiile Marii Adunări 
Naționale instrumente efecti
ve și active de lucru ale Ma
rii Adunări Naționale, modi
ficările ce se aduc articolelor 
25 ș| 26 din Regulament con
sacră rolul și atribuțiile spori
te ce revin în viitor acestor 
comisii, care, din însărcinarea 
Marii Adunări Naționale sau 
a Consiliului de Stat, vor exa
mina și dezbate proiecte de 
legi, de decrete, de hotărîri și 
orice fel de alte acte, precum 
și orice probleme de compe
tența organelor supreme ale 
puterii de stat.

în aceleași articole se oglin
desc și funcțiile sporite de 
control ce revin comisiilor 
permanente, care, putînd as
culta. din însărcinarea Marii 
Adunări Naționale sau a Con
siliului de Stat, fiecare potri
vit competenței sale, rapoarte 
ale oricăror conducători ai or
ganelor administrației de 
stat, centrale sau locale, ra
poarte ale Tribunalului Su
prem și ale Procuraturii, ale 
președinților Comitetelor exe

prezentat de deputatul TRAIAN IONAȘCU
cutive ale consiliilor popu
lare asupra activității acestor 
Consilii vor avea posibilitatea 
să analizeze modul în care 
toate aceste organe înfăptu
iesc politica Partidului Comu
nist Român și asigură aplica
rea legii în activitatea lor.

în legătură cu toate proble
mele intrînd în competența 
lor. comisiile întocmesc, după 
caz, potrivit articolului 27, 
rapoarte, avize sau propuneri, 
pe care le prezintă Marii 
Adunări Naționale sau Con
siliului de Stat, singurele or
gane competente a lua hotă
rîri.

Intensificarea activității 
comisiilor permanente face 
necesar ca, în intervalul din
tre sesiunile Marii Adunări 
Naționale, ele să lucreze sub 
directa îndrumare a Consiliu
lui de Stat, organ suprem al 
puterii de stat cu activitate 
permanentă, asigurindu-li-se 
astfel condițiile cele mai bune 
pentru îndeplinirea atribu
țiilor lor.

în scopul creării unor con
diții mai eficiente de respec
tare a prevederilor constitu
ționale în activitatea de ela
borare a legilor și pentru în
tărirea legalității socialiste, 
prin proiectul de lege se pro
pune, ca o consecință firească 
a extinderii atribuțiilor Co
misiei constituționale, prevă
zute de art. 53 din Constitu
ție, adăugarea unui nou ali
neat, la art. 21 din Regula
ment prin care se stabilește 
că. la cererea Biroului Marii 
Adunări Naționale, Comisia 
constituțională întocmește și 
prezintă rapoarte nu numai 
asupra constituționalității le
gilor adoptate de Marea Adu
nare Națională, dar și asupra 
constituționalității proiectelor 

de legi ce sînt supuse dezba
terii sale. Tot astfel, Comisia 
constituțională va întocmi și 
prezenta Consiliului de Stat, 
la cererea acestuia, rapoarte 
asupra constituționalității pro
iectelor de decrete cuprinzînd 
norme cu putere de lege.

Lărgirea substanțială a 
competenței comisiilor per
manente, astfel cum v-a fost 
înfățișată, caracterul de lucru 
ce prin aceleași dispoziții s-a 
imprimat activității acestor 
comisii, rolul toi. mai activ ce 
ele s’nt chemate să-l îndepli
nească, impun mărirea numă
rului membrilor ce le com
pun. în acest sens, se propune 
modificarea art. 23, pentru ca 
numărul membrilor ce aleă- 
tuiesn comisiile permanente 
să fie între 19 și 35. în loc de 
15 pînă la 29

Prin adoptarea acestei pro
puneri se vor crea condițiile 
ca m număr ctt mai mare de 
deputați ai Marii Adunări 
Naționale să ia parte in mod 
continuu și activ la activita
tea amplă a comisiilor perma
nente.

Față de atribuțiile sporite 
ce vcrr reveni tuturor comi
siilor permanente, si avindu- 
se în vedere în același timD 
complexitatea deosebită a 
problemelor ridicate de dez
voltarea economiei naționa
le, apare necesar ca probleme
le privind industria, construc
țiile și transporturile, dâre 
pînă acum intrau în compe
tența comisiei economico-fi- 
nanciare, să constituie obiec
tul unei noi comisii perma
nente, ce se propune a se 
înființa, prin modificarea art. 
22, și anume comisia pentru 
industrie, construcții și trans
porturi.

Totodată, prin aceiași arti

col, «e precizează competen
țele actuale sau mai largi ale 
altor comisii, fapt exprimat 
și de modificările aduse denu
mirii lor. Astfel, Comisia pen- * 
tru cultură și învățămînt ur
mează a se denumi Comisia 
pentru învățămint, știință și 
Cultură ; Comisia pentru sănă
tate, prevederi și asigurări 
sociale urmează a se denumi 
Comisia pentru sănătate, muft- 
că și asigurări sociale, iar 
Comisia administrativă ur
mează a se denumi Comisia 
pentru consiliile populare și 
administrația de stat.

Asigurarea desfășurării unei 
munci sistematice, permanente 
?i multilaterale de către aces
te comisii face necesar, după 
cum s-a subliniat în hotărîrea 
recentei Plenare a C.C. nl par
tidului, ca unele coriiisif să fie 
conduse de președinți, cu 
muncă permanentă, salarizați, 
în acest scop, s-a prevăzut 
completarea art. 31 din Regu
lament.

Proiectul de lege prevede, 
de asemenea, punerea de a- 
cord a articolelor 39 si 40 din 
Regulament, cu modificările 
menționate pînă acum.

Toate modificările ce ur
mează a fi aduse Regulamen
tului de funcționare a Marii 
Adunări Naționale, și care 
v-au fost expuse, au drept 
scop Să asigure aplicarea și 
înfăptuirea noilor dispoziții 
constituționale în activitatea 
Marii Adunări Naționale și 
a comisiilor sale permanente, 
motiv pentru care comisia 
aleasă de dv. vă roagă să 
adoptați proiectul de lege în 
forma în care v-a fost înfăți
șat.
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LEGE
PENTRU MODIFICAREA UNOR ARTICOLE

Cuvintarea tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

DIN REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Marea Adunare Națională 
adoptă prezenta lege.

Art.. I — Articolele 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 31, 39 și 40 
din Regulamentul de funcțio
nare a Marii Adunări Națio
nale se modifică după cum 
urmează :

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

„La cererea Biroului Marii 
Adunări Naționale, Comisia 
constituțională întocmește și 
prezintă rapoarte și asupra 
proiectelor de legi. De aseme
nea, la cererea Consiliului de 
Stat, întocmește și prezintă a- 
cestuia rapoarte asupra pro
iectelor de decrete cuprinzînd 
norme cu putere de lege".

2. Art. 22 va avea urmă
torul cuprins :

„Art. 22 — Pentru pregă
tirea celorlalte lucrări ale sale, 
Marea Adunare Națională 
alege, de asemenea, în prima 
sesiune a legislaturii și pen
tru întreaga durată a aces
teia, următoarele comisii per
manente :

— Comisia economico - fi
nanciară ;

— Comisia pentru industrie, 
construcții și transporturi;

— Comisia pentru agricul
tură șl silvicultură ;

— Comisia pentru învăță- 
mînt, știință șl cultură ;

— Comisia pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale ;

— Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat;

— Comisia pentru pro
blemele de apărare ;

LEGE
PENTRU MODIFICAREA LEGII Nr. 20

DIN 9 DECEMBRIE 1967 PRIVIND
ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Marea Adpnare Națională 
a Republicii Socialiste Româ
nia adoptă prezenta lege.

Articol unic — Legea nr. 
20 din 9 decembrie 1967 pri
vind organizarea și funcționa
rea Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Româ
nia se modifică după cum ur
mează i

1. Articolul 6 va avea ur
mătorul cuprins i

„Art. 6. — Consiliul de Mi
niștri se compune din i pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri ; prim-vicepreședintele 
și vicepreședinții Consiliului 
de Miniștri : miniștri, precum 
și președintele Comitetului de

Hotărîri cu profundă rezonanță 
in întreaga viață socială și de stat

(Urmare din pag. 1)

tre socialiste. Ca si alege
rile. actuala sesiune a Marii 
Adunării Naționale se înscrie 
în acel șir de evenimente ce 
caracterizează și exprimă po
litica plină de efervescență 
creatoare promovată de 
partid în special după cel de 
al IX-lea Congres al P.C.R., 
politică de continuă perfec
ționare a organizării sociale 
și de stat, de lărgire și adin- 
cire a democrației socialiste, 
de creare a cadrului propice 
stimulării uriașului potential 
de energie si inițiativă crea
toare a maselor, participării 
lor tot mai active la condu
cerea treburilor obștești.

Deputății Marii Adunări 
Naționale, desemnați de ce
tățenii patriei noastre dintre 
cei mai buni și mai activi 
oameni ai muncii, au venit în 
forul suprem al puterii de 
stat Investit! cu încrederea 
întregului nostru popor tri
miși să dezbată problemele 
fundamentale ale dezvoltării 
șl înfloririi patriei, ale vieții 
economice și social-politice 
din tara noastră. Ei sînt ani
mați de hotărîrea de a răs
punde cu cinste încrederii a- 
cordate, de a îndeplini întru- 
totul înaltele sarcini ce le 
revin.

