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UN NOU Șl DEOSEBIT MOMENT IN RELAȚIILE 
DE STRÎNSĂ Șl FRUCTUOASĂ COLABORARE 

DINTRE POPOARELE ROMÂN Șl MOZAMBICAN 

SEMNAREA DECLARAȚIEI 

SOLEMNE COMUNE ȘI 

A COMUNICATULUI COMUN

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Vineri','* au continuat lucrările 
celei de-a XlV-a sesiuni a ac
tualei legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Ședința se țleschide la ora 
9,30. Deputății și invitații salută 
cu Vii și îndelungi aplauze, la 
intrarea în sală, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe pre
ședintele Frontului de Eliberare 
din Mozambic, Samora Moises 
Machel, invitat să asiste la dez
baterile din înaltul for legisla
tiv al țării noastre.

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

Sirtt prezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș. Manea Mănescu. E- 
mil Bobti. Gheorghe Cioară. 
Lina Ciobanu. Emil Drăgănescu, 
.Tanos Fazekaș. Petre Lupu, 
Paul Niculescu. Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu. Leonte Ră- 
Utu, Virgil Trofin. Iosif Uglar. 
Jlie Verdeț, Vasile Vilcu, Ștefan 
Voitec.

Iau parte, de asemenea, mem
brii supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., precum și numeroși in
vitați — membri ai C.C. al 
P.C.R.. miniștri, reprezentanți 
ai oamenilor muncii, personali
tăți ale vieții științifice și cul
turale. conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
ziariști români și corespondenți 
ai presei străine.

La lucrări asistă membrii de
legației Frontului de Eliberare 
din Mozambic.

Sint de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Luînd cuvîntul în deschiderea 
ședinței, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Nicolae Gio- 
san. a spus :

îmi revine cinstea de a saluta 
cu deosebită căldură, în numele 
Marii Adunări Naționale, pre
zența la lucrările de astăzi ale 
sesiunii noastre a delegației 

Frontului de Eliberare din 
Mozambic, condusă de președin
tele Samora Machel, care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
face o vizită de prietenie în 
România. (Aplauze ’ puternice)'. ' 

Personalitatea dumneavoastră 
proeminentă, munca și lupta în 
fruntea Frontului de Eliberare 
din Mozambic, stimate tovarășe 
președinte, sînt bine cunoscute 
de poporul nostru, care urmă
rește cu viu interes și sprijină, 
acum ca și în trecut. cauza 
dreaptă a poporului mozambir 
can. Salutăm cu multă bucurie 
și satisfacție victoriile obținute 
de Frontul de Eliberare din Mo
zambic în lupta pentru abolirea 
orinduirii coloniale, pentru cu
cerirea independenței și suvera
nității naționale, pentru ca po
porul mozambican să fie liber, 
și să trăiască în libertate, stă- 
pîn pe propriul său destin. în
tregul nostru popor dă o înaltă 
apreciere contribuției pe care 
poporul dumneavoastră, sub 
conducerea FRELIMO, a adus-o 
și o aduce la lupta popoarelor 
împotriva dominației imperia
liste, a colonialismului și neo- 
coloniaiismului, pentru instaura
rea pe planeta noastră a unor 
relații noi între state, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Stimați oaspeți,
Vizita dumneavoastră, prima 

pe care o întreprindeți după 
constituirea Guvernului de tran
ziție, constituie un nou și deo
sebit moment în relațiile de 
strînsă și fructuoasă colaborare 
stabilite între popoarele și țări
le noastre.

Vă adresăm felicitări căl
duroase pentru deosebitul suc
ces pe care l-ați obținut prin 
crearea Guvernului de tranziție, 
etapă de importanță istorică pe 
calea dezvoltării luptei revolu
ționare, eliberatoare a poporului 
din Mozambic sub conducerea 
FRELIMO, pentru obținerea in

dependenței și suveranității de
pline a țării. (Aplauze puter
nice).

Sîntem convinși că întrevede
rile și convorbirile avute cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
consolidind legăturile îndelun
gate statornicite între partidele 
și țările noastre, vor inaugura 
o etapă nouă in cronica relații
lor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele și țările noas
tre. dintre Partidul Comunist 
Român și Frontul de Eliberare 
din Mozambic.

Prezența dumneavoastră în 
incinta Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste Româ
nia oferă ^parlamentarilor ro
mâni prilejul de a da glas și 
cu această ocazie solidarității 
militante a întregii națiuni so-
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cialisle române față de cauza 
nobilă a luptei pline de eroism 
încununate de victorii remar
cabile ale poporului din Mozam
bic. Vă asigurăm că poporul 
nostru este animat de dorința 
și voința sinceră de a acționa 
in continuare' cu fermitate și 
consecvență pentru dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor de co
laborare multilaterală dintre ce
le două țări. în folosul ambelor 
noastre popoare, al progresului 
economic și social, al luptei an- 
trimperialiste, pentru instaura
rea unei noi ordini politice și e- 
conomice internaționale, pentru 
pace și securitate în întreaga 
lume.

Cu aceste sentimente vă rog 
să-mi permiteți să invit pe pre
ședintele FRELIMO, Samora 
Machel, să ia cuvîntul. in fața

(Continuare în pag. a Il-a)

Vineri la prînz a avut loc, la 
Palatul Consiliului de Stat, ce
remonia semnării Declarației so
lemne comune și a. Comunicatu
lui Comun cu privire la vizita 
oficială de prietenie în Republi
ca Socialistă România a unei 
delegații a Frontului de Elibe
rare din Mozambic și a Guver
nului de tranziție din Mozambic.

Documentele au fost, semnate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Samora Machel, pre- 
ședitele Frontului de Eliberare 
din Mozambic.

La ceremonie au asistat tova
rășii Emil Bodnaraș. Ștefan 
Voitec, Manea Mănescu, Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Emil 
Drăgănescu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Iosif Uglar, Uie Verdeț, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Mihai Marinescu, George Maco-

TOASTUL PREȘEDINTELUI TOASTIJI. PREȘEDINTELUI
NICOLAE

Tovarășe președinte al FRE
LIMO, Saniora Machel,

Tovarăși și prieteni,
Doresc să exprim satisfacția 

conducerii noastre de partid și 
de stat, a mea personal pentru 
vizita pe care delegația FRE
LIMO — aș putea s-o numesc 
delegația de partid și guverna
mentală din Mozambic — o face 
în România. Este, intr-adevăr, 
prima vizită pe care o delega
ție la acest nivel, condusă de 
președintele Frontului de Elibe
rare din Mozambic, o face în 
România după obținerea victo
riei în lupta pentru cucerirea 
independenței naționale și for
marea Guvernului de tranziție.

Aș dori să vă urez încă o dată 
bun venit în România, să vă 
adresez cu acest prilej cele mai 
calde felicitări dumneavoastră, 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic, întregului popor mo
zambican pentru succesul ob
ținut în lupta sa îndelungată. 
Acest succes, care a deschis o 
pagină nouă in istoria poporu
lui mozambican, creează con
dițiile pentru dezvoltarea sa e- 
conomico-socială independentă, 

vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Petre Dănică, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., membri ai 
guvernului.

Au fost prezenți membrii de
legației FRELIMO : Jorge Re
belă, membru al Comitetului 
Central și al Comitetului Execu
tiv al FRELIMO. Xavfer Bap
tista Sulila, membru al. C.C. al 
FRELIMO și al Conducerii Co
misiei militare mixte, din Mo
zambic, Mario Măchungo. mi
nistrul coordonării economice în 
Guvernul de tranziție. Graca 
Simbini, ministru secretar de 
stat cu problemele educației și 
culturii in Guvernul de tranzi
ție, Salvador Ntumuke. coman
dant militar al regiunii Namno- 
la, Maria da Luz Guebuza. Ho- 
norata Simao, Alice Chongo, 
reprezentante ale Organizației 
de femei din Mozambic., Sergio 
Vieira, Fernando Honwana și 
Daniel Maquinasse, membri, ai 
FRELIMO.

După semnare, tovarășul

CEAUȘESCU
pentru edificarea unei vieți noi, 
libere și fericite.

In cursul vizitei pe care . ați 
făcut-o in aceste zile in , Româ
nia —‘ pe care dumneavoastră 
și alți tovarăși din delegație- ați 
mai vizitat-o și altă dată, avind 
prilejul să cunoașteți cite ceva 
din ’preocupările și realizările 
poporului : român — ați putut 
constata progresele obținute sub 
conducerea partidului comunist, 
în edificarea societății socialis
te în patria noastră.

Ceea ce a realizat poporul ro
mân demonstrează posibilitățile 
pe care le are fiecare popor cate 
se eliberează de sub dominația 
străină și trece la făurirea noii 
orinduiri — de a realiza într-o 
perioadă relativ seurtă transfor
marea radicală a societății. Iată 
de ce avem convingerea — ba- 
zindu-ne pe experiența luptei 
partidului și poporului nostru — 
că și poporul mozambican, sub 
conducerea Frontului de Elibe
rare din Mozambic, va putea 
obține, într-o perioadă scurtă, 
mari succese în edificarea vieții 
noi, in consolidarea independen-

’ (Continuare îii pag. a V-a) 

Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Samora Machel s-au îmbrățișat, 
s-au felicitat reciproc pentru în
cheierea acestor importante do
cumente, care, sintetizînd rezul
tatele vizitei și ale convorbirilor 
pe care delegația mozambicană 
le-a avut în România, exprimă 
hotărirea Partidului Comunist 
Român și a FRELIMO, a Româ
niei socialiste și a Mozambicu- 
lui, de a amplifica și adinei re
lațiile lor de colaborare și coope
rare fructuoasă în diferite dome
nii de activitate. în folosul am
belor partide, țări și popoare, 
de a milita împreună pentru 
statornicirea în viața internațio
nală a unei noi ordini economi
ce și politice, de a-și aduce în
tregul sprijin la lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului. la edifica
rea unei lumi a păcii și progre
sului.

..Sper, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că prin aces
te documente am pus bazele u-

SAMORA MACHEL
Tovarășe și prietene Ceaușescu, 
Tovarăși și prieteni,

Pornind, de la ambianța de - 
aici, care este bună, călduroasă, 
voi ăpuiie, tovarăși și prieteni 
membri ai conducerii Partidului 
Comunist Român, tovarăși și 
prieteni membri ai guvernului, 
referindu-mă la tovarășul 
Ceau$escuf că relațiile pe care' 
noi le-am'dezvoltat au pornit de. 
la raporturile politice și de la 
poziții politice, stabilite la nive
lul partidelor noastre, la nive
lul ideilor. Iar aceste idei, aces
te concepții politice s-au ampli
ficat, transformindu-se în rela
ții umane.

în această ordine de idei, vor-' 
bitorul a elogiat personalitatea, 
secretarului general al Partidu-. 
lui Comunist Român. Privindu-I 
pe tovarășul Ceaușescu — a spus 
el — îl văd ca pe un frate cu 
o bogată experiență, ca pe omul 
politic care conduce destinele 
națiunii sale și, în același timp, 
ca pe un om politic de talie in
ternațională. Această apreciere 
este cu atît mai mult întărită de 
pozițiile pe care dinsul le adop
tă, poziții care reprezintă inte

nei colaborări în noile condiții 
ale dezvoltării economico-socia- 
le independente a Mozambicu- 
lui".