în spiritul vastei activități 
desfășurate de partid pentru

— Comisia pentru politica 
externă ;

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

cuprins :
„Art. 23. — Comisiile per

manente sînt alcătuite din- 
tr-un număr impar de mem
bri, între 19 și 35“.

4. Art. 25 va avea urmă
torul cuprins :

„Art. 25. — Comisiile per
manente menționate la art. 22 
examinează și dezbat, din în
sărcinarea Marii Adunări Na
ționale sau a Consiliului de 
Stat, proiecte de legi, de de
crete, de hotărîri sau de alte 
acte ce urmează a fi adoptate, 
precum și orice alte probleme".

5. Art, 26 va avea următo
rul cuprins :

„Art. 26. — De asemenea, 
din însărcinarea Marii Adu
nări Naționale sau a Consi
liului de Stat, comisiile per
manente pot asculta, periodic 
sau pe probleme, fiecare po
trivit competenței sale, ra
poarte ale conducătorilor 
oricăror organe ale adminis
trației de stat, ale Tribunalu
lui Suprem și aie Procuraturii, 
asupra activității acestor or
gane, precum și ale președin
ților comitetelor executive ale 
consiliilor populare asupra ac
tivității acestor consilii și ana
lizează modul în care orga
nele menționate înfăptuiesc 
politica Partidului Comunist 
Român și asigură aplicarea 
legii."

6. Art. 28 devine art. 27 cu 
următorul cuprins:

„Art. 27. — Comisiile întoc
mesc, după caz, rapoarte, avize

Stat al Planificării, președin
tele Comitetului pentru Pre
țuri, președintele Comitetu
lui pentru Problemele Admi
nistrației Locale, președintele 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii și președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Din Consiliul de Miniștri 
fac parte, de asemenea. în 
calitate de miniștri, președin
tele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindica
telor șl președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție : primul

perfecționarea continuă a or
ganizării societății, deputat!! 
M.A.N., întruniți în prima 
sesiune a noii legislaturi, au 
adoptat importante legi vi- 
zînd îmbunătățirea activită
ții de conducere a vieții eco- 
nomico-sociale din tara noas
tră. Au fost, astfel, adoptate 
modificări ale Regulamentu
lui de funcționare a Marii A- 
dunări Naționale prin care 
se asigură creșterea rolului 
înaltului for în analizarea, 
dezbaterea și adoptarea legi
lor și hotărîrilor care privesc 
bunul mers al activității ge
nerale a statului, al construc
ției socialiste ; semnificativ 
în acest sens e rolul mai 
complex și mai activ atribuit 
comisiilor permanente ale 
M.A.N.. care devin instru
mente permanente de lucru 
șt care. în intervalul dintre 
două sesiuni, vor activa sub 
directa conducere a Consiliu
lui de Stat.
Trecerea Consiliului Econo
mic sub conducerea directă 
a Consiliului de Stat și lăr
girea atribuțiilor sale, noile 
măsuri de îmbunătățire a 
activității Consiliului de 
Miniștri, înființarea Consiliu
lui Apărării, toate aceste mă
suri, în dezbaterea sesiu
nii Marii Adunări Na
ționale, se înscriu în acțiunea 

sau propuneri în legătură cu 
toate problemele menționate 
în articolele 25 și 26, pe care 
le supun Marii Adunări Națio
nale sau Consiliului de Stat".

7. Art. 27 devine art. 28 cu 
același cuprins.

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

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

9. Art. 39 alineatul 2 va avea 
următorul cuprins :

„Comisiile stabilesc cine va 
susține raportul lor, după caz, 
în fața Marii Adunări Națio
nale sau a Consiliului de Stat".

10. Art. 40 va avea urmă
torul cuprins :

„Art. 40 — Cînd o comisie 
socotește că o lucrare ce i-a 
fost trimisă este de compe
tența altei comisii, va solicita, 
după ca2, Biroului Marii A- 
dunări Naționale sau Consiliu
lui de Stat, ca lucrarea să fie 
înaintată acelei comisii.

De asemenea, o comisie 
poate solicita Biroului Marii 
Adunări Naționale ori Consi
liului de Stat ca și o altă co
misie să-și dea avizul asupra 
lucrării.

Dacă o comisie socotește ne
cesar să avizeze asupra unei 
lucrări supuse Marii Adunări 
Naționale, ea poate solicita 
Biroului Marii Adunări Na
ționale ca lucrarea să-1 fie 
trimisă pentru aviz".

Art. II — Regulamentul de 
funcționare a Marii Adunări 
Naționale, cu modificările 
aduse prin prezenta lege, se 
va republica.

secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist face parte din Consiliul 
de Miniștri în calitate de mi
nistru pentru problemele tine
retului".

2. Articolul 7 va avea ur
mătorul cuprins i

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

La lucrările Biroului per
manent al Consiliului de Mi
niștri participă președintele 
Comitetului de Stat a! Plani
ficării ți ministrul finanțelor".

3. Articolul 9 se abrogă.

perseverentă de perfecționa
re a formelor si metodelor 
de conducere a vieții econo- 
mico-sociale. de asigurare a 
unei cît mai eficiente, mai 
depline valorificări a tuturor 
resurselor societății noastre, 
în toate acestea, se reflectă 
încă o dată înțelepciunea 
partidului nostru, caracterul 
științific a! politicii sale, 
clarviziunea cu care acțio
nează în sensul cerințelor e- 
tapei desăvîrșiril construc
ției socialiste. promovînd 
formele si metodele cele mal 
adecvate pentru accelerarea 
mersului înainte al societă
ții noastre.

Tineretul patriei noastre 
care, împreună cu întregul 
popor urmărește cu profund 
interes si vie satisfacție pri
ma sesiune a noii legislaturi 
a Marii Adunări Naționale 
îsl exprimă hotărîrea de 
a-și întări votul de la 2 mar
tie prin contribuția sa entu
ziastă la obținerea de noi 
succese în înfăptuirea pro
gramului trasat de partid, 
pentru ridicarea României 
pe culmi tot mai înalte ale 
civilizației socialiste

(Urmare din pag. I)

a Intensifica progresul tehnic 
In toate ramurile economiei, a 
asigura creșterea accentuată a 
eficienței muncii sociale. Un 
obiectiv major, permanent ur
mărit în procesul industriali
zării, îl va constitui repartiza
rea echilibrată a forțelor de 
producție pe teritoriul națio
nal, acordînd prioritate jude
țelor și localităților mai puțin 
industrializate.

Necesitățile economiei națio
nale, considerate într-o optică 
dinamică, reliefează pregnant 
rolul important pe care tre
buie să-l dețină agricultura în 
creșterea venitului național și 
a nivelului de trai al poporu
lui. In consecință, dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a a- 
griculturii, sporirea continuă 
a producției vegetale și anima
le, vor reprezenta și de acum 
înainte una dintre direcțiile de 
bază spre care vor fi concen
trate eforturile noastre. Așa 
cum adesea s-a relevat, pro
gresul agriculturii implică o 
atenție neslăbită pentru extin
derea și modernizarea bazei 
ei tehnice-materiale, mecani
zarea șl chimizarea complexă 
a lucrărilor, sporirea suprafe
țelor irigate, răspîndirea largă 
a celor mai eficiente metode 
agrozootehnice, paralel cu gri
ja pentru ridicarea sistematică 
a nivelului cultural și profe
sional al țărănimii, ca o con
diție hotărîtoare a deplinei 
valorificări a superiorității a- 
griculturii socialiste. Anii din 
urmă au dezvăluit faptul că 
agricultura noastră, de stat și 
cooperatistă, dispune real
mente de mari posibilități pen
tru a-și amplifica aportul la 
evoluția în ritmuri superioare 
a întregii economii. Guvernul 
va sprijini în continuare, ac
tiv și multilateral, fructifi
carea acestor posibilități, con
cretizarea lor în producții spo
rite și stabile de la un an la 
altul.

Exploziva dezvoltare în zi
lele noastre a științei, masiva 
ei penetrație în cele mai di
verse domenii ale vieții socia
le și, mai ales, în sfera pro
ducției materiale, enormele 
posibilități oferite omului de 
a-și spori dominația asupra 
naturii și de a-și satisface ast
fel mai deplin evoile, ne 
impun să imprimă... perma
nent cercetării științifice o 
orientare justă $1 dimensiuni 
corespunzătoare. în concor
danță cu acest imperativ, gu
vernul va urmări lărgirea și

/oi dimineața au fost relua
te lucrările primei sesiuni 
a celei de-a Vl-a legisla

turi a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România.

La intrarea în sală, deputății și 
incitații au întîmpinat cu înde
lungi fi puternice aplauze pe con
ducătorii de partid fi de stat, to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe A- 
postol. Chivu Stoica, Paul Nicti- 
lescu-Mizil, Virgil Trofin, llie 
Verdeț, Constantin Drăgan, Ja
nos Fazekas, Petre Lupii, Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec.

în sală se aflau numeroși invi
tați — activiști de partid fi de 
stat, conducători ai instituțiilor 
centrale fi ai organizațiilor ob
ștești, personalități ale vieții eco
nomice, științifice și culturale, 
precum și șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în țara noas
tră.

De asemenea, erau prezenți 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine. La începutul șe
dinței, deputatul Tudor Drăganu, 
ales președinte al Comisiei de va
lidare, a prezentat raportul aces
tei comisii. In unanimitate, Ma
rea Adunare Națională a validat 
prin vot deschis mandatele ce
lor 465 de deputați aleși la 2 
martie. Președintele de virstă, 
deputatul Petre Constantinescu- 
Iași, a declarat constituită Marea 
Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România.

S-a trecut apoi la alegerea 
Biroului M. A. N. pentru cea 
de-a Vl-a legislatură. In 
baza propunerilot adoptate de 
Plenara Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Ro
mân și Plenara Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, cil și a consultării unui 
număr mare de deputați din mai 
multe județe ale țării, deputatul 
Dumitru Bnlalia a propus alege
rea ca președinte al Marii Adu
nări Naționale pentru cea de-a 
Vl-a legislatură a deputatului 
Stefan Voitec, iar ca vicepreșe
dinți a deputaților Mia Groza, 
Gyorgy Kovacs, llie Murgulescu 
și Gheorghe Necula. Marea Adu
nare Națională a ales apoi prin 
vot secret, prin buletine, această 
componență a Biroului Marii A- 
dunări Naționale.

In continuarea lucrărilor sesiu
nii a luat cuvîntul tovarășul Ste
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, care, în nu
mele Biroului Marii Adunări Na
ționale, a adresat calde mulțumiri 
pentru încrederea și cinstea acor
dată și a încredințat pe deputați că 
nu va fi precupețit nici un efort 
pentru îndeplinirea îndatoririlor 
ce revin Biroului în cadrul actua
lei legislaturi.

Alegerea într-o unanimitate 
atît de grăitoare a deputaților în 
Marea Adunare Națională — a 
subliniat vorbitorul — este expre
sia elocventă a încrederii întregu- 

perfecționarea bazei materiale 
a științei, coordonarea efortu
rilor oamenilor de știință și 
îndreptarea lor spre obiective 
de un deosebit interes eco
nomic și social.

Intr-o lume în care știința 
progresează și se propagă cu 
viteze uimitoare, formația cul- 
tural-profesională a oamenilor 
este confruntată cu exigențe 
din ce în ce mai mari. încă 
de pe acum și cu atît mai 
mult în viitorul previzibil, cer
cetarea științifică și aplicarea 
roadelor ei reclamă o autentică 
cultură generală și de specia
litate, împrospătarea neînce
tată a cunoștințelor, supuse 
unui proces de rapidă înve
chire. în asemenea circum
stanțe, rolul și importanța șco
lii, a sistemului de învățămînt 
se proiectează cu maximă vi
goare. Perseverînd pe linia 
modernizării învățămîntului 
de toate gradele, guvernul îșl 
va intensifica preocupările în 
vederea aplicării măsurilor în
scrise în Directivele Comite
tului Central al partidului pri
vind dezvoltarea învățămîn- 
tului și în noua lege, elaborată 
pe această bază.

Perioada construcției socia
liste a demonstrat cu forța 
convingătoare a faptelor că 
rațiunea supremă a tot ce se 
realizează în țara noastră este 
de a sluji omului, fericirii sale. 
Largile perspective ce se des
chid în fața economiei națio
nale, creșterea producției in
dustriale și agricole, înflorirea 
științei, culturii și artei vor 
crea condiții pentru îmbunătă
țirea continuă a vieții mate
riale și spirituale a poporului. 
Pe primul plan al preocupări
lor guvernului se va afla sta
tornic grija pentru ridicarea 
nivelului de trai al populației, 
prin creșterea salariilor și a 
veniturilor țărănimii, extin
derea construcției de locuințe, 
dezvoltarea acțiunilor social- 
culturale, perfecționarea siste
mului de ocrotire a sănătății, 
astfel încît cetățenii patriei 
noastre să simtă cît mai din 
plin roadele eforturilor lor 
dedicate edificării socialismu
lui.

Dominanta vieții politice din 
România, sensul fundamental 
al evoluției societății noastre 
al întregii suprastructuri, în 
contextul perfecționării forme
lor și metodelor de conducere 
a vieții economice și sociale, 
coristă în adîncirea democra
tismului socialist, întărirea le
galității. promovarea consec
ventă a normelor echității so
ciale. crearea celor mai favo

A doua zi a lucrărilor
lui popor în politica partidului 
și statului nostru, a adeziunii fer
me la programul de dezvoltare în 
perspectivă a României socialiste, 
a unității sale de monolit în ju
rul forței conducătoare a societății 
noastre socialiste, Partidul Comu
nist Român.

Permi teți-mi să exprim șl pe a- 
ceastă cale — a arătat președinte
le M.A.N. — cele mai vii mulțu
miri milioanelor de cetățeni ai 
patriei care și-au dat cu entu
ziasm și încredere votul lor can- 
didaților Frontului Unității So
cialiste pentru forul suprem al 
puterii de stat.

Ne vom strădui să asigurăm, 
cu sprijinul dv. permanent, cele 
mai bune condiții în desfășurarea 
lucrărilor Marii Adunări Naționa
le, să aducem fără preget, în
treaga noastră contribuție ia ope
ra de perfecționare continuă a 
activității sale, menită să asigure 
exercitarea deplină și cît mai 
rodnică a înaltelor responsabili
tăți și atribuții constituționale ale 
forului suprem al țării.

Vom dărui toată munca șl de
votamentul nostru pentru trans
punerea neabătută în viată a pro
gramului de politică internă și 
externă a Partidului Comunist 
Român și a României socialiste 
înfățișat alegătorilor în Manifes
tul Frontului Unității Socialiste, 
căruia întregul popor, în alegerile 
din 2 martie, i-a acordat, impre
sionant, unanima sa aprobare.

In continuarea lucrărilor, Ma
rea Adunare Națională a apro
bat următoarea ordine de zi:

— Alegerea secretarilor Ma
rii Adunări Naționale ;

— Proiect de lege pentru 
modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socia
liste România :

— Proiect de lege pentru 
modificarea unor articole din 
Regulamentul de funcționare a 
Marii Adunări Naționale :

— Alegerea comisiilor per
manente ale Marii Adunări 
Naționale ;

— Alegerea Consiliului de 
Stat :

— Proiect de lege pentru 
modificarea Legii nr. 20 din 
9 decembrie 1967 privind or
ganizarea și funcționarei. Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România ;

— Alegerea Consiliului de 
Miniștri :

— Alegerea Tribunalului su
prem ;

— Alegerea procurorului ge
neral t

— Proiect de lege privind 
organizarea și funcționarea 
Consiliului Economic ;

— Proiect de lege privind 
înființarea, organizarea șl func
ționarea Consiliului Apărării :

— Proiect de lege privind 
Statutul personalului didactic 

rabile condiții pentru manifes
tarea plenară, nestingherită a 
personalității umane. Chinte
sența acestui proces o repre
zintă, în ultimă instanță, par
ticiparea activă a maselor la 
elaborarea deciziilor de însem
nătate majoră pentru pro
gresul societății, la condu
cerea statului și a tuturor 
treburilor obștești. în concep
ția partidului nostru aprofun
darea și lărgirea democrației 
constituie o parte intrinsecă, 
indisolubilă a construcției so
cialiste, unul din factorii prin
cipali ai afirmării superiorității 
noii orînduiri, ai creșterii for
ței ei de atracție asupra 
conștiinței popoarelor. Tocmai 
de aceea, guvernul va promo
va constant principiile demo
cratice în toate zonele vieții so
ciale, va veghea la stricta res
pectare a drepturilor și libertă
ților cetățenești, va stimula 
inițiativa și puterea de creație 
a oamenilor muncii, sprijinin- 
du-se în activitatea sa pe ex
periența și înțelepciunea co
lectivă a maselor, pe tot ceea 
ce e mai înaintat și valoros în 
societatea noastră.

Onorată adunare

Angajat ferm, cu toate for
țele sale, într-o operă prin ex
celență constructivă, pătrunsă 
de un profund umanism cum 
este făurirea noii orînduiri, po
porul român, și ca exponenți ai 
voinței sale, partidul și guver
nul, se afirmă pe arena inter
națională ca factor activ al 
dezvoltării colaborării multi
laterale a popoarelor, ca pro
motor neabătut al cooperării 
rodnice între state, militînd 
pentru incetățenirea în rapor
turile interstatale a principii
lor consacrate de dreptul in
ternațional, pentru instaurarea 
păcii în lume.

Criterii obiective esențiale — 
comunitatea orîndulrii sociale 
și a ideologiei marxist-Ieninis- 
te, unitatea țelurilor și aspira
țiilor fundamentale, lupta pen
tru apărarea cuceririlor revo
luționare, pentru triumful so
cialismului și păcii — deter
mină ca in centrul politicii ex
terne a țării noastre să se afle 
prietenia frățească cu toate ță
rile socialiste. Partidul Comu
nist Român și guvernul nos
tru, întregul popor român aj 
convingerea nestrămutată că 
elementul decisiv, condiția 
sine qua non a unității țărilor 
socialiste, a dezvoltării colabo
rării pe toate planurile între 
statele comunității socialiste, o 

din Republica Socialistă Ro
mânia :

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

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
au fost aleși, prin vot deschis, 
secretarii Marii Adunări Naționa
le, deputății Ion Cîrcei, Aurelia 
Dănilă. Constantin Dăscălescu, 
Iuliu Fejes, Ion Mărgineanti și 
Gheorghe Năstase.