La rindul său. tovarășul Samo
ra Machel a spus : ..Sintem 
siguri că ceea ce am făcut noi 
aici constituie o piatră unghiu
lară pentru viitorul cooperării 
care deja există intre noi. Pre
zența noastră aici nu face decit 
să consolideze acest lucru".

După solemnitatea semnării 
documentelor oficiale româno- 
mozambicane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reținut la dejun pe 
tovarășul Samora Machel.

Au participat persoanele ofi
ciale române și mozambicane 
prezente la ceremonia semnării 
documentelor.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cal
dă. prietenească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Samora Machel au rostit toasturi.

(Agerpres)

gral convingerile sale intime de 
om politic, de comunist și condu
cător al unei țări socialiste. 
Ele reprezintă, totodată, convin
gerile Partidului Comunist Ro
mân. aspirațiile poporului român 
de a-și avea propria personali
tate. propria identitate. Doresc 
să afirm și cu acest prilej că 
afeeasta este și politica FRELIMO, 
este și dorința poporului mozam
bican de a-și avea propria per
sonalitate și identitate, de a 
munci pentru realizarea dorințe
lor sale și aspirațiilor de progres 
economic și social.

în continuare. vorbitorul a 
evocat relațiile de solidaritate 
militantă dintre cele două parti
de și popoare, de colaborare fră
țească. încă de Ia primele con
tacte cu Partidul Comunist Ro
mân ne-am dat seama de iden
titatea noastră asupra principii
lor universale, revoluționare — 
ale neamestecului în treburile 
interne, egalității. Am căzut de 
acord că este dreptul popoarelor 
de a fi stăpine pe propriul des
tin, de a-și rezolva fără nici un 
amestec propriile probleme, că

(Continuare în pag. a V-a)

nn cronica Întrecerii socialiste

• LA ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROPUTERE" DIN 
CRAIOVA se înregistrează 
în aceste zile de sfîfșit de 
an,' adevărate recorduri de 
producție. Hotărîți să recupe
reze integral răminerile in 
urmă din prima, jumătate a 
anului, muncitorii și tehnicie
nii întreprinderii lucrează cu 
eforturi sporite pentru că 
în bilanțul acestui,an să con
semneze realizarea integrală 
a principalilor indicatori ai 
planului economic. La Fabri
ca de mașini electrice rotati

• ILFOVUL ESTE AL 28-LEA JUDEȚ care a anunțat, pînă 
la această dată, realizarea sarcinilor de plan la producția 
globală industrială pe cei patru ani ai actualului cincinal. 
Pînă la sfirșitul anului, oamenii ipuncii din acest județ vor 
obține o producție industrială suplimentară in valoare de 
circa 200 milioane lei.

O contribuție importantă la obținerea acestor succese au 
adus-o fabricile de nutrețuri combinate Oltenița. Periș, Cre- 
vedia și Baza județeană de aprovizionare tehnic'o-materială 
care și-au onorat obligațiile de plan pe întregul cincinal. Alte 
unități economice cum sint filatura Oltenița, Întreprinderea 
de ambalaje și piese de schimb pentru industria alimentară 
Buftea. întreprinderea poduri din beton Giurgiu, întreprin
derea laptelui* au realizat planul pe primii patru ani ai cinci
nalului cu 2 pină la 6 luni mai devreme.

e 25 DE ÎNTREPRINDERI 
DIN RAMURA MATERIA
LELOR DE CONSTRUCȚII 
încheie cu succese, deosebite 
acest an. Devansarea sarcini
lor s-a concretizat in obți
nerea unei producții supli
mentare în valoare de 29 mi
lioane lei. Plăcile de faianță 

ve, de exemplu, unde nive
lul realizărilor din primele 
20 de zile ale lunii decern-' 
brie întrece cu aproape 20 la 
sută producția fizică zilnică 
din primele 11 luni ale anu
lui, s-a recuperat mai mult 
de patru cincimi din restan
țe- și s-au creat' condiții ca 
pînă la sfirșitul anului să se 
realizeze în plus 500 motoare 
electrice. Pe aceeași linie se 
înscriu și rezultatele obținu
te la fabrica de transfor
matoare mari, la aparataj și 
locomotive.

și.majolică, obiectele sanita
re, plăcile din azbociment, 
panourile din beton, tuburile 
din beton armat și blocurile 
din zidărie livrate în plus 
față de plan echivalează cu 
necesarul de materiale pen
tru 400 de apartamente.
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LUCRĂRILE SESIUNI! MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Legea cu privire la modificarea unor articole

modificarea unor articole din Constituție, 
proiectul legii electorale și proiectul

din Constituția Republicii Socialiste România

de Lege privind modificarea unor articole 
din legea consiliilor populare

prezentată de tovarășul EMIL BODNARAȘ,
vicepreședinte al Consiliului de Stat

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați,

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
vă prezint cîteva considerațiuni 
referitoare la proiectul de Lege 
privind modificarea unor arti
cole din Constituție, proiectul 
Legii electorale, cît și la proiec
tul de Lege privind modificarea 
unor articole din Legea consi
liilor populare.

în Raportul prezentat la cel 
de-al XI-lea Congres al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
arăta că în înfăptuirea procesu
lui dezvoltării continue a demo
crației socialiste „vom acționa cu 
toată hotărirea pentru perfecțio
narea continuă a activității Marii 
Adunări Naționale, pentru creș
terea răspunderii deputaților în 
fața alegătorilor, a întregului 
popor, aceasta fiind o latură 
deosebit de importantă a lărgirii 
democrației noastre socialiste... 
Sintem ferm hotărîțl să asigu
răm și în viitor cadrul organi
zatoric cel mai adecvat, condi
țiile cele mai propice pentru 
participarea amplă și efectivă a 
poporului la adoptarea hotărîri- 
lor care privesc bunul mers al 
țării".

Din preocupările legate de în
făptuirea acestor obiective, apro
bate de Congresul al XI-lea al 
partidului, au rezultat unele 
propuneri de îmbunătățire a re
glementărilor. în vigoare, propu
neri care sînt cuprinse în 
iectele de legi menționate 
Înainte.

Astfel, prin propunerea
modificare a art. 25 din Consti
tuție și prin prevederea cores
punzătoare din proiectul Legii 
electorale sînt definite rolul și 
poziția Frontului Unității Socia
liste în sistemul democrației 
noastre socialiste și în depune
rea de candidaturi pentru Ma-

pro- 
mai

de

rea Adunare Națională și con
siliile populare. în felul acesta, 
Frontul Unității Socialiste, cel 
mai larg organism politic per
manent. sub conducerea Parti
dului Comunist Român, iși rea
lizează mai. bine funcțiile pre
văzute în statutul său, privind 
organizarea participării poporu
lui la conducerea tuturor dome
niilor de activitate.

Pentru a asigura această par
ticipare la un nivel calitativ su
perior, în concordanță cu exi
gențele în continuă creștere ale 
dezvoltării societății noastre — 
în intensitatea unui ritm sus
ținut —, precum și pentru asi
gurarea unei mai mari operati
vități în soluționarea proble
melor ce le sînt supuse, se pro
pune ca organele alese, în frun
te cu organul suprem legiuitor 
— Marea Adunare Națională — 
să-și adapteze, în mod corespun
zător, componența, în sensul re
ducerii numărului lor de mem
bri. Astfel, pentru Marea Adu
nare Națională se propune, o 
componență de 349 de deputați.

Pentru aceleași rațiuni se 
propune modificarea prevederi
lor din Constituție privind sta
bilirea componenței și număru
lui de membri ai Consiliului de 
Stat.

în concordanță cu aceste prin
cipii călăuzitoare, proiectul Le
gii electorale propune reduce
rea și a numărului de membri 
ai consiliilor populare. în strînsă 
legătură cu aceste prevederi, 
se propune ca, la consiliile 
populare orășenești și comuna
le, care vor avea un număr re
lativ restrîns de membri, în lo
cul actualelor comitete execu
tive, să fie alese birouri execu
tive.

în vederea asigurării unei 
participări cît mai largi a oame
nilor muncii la conducerea tre
burilor obștești se propune ca 
pentru consiliile populare muni
cipale, ale sectoarelor munici
piului București, ale orașelor și 
comunelor, durata mandatului

să fie stabilită la 2 ani și jumă
tate, în loc de cinci ani.

Tovarășe și tovarăși deputați.
Proiectul Legii electorale, prin 

întregul său conținut, dă expre
sie principiilor înscrise in Con
stituție, potrivit cărora dreptu
rile electorale, întemeiate pe 
deplina egalitate a cetățenilor, 
fără deosebire de rasă, naționa
litate, sex sau religie, consti
tuie manifestarea puterii unice 
și suverane a poporului, a par
ticipării nemijlocite a maselor 
la conducerea societății.

în deplin acord cu aceste 
principii, în proiectul de lege 
se prevede posibilitatea depune
rii mai multor candidaturi pen
tru un loc de deputat. Se va da 
astfel cetățenilor posibilitatea 
să aleagă în organele puterii 
de stat pe acei candidați care 
întrunesc cele mai bune condi- 
țiuni, necesare pentru aducerea 
la îndeplinire a mandatului de 
răspundere încredințat de popor.

în proiectul Legii electorale 
este reglementată procedura de 
revocare a deputaților, propu- 
nîndu-se ca hotărirea de revo
care să fie adoptată, după caz, 
de. Marea Adunare Națională, 
respectiv ' 
pe baza propunerilor 
Unității Socialiste, 
discutate în prealabil, 
nările cu alegătorii.

în ceea ce privește 
rea alegerilor, alcătuirea 
cumscripțiilor electorale, 
nizarea comisiilor electorale, "se 
menține, în general, sistemul 
existent, cu unele propuneri de 
simplificare.

Tovarășe și tovarăși deputați, 
Avînd convingerea că proiec

tele de legi prezentate vor con
stitui cadrul politico-juridic po
trivit pentru perfecționarea acti
vității organelor alese și a sis
temului nostru electoral, vă ru
găm ca, prin votul dumneavoas
tră, să le învestiți cu putere de 
lege.

In temeiul art. 43 pct. 1 din 
Constituția Republicii Socialiste 
România, Marea Adunare Na
țională a Republicii Socialiste 
România adoptă prezenta lege.

Art. I. Art. 25 alineatele 4 și 
5, art. 44 alineatul 3, art. 45, art. 
46 alineatul 1 și art. 67 din Con
stituția Republicii Socialiste 
România se modifică și vor 
avea următorul cuprins :

1. Art. 25 alineatele 4 și 5 : 
„Dreptul de a depune candida
turi aparține Frontului Unității 
Socialiste, cel mai larg organism 
politic permanent, revoluționar, 
democratic, cu caracter reprezen
tativ, care constituie cadrul orga
nizatoric de unire, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, a forțelor politice și so
ciale ale națiunii noastre so
cialiste, a tuturor organizațiilor 
de masă și obștești, pentru par
ticiparea întregului popor la 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului.

la conducerea tuturor domenii
lor de activitate.