în vederea trecerii la următoa
rele două puncte ale ordinei de 
zi, la propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
ales o comisie specială care să 
examineze proiectul de lege pen
tru modificarea unor articole din 
Constituție și care, totodată, să 
prezinte Marii Adunări Naționale 
propuneri corespunzătoare de 
modificare a Regulamentului său 
de funcționare.

La cel de-al doilea punct al 
ordinei de zi, deputatul Constan
tin Stă t eseu, secretarul Consiliu
lui de Stat, a prezentat expunerea 
la Proiectul de lege pentru modi
ficarea unor articole din Consti
tuția Republicii Socialiste Româ
nia, iar deputatul Traian lonașcu 
a prezentat raportul Comisiei spe
ciale alese de M.A.N.

La discuția asupra Proiectului 
de lege au luat cuvîntul depută
ții Emil Bobu și Mircea Rebrea- 
nu.

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

în continuarea ordinei de zi, 
deputatul Tratan lonașcu a pre
zentat Raportul comisiei alese de 
M.A.N. privind Proiectul de le
ge pentru modificarea unor ar
ticole din regulamentul de func
ționare a Marii Adunări Națio
nale. Proiectul de lege a fost 
dezbătut apoi pe articole șl su
pus votului deputaților.

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

Au fost alese apoi comisiile 
permanente ale actualei legisla
turi : Comisia constituțională; 
Comisia economico - financiară ; 
Comisia pentru industrie, con
strucții și transporturi ; Comisia 
pentru agricultură și silvicultură ; 
Comisia pentru învățămînt, știin
ță și cultură ; Comisia pentru să
nătate, muncă și asigurări socia
le ; Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de stat; 
Comisia nentru problemele de 
apărare ; Comisia pentru politică 
externă; Comisia juridică. 

constituie stricta respectare 
a principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului, 
a suveranității și independen
ței, a neamestecului în trebu
rile interne, egalității, avanta
jului reciproc și întrajutorării 
tovărășești. Sîntem invariabil 
adepți ai uncr legături strînse 
și ramificate cu toate statele 
socialiste, ne pronunțăm pen
tru forme și metode de colabo
rare care pot contribui eficient 
și în cît mai mare măsură la 
întărirea fiecărei țări socialiste 
în parte și a sistemului socia
list în ansamblu, la creșterea 
influenței socialismului în 
lume.

Acuta interdependență din
tre țări și popoare reprezintă 
una dintre trăsăturile caracte
ristice ale lumii contemporane, 
asupra căreia își pune puternic 
amprenta ampla și vertigi
noasa revoluție tehnico-știin- 
țifică. Mare sau mică, nici o 
țară nu 6e poate dezvolta izo
lat, fiind determinată, în pro
priul ei Interes, să întrețină 
legături de colaborare cu alte 
țări, să participe la circuitul 
mondial de valori materiale 
și spirituale. Prin tot ceea ce 
poate da și obține din această 
participare, fiecare țară găseș
te în conlucrarea internaționa
lă un sprijin pentru dezvolta
rea sa, iar în lume se adaugă 
noi elemente pozitive la clima
tul de înțelegere și apropiere 
între popoare, de pace și pro
gres social.

Promovarea unor legături 
de largă colaborare între toa
te țările, abolirea grupărilor 
închise de state, a blocurilor 
care frînează circulația rapidă 
a roadelor activității umane, 
se reliefează în lumea de azi 
ca o necesitate primordială. 
Este un adevăr axiomatic, 
verificat de întreaga evoluție 
a evenimentelor internaționa
le, că cerința inexorabilă de 
care depinde statornicirea u- 
nor relații de încredere, sti
mă și conlucrare fructuoasă 
între state, o constituie recu
noașterea în fapt a dreptului 
inalienabil și imprescriptibil 
al tuturor popoarelor de a de
cide în deplină libertate asu
pra propriului lor destin, a 
căilor șl formelor de dezvol
tare socială, fără nici un fel de 
ingerințe sau presiuni dinafa
ră. Guvernul nostru va mani
festa, ca și pînă acum, interes 
și inițiativă pentru extinderea 
colaborării eficiente, reciproc 
avantajoase cu toate statele 
lumii, pe baza respectării ne
condiționate a principiilor u-

La amiază, comisiile perma
nente alese de Marea Adunare 
Națională s-au întrunit în ședințe 
de constituire.

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

Președinți ai comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale au fost aleși tovarășii : A- 
vram Bunaciu — Comisia con
stituțională : Aurel Vijoli — Co
misia economico-financiară ; A- 
lexandru Sencovici — Comisia 
pentru industrie, construcții și 
transporturi : Gheorghe Roșu — 
Comisia pentru agricultură și 
silvicultură : Constantin Dincu- 
lescu — Comisia pentru învătă- 
mînt. știință și cultură ; Gheor
ghe Vasilichi — Comisia pentru 
sănătate, muncă și asigurări so
ciale ; Dumitru Balalio — Comi
sia pentru consiliile populare și 
administrația de stat ; Vasile Pa- 
tilineț — Comisia pentru nro- 
blemele de apărare ; Mihtn Da- 
lea — Comisia pentru politică 
externă ; Traian lonașcu — Co
misia juridică.

S-a trecut apoi, la alegerea 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în numele Comitetului Centrat 
al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, al Bi
roului Marii Adunări Naționale 
și al unui mare număr de de- 
putați din toate județele țării, to
varășul Ion Gheorghe Maurei a 
propus ca președinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C al P.C.R.

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

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

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

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

Trecîndu-se la următorul punct 
de pe ordinea de zi, deputatul 

nanim acceptate ale raporturi
lor internaționale.

Nutrind speranță, încredere 
în triumful rațiunii și justiției 
în relațiile dintre toate țările, 
în instaurarea unei păci dura
bile în lume, nu ne facem ilu
zii că acest obiectiv poate fi 
atins cu ușurință. Sînt încă ne
cesare mari și stăruitoare efor
turi pentru zădărnicirea poli
ticii cercurilor imperialiste a- 
gresive, pentru stingerea foca
lelor de război din diferite 
părți ale globului și realizarea 
destinderii în relațiile interna
ționale, pentru asigurarea secu
rității și păcii, în imediata ve
cinătate a țării, în întreaga 
Europă și în lume. Alăturîndu- 
se guvernelor care urmăresc a- 
ceste țeluri, acordînd atenția 
cuvenită întăririi capacității 
de apărare a țării, guvernul 
român își va aduce în conti
nuare contribuția activă la 
toate acțiunile menite să in
staureze pretutindeni climatul 
favorabil muncii și vieții paș
nice a popoarelor, progresului 
omenirii.

Tovarăși deputați,
După cum se știe, practica 

socială este criteriul suprem de 
apreciere a justeței oricărei po
litici. în această viziune, re
zultatele obținute de România 
în toate domeniile construcției 
socialiste reprezintă efectul ne
cesar al acelei trăsături defini
torii a politicii și activității 
partidului nostru care constă 
în îmbinarea cutezanței în gîn- 
dire și acțiune cu spiritul lu
cid, realist, cunoașterea legilor 
obiective ale dezvoltării istori
ce. studierea atentă a noilor 
cerințe și fenomene ale vieții 
economice și sociale, hotărîrile 
și măsurile adoptate pe aceas
tă bază exprimînd — pînă la 
sfirșitul sfîr.șitulul — voința și 
interesele vitale ale poporului 
român, liber și stăpîn pe soar
ta sa. Spiritul novator, propriu 
partidului, care se manifestă 
în stimularea și generalizarea 
a tot ce ă înaintat, în lupta 
neîmpăcată împotrivă oricăror 
manifestări de rigidil te, în
chistare sau imobilism, în di
namizarea factorilor de progres 
în toate sectoarele vieții socia
le, va călăuzi și în viitor po
litica internă și externă a gu
vernului. în lumina acestor 
considerente principiale, mi-a 
revenit cinstea de a expune în 
fața Marii Adunări Naționale 
această declarație-program pri
vind liniile directoare ale ac
tivității guvernului Republicii 
Socialiste România.

Traian lonașcu, președintele Co
misiei juridice, a prezentat Ra
portul acestei comisii asupra pro
iectului de lege pentru modifi
carea Legii nr. 20 din 9 decem
brie 1967, privind organizarea și 
funcționarea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia.

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

Tovarășul Ștefan Voitec a a- 
nunțat pe deputați că a primit 
din partea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer scrisoarea cu 
privire la depunerea mandatului 
Consiliului de Miniștri. în scri
soare se arată că în conformitate 
cu prevederile Constituției, potri
vit cărora Marea Adunare Națio
nală alege Consiliul de Miniștri 
pe durata noii legislaturi, în pri
ma sa sesiune. Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia își depune mandatul pe 
care l-a primit de la Marea Adu
nare Națională în cea de-a V-a 
legislatură.

Marea Adunare Națională a 
aprobat depunerea mandatului 
Consiliului de Miniștri.

Luînd cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus; Ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Plena
ra Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste au hotărit 
să propună pentru funcția de 
președinte al Consiliului de Mi
niștri pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurei.

în ședința de joi Consiliul de 
Stat a analizat această propune
re și-a însușit-o și supune Marii 
Adunări Naționale investirea în 
funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri a tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer.

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

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a rostit o cuomfare și a prezen
tat lista guvernului.

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

Rezultatul votului a fost primit 
cu ori aplauze.

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

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

Lucrările sesiunii continuă.

(AgerpresJ



CONCURS 
REPUBLICAN UNIVERSITAR 

DE ATLETISM

ÎN C.C.E. LA FLORETA

• în sala „Coubertin" din 
Paris vor avea loc sîmbătă și 
duminică întrecerile „Cupei 
campionilor europeni" la flo
retă. Principalele candidate 
la primul loc sînt echipele 
T.S.K.A. Moscova. Dozsa 
Budapesta. Steaua București 
și Scherman Torino.

IN SFERTURILE DE FINALA 
ALE C.O.T.

bun rezultat mondial al se
zonului).

• Noua sală de sport din 
Incinta „Parcului sportiv 23 
August" din Capitală va găz
dui în zilele de sîmbătă 15 
și duminică 16 martie între
cerile concursului republican 
universitar de atletism. La 
această competiție vor parti
cipa atlete și atleti din 10 
centre universitare ale țării.

Sîmbătă. programul va în
cepe la ora 15 00, iar dumi
nică la ora 9,30.

• Peste 50 000 de spectatori 
au urmărit primul meci din 
cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei orașelor tîrguri" 
la fotbal, dintre formațiile 
Newcastle și Vitoria Setubal. 
Net superiori, fotbaliștii en
glezi au terminat învingători 
cu scorul de 5—1 (2—0) prin 
golurile marcate de Robson 
(2), Davies. Foxggon și Gibb. 
Golul oaspeților a fost înscris 
de Marla.

BOXERII BELGIENI 
FREZENȚI LA „EUROPENE"

• După desfășurarea cam
pionatelor naționale de box, 
care au avut loc la Anvers, 
federația de specialitate bel
giană a stabilit ca 5 boxeri 
să facă deplasarea la „euro
penele" de la București. Au 
fost selecționați : Abspoel 
(pană), Haeck (semiușoară), 
Nielandt (ușoară), Foucart 
(semimijlocie) și Derutyer 
(semigrea).

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU PENTRU 

CONCURSUL

LA DISC, 62,63 m I

• Cu prilejul unui concura 
de atletism desfășurat la 
Auckland, aruncătorul de 
disc Robin Tait (Noua Zee- 
landă) a stabilit un nou re
cord al tării sale cu o perfor
manță de 62,63 m (cel mai
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Vagonul—Dinamo Buc.
„U“ Craiova—Jiul 
Polit. Iași—F. C. Argeș 
Crișul—U. T. Arad 
Dinamo Bacău—Progresul 
A.S.A. Tg. Mureș—Farul 
Bologna—Atalanta 
Cagliari—Roma 
Juventus—Torino 
Lanerossi—Milan 
Palermo—Napoli 
Sampdoria—Fiorentina 
Verona—Varese

%

Demonstrație de protest la Londra împotriva politicii de apar
theid dusa de guvernul sud-african.

^ARCH ooaiftT

Declarația șefului delegației 
române la Canberra

a
Cuvîntarea tovarășului losip Broz Tito

la Congresul al IX-lea al U. C. I

LA EST DE EDEN — rulează 
la Patria (orele 10 ; 12,45 ; 15,15 ; 
18 ; 20,30). ROLLS ROYCE-UL
GALBEN — rulează la Feroviar 
(orele 8,30—16 în continuare; 18,30; 
21) ; Excelsior (orele 9,45 ; 12,15 ;
14.45 ; 17,15 ; 19,45) ; Melodia (orele
10 ; 13 ; 15,30) ; Modern (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 10,30 ; 21). PEN
TRU INC 4 PUȚINI DOLARI — 
rulează la Republica (orele 8; 10;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ;
București (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
16 ; 19,30 ; 21). PAȘA — rulează 
la Luceafărul (orele 9,30 ; 11,30 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,30) ; Festival 
orele 9: 11; 13; 15; 17; 19;.21). CASA 
MAMEI NOASTRE — rulează la 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45). PRIMUL ÎNVĂȚĂ
TOR — rulează la Central (orele
11 ; 19). CUȚITUL IN APA — 
(orele 9 ; 13 ; 15 ; 17 ; 21). EXPRE
SUL COLONELULUI VON RYAN
— rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18i ; Lumina (orele 8—13 în con
tinuare) ; VII ȘI MORȚI — am
bele serii, (orele 15,45 ; 19,15). DO
MINICA ȘI PRIETENII El — Doi
na (orele 9 ; 12) ; EXPRESUL 
COLONELULUI VON RYAN
— (orele 13,45 ; 16 ; 18,30 ;
20,45). UN OM PENTRU E- 
TERNITATE — rulează la U- 
nion (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). ȚARA 
DUHURILOR DIN MARILE SU
DULUI — rulează la Timpuri noi 
(orele 9—21 în continuare). APOI 
S-A NĂSCUT LEGENDA — rulea
ză la Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (orele 9 ;
15.45 ; 18 ; 20,15). CĂDEREA IMPE
RIULUI ROMAN — rulează la în
frățirea (orele 15,30 ; 19). ASTA 
SEARA MA DISTREZ — rulează 
la Buzești (orele 15,30 ; 16 ; 20,30). 
FELDMAREȘALA — rulează la 
Dacia (orele 8.15—16,30 în conti
nuare ; 18.45 ; 21) ; Drumul Sării 
(orele 15 ; 17,30 ; 20). BUNA ZIUA, 
CONTESA — rulează la Bucegl (o- 
rele 9.30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20,30) ;, Floreasca (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Miorița (orele
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30). JU
DOKA, AGENT SECRET — rulea
ză la Unirea (orele 15,30 : 18) ; EU 
TE-AM IUBIT (orele 20,30). MA
RELE ȘARPE — rulează la Lira 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ; Popular 
(orele 15,30 ; 18) ; VALEA — (orele 
20). PANTOFUL CENUȘARESEI — 
rulează la Ferentari (orele 15,30 ;

18; 20,15) ; Coxrocenl (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). BECKET — rulează la 
Giuleștl (orele 15,30; 19). ACEST 
PAMINT ESTE AL MEU — rulea
ză la Pacea (orele 16 ; 18 ; 20). 
HOMBRE — rulează la Crîngașl 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). PENSIUNE 
PENTRU HOLTEI — rulează la 
Volga (orele 9—15,45 In continua
re : 18,15 ; 20,30). TESTAMENTUL 
UNUI PAȘA — rulează la Viitorul 
(orele 15,30 ; 13 ; 20,30). PIANELE 
MECANICE — rulează la Gloria 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ;
20.30) ; Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30), RIO BRA
VO — rulează la Aurora (orele
9.30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30) ; Tomls
(orele 8,45—14,30 în continuare:
17.30 ; 20,30). PRIMAVARA PE
ODER — rulează la Munca (orele 
14 ; 16) ; TUDOR (orele 18). SA
MURAIUL — rulează la Cosmos 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). UN DE
LICT APROAPE PERFECT — ru
lează la Flacăra (orele 15,30 ; 18) ; 
COLIVIE PENTRU DOI (orele
20.30) . URLETUL LUPILOR — ru
lează Ia Vitan (orele 15,30 : 18 ; 
20,30). noaptea — rulează Ia 
Rahova ( orele 15,30 ; 10 ; 20,30). 
PROFESIONIȘTII — rulează la 
Progresul (orele 15.30 ; 18) ; PRIE
TENELE (orele 20,30).

• 10,30 — TV pentru specialiști. 
Medicină (reluare) • 11,00 — Pen
tru elevi: Consultații la limba 
română (clasa a VIII-a) • 11,30 — 
Limba rusă. Lecția 45 (reluare)
• 12,00 — Limba spaniolă. Lecția 
49 • 12,30 — închiderea emisiunii 
de dimineață • 17,30 — Telex TV
• 17,35 — Actualitatea economi
că • 18,05 — Limba spaniolă. Lec
ția 49 (reluare) e 18,30 — La por
țile cunoașterii — emisiune pen
tru tineret • 19,00 — Telejurnalul 
de seară e 19,30 — In direct... 
înaintea celui de-al treilea gong
• 20,00 — Film artistic : „Indră- 
gostlții din Verona" — producție 
a studiourilor din Republica 
Populară Polonă e 21,40 — Re
flector e 21,55 — Mult e dulce 
șl frumoasă — emisiune de limbă 
română • 22,15 — Teleglob — e- 
misiune de călătorii geografice, 
o duminică la Londra • 22,35 — 
Varietăți muzicale • 22,50 — Te
lejurnalul de noapte.