Alegătorii au dreptul de a . 
revoca oricînd pe deputat po
trivit procedurii prevăzute de 
lege".

2. Art. 44 alineatul 3 : „Marea 
Adunare Națională este alcătui
tă din 349 de deputați".

3. „Art. 45. Marea Adunare 
Națională se alege pentru o le
gislatură de 5 ani. Mandatul 
Marii Adunări Naționale nu 
poate înceta înainte de încheie
rea legislaturii pentru care a 
fost aleasă. Mandatul încetează 
la data efectuării alegerilor pen
tru noua Mare Adunare Națio- . 
nală.

în cazul cînd constată exis
tența unor împrejurări care fac 
imposibilă efectuarea alegerilor, 
Marea Adunare Națională poate 
hotărî prelungirea mandatului 
său pe durata acestor împreju
rări".

4. Art. 46 alineatul 1 : „Alege
rile pentru Marea Adunare Na

țională au loc în una din zilele 
nelucrătoare ale lunii martie a 
anului în care se încheie legis
latura precedentă. în cazul pre
văzut la art. 45 alineatul 3, ale
gerile au loc in decurs de două 
luni de la expirarea termenului 
pentru care a fost prelungit 
mandatul Marii Adunări Na
ționale".

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

Art. II. Denumirea de „Pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri" din Constituție, din legi și 
din alte acte, se înlocuiește cu 
aceea de „Prim-ministru", iar 
denumirea de „Vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri", cu 
aceea de „Viceprim-ministru".

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

1. Art. 80 alineatul 1 : „Con
siliul de Miniștri se compune 
din : primul ministru, viceprim-

miniștrii, miniștrii, miniștrii-se- 
cretari de stat, precum și pre
ședinții altor organe centrale ale 
administrației de stat prevăzuți 
prin lege".

2. Art. 88 alineatele 3 și 4 : 
„Durata mandatului consiliilor 
populare județene și al munici
piului București este de 5 ani, 
iar al consiliilor populare mu
nicipale, ale sectoarelor munici- 
cipiului București, orășenești și 
comunale este de doi ani și ju
mătate.

Data alegerilor pentru consi
liile populare se stabilește po
trivit legii".

3. „Art. 96. Consiliile popu
lare județene, al municipiului 
București, ale sectoarelor aces
tuia, precum și cele ale muni
cipiilor aleg comitete executive, 
iar consiliile populare ale orașe
lor și comunelor aleg birouri 
executive.

Comitetul executiv sau biroul 
executiv este ales dintre depu
tății consiliului popular la pri-

ma sesiune după alegeri, pe 
durata mandatului 
siliu.

După expirarea 
consiliului popular, 
xecutiv sau, după 
executiv continuă să funcțione
ze pînă la alegerea noului co
mitet sau birou executiv".

4. „Art. 97. Comitetul execu
tiv sau biroul executiv al con
siliului 
potrivit 
unul sau 
ședinți și

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

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

acelui con-

mandatului 
comitetul e- 
caz, biroul

popular este alcătuit, 
legii, din președinte, 

mal mulți vicepre- 
alți membri".

Legea cu privire la modificarea unor articole
din Legea nr. 57 
și funcționare

din 1968 de organizare
a consi liilor populare

de consiliul popular, 
Frontului 
propuneri 

în adu-
organiza- 

cir- 
orga-

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege,

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

1. Art. 11 : „Consiliile popu
lare județene, al municipiului 
București, ale sectoarelor aces
tuia, precum și cele ale muni
cipiilor aleg comitete executive, 
iar consiliile populare ale orașe
lor și comunelor aleg birouri 
executive.

Comitetele executive sau, după 
caz, birourile executive alese 
dintre deputății consiliilor popu
lare respective sînt organe lo
cale ale administrației de stat în

unitățile administrativ-teritoria- 
le în care funcționează".

2. Art. 21 : „Durata mandatu
lui consiliilor populare județe
ne și al municipiului București 
este de cinci ani, iar al consilii
lor populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului Bucu
rești, orășenești și comunale 
este de doi ani și jumătate.

Mandatul încetează la data 
efectuării alegerilor pentru noul 
consiliu popular",

3. Art. 22 alineatul 6 : „După 
validarea mandatului consiliul 
popular alege dintre deputați 
comitetul executiv sau, după caz, 
biroul executiv. Alegerea șe 
face pe funcții".

4. Titlul capitolului VI: „Co
mitetele executive și birourile 
executive ale consiliilor popu
lare".

5. Art. 41 : „Comitetele execu
tive sau, după caz, birourile e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare sînt alese pe întreaga du
rată a mandatului consiliilor 
populare. După încetarea man
datului consiliului popular,' co
mitetul executiv sau, după caz. 
biroul executiv continuă să func
ționeze pînă la alegerea noului 
comitet sau birou executiv".

6. Art. 42 : „Comitetele exe
cutive sau, după caz, birourile 
executive ale consiliilor popu
lare se compun din președinte, 
unul sau mai mulți vicepre
ședinți, dintre care unul poate 
fi prim-vicepreședinte, și 
alți membri. Numărul total 
membrilor comitetelor sau 
rourilor executive, precum 
numărul vicepreședinților, pen
tru fiecare categorie de consilii

din 
al 

bi- '
Și

populare, se stabilesc 
creț al Consiliului de

Comitetul executiv 
caz, biroul executiv al consiliu
lui popular are un secretar, care 
este funcționar de stat. Secre
tarul comitetului sau biroului 
executiv este numit de consiliul 
popular, cu acordul organului 
administrației de stat ierarhie 
superior comitetului sau birou
lui executiv".

7. Art. 43 : „Președinții co
mitetelor executive ale consilii
lor populare municipale și pre
ședinții birourilor executive ale 
consiliilor populare orășenești 
șj,, comunale, sînt, în același timp, 
primarii municipiilor, orașelor 
și comunelor".

Art. II. Denumirea de „comi
tet executiv al consiliului popu-

prin de- 
Stat.
sau, după

Iar orășenesc sau comunal" din 
Legea nr, 57/1968 de organizare 
și funcționare a consiliilor popu
lare, din alte legi, precum și 
din orice alte acte, se înlocuieș
te cu aceea de „birou executiv 
al consiliului popular orășenesc 
sau comunal".

Prevederile- privind comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare din art. 12—15, art. 22—26, 
art. 28, art. 30,31, art. 33, art. 
36—39, art. 44—46, art. 49—52, 
art. 55, art. 66, art. 68—70 din 
Legea nr. 57/1968, de organizare 
și funcționare a consiliilor popu
lare, se aplică în mod corespun
zător și birourilor executive ale 
consiliilor populare.

Art. III. Art. 20 și art. 48 din 
Legea nr. 57/1968 de organizare 
și funcționare a consiliilor popu
lare, se abrogă.

Expunerea la proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere de lege

emise de Consiliul de Stat
prezentată de tovarășul CONSTANTIN STĂTESCU,

secretarul Consiliului de Stat

Raportul comisiilor permanente
prezentat de deputatul TRAIAN IONAȘCU

ce se aduc Constituției și Legii 
electorale.

în lumina acestor considera- 
țiuni, și apreciind prevederile 
proiectelor de legi ca o însem
nată contribuție la perfecționa
rea activității organelor statu
lui. la lărgirea democrației so
cialiste, comisiile avizează fa
vorabil, în unanimitate, proiec-

tul de Lege cu privire la modi
ficarea unor articole din Con
stituția Republicii Socialiste 
România, proiectul Legii electo
rale și proiectul de Lege pentru 
modificarea unor
Legea consiliilor populare, ru- 
gîndu-vă să le 
forma în care vă 
șate.

articole din
adoptați, in 
sint infăți-

Din împuternicirea Consiliului 
de Stat, vă prezint spre adop
tare, ca legi, decretele conținind 
norme cu putere de lege emise, 
în conformitate cu prevederile 
Constituției, după sesiunea a 
XU-a a Marii Adunări " ' 
nale.

Avînd in vedere locul 
bit de important pe care 
pă sistemul energetic național 
în dezvoltarea economico-socială 
a țării, precum și sarcinile sta
bilite de conducerea de partid 
și de stat cu privire la întărirea 
ordinii, disciplinei și a răspun
derii în îndeplinirea îndatoriri
lor de către personalul de ex
ploatare, întreținere și reparații, 
pentru creșterea siguranței în 
funcționare a instalațiilor elec
trice și termice, prin Decretul 
nr. 202/1974 a fost adoptat Sta
tutul privind funcționarea Sis
temului energetic național și 
disciplina lucrătorilor din acest 
sistem.

în domeniul agriculturii, prin 
Decretul nr. 224/1974 s-a pre
văzut ca reglementările privind 
majorarea venitului garantat ce 
se asigură membrilor Cooperati
velor agricole de producție, să 
se aplice, deopotrivă, și mem
brilor cooperatori care lucrează 
într-o altă cooperativă decît a- 
ceea ai cărei membri sint, pre
cum și persoanelor care, nea- 
vînd calitatea de cooperatori, 
lucrează, ca muncitori, in coope
rativele agricole de producție. 
S-a prevăzut, de asemenea, ca 
reglementarea menționată să 
fie extinsă și la asociațiile eco
nomice intercooperatiste agro
zootehnice.

în domeniul financiar-bancar 
au fost emise Decretul nr. 
184/1974 cu privire la prima va
lutară care se aplică la cumpă
rarea și vînzarea valutelor pen
tru operațiuni necomerciale, pre
cum și Decretul nr. 220/1974 pri
vind regimul sumelor stabilite 
ca disponibile de către organele 
de control financiar, la unitățile 
socialiste de stat.

în domeniul vamal, menționăm 
Decretul nr. 221/1974 prin care 
a fost reglementat regimul scoa
terii din țară, de către persoa
nele fizice, a unor produse ali
mentare.

în scopul sprijinirii cetățeni
lor care doresc să-și cumpere 
locuințele proprietate de stat, 
pe care le dețin cu chirie, prin 
Decretul nr. 205/1974 au fost re
duse dobtnzile la sumele împru
mutate de Casa de Economii și 
Consemnațiuni pentru constitui
rea avansurilor, creîndu-se, tot
odată, înlesniri în ce privește

Națio-

deose- 
il ocu-

termenele de rambursare a a- 
cestor sume.

Prin Decretul nr. 175/1974 a 
fost stabilit regimul construirii, 
vînzării și reparării de locuințe 
și case de odihnă, cu plata în 
valută, pentru persoanele care 
nu au cetățenia 
care domiciliază sau 
stabilească domiciliul 
nia.

în scopul asigurării 
diții de locuit cît mai 
zătoare pentru cetățenii străini 
aflați temporar în țara noastră, 
prin Decretul nr. 225/1974 s-a 
stabilit ca aceștia să fie cazați 
numai in hoteluri, moteluri, 
campinguri și alte suprafețe din 
fondul locativ administrat de 
organizațiile socialiste.

In cadrul acțiunii de proteja
re a bunurilor care fac parte 
din patrimoniul național, prin 
Decretul nr. 206/1974 au fost a- 
duse unele modificări regle
mentărilor în vigoare privind 
fondul arhivistic național, spre 
a se asigura o mai bună con
servare și valorificare științi
fică a documentelor care fac 
parte din acest fond.

în continuarea preocupărilor 
privind stabilirea unor structuri 
organizatorice și funcționale a- 
decvate, Consiliul de Stat a a- 
doptat decretele nr. 209 și 
210/1974, pentru îmbunătățirea 
activității de cercetare și pro
iectare în industria construc
toare de mașini și în industria 
extractivă, precum și decretele 
nr. 189 și 226/1974 prin care au 
fost aduse unele modificări nor
melor unitare de structură pen
tru instituțiile cultural-educa
tive și instituțiile de învățămint.

în cadrul prevederilor Codului 
muncii, prin Decretul nr. 228/1974 
au fost stabilite reglementări 
privind organizarea programu
lui de lucru în unitățile de avia
ție civilă.

în domeniul justiției 
emise : 
privind 
specializate, maritime și 
viale, la unele instanțe judecă
torești și unități de procuratură; 
Decretul nr. 204/1974 prin care 
au fost aduse unele îmbunătă
țiri structurii organizatorice a 
Tribunalului Suprim ; Decretul 
nr. 174/1974 prin care au fost 
aduse îmbunătățiri procedurii, 
de judecare a divorțurilor.

Acțiunea de reexaminare a le
gislației, în vederea simplificării 
acesteia și înlăturarea reglemen
tărilor depășite, începută prin 
emiterea, în anul 1973, a Decre
tului nr. 691 care a abrogat un 
număr de 1 100 acte normative, 
a continuat cu adoptarea Decre-

română, dar 
vor să-și 
în, Româ-
unor con- 
coresp un

Decretul nr. 
înființarea de

au fost 
203/1974 

secții 
flu-

tului nr. 211/1974, prin care s-au 
abrogat alte 1288 acte norma
tive — legi, decrete, hotăriri și 
dispoziții ale Consiliului de Mi
niștri depășite.

Toate decretele prezentate au 
fost avizate favorabil, în stadiul 
de proiect, de comisiile perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale și de Consiliul Legislativ.

Vă rugăm ca, avînd în vedere 
temeiurile care au determinat 
emiterea acestor decrete, pre
cum și eficiența aplicării norme
lor ce le conțin în practioa vie
ții sociale și de stat, să hotărîțl 
adoptarea lor ca legi, în con
formitate cu art. 64 pct. 2 din 
Constituție.

Comisia juridică și Comisia 
pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat au examinat 
și discutat proiectul de Lege cu 
privire la modificarea unor ar
ticole din Constituția Republicii 
Socialiste România, proiectul 
de Lege electorală și proiectul 
Legii privind modificarea Legii 
consiliilor populare.

Comisiile au constatat că prin
cipalele prevederi ale proiectu
lui de Lege cu privire la modi
ficarea Constituției constituie 
expresia juridică a continuei 
perfecționări a organizării sta
tului socialist român, a necon
tenitei lărgiri și adinciri a de
mocrației noastre socialiste, po
trivit directivelor cuprinse în 
Programul Partidului Comunist. 
Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism, exprimat 
strălucit de tovarășul 
Ceaușescu.

în acest context, se 
prevederea

atît dc 
Nicolac

_________ _ .. înscrie 
prevederea din proiectul de 
lege prin care se consacră rolul 
Frontului Unității Socialiste — 
cel mai larg organism politic 
permanent, revoluționar, demo-

cratic, cu caracter reprezentativ 
— în organizarea, sub conduce
rea înțeleaptă a P.C.R., a de
punerii propunerilor de candi
daturi de deputați pentru Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare, ca și. la revocarea de- 
putaților, la organizarea campa
niilor electorale și a participă-. 
rii cetățenilor la desfășurarea 
alegerilor.

Tot în acest context, se în
scrie stabilirea componenței 
Marii Adunări Naționale la 349 
deputați, ca și a datei la care 
încetează mandatul său, adică. 
data efectuării alegerilor pentru 
noua Mare Adunare Națională, 
această dată fiind întotdeauna 
o zi nelucrătoare din luna mar
tie a anului în care se încheie 
legislatura ce încetează.

în același spirit judicios, sînt 
prevăzute duratele mandatelor 
diferitelor categorii de organe 
ale puterii de stat.

Pe de altă parte, dînd expresie 
deplină prevederilor Constitu
ției privitoare la sistemul nos
tru electoral, proiectul Legii e- 
lectorale cuprinde prevederile 
corespunzătoare care decurg din 
rolul ce revine Frontului Uni-

tății Socialiste în depunerea 
candidaturilor de deputați și în 
organizarea și desfășurarea a- 
legerilor.

Tot astfel, proiectul cuprinde, 
pe lingă prevederile judicioase 
referitoare la circumscripțiile e- 
lectorale pentru Marea Adunare 
Națională stabilite prin modi
ficările Constituției, dispozițiile 
privitoare la circumscripțiile e- 
lectorale pentru diferitele cate
gorii de consilii populare, re
duse ca număr, pentru a se a- 
sigura o mai bună funcționare 
a acestor organe locale.

De asemenea, proiectul cu
prinde prevederi corespunzătoa
re referitoare la posibilitatea 
depunerii mai multor candi
daturi pentru ur loc de depu
tat, cît și cu privire la proce
dura retragerii mandatului de 
deputat, care se poate realiza, 
la cererea Frontului Unității So
cialiste, după caz, de către Ma
rea Adunare Națională sau de 
către consiliul popular.

în sfîrșit, proiectul privind 
modificarea unor articole din 
Legea consiliilor populare reali
zează adaptarea corespunzătoa
re a acestei legi la modificările

Raportul Comisiei juridice
prezentat de deputatul 

GHEORGHE TUDOR

Comisia juridică a Marii A- 
dunări Naționale a examinat și 
discutat proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu pu
tere de lege, emise de Consiliul 
de Stat, supuse Marii Adunări 
Naționale spre dezbatere și a- 
doptare.

Comisia a constatat că decre
tele cu putere de lege supuse spre 
aprobare au fost examinate și 
avizate favorabil de către comi
siile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, potrivit com
petenței fiecăreia, cu unele ob
servații și propuneri care au 
fost luate în considerare de că
tre Consiliul de Stat.

Comisiile permanente au e- 
xaminaț, recent, din nou, a- 
ceste reglementări și, constatind 
că ele corespund întru totul ce
rințelor de dezvoltare continuă 
a societății noastre socialiste, 
constituind o importantă contri
buție la perfecționarea activită
ții economice, sociale și de stat, 
avizează favorabil, in unanimi
tate, proiectele 
tru aprobarea 
putere de lege, 
Marii Adunări 
dezbatere, și pe care vă rugăm 
să Ie adoptați, așa cum vă sînt 
ele înfățișate.

de legi pen- 
decretelor cu 

care sint supuse 
Naționale spre

(Vrmaf din pag. I)
Marli Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România.

Deputății, în picioare, primesc, 
cu puternice aplauze, pe pre
ședintele Frontului de Eliberare 
din Mozambic.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, membrilor 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintelui 
Marii Adunări Naționale, mem
brilor Consiliului de Stat, gu
vernului și deputaților, tovară
șul Samora Machel a spus :

Pentru noi, toți membrii de
legației, acesta este un moment 
de mari emoții și satisfacții, 
deoarece ne adresăm reprezen
tanților aleși in mod democra
tic de către un popor prieten și 
aliat, care a fost de partea noas
tră în cele mai dificile momen
te ale luptei noastre de elibe
rare.

Este, de asemenea, prima dată 
cînd noi asistăm la funcționa
rea unei instituții democratice 
atit de inalte ; regimul colonia
list-fascist ne-a privat de orice 
tip de instituții democratice, 
căci natura sa era cea de a re
prima democrația.

Ne adresăm Marii Adunări 
Naționale in momentul istoric 
în care poporul nostru a infrînt 
de curind agresiunea colonia
listă și imperialistă din Mozam
bic și, sub conducerea FRELIMO 
și a Guvernului de tranziție, 
inițiază procesul de extindere, 
pe întregul teritoriu, a puterii 
populare democratice, instaurată 
deja în regiunile eliberate.

Am învins cea mal mare agre
siune contra căreia a trebuit să 
luptăm vreodată, căci FRELIMO 
a fost capabil să unească între
gul popor în jurul unei linii 
politice corecte, să definească 
cu claritate inamicul, a știut 
să-și stabilească just metodele 
de muncă și, terminînd cu izo
larea la care l-a supus colonia
lismul, a identificat lupta 
noastră cu lupta generală a po
poarelor și claselor oprimate 
împotriva colonialismului și im
perialismului, împotriva siste
mului exploatării omului de că
tre om.

Această 
interesele 
mîndu-se 
impus în 
care l-a Învins pe cimpul 
luptă și pe tărimul ideilor. De 
aceea, și în ciuda alianțelor sale 
cu imperialismul, colonialismul 
a rămas izolat, și chiar mai mult 
decît atît. lupta de eliberare a 
fost capabilă de a influența a- 
supra inseși vieții politice din 
metropola colonială, distrugind 
astfel colonialismul în Africa și 
fascismul din Portugalia.

In această luptă ne-am 
curat de sprijinul hotărit al 
țelor democratice mondiale, 
special de ajutorul frățesc 
țărilor africane și al țărilor so
cialiste — aliații noștri firești.

Partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul român s-au 
aflat în avangarda sprijinului 
politic, moral, diplomatic și ma
terial acordat luptei noastre. 
Consimțind să facă sacrificii în 
sprijinul luptei noastre, Româ
nia a dat o înaltă lecție de in
ternaționalism, de care este a- 
nimat poporul vostru.

în acest cadru, subliniem acti
vitatea ’ tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care, în anii grei de 
luptă, a acționat în favoarea în
tăririi relațiilor de prietenie și 
solidaritate dintre partidele și 
popoarele noastre, activitate care 
s-a evidențiat din nou în cadrul 
convorbirilor prietenești pe care 
le-am avut în timpul acestei 
vizite. (Aplauze).

Astfel, s-au stabilit, cu mare 
succes și în avantajul reciproc, 
bazele relațiilor și cooperării 
prezente și viitoare, dintre țări-

La 25 iunie 1975, in mod ofi
cial. statele noastre vor iniția 
un nou tip de relații interstatale 
și de cooperare, la nivelul cel 
mai ridicat.