CANBERRA 13 (Ageipres) — 
înainte de a pleca spre Noua Ze- 
elandă, tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, conducătorul 
delegației guvernamentale româ
ne care a vizitat Australia la invi
tația guvernului australian a făcut 
o declarație în fața reprezentan
ților presei, radioului și televizi
unii, arătînd că în cadrul con
vorbirilor avute cu înaltele perso
nalități australiene s-a vădit do
rința ambelor părți de a dezvolta 
relațiile economice și comerciale. 
Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
declarat, de asemenea, că vizita 
delegației române s-a desfășurat 
cu succes, iar contactele cu lide
rii australieni au fost deschise și

sincere. Conducătorul delegației 
române a subliniat însemnătatea 
creării Comitetului mixt româno- 
australian, a cărui misiune este 
studierea posibilităților de promo
vare a relațiilor comerciale.

Presa australiană a oglindit pe 
larg vizita delegației guverna
mentale române, relevînd inte
resul manifestat în rîndurile opi
niei publice din Australia față de 
dezvoltarea relațiilor cu România. 
Marile cotidiene au publicat ar
ticole despre realizările econo
mice ale țării noastre precum și 
despre politica externă a Româ
niei.

BELGRAD. (Ageipres). — In 
cuvîntarea rostită în fața celui 
de-al IX-lea Congres al U.C.I., 
tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele U.C.I., a început prin a 
arăta că în fața congresului se 
află sarcini mari, pe care le-a im
pus viața economică, politică, cul
turală și în general viața socială 
a țării, care este tot mai di
namică.

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

Referindu-se pe scurt, la unele 
probleme din domeniul politicii 
externe și al relațiilor internațio
nale, deoarece ele au fost tratate 
pe larg în raportul președintelui 
Tito „Probleme interne și interna
ționale actuale și rolul U.C.I. în 
cadrul sistemului socialist bazat 
pe autoconducere", pus la dispozi
ția delegaților în ajunul congre
sului, vorbitorul a spus : Pe de o 
parte, sîntem martorii unor cereri 
tot mai puternice de instaurare 
a unor asemenea relații între sta
te care să poată asigura pacea și 
egalitatea tuturora. Acest lucru 
s-a manifestat îndeosebi în poli
tica și eforturile popoarelor și

Conferința în problema
vietnameză

Amendamentul
respins...

a
dezbaterile

Senatul american 
continuat 
privind ratificarea trata
tului de neproliferare a 
armelor nucleare.

Este prima problemă legisla
tivă majoiă supusă dezbaterilor 
și aprobării Senatului de către 
noua administrație de la insta
larea ei, la 20 ianuarie.

Miercuri, Senatul a respins un 
amendament care lăsa deschisă 

■ posibilitatea livrării de arme nu
cleare de către S.U.A. aliaților 
săi din N.A.T.O.

Mai mult de 20 de senatori 
care au luat cuvintul s-au pro
nunțat în favoarea ratificării tra
tatului în forma inițială. A aduce 
acum amendamente ar însemna, 
de fapt, amînarea ratificării lui, 
a explicat senatorul William 
Fulbright, luînd cuvîntul în le
gătură cu amendamentul propus.

Votul asupra acestei prime în
cercări de a modifica clauzele 
esențiale ale tratatului este apre
ciat de presa americană drept un 
test important al raportului de 
forțe dintre partizanii și opo- 
nenții tratatului de neproliferare.

KIESINGER
Joi au început 

ris convorbirile 
cancelarul R. F. 
maniei, Kurt
Kiesinger, și președin
tele Franței, generalul 
de Gaulle.

la Fa- 
între 

a Ger- 
Georg

Vizita șefului guvernului vest- 
german la Paris se încadrează 
în întîlnirile bianuale la nivel 
înalt prevăzute de Tratatul de 
cooperare franco—vest-german.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului vest-german, Gunther 
Diehl, a declarat că șeful statu
lui francez și cancelarul vest- 
german au abordat „problemele 
europene". In acest context a 
fost evocată și evoluția recentă

Opera română : Gisselle — ora 
19,30; Teatrul de Operetă: Secretul 
lui Marco Polo—ora 19.30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Domnii Glembay — 
ora 19.30 : (sala Studio) : Travesti
— ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (B-dul Schitu 
Măgureanu) Victimele datoriei
— ora 20,00 ; (sala Studio) : Dan
sul morțll — ora 20,00 ; Teatrul 
de Comedie : Ucigaș fără sim
brie — ora 20,00 ; Teatrul Mic : 
Iertarea — ora 20,00 ; Teatrul „C. 
I. Nottara" (B-dul Magheru) : Vi
jelie In crengile de Sassafras — 
ora 19,30 ; (sala Studio) : Fedra
— ora 20,00 ; Teatrul Giulești :

de șoareci — ora 19,30 ; 
,,Barbu Delavrancea* :

„Țăndărică" (sala din

Cursa
Teatrul
Doamna de la Maxim — ora 20,00: 
Teatrul
Calea Victoriei) ; Șoricelul șl pă
pușa — ora 17,00 ; (sala din str. 
Academiei) : Băiatul și vîntul — 
ora 17,00 ; Teatrul satirlc-muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Ca
feaua cu lapte de adio — ora 
19,30 ; Circul de Stat : Circul are 
cuvintul — ora 19,30.

LA CASELE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

CLUJ
• Serată cultural-distractlvă de

dicată studenților Institutului a- 
gronomlc ,,Dr. Petru Groza" : 
dans (sîmbătă, ora 20).
GALAȚI
• Seară de dans. In program : 

jocuri distractive, concursuri, sur
prize ; cîntă formația „Atletic" 
(sîmbătă, ora 19).
IAȘI
• „Cine l-a ucis pe Carol al

Vl-lea ?“, comedie In două părți, 
de D. Nohen ----- '— "
de teatru a 
nic (sala de 
ora 20).
TIMIȘOARA
• Serată distractivă ; dans (slm- 

bătă, ora 20,30).
BUCUREȘTI
• Spectacol cu comedia „Nic- 

Nlc", de Gh. Panco — prezintă 
Teatrul de Comedie (sala mare, 
vineri, ora 20,30).
• Jazz cu Johnny Răducanu ; 

„De dragoste" — montaj de ver
suri realizat și prezentat de Gh. 
Marinca (Student-Club, vineri, 
Ora 20).

— prezintă formația 
Institutului politeh- 
spectacole, sîmbătă,

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent 
al României la Națiunile Unite 
a adresat o scrisoare secreta
rului general al O.N.U. în le
gătură cu poziția discriminato
rie a Angliei, Franței și S.U.A. 
față de participarea celor două 
state germane la viața interna
țională.

în scrisoare se reafirmă po
ziția României, potrivit că
reia „una din realitățile isto
rice apărute și statornicite în 
urma celui de-al doilea război 
mondial este existența celor 
două state germane — Repu
blica Democrată Germană și 
Republica Federală a Germa
niei. Recunoașterea acestei 
realități este una din premisele 
abordării raționale și eficiente 
a problemelor păcii și securi
tății în Europa.

Republica Democrată Ger
mană, stat independent și su
veran, se afirmă ca un factor 
activ în viața internațională, 
se arată în scrisoare. Guver
nul său este singurul în drept 
să reprezinte Republica De
mocrată Germană în relațiile 
internaționale".

Joi la Paris a avut loc a 8-a 
ședință a Conferinței în patru 
în problema Vietnamului.

Fără a formula nici o ini
țiativă concretă, șeful delega
ției administrației saigoneze, 
Phang Dang Lam, s-a pronun
țat pentru „discuții serioase, 
pe baze. rezonabile". Ambasa
dorul american Henry Cabot 
Lodge a reluat propunerile 
nerealiste prezentate de dele
gația sa în ședințele anteri
oare și a cerut ca propunerile 
respective să fie examinate. 
Cabot Lodge a declarat că 
S.U.A. vor sprijini în conti
nuare administrația de la 
Saigon.

Delegatul Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, Tran Buu Kiem, care a 
luat cuvîntul in continuare, a 
subliniat dreptul de legitimă 
apărare al poporului din Viet
namul de sud declarînd : „Ori-

ce popor are datoria sfîntă și 
dreptul inalienabil de a com
bate agresorul pentru a apăra 
independenta și libertatea sa, 
pentru a-și apăra tara". în 
încheiere, Tran Buu Kiem a 
reamintit că soluția pe care o 
cere poporul vietnamez este o 
soluție politică bazată pe cele 
cinci puncte ale programului 
F.N.E. și nu o soluție politică 
care urmărește să permită Sta
telor Unite să mențină pozi
țiile lor în Vietnamul de sud.

Șeful delegației guvernului 
R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a 
arătat că guvernul R.D.V. a- 
probă în întregime atitudinea 
fermă expusă de reprezentan
tul F.N.E. Xuan Thuy a pre
cizat că atîta timp cît trupele 
americane și ale sateliților lor 
continuă agresiunea împotriva 
poporului vietnamez, acesta va 
continua să-și exercite dreptul 
de legitimă apărare.

ORIENTUL APROPIAT
• Apropiate convorbiri in patru

la O.N.U. ? • Abba Eban la Washington

• LA PANMUNJON a avut 
loc o nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu în Core
ea. la care reprezentantul păr
ții coreene a protestat pe lingă 
partea americană împotriva 
acțiunilor provocatoare desfă
șurate în zona demilitarizată. 
Acesta a arătat că între 27 ia
nuarie și 9 martie a fost des
chis focul în numeroase rînduri 
împotriva zonei apartinînd păr
ții coreene

• TRATATIVELE dintre o- 
ficialitățile guvernamentale pa
kistaneze și reprezentanți al 
majorității organizațiilor de 
opoziție din tară s-au încheiat 
miercuri pe neașteptate, trans
mite corespondentul agenției 
France Presse. în cursul reu
niunii de joi dimineața, preci
zează agenția citată, președin
tele Ayub Khan a anunțat că 
acceptă principiul votului di
rect, precum și crearea unui 
organ parlamentar federal. în 
acest sens, el a precizat că va 
prezenta Adunării Naționale o 
serie <ie amendamente la con
stituție, pentru a asigura trans
ferul de putere în condiții 
nice și constitutionale.

LA PARIS

pas-

pre- 
le-ar

O. Cernik la Moscova

a relațiilor franco-britanice, 
cum și problemele pe care 
implica eventuala aderare a Ma
rii Britanii la Piața comună. Po
trivit declarației Iui Diehl, cei 
doi oameni de stat au luat în 
discuție și perspectivele relații
lor Est-Vest.

Agenția FBANCE PRESSE 
precizează, pe de altă parte, că 
„observatorii politici au remarcat 
în toastul pronunțat de genera
lul de Gaulle la Palatul Elvsee o 
anumită rezervă. Președintele 
Franței a lăsat să se înțeleagă că 
de la semnarea tratatului de co
operare dintre cele două țări în 
1963, multe lucruri au evoluat și 
cele două țări nu se mai află 
exact în situația de atunci".

Joi a sosit la Moscova Oldrich 
Cernik, președintele guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, însoțit de Vaclav Vales, vice
președinte al guvernului, Franti- 
șek Flasak, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, și alte per
soane oficiale.

La aeroportul Vnukovo, oaspe
ții au fost întîmpinați de Alexei 
Kosîghin, Konstantin Katușev, 
Nikolai Baibakov, Andrei Gro- 
mîko și Nikolai Patolicev, pre
cum și de ambasadorul Ceho
slovaciei la Moscova, Vladimir 
Koucky.

în timpul vizitei, premierul 
cehoslovac și persoanele care îl 
însoțesc au avut convorbiri cu 
Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., Alexei Ko
sîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și alte 
persoane oficiale sovietice.

Părțile au stabilit direcțiile 
principale ale coordonării planu
rilor economiei naționale pe anii 
1971—1973 și au examinat nece
sitățile Cehoslovaciei în ce pri
vește livrările sovietice de ma
terii prime, mașini și utilaje.

Joi seara delegația cehoslovacă 
a părăsit Moscova înapoindu-se 
la Praga.

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România în Repu
blica Kenya, Ion Drînceanu, a 
prezentat scrisorile de acredita
re președintelui Jomo Kenyatta.

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

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare a fost 
prezent ministrul kenyan de stat 
pentru afacerile externe, Mbiyu 
Koinange șl funcționari superi
ori din M.A.E.

• DELEGAȚIA ROMANA, 
condusă de Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a 
sosit la Tunis într-o vizită ofi
cială, la invitația secretarului 
de stat al afacerilor culturale și 
informațiilor din Tunisia, Cha- 
dli Klibi. In cursul zilei de joi, 
Pompiliu Macovei a avut între
vederi cu Ahmed Ben Salah, 
secretar de stat al planului, eco
nomiei și educației naționale, 
și cu Chadli Klibi. Au fost a- 
bordate probleme referitoare la 
perspectiva dezvoltării relații
lor dintre cele două țări în di
ferite domenii de activitate cul
turală.

NEW YORK. — Reprezentan
tul permanent al 
tiunile Unite, 
Charles Yost, a 
o întrevedere pe 
cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant, că, după părerea sa, 
vor începe în curînd convorbi
rile în patru ale reprezentanților 
marilor puteri în problema Ori
entului Apropiat. El nu a men
ționat data precisă cînd vor avea 
loc aceste convorbiri, dar, după 
cum se apreciază în cercurile di
plomatice de la O.N.U., ele ar 
urma să înceapă săptămîna vii
toare. Yost a menționat că în 
cursul convorbirilor bilaterale pe 
care le-a avut cu reprezentanții 
Franței, U.R.S.S. și Marii Brita
nii s-a exprimat botărîrea de a 
începe aceste consultări în pa
tru cit mai curînd posibil.

S.U.A. la Na- 
ambasadorul 

declarat, după 
care a avut-o

Astăzi, Abba Eban va fi 
mit de președintele Nixon.

pri-

• INTR-UN COMUNICAT mi
litar al forțelor armate egiptene 
se arată că în lungul Canalului 
de Suez a avut loc joi, între 
orele 15,30 și 17,15, un duel de 
artilerie între unitățile armate 
ale R.A.U. și Israelului. Comu
nicatul militar egiptean adaugă 
că „inamicul și-a concentrat 
tirul de artilerie asupra unor in
stalații vitale de la Suez, Port- 
Tewtik și Ismailia".

• INTR-UN COMUNICAT al 
armatei israeliene se arată că joi 
după-amiază a avut loc, de-a lun
gul Canalului de Suez, un duel 
de artilerie între unitățile egip
tene și israeliene.

TURCIEI a 
comunității 

a crea, tnce- 
a.c., un ser-

• GUVERNUL 
acceptat cererea 
cipriote turce de 
pind cu luna mai 
viciu regulat de ferry-boat, în
tre portul turc Mersin și portul 
cipriot Kyrenia.

• LA SOFIA s-a desfășurat, 
timp de două zile, întîlnirea re
prezentanților societăților de 
Cruce Roșie din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D.G., Polonia, Româ
nia, Ungaria, Uniunea Sovietică. 
Din țara noastră la lucrări a 
participat Anton Moisescu, pre
ședintele Crucii Roșii Române.
• IANOS RADAR, prim-se- 

cretar al C.C. al P.M.S.U., a 
primit delegația Frontului Na
țional al R S. Cehoslovace, con
dusă de Evzcn Erban, preșe
dintele Frontului, care face o 
vizită în R.P. Ungară. Au fost 
discutate probleme de interes 
reciproc.

WASHINGTON. — Secretarul 
de stat al S.U.A., William Ro
gers, și ministrul afacerilor ex
terne al Israelului, Abba Eban, 
au discutat miercuri situația din 
Orientul Mijlociu.

La sfîrșitul întrevederii, William 
Rogers a declarat că vizita mi
nistrului afacerilor externe is- 
raelian i-a permis să cunoască 
mai bine punctul de vedere is- 
raelian. La rîndul său, Abba E- 
ban a declarat jurnaliștilor că a 
avut un schimb de păreri „con
fidențial și util" cu secretarul de 
stat al S.U.A.

Sesiunea

Comisiei mixte

româno - suedeze

statelor din Africa, Asia și Ame
rica Latină, însă nu numai la a- 
cestea. A sporit numărul țărilor 
care în prezent se străduiesc tot 
mai hotărît să li se recunoască ro
lul corespunzător în viața inter
națională și să dezvolte relațiile 
lor cu alte state pe baza egalită
ții în drepturi.

Pe de altă parte, asemenea 
procese pozitive întîmpină o re
zistență îndîrjită din partea for
țelor imperialismului și hegemo- 
nismului care recurg la folosirea 
forței și la diferite forme de pre
siune, îndeosebi asupra țărilor re
cent eliberate și a țărilor în curs 
de dezvoltare în general. De 
aceea, în relațiile internaționale 
s-a menținut în permanență o 
stare de încordare, ceea ce a îm
piedicat rezolvarea problemelor 
existente, iar în același timp 
a dus și Ia crearea unor noi fo
care de conflicte în diferite părți 
ale lumii.

In politica sa externă, Iugo
slavia socialistă a militat întot
deauna pentru destinderea încor
dării internaționale și pentru în
făptuirea politicii de coexistență 
pașnică activă. Aplicînd în mod 
consecvent politica sa externă 
principială, Iugoslavia socialistă 
s-a angajat la maximum în ca
drul O.N.U., al întîlnirilor inter
naționale și în alte părți, pentru 
rezolvarea pașnică a conflictelor 
internaționale, pe baza respectă
rii principiilor independenței, e- 
galității în drepturi și suveranită
ții tuturor țărilor. Iugoslavia, a su
bliniat vorbitorul, va continua 
politica de pînă acum de colabo
rare cu toate țările, pe baza ega
lității în drepturi și a respectului 
reciproc, și va continua acțiunile 
care au drept scop destinderea 
încordării în relațiile internațio
nale.