Grație luptei comune, am eli
berat o părticică a continentului 
african. Mozambicul, datorită 
sacrificiilor comune, a devenit 
un cîmp al revoluției. Avem 
sarcina comună ca împreună să 
consolidăm acest cimp și să-l 
dezvoltăm. împreună cu aliații 
noștri firești, am eliberat pa-

luptă justă, servind 
poporului și expri- 

în mod corect, <-a 
fața inamicului, pe 

de

bu- 
for- 

în 
al

ÎNCHEIEREA
LUCRĂRILOR

SESIUNII
în cadrul unor înțeIe noastre, 

legeri noi.
Această 

rezultă, de 
identitate 
metode de 
noastre,, din angajamentul 
mun în lupta împotriva impe
rialismului și a exploatării, pen
tru apărarea independenței și a 
personalității naționale, pentru 
afirmarea egalității țărilor și a 
rolului lor preponderent in so
luționarea problemelor umanită
ții. (Aplauze).

Relațiile noastre s-au dezvol
tat pe baza unui nou tip de 
concepție a relațiilor internațio
nale.

poziție a României 
asemenea, din marea 

de concepții și de 
muncă ale partidelor 

co-

sătria noastră ; cu ei dorim 
consolidăm revoluția.

Această sesiune a Marii A- 
dunări Naționale dezbate sarci
nile viitorului plan și aplicarea 
Directivelor recentului Congres 
ai XI-lea al P.C.R.

în numele FRELIMO, al Gu
vernului de tranziție și al po
porului mozambican, vă doresc 
din toată inima cel mai mare 
succes în deliberările voastre. 
(Aplauze puternice). Victoria 
voastră, care consolidează Româ
nia socialistă, va întări o a- 
riergardă strategică sigură a lup
tei noastre.

Trăiască solidaritatea și prie
tenia dintre FRELIMO și Par-

tidul Comunist Român! (Aplau
ze puternice).

Trăiască prietenia crescindă 
dintre poporul mozambican și 
poporul român !

Lupta continuă! (Aplauze pu
ternice).

Cuvin tarea președintelui 
FRELIMO, Samora Machel, a 
fost urmărită cu viu interes, ea 
fiind subliniată 
delungate.

Adresîndu-se 
ședințele Marii 
nale a spus :

Parlamentarii 
asociază în a vă mulțumi 
duros pentru cuvintele pe care 
le-ați rostit în fața reprezentan
ților aleși ai națiunii socialiste 
române, pentru înaltele apre
cieri pe care le-ați făcut la a- 
dresa poporului român, pentru 
urările de dezvoltare a priete
niei și colaborării dintre țările 
noastre, pentru sublinierea rolu
lui și contribuției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întărirea 
raporturilor de fructuoasă 
strînsă cooperare 
dele și popoarele 
plauze).

încă o dată, vă 
mitețl poporului

cu aplauze în-
oaspetelui. pre- 
Adunări Națio-

români mi se 
cfil-

si 
dintre partl- 
noastre. (A-
rog să trans- 

_ _ mozambican
prieten urările noastre, izvorile 
din inimă, de a obține noi iz- 
bînzi pe calea dobindirii inde
pendenței naționale depline, pe 
calea ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al poporu
lui dumneavoastră. (Aplauze).

Marea Adunare Națională și-a 
reluat apoi dezbaterile.

La propunerea Biroului M.A.N., 
pe ordinea de zi a mai fost în
scris proiectul de Lege cu pri
vire la modificarea unor artico
le din Legea 
funcționare a 
lare.

Tovarășul 
vicepreședinte

de organizare și 
consiliilor popu-
Emil . Bodnaraș. 
al Consiliului de

Stat, a prezentat o expunere co
mună asupra proiectului de Lege 
cu privire la modificarea unor 
articole din Constituția Republi
cii Socialiste România, proiec
tului Legii electorale a Republi
cii Socialiste România și proiec
tului de Lege cu privire la modi
ficarea unor articole din Legea 
de organizare și funcționare a 
consiliilor populare.

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

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

Votate fiecare în parte, aceste 
importante acte legislative au 
fost adoptate de Marea Adu
nare Națională.

La ultimul punct înscris pe 
ordinea de zi, tovarășul Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, a prezentat ex
punerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consi
liul de Stat.

Tovarășul Gheorghe Tudor a 
prezentat raportul Comisiei ju
ridice a M.A.N. care a exami
nat aceste proiecte de legi.

Marea Adunare Națională a 
aprobat decretele cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat, 

în încheierea lucrărilor sesiu
nii, președintele Marii Adunări 
Naționale a adresat, în numele 
Biroului M.A.N.. deputaților și 
invitaților calde felicitări cu 
prilejul celei de a 27-a aniver
sări a proclamării Republicii si 
al noului an, urări de fericire și 
de noi succese în activitatea 
pusă în slujba poporului, a fă
uririi. sub conducerea partidu
lui. a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria 
noastră.
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LEGEA ELECTORALĂ
a Republicii Socialiste România

în temeiul art. 43 pct. 2 din Constituția Republicii Socialiste România

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții

Art. 1. — In Republica Socia
listă România exercitarea drep
turilor electorale prevăzute de 
Constituție constituie o expre
sie a manifestării puterii unice 
și suverane a poporului, in 
frunte cu clasa muncitoare, a 
participării nemijlocite a. cetă
țenilor la conducerea statului.

Statul socialist român garan
tează cetățenilor exercitarea 
deplină a drepturilor electorale.

Art. 2. — Alegerea deputați- 
lor în Marea Adunare Naționa
lă și în consiliile populare se 
întemeiază pe deplina egalitate 
in drepturi a cetățenilor, fără 
deosebire de rasă, naționalitate, 
sex sau religie.

Art. 3. — Frontul Unității So
cialiste organizează, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, participarea cetățenilor la 
desfășurarea alegerilor, campa
niile electorale și propune can
didați de deputaț i pentru Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare.

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

CAPITOLUL II 
Organizarea și desfășurarea 

alegerilor
SECȚIUNEA I

Stabilirea datei alegerilor 
și organizarea 

circumscripțiilor electorale

Art. 6. — Marea Adunare Na
țională și consiliile populare 
sint alcătuite din deputați, a- 
leși pe circumscripții electorale, 
cite un deputat pentru fiecare 
circumscripție.

Art. 7. — Deputății Marii A- 
dunări Naționale, ai consiliilor 
populare județene și al munici
piului București se aleg o dată 
îa cinci ani, iar deputății consi
liilor populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului Bucu
rești,- orășenești și comunale se 
aleg o dată la doi ani și jumă
tate.

Art. 8. — Alegerile generale 
pentru Marea Adunare Națio
nală și pentru consiliile popu
lare județene și al municipiului 
București au loc in una din zi
lele nelucrătoare ale lunii mar
tie a anului in care s.e încheie 
mandatul precedent. La aceeași 
dată au loc și alegerile genera
le pentru consiliile populare 
municipale, ale sectoarelor mu
nicipiului București, orășenești 
și comunale al căror mandat 
începe odată cu mandatul con
siliilor populare județene, și al 
municipiului București.

Alegerile generale pentru 
consiliile populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comu
nale al căror mandat de doi ani 
și jumătate corespunde celei 
de-a doua părți a mandatului 
■Consiliilor populare județene și 
al municipiului București. au 
loc în termen de trei luni de la 
expirarea mandatului prece
dent.

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

Art. 9. — Pentru alegerea de- 
putaților în Marea Adunare Na
țională se formează 349 de cir
cumscripții electorale.

Delimitarea, numerotarea și 
denumirea circumscripțiilor elec
torale se fac de către Consiliul 
de Stat în termen de 10 zile de 
la stabilirea datei alegerilor.

Art. 10. — Pentru alegerea 
deputaților în consiliile popu
lare, circumscripțiile electorale 
se formează după cum urmează:

în județe :
a) în județele cu o populație 

pină la 300 000 locuitpri, 71—91 
circumscripții :

b) in județele cu o populație 
între 300 001—500 000 locuitori, 
91—111 circumscripții ;

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

în municipiul București :

155 circumscripții.
în sectoarele municipiului 

București :

45—55 circumscripții.
In municipii :

a) în municipiile cu o popu
lație pină la 30 000 locuitori, 
31—35 circumscripții ;

b) in municipiile cu o popu
lație între 30 001—50 000 locui
tori, 35—41 circumscripții ;

c) in municipiile cu o popu
lație intre 50 001—80 000 locui
tori, 41—45 circumscripții ;

d) în municipiile cu o. popu
lație intre 80 001—100 000 locui
tori, 45—51 circumscripții ;

e) în municipiile cu o popu
lație intre 100 001-150 000 lo
cuitori, 51—55 circumscripții ;

f) în municipiile cu o popu
lație peste 150 000 locuitori, 55— 
71 circumscripții.

în orașe :
a) in orașele cu o populație 

pină la 10 000 locuitori, 15—19 
circumscripții ;

b) în orașele cu o populație 
între 10 001—20 000 locuitori, 19— 
23 circumscripții ;

c) în orașele cu o populație 
între 20 001—30 000 locuitori, 
23—27 circumscripții ;

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

generale
Republicii Socialiste România 
au dreptul de a alege și de a 
fi aleși în Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare.

Votul este universal, egal, di
rect și secret.

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

Cetățenii cu drept de vot, care 
au împlinit vîrsta de 23 de ani, 
pot fi aleși deputați in Marea 
Adunare Națională și in consi
liile populare.

Nu au dreptul de a alege și 
de a fi aleși alienații și debilii 
mintali, precum și persoanele 
lipsite de aceste drepturi. pe 
durata stabilită prin hotărirea 
judecătorească de condamnare.

Art. 5. — Deputății sint răs
punzători în fața alegătorilor 
atît pentru activitatea proprie, 
cit și pentru activitatea organu
lui în care sint aleși.

Deputății1 pot fi revocați îna
inte de expirarea termenului 
pentru care au fost aleși, in 
condițiile și cu procedura pre
văzute de prezenta lege.

în comune :
a) în comunele cu o populație 

pină la 2 000 locuitori, 11—13 
circumscripții ;

b) în comunele cu o popu
lație între 2 001—5 000 locuitori. 
13—15 circumscripții ;

c) în comunele cu o populație 
între 5 001—10 000 locuitori, 15— 
19 circumscripții ;

d) în comunele cu o populație 
peste 10 000 locuitori, 19—25 cir
cumscripții.

Art. 11. — Numărul circum
scripțiilor electorale pentru ale
gerea deputaților în consiliile 
■populare se stabilește in ter
men de 10 zile din ziua fixării 
datei alegerilor, de către :

a) Consiliul de Stat, pentru 
alegerea deputaților in consilii
le populare județene ;

b) Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, 
pentru alegerea deputaților in 
consiliile populare municipale, 
orășenești și comunale ;

c) Comitetul executiv al Con
siliului popular al .municipiului 
București, pentru alegerea de
putaților in consiliile populare 
ale sectoarelor și comunelor 
suburbane ;

d) Comitetele executive ale 
consiliilor populare municipale 
și birourile executive ale con
siliilor populare orășenești, 
pentru alegerea deputaților în 
consiliile populare ale orașelor 
și comunelor care le aparțin.

Art. 12. — Delimitarea și nu
merotarea circumscripțiilor e- 
lectorale pentru alegerea depu- 
taților in consiliile populare se 
fac de către comitetele sau, du
pă caz, birourile executive ale 
consiliilor populare pentru care 
au loc alegerile.' in termen 
de 15 zile de la stabilirea datei 
alegerilor.