In continuare, I. B. Tito a 
arătat că, deși în mișcarea mun
citorească internațională există 
destule probleme nerezolvate și 
dificultăți, totuși se poate con
stata că s-au întărit acele forțe 
din mișcările revoluționare și 
progresiste care militează pentru 
relații bazate pe egalitate în 
drepturi între mișcări și partide, 
pentru dreptul fiecărui partid și 
mișcări de a-și stabili programul 
și politica sa în concordanță cu 
interesele clasei muncitoare și 
ale poporului țării sale, ceea ce, 
a spus vorbitorul, sîntem con
vinși că este în interesul întări
rii întregii mișcări muncitorești 
internaționale. Orice încercare 
de a impune acestor partide și 
mișcări pozițiile unui partid sau 
stat, sau provenind dintr-un cen
tru, este în contradicție directă 
cu interesele dezvoltării socialis
mului și cu eforturile de instau
rare a unei păci trainice în lume. 
Situîndu-se consecvent pe po
ziția colaborării cu toate partide
le și mișcările pe baza egalității 
în drepturi, U.C.I. nu este de a- 
cord cu încercările avînd drept 
scop crearea unui nou centru in
ternațional care ar frîna dezvol
tarea revoluționară și ar împie
dica inițiativa creatoare a unor 
partide comuniste și mișcări pro
gresiste. învățămintele din tre
cut, îndeosebi experiența parti- 

I dului nostru, arată în mod sufi- 
i cient de clar consecințele nega- 
I tive ale unor asemenea relații în 

mișcarea muncitorească revolu
ționară internațională.

Vreau să subliniez că dezvol
tarea noastră socială internă, ri
dicarea nivelului de trai, îndeo
sebi succesele pe care le obți
nem în perfecționarea continuă 
a sistemului socialist bazat pe 
autoconducere, politica consec
ventă de egalitate în drepturi a 
popoarelor și întărirea unității 
comunității noastre socialiste re
prezintă contribuția noastră cea 
mai eficace la întărirea mișcării 
revoluționare și progresiste in
ternaționale.

Abordînd principalele aspecte 
ale dezvoltării interne a țării, 
președintele U.C.I. a arătat că 
este necesar să se acorde o a- 
tenție specială în cadrul lucrări
lor congresului problemelor eco
nomice. Ne aflăm în toiul apli
cării reformei economice și so
ciale, a spus I. B. Tito. Pînă în 
prezent, în înfăptuirea reformei 
s-au obținut rezultate bune, dar 
ele ar fi putut fi și mai mari,

dacă n-ar fi existat șovăieli șl 
chiar rezistențe din partea unor 
comuniști.

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

Prin dezvoltarea democrației 
socialiste nu s-au redus, ci, dim
potrivă, au sporit rolul și răs
punderea Uniunii Comuniștilor. 
Trebuie să ne opunem energic 
tuturor celor care în numele de
mocrației socialiste, încearcă să 
diminueze rolul ideologic și po
litic conducător al U.C.I., ca și 
tuturor celor care concep reor
ganizarea ca și cum U.C.I. ar 
trebui să devină un fel de club 
de discuții. Noi trebuie să întă
rim în rîndurile U.C.I. simțul 
răspunderii, atît al membrilor, cit 
și al organelor.

Referindu-se la faptul că în pe
rioada dintre congresele VIII și 
IX ale U.C.I. au fost înfăptuite 
schimbări profunde în sistemul 
social-economic și politic și s-a 
realizat un însemnat progres eco
nomic al țării, I. B. Tito a anali
zat problemele legate de trecerea 
treptată cu succes de la un mod 
extensiv de desfășurare a activită
ții economice la un mod intensiv 
și lupta eficientă împotriva ir 
ției, instabilității și creșterii prețu
rilor la produsele de bază. Pentru 
dezvoltarea economică din perioa
da trecută, a arătat vorbitorul, 
care a fost într-o oarecare măsură 
mai lentă, este caracteristic și 
esențial faptul că ea a fost reali
zată în condițiile unor profunde 
schimbări în ce privește calitatea 
activității economice, respectiv în 
condițiile mult mai complexe de 
desfășurare a unei activități eco
nomice mai rentabile, ale spori
rii productivității muncii, lărgi
rii sortimentelor și îmbunătățirii 
calității produselor, ale gradului 
mai mare de adaptare la cerin
țele pieței și ale reorientării spre 
noi produse de calitate. Aseme
nea procese reprezintă rezultatul 
faptului că organizațiile econo
mice au devenit mai autonome, 
ceea ce a stimulat inițiativa, mo
dernizarea și integrarea mai lar
gă în economic.

Tot ceea co am realizat pînă în 
prezent ne va permite să întă
rim și să dezvoltăm în continua
re cu succes economia noastră, 
să reducem diferențele în ce pri
vește gradul de dezvoltare al 
unor regiuni din țara noastră și 
să asigurăm ridicarea continuă a 
nivelului de trai.

în continuarea cuvîntării sale, 
I. B. Tito a spus : Orientîndu-ne 
spre economia bazată pe pro
ducția de mărfuri și spre nece
sitatea recunoașterii legilor pie
ței, noi nu am renunțat la pla
nificare, nici la intervenția so
cială, de la organele de bază ale 
autoconducerii pînă la cele mai 
înalte organe.

Abordînd problemele legate de 
evoluția relațiilor sociale, vor
bitorul a spus : Am realizat un 
important progres în dezvoltarea 
democrației socialiste. La noi 
domnește o atmosferă liberă în 
toate domeniile activității socia
le și ale creației. însă trebuie 
să spunem clar că democrația 
socialistă nu este și democrație 
pentru elementele antisocialiste. 
De asemenea, democrația socia
listă nu înseamnă că Uniunea 
Comuniștilor renunță la lupt3 
politico-ideologică. Dimpotrivă, 
cu cît democrația este mai dez
voltată, cu atît mai mult ar tre
bui să fie mai plină de conți
nut lupta politico-ideologică.

în încheierea cuvîntării sale, 
după ce a analizat viața internă 
a U.C.I. și unele probleme ale 
organizării conducerii superioare 
a Uniunii Comuniștilor, I. B. 
Tito a arătat că trebuie să fie 
creată o asemenea conducere 
colectivă a U.C.I. care să poată 
să-și îndeplinească cu succes în
datoririle și să poarte în comun 
răspunderea în fața Uniunii Co
muniștilor, în fața clasei mun
citoare și a popoarelor din Iu
goslavia.

a

Amerizarea lui „Apollo-9“
„Apollo-9" a amerizat joi, potrivit programului stabilit. La ora 

19,01 , (ora Bucureștiului) trei mari parașute colorate cu un dia
metru de 28 metri fiecare și-au făcut apariția pe cerul senin al 
Mării Caraibelor vestind apropierea momentului amerizării cap
sulei spațiale „Apollo-9" după un zbor de zece zile pe o orbită în 
jurul Pămîntului. In această zonă situată la 440 kilometri nord-est 
de Porto Rico se aflau nave pentru recuperare.

Cosmonauții James McDivitt, David Scoot și Russell Schweickart 
au fost ajutați să iasă din capsula susținută de flotoare și să se 
îmbarce într-nn elicopter sosit imediat la locul amerizării și care 
î-a depus apoi pe puntea port-avionului „Guadalcanal".

Schimbarea locului amerizării din zona Bermudelor bîntuită 
acum de furtună în zona Porto Rico a dus la prelungirea zborului 
cu 98 de minute, timp în care „Apollo-9“ a mai făcut o rotație în 
jurul Pămîntului.

între 11 și 13 martie 1969, 
avut loc la Stockholm prima se
siune a Comisiei mixte, consti
tuite conform acordului de coo
perare economică, industrială și 
tehnică, semnat între România și 
Suedia în anul trecut. Delegația 
română a fost condusă de 
Gheorghe Dobra, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale pen
tru colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică. Delegația sue
deză a fost condusă de G. Ry- 
ding, secretar general adjunct al 
Ministerului Afacerilor Externe.

Delegațiile și-au exprimat do
rința reciprocă de a dezvolta re
lațiile dintre cele două țări și de 
a încuraja și 
scop, diverse 
re în cadrul 
prilie 1968.

Trecînd în 
acordului în
economice și industriale, comisia 
mixtă a constatat că s-au făcut 
pași constructivi, ca rezultat al 
contactelor dintre întreprinderile 
industriale române și suedeze.

facilita, în acest 
forme de coopera- 
acordului din 9 a-

revistă îndeplinirea 
privința cooperării

întilniri ale delegației P.C.R.
BELGRAD 13. — Corespon

dentul Agerpres, 
peanu, transmite: în zilele de 
12 și 13 martie, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., care participă la lu
crările celui de-al IX-lea Con
gres al U.C.I., a avut întîlniri 
cu delegația P. C. din Spania, 
condusă de Antonio Mije, mem-

Nicolae Plo-

★

BELGRAD 13. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Mialko Todorovici, 
secretar al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., a oferit joi un 
prînz în cinstea delegației P.C.R., 
condusă de tovarășul Emil Bod
naraș, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., care ia 
parte la lucrările celui de-al 9-
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bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P. C. din Spa
nia, cu delegația Partidului Popu
lar Socialist din Mexic, condusă 
de Ecequiel Rodriguez Arcos, 
membru al conducerii P.P.S.M., 
și cu Manuel Sertorio, reprezen
tant al Juntei revoluționare a 
Frontului patriotic al eliberării 
naționale din Portugalia.

întîlnirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

★

lea Congres al U.C.I. Au parti
cipat Sreciko Bielici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., Drago Kunț, șeful sec
ției internaționale a C.C. al 
U.C.I., Iakșa Petrici, ambasado
rul R.S.F.I. la București, precum 
și Aurel Mălnășan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Belgrad. Prînzul s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărăj 
șească.
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