Art. 13. — Circumscripțiile 
electorale pentru alegerea de
putaților in Marea Adunare Na
țională și in consiliile populare 
se aduc la cunoștința cetățeni
lor, de către comitetele și bi
rourile executive ale consiliilor 
populare, în termen de 20 de zile 
de la stabilirea datei alegerilor,

Art. 14. — în circumscripțiile 
electorale rămase sau devenite 
vacante potrivit legii, se stabi
lesc alegeri parțiale.

Pentru Marea Adunare Na
țională, consiliile populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești. data alegerilor parțiale se 
stabilește de către Consiliul de 
Staț, iar pentru celelalte consi
lii populare, de către comitete
le. respectiv birourile executive 
ale consiliilor populare ierarhic 
superioare.

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

Dispozițiile privitoare la ale
gerile generale se aplică in mod 
corespunzător și pentru alege
rile parțiale.

Art. 15. — în circumscripția 
electorală vacantă, alegerea de
putatului se face pentru o pe
rioadă care durează pină la în
cetarea mandatului organului in 
care a fost ales.

SECȚIUNEA A ll-A

Listele de alegatori

Art. 16. — Toți cetățenii cu 
drept de vot sint înscriși în lis
tele de alegători din comunele, 
orașele, municipiile sau sectoa
rele municipiului București in 
care domiciliază. Sint înscriși 
în listele de alegători cetățenii 
care dobîndesc dreptul de vot 
pină în ziua alegerilor inclusiv.

Un alegător nu poate fi în
scris decit intr-o singură listă 
de alegători.

Art. 17. — Listele de alegători 
se întocmesc de către comitete
le executive ale consiliilor 
populare ale municipiilor și 
sectoarelor municipiului Bucu
rești, de către birourile execu
tive ale consiliilor populare ale 
orașelor și comunelor, după 
modelul stabilit de Consiliul de 
Stat și se semnează de către 
președintele și secretarul comi
tetului sau biroului executiv al 
consiliului popular.

întocmirea listelor de alegă
tori se termină cel mai tirziu 
cu 30 de zile înainte de ziua a- 
legerilor.

Art. 18. — Listele de alegători 
se întocmesc separat pentru fie
care secție de votare, la comu
ne — pe sate, iar la orașe, mu
nicipii și sectoarele municipiu
lui București — pe străzi și sate 
aparținătoare. Listele se întoc
mesc in ordine alfabetică și cu
prind numele, prenumele, vîrs
ta și domiciliul alegătorului, 
precum și numerele circum
scripțiilor electorale din care 
face parte.

Art. 19. — Listele de alegă
tori in care sint înscriși milita
rii se întocmesc in ordine alfa
betică. sub semnătura coman
dantului unității sau al servi
ciului în care sint încadrați, cel 
mai tirziu cu 30 de zile înainte 
de alegeri. Militarii care au do
miciliul in afara unităților se 
înscriu in listele de alegători de 
către comitetul executiv al con
siliului popular al municipiului, 
sectorului municipiului Bucu
rești, de către biroul executiv 
al consiliului popular al orașu
lui sau al comunei in care do
miciliază.

Art. 20. — Originalul listelor 
de alegători se păstrează de 
către comitetul, respectiv bi
roul executiv al consiliului 
popular sau de unitatea milita
ră care le-a întocmit.

Art. 21. — Cel mai tirziu cu 
30 de zile înainte de ziua ale
gerilor, comitetele sau, după 
caz. birourile executive ale con
siliilor populare afișează în loca
lul consiliului popular sau al 
secțiilor de votare, iar în satele 
unde nu sint stabilite secții de 
votare, la căminele culturale 
sau școli, copii de pe listele de 
alegători, asigurind populației 
posibilitatea de a lua cunoștin
ță de aceste liste.

Afișarea se face în așa fel, in
cit listele să poată fi consulta
te de întreaga populație.

în aceeași zi in care se face 
afișarea listelor de alegători, 
comitetul, respectiv biroul exe
cutiv al consiliului popular care 
le-a întocmit încunoștințează 
alegătorii, prin orice mijloace 
de publicitate, despre afișarea 
listelor.

Art. 22. — Fiecare alegător 
are dreptul să verifice înscrie
rea în listele de alegători și să 
facă intimpinare la comitetul 
sau biroul executiv al consiliu
lui popular care le-a întocmit, 
împotriva omisiunilor, înscrie
rilor, greșite și a altor erori din 
liste.

Comitetul sau biroul execu
tiv al consiliului popular are 
obligația să rezolve întimpina- 
rea și să aducă la cunoștința 
celor interesați decizia luată, in 
cel mult 3 zile de la înregistra
rea întîmpinării.

împotriva deciziei date de că
tre comitetul, respectiv biroul 
executiv al consiliului popular 
se poate face plîngere la jude
cătoria in circumscripția căreia 
s-a făcut afișarea listelor de a- 
legători, în termen de 3 zile de 
la aducerea la cunoștința celor 
interesați a deciziei.

Plîngerea se poate depune și 
la comitetul, respectiv biroul 
executiv al consiliului popular, 
care o va înainta de îndată ju
decătoriei.

Judecătoria este obligată ca 
în termen de 3 zile de la înre
gistrarea plingerii să se pro
nunțe și să comunice în urmă
toarele 24 de ore de la pronun
țare, celui care a făcut plinge- 
rea și comitetului sau biroului 
executiv al consiliului popular, 
hotărirea dată.

Hotărirea judecătoriei esțe 
definitivă.

Art. 23. — în caz de schim
bare a domiciliului, intervenită 
după încheierea listelor de ale
gători, sau in cazul în care a- 
legătorul lipsește din localitatea 
de domiciliu in ziua alegerilor, 
se eliberează alegătorului, de 
către comitetul sau biroul exe
cutiv al consiliului popular care 
a întocmit listele de alegători, 
o „adeverință privind exercita
rea dreptului de a alege", făcîn- 
du-se mențiune despre aceasta 
în listele de alegători.

La noul domiciliu sau acolo 
unde se află temporar în ziua 
alegerilor, alegătorul va fi tre
cut pe o listă de alegători se
parată, de către comisia electo
rală a secției de votare, pe baza 
adeverinței privind exercitarea 
dreptului de a alege și a actu
lui de identitate pe care îl pre
zintă.

Art. 24. — Comitetele execu
tive ale consiliilor popular^ 
municipale, ale sectoarelor mu
nicipiului București, precum și 
birourile executive ale consilii
lor populare orășenești și co
munale, comunică fiecărei co
misii electorale de circumscrip
ție numărul alegătorilor aparți- 
nind circumscripției electorale, 
cu cel puțin 20 de zile înainte 
de data alegerilor.

Comitetele sau birourile exe
cutive ale consiliilor populare 
predau comisiilor electorale ale 
secțiilor de votare, cu două zile 
înainte de data alegerilor, un 
exemplar al listelor de alegă
tori.

SECȚIUNEA A III-A

Comisia Electorală Centrală și 
comisiile electorale ale județe
lor, municipiului București, sec
toarelor acestuia, ale munici
piilor, orașelor și comunelor

Art. 25. — Pentru alegerea 
deputaților în Marea Adunare 
Națională va funcționa o Comi
sie Electorală Centrală.

Pentru alegerea deputaților 
în consiliile populare va func
ționa cite o comisie electorală 
în fiecare județ, în municipiul 
București, in sectoarele acestuia 
și în fiecare municipiu, oraș și 
comună.

Comisiile electorale prevăzute 
la alin. 1 și 2 se formează din 
reprezentanți ai Frontului Uni
tății Socialiste, ai organizațiilor 

care îl compun, precum și din 
reprezentanți desemnați în a- 
dunări ale alegătorilor din în
treprinderi și organizații econo
mice socialiste, instituții social- 
culturale, sate și unități militare.

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

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

Comisiile electorale ale sec
toarelor municipiului București 
se compun din cite 9 membri și 
se confirmă de către Comitetul 
executiv al Consiliului popular 
al municipiului București.

Comisiile electorale ale mu
nicipiilor și orașelor se compun 
din cite 9 membri și se confir
mă de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene.

Comisiile electorale ale comu
nelor se compun din cile 5 
membri și se confirmă, dună 
caz. de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene sau al municipiului 
București.

■ Comisiile electorale ale ora
șelor și comunelor care aparțin 
de municipii și orașe se confir
mă, după caz, de către comite
tele executive ale consiliilor 
populare municipale sau de că
tre birourile executive ale con
siliilor populare orășenești de 
care aparțin.

Comisiile electorale se con
firmă in cel mult 5 zile de Ia 
stabilirea datei alegerilor. Oda
tă cu confirmarea comisiilor e- 
lectorale se desemnează dintre 
membrii acestora cite un pre
ședinte. un vicepreședinte și un 
secretar.

Art. 27. — Comisiile electorale 
prevăzute la art. 26 lucreazjî în 
prezența a cel puțin jumătate 
plus unu din numărul total al 
membrilor și iau hotărîri cu 
majoritatea membrilor lor.

Lucrările și hotăririle comi
siilor electorale se consemnea
ză în procese-verbale semnate 
de membrii comisiilor.

Art. 28. — Comisia Electorală 
Centrală, comisiile electorale ju
dețene. a municipiului București, 
ale sectoarelor acestuia, ale 
municipiilor, orașelor și ale co
munelor au următoarele atribu
ții :a) urmăresc aplicarea dispo
zițiilor legale privitoare la ale
geri și dau îndrumări asupra 
tuturor problemelor referitoare 
la aplicarea lor. potrivit compe
tenței lor teritoriale ;

b) veghează la întocmirea în 
termen a listelor de alegători și 
la aducerea lor la cunoștința 
generală, precum și Ia formarea 
la timp a secțiilor de votare :

c) rezolvă contestațiile cu pri
vire la operațiunile comisiilor 
electorale de circumscripție și 
întîmpinările date în competen
ța lor ;

d) verifică și înregistrează re
zultatul alegerilor pe circum
scripții electorale :

e) se îngrijesc de confecționa
rea buletinelor de vot, a impri
matelor și a ștampilelor de con
trol. după modelul stabilit de 
Consiliul de Stat.

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

SECȚIUNEA A IV-A

Comisiile electorale 
de circumscripții

Art. 29. — Pentru alegerea 
deputaților în Marea Adunare 
Națională și în consiliile popu
lare, în fiecare . circumscripție 
electorală se constituie cite o 
comisie electorală de circum
scripție.

Comisiile electorale de cir
cumscripție se formează din re
prezentanți ai Frontului Unității 
Socialiste, ai organizațiilor care 
îl compun, precum și din repre
zentanți desemnați în adunări 
ale alegătorilor din întreprinderi 
si organizații economice socia
liste, instituții .social-culturale, 
sate și unități militare.

Prevederile art. 27 sînt aplica
bile și comisiilor electorale de 
circumscripție.

Art. 30 — Comisiile electorale 
de circumscripție se compun 
din cite :

a) 9 membri, pentru alegerea 
deputaților în Marea Adunare 
Națională :

b) 7 membri, pentru alegerea 
deputaților în consiliile popu
lare județene și al municipiului 
București ;

c) 5—7 membri, pentru alege
rea deputaților în consiliile 
populare ale sectoarelor muni
cipiului București, ale munici
piilor și ale orașelor ;

d) 3—5 membri, pentru ale
gerea deputaților în consiliile 
populare comunale.

Comisiile electorale de cir
cumscripție pentru Marea Adu
nare Națională se confirmă de 
către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București, iar 
comisiile electorale de circum
scripție pentru consiliile popu
lare se confirmă "de către comi
tetele sau birourile executive ale 
consiliilor populare pentru care 
au loc alegerile, in termen de 
20 de zile de la stabilirea datei 
alegerilor.

Odată cu confirmarea, pentru 
fiecare comisie electorală de 
circumscripție se desemnează, 
dintre membrii acesteia, cite un 
președinte, un vicepreședinte și 
un secretar.

Art. 31. — Comisiile electora
le de circumscripție au urmă
toarele atribuții :

a) veghează Ia aplicarea dis

pozițiilor legale privitoare la 
alegeri ;

b) înregistrează candidaturile 
depuse ;

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

d) rezolvă întîmpinările cu 
privire la candidați și la opera
țiunile comisiilor secțiilor . de 
votare :

e) distribuie comisiilor electo
rale ale secțiilor de votare bu
letinele de vot ;

f) totalizează rezultatul ale
gerilor de 1* secțiile de votare, 
constată rezultatul alegerilor 
pentru circumscripția electora
lă și eliberează deputatului ales 
certificatul doveditor al alegerii 
lui ;

g) înaintează, după caz, Co
misiei Electorale Centrale, co
misiilor electorale județene, a 
municipiului București, ale sec
toarelor acestuia, ale municipii
lor, orașelor și ale comunelor 
respective, procesele-verbale cu- 
prinzind rezultatul alegerilor, 
întîmpinările și procesele-ver
bale primite de la comisiile e- 
lectorale ale secțiilor de votare.

Celelalte documente și mate
riale în legătură cu alegerile se 
predau spre păstrare, pentru 
alegerile în Marea Adunare Na
țională, comitetelor executive 
ale consiliilor populare ale ju
dețelor sau al municipiului 
București, iar pentru alegerile 
in. consiliile populare, fiecărui 
comitet .sau birou executiv al 
consiliului popular pentru care 
au avut loc alegerile.

SECȚIUNEA A V-A

Secțiile de votare și comisiile 
electorale ale secțiilor 

de votare

Art. 32. — Pentru efectuarea 
alegerilor, teritoriul corespunză
tor sectoarelor municipiului 
București, municipiilor, orașelor 
și comunelor se împarte pe sec
ții de votare, după cum ur
mează :

a) in sectoarele municipiului 
București, in municipii1, orașe 
și comune cu populație de peste
2 000 de locuitori se formează 
cite o secție de votare la 1 500—
3 000 locuitori ;

b) în comune cu populație 
sub 2 000 de locuitori se for
mează o singură secție de vo
tare.

Se pot forma secții de votare 
și in satele sau grupele de sate 
cu populație pină la 500 de lo
cuitori, dacă distanța dintre a- 
ceste sate și locul secției de 
votare este mai mare de 5 km.

Art. 33. — Unitățile militare 
formează secții de votare se
parate pentru minimum 50 și 
maximum 3 000 de alegători.

Art. 34. — Pe lingă spitale, 
maternități, sanatorii, case de 
invalizi și cămine de bătrini a- 
vînd cel puțin 50 de alegători 
se formează secții de votare se
parate.

Art. 35. — Pe lingă misiunile 
diplomatice și oficiile consulare 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, precum și pe lingă agenții
le economice din țările unde 
nu există misiuni diplomatice și 
oficii consulare ale Republicii 
Socialiste România, se formează 
cite o secție de votare pentru 
alegătorii membri ai acestor re
prezentanțe și familiile lor, pre
cum și pentru cetățenii români 
aflați temporar, in interes ~ de 
serviciu sau personal, în țările 
respective, în ziua alegerilor.

Pe navele sub pavilion ro
mân, aflate în navigație în ziua 
alegerilor, se pot forma secții 
de votare, acestea făcind parte 
din circumscripția electorală a 
locului unde este înregistrată 
nava.

Art. 36. — Se vor putea for
ma secții de votare in stații de 
cale ferată, in porturi și aero
porturi, pentru alegătorii aflați 
în călătorie in ziua alegerilor.

Art. 37. — Alegătorii votează 
în aceeași secție de votare pen
tru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională și in 
consiliile populare județene, al 
municipiului București, ale sec
toarelor acestuia, ale municipii
lor, orașelor și comunelor.

Art. 38. — Delimitarea și nu
merotarea secțiilor de votare se 
fac în termen de 20 de zile de 
la stabilirea datei alegerilor, de 
către comitetele executive alo 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București.

Secțiile de votare se vor nu
merota pe sectoare ale munici
piului București, pe municipii, 
orașe și comune.

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București, în ter
menul prevăzut in alin. 1, aduc 
la cunoștința alegătorilor deli
mitarea și numerotarea secțiilor 
de votare, indicind și locul unde 
se va efectua votarea.

Art. 39. — La fiecare secție 
de votare funcționează o comi
sie electorală a secției de vo
tare.

Comisiile electorale ale sec
țiilor de votare se formează po
trivit dispozițiilor art. 29 alin. 
2 din prezenta lege.

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

Odată cu confirmarea, pentru 
fiecare comisie electorală a sec
ției de votare se desemnează 
un președinte, un vicepreședin
te și un secretar.

Art. 41. — Comisiile electora
le ale secțiilor de votare au 
următoarele atribuții :

a) primesc de la comisiile e- 
lectorale de circumscripție lis
tele de alegători, buletinele de 
vot pentru alegătorii ce urmear 
ză să voteze la secția de votare 
și ștampila de control ;

b) conduc operațiunile de vo
tare. iau toate măsurile de or
dine în localul secției de votare 
și in jurul acestuia ;

c) fac numărarea voturilor 

și consemnează rezultatul votu
lui ;

d) înaintează comisiilor elec
torale de circumscripție' respec- 
țive procesele-verbale cuprin- 
zind rezultatul alegerilor, îm
preună cu întîmpinările depuse.

Art. 42. — Comisiile elettora- 
le ale secțiilor de votare lu' 
crează in prezența a jumătate 
plus unu din numărul total al 
membrilor și iau hotăriri cu 
majoritatea membrilor lor.

SECȚIUNEA A VI-A

Candidaturile ți propunerea lor

Art. 43. — în conformitate cu 
articolul 25 din Constituție, 
dreptul de a depune candida
turi pentru alegerea deputați
lor în Marea Adunare Națională 
și in consiliile populare apar
ține Frontului Unității Socialis
te. cel mai larg organism politic 
permanent, revoluționar, demo
cratic, cu caracter reprezenta
tiv, care constituie cadrul orga
nizatoric de unire, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, a forțelor politice și so
ciale ale națiunii noastre socia
liste. a tuturor organizațiilor de 
masă și obștești, pentru parti
ciparea întregului popor la în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, la 
conducerea tuturor domeniilor 
de activitate.

Art. 44. — Pentru alegerea 
deputaților in Marea Adunare 
Națională și în consiliile popu
lare se. pot propune mai multi 
candidați pentru fiecare circum
scripție electorală, urmînd a fi 
ales cite un singur deputat pen
tru fiecare circumscripție.

Art. 45. — Propunerile de 
candidați se fac pe circumscrip
ții electorale de către consiliile 
Frontului Unității Socialiste, in 
adunări ale alegătorilor organi
zate în. întreprinderi și organi
zații economice socialiste, in
stituții social-culturale, cartiere, 
sate și unități militare.

Propunerile de candidați se 
fac cel mai tirziu cu 20 de zile 
Înainte de ziua alegerilor.

In cazul in care din diferite 
motive într-o ’circumscripție e- 
lectorală nu mai rămine va
labilă nici o candidatură dintre 
cele depuse se pot propune noi 
candidaturi, cel mai tirziu cu 10 
zile înainte de ziua alegerilor.

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

Art. 46. Candidații nu pot 
fi membri ai comisiilor electo
rale de circumscripție sau ai 
comisiilor electorale ale secțiilor 
de votare din cuprinsul acelei 
circumscripții in care au fost 
propuși să candideze.

Art. 47. — Procesul-verbal de 
propunere a candidaturii trebuie 
să cuprindă :

a) indicarea organizației care 
a propus candidatura și a a- 
dunării in cadrul căreia s-a fă
cut propunerea de candidatură ;

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

adunare ;
d) numele și prenumele mem

brilor prezidiului adunării ;
e) numele și prenumele, vîrs

ta. apartenența politică, pro
fesia și domiciliul candidatului ;

f) indicarea organului puterii 
de stat și a circumscripției e- 
lectorale pentru care se propu
ne candidatura ;

g) semnăturile membrilor pre
zidiului adunării.

Procesul-verbal se întocmește 
pentru fiecare candidatură în 
parte și se prezintă la comisia 
electorală de circumscripție 
pentru care s-a propus candi
datura, cel mai tirziu cu 20 de 
zile înainte de ziua alegerilor, 
respectiv cu 10 zile înainte de 
ziua alegerilor pentru cazul 
prevăzut in art, 45, alin. 3.

Art. 48. — Propunerea de 
candidatură trebuie să fie în
soțită. sau urmată de o declara
ție de acceptare din partea can
didatului in termenul prevăzut 
pentru prezentarea proceselor- 
verbale de propuneri de candi
daturi,

Art. 49. — Pentru Marea A- 
dunare Națională, candidații nu 
pot accepta candidatura decit 
într-o singură circumscripție e- 
lectorală.

Pentru consiliile populare din 
aceeași categorie, candidații nu 
pot accepta candidatura decit 
într-o singură circumscripție e- 
lectorală.

Art. 50. — Un delegat desem
nat de prezidiul care a condus 
adunarea de depunere a candi
daturii, precum și candidații se 
vor prezenta personal la comi
sia electorală de circumscripție, 
pentru a înregistra procesul- 
verbal de propunere a candida
turii, precum și declarația de 
acceptare a candidaturii.

în cazul în care candidații. nu 
se vor. putea prezenta personal, 
semnăturile lor pe declarația de 
acceptare vor trebui să fie le
galizate de către comitetele sau 
birourile executive ale consilii
lor populare, ori de către no
tariatele de stat.

Art. 51. — Comisia electorală 
de circumscripție, de îndată ce 
primește procesul-verbal de pro
punere de candidatură și decla
rația de acceptare a candidatu
rii. examinează dacă sînt înde
plinite condițiile cerute de lege, 
atit in ce privește persoana can
didatului, cit și valabilitatea 
procesului-verbal de propunere 
de candidatură și a declarației 
de acceptare a candidaturii.

Art. 52. — Comisia electorală 
de circumscripție se pronunță 
în aceeași zi asupra îndeplinirii 
cerințelor legale cu, privire lâ 
persoana candidaților și la va
labilitatea procesului-verbal de 
propunere de candidatură.

Comisia electorală de circum
scripție înregistrează procesele- 
verbale de propuneri de candi
datură a căror valabilitate a 
fost constatată.

Art, 53. — A doua zi după ex
pirarea termenului de prezen

tare a proceselor-verbale de 
propuneri de candidatură, co
misia electorală de circumscrip
ție ia măsuri ea .prin mijloace 
de publicitate potrivite să facă 
cunoscute candidaturile depuse, 
arătîndu-se numele, prenumele, 
domiciliul, apartenența politică 
și profesia candidatului, orga
nizația care a făcut propunerea 
și adunarea generală in cadrul 
căreia a fost propus.

Art. 54. -- Organizațiile oa
menilor muncii și orice cetă
țean al Republicii Socialiste 
România pot face întîmpinări 
împotriva admiterii sau respin
gerii oricărei candidaturi in 
termen de 3 zile de la publica
rea candidaturilor depuse.

întîmpinările privind admite
rea sau respingerea candidatu
rilor se fac la comisiile electo
rale de circumscripție respecti
ve, care le rezolvă în termen 
de 24 ore de la primire : hotări
rile adoptate se afișează de în
dată la sediul, comisiei,. închein- 
du-se proces-verfoal despre a- 
ceasta.

Art. 55. — împotriva hotărâri
lor date de' către comisiile e- 
lectorale de circumscripție, a- 
supra intîmpinârilor. cit și cu 
privire la toate operațiunile co
misiei electorale de circumscrip
ție, se pot face. in. tefmen de 
3 zile de la data hotărîrii lua
te. contestații, după caz. la Co
misia Electorală . Centrală, la 
comisia electorală județeană, a 
municipiului București, a sec
torului acestuia, a municipiului, 
a orașului sau -comunei.

Comisiile electorale care au 
primit contestații le rezolvă in 
termen de 24 de ore de la pri
mire și comunică rezultatul în 
următoarele 24 de ofe comisiei 
electorale de circumscripție, care 
face de indată modificările co
respunzătoare $i le afișează.

Art. 56. — După expirarea 
termenului pentru introducerea 
și soluționarea intimpinărilor și 
contestațiilor, comisia electorală 
de circumscripție încheie un 
proceș-verbâl, în care se arată 
candidaturile rămâse definitive.

Art. 57. — A doua zi după ce 
candidaturile au rămas defini
tive, comisiile electorale de cir
cumscripție înaintează un exem
plar al proceselor-verbale de ră- 
mînere definitivă a candidaturi
lor, după caz. la Comisia Elec
torală Centrală, la comisia elec
torală județeană, a municipiului 
București, a sectorului acestuia, 
a municipiului, orașului sau co
munei.

Art. 58. — Frontul Unității So
cialiste, toate organizațiile care 
îl compun, precum și toți cetă
țenii Republicii Socialiste Româ
nia au libertatea de a populari
za in adunări, prin presă, radio, 
televiziune sau alte mijloace de 
publicitate, candidații propuși, 
după ce candidaturile au rămas 
definitive.

SECȚIUNEA A VII-A

Buletinele de vot

Art. 59. — După definitivarea 
candidaturilor, Comisia Electo
rală Centrală, comisiile electo
rale județene, a municipiului 
București, ale sectoarelor aces
tuia, ale municipiilor, orașelor și 
ale comunelor, asigură imprima
rea buletinelor- de vot, pe care 
le distribuie comisiilor electora
le de circumscripție cu cel pu
țin 5 zile înainte de data ale
gerilor;

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

Art. 60. — Buletinele de vot 
cuprind toate candidaturile ră
mase definitive pentru circum
scripția electorală respectivă.

Nurheie candidaților sînt im
primate pe buletine, pe baza în
registrării proceselor-verbale de 
depunere a candidaturii, în or
dinea propusă de Frontul Uni
tății Socialiste.

Buletinele de vot poartă men
țiunea datei alegerilor.

Ultima pagină a buletinelor de 
vot rămine nescrisă, fiind rezer
vată pentru aplicarea ștampilei 
de control a comisiei electorale 
a secției de votare.

Modelul ștampilei de control 
este cel stabilit de către Consi
liul de Stat.

Art. 61. — Comisia Electorală 
Centrală, comisiile electorale ju
dețene, a municipiului Bucu
rești, ale sectoarelor acestuia, 
ale. municipiilor, orașelor și co
munelor predau comisiilor elec
torale ale secțiilor de votare, 
prin comisiile electorale de cir
cumscripție, numărul necesar de 
buletine de vot, cu cel puțin 24 
de ore înainte de data alegeri
lor, încheind proces-verbal de 
predare și primire, în dublu 
exemplar.

SECȚIUNEA A VIII-A

Desfășurarta alegerilor

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

Art. 63. — In localurile desti
nate pentru votare, comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, birouri
le executive ale consiliilor popu
lare orășenești și comunale ame
najează camere Sau cabine de 
vot și asigură urnele necesare.

Art. 64. — Președinții comisii
lor electorale ale secțiilor de vo
tare iau toate măsurile pentru 
ca alegerile să decurgă în bune 
condițiuni.

Art. 65. — In . ziua alegerilor, 
președinții comisiilor electorale 
ale secțiilor de votare au răs
punderea măsurilor de menține
re a ordinii înăuntrul și în ju
rul localului de vot.

Dispozițiile președintelui co
misiei electorale. a secției de vo
tare cu privire la menținerea or
dinii sint obligatorii în tot cursul 
alegerilor.

•Art. 66. — în afară de candi
dați. de membrii comisiilor elec
torale. de delegații Frontului 
Unității Socialiste și ai organi
zațiilor care îl. compun, precum 
și de reprezentanții presei, ra

dioului, televiziunii și cinema
tografiei, cu împuternicire spe
cială, nimeni nu poate rămine in 
localul de vot decit timpul nece
sar pentru votare.

împuternicirile prevăzute la 
alineatul 1 se dau de către Co
misia Electorală Centrală^ sau 
de către comisiile electorale ju
dețene și a municipiului Bucu
rești.

Art. 67. — Se interzice pro
paganda electorală în localul de 
vot, in timpul votării.

Art. 68. — In ziua alegerilor, 
la ora 6 dimineața, președintele 
comisiei electorale a secției de 
votare, în prezența celorlalți 
membri ai comisiei, verifică ur
nele și existență listelor de ale
gători, după care închide și si
gilează urnele, aplicînd ștampi
la de control a comisiei electo
rale a secției de votare și invi
tă pe alegători să voteze.

Art. 69. — Fiecare alegător »• 
prezintă personal pentru a pri
mi buletinul de vot care i se în- 
mînează de secretarul sau alt 
membru al comisiei, pe baza bu
letinului de identitate sau a ori
cărei alte dovezi prin care se 
poate stabili identitatea alegă
torului, după ce se constată că 
este trecut in lista de alegători 
sau prezintă adeverința privind 
exercitarea dreptului de a alege.

Despre prezentarea. fiecărui a- 
legător se face mențiune in lis
ta de alegători.

Art. 70. — Alegătorul care pre
zintă adeverința privind exerci
tarea dreptului de a alege pre
văzută în art. 23 este înscris în
tr-o listă de alegători în mo
mentul prezentării la vot. Ade
verința privind exercitarea drep
tului de a alege se reține de că
tre comisia electorală a secției 
de votare.

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

în cazul în care alegătorul lasă 
neșterse numele .tuturor candi
daților înscriși pe buletin. se 
consideră vot „pentru" acela din
tre candidați, în favoarea căruia 
a votat cel mai mare număr de 
alegători din circumscripție.

Art. 72. — Prezență oricărei 
persoane — in afara .celei care 
votează. — in camerg de votare 
sau in cabinele de .vot este in
terzisă.

Alegătorul care, din cauza, u- 
nui defect fizic sau dintr-:un alt 
motiv a cărui temeinicie este 
constatată de președintele comi
siei electorale a secției de vo
tare, nu poate să voteze singur, 
are dreptul de a chema, în 
scopul de a-1 ajuta, in cabina 
sau camera dc votare, pe oricare 
alt alegător.

Art. 73. — Alegătorul împătu
rește buletinul de vot cu ștam
pila de control in afară și il in
troduce in .urna de vot. •

Art. 74. — Pentru alegători 
netransportabili din cauză de 
boală sau invaliditate, la cere
rea celor aflați in această situa
ție sau la cererea organelor de 
conducere ale instituțiilor sani
tare sau de ocrotiri sociale in 
care cei netransportabili se află 
internați, președintele comisiei 
electorale a secției de votare de
semnează, din cadrul comisiei, un 
număr de membri care se de
plasează cu o urnă specială și 
cu materialul necesar votării la 
locul unde se află alegătorul, 
pentru a se efectua votarea.

Art. 75. — Candidații, membrii 
comisiei electorale a secției de 
votare și oricare alegător au 
dreptul să conteste identitatea 
oricărei persoane care se prezin
tă la vot. In acest caz. identita
tea se stabilește de către pre
ședintele comisiei electorale a 
secției de votare.

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

Art. 76. — La ora 21. președin
tele comisiei electorale a secției 
de votare declară votarea în
chisă.

SECȚIUNEA A IX-A

Stabilirea rezultatelor 
alegerilor

Art. 77. — După ce președin
tele comisiei electorale a secției 
de votare declară votarea închi
să, comisia anulează buletinele 
de vot neintrebuințate, deschide 
urnele, procedează la numărarea 
voturilor pentru fiecare circum
scripție electorală, confruntă nu
mărul buletinelor de vot cu nu
mărul persoanelor care s-au pre
zentat la vot conform listei de 
alegători și consemnează rezul
tatul votării în procese-verbale.

Procesele-verbale se încheie în 
dublu exemplar pentru fiecare 
circumscripție electorală și se 
semnează de către membrii co
misiei electorale a secției de vo
tare sau cel puțin de către pre
ședinte și secretar.

La numărarea voturilor au 
dreptul să asiste candidații, de
legații Frontului Unității So
cialiste, precum și reprezentan
ții presei, radioului, televiziunii 
și cinematografiei, cu împuter
nicire specială.

Art. 78. — Președintele comi
siei electorale a secției de vo
tare citește cu glas tare, la des
chiderea fiecărui buletin, nume
le candidatului votat. Dacă au 
fost mai mulți candidați pe ace
lași buletin și au rămas neșter
se numele tuturor candidaților, 
buletinele respective se vor nu
măra distinct și se vor trece se
parat în procesul-verbal ce se 
comunică comisiei electorale a 
circumscripției.

Art. 79. — Votul este nul cînd 
au fost utilizate buletine de vot 
ce nu sint de modelul stabilit, 
sau cînd buletinul de vot pre
zentat de alegător nu poartă 
ștampila de control a comisiei 
electorale a secției de votare.

Art. 80. — Cînd valabilitatea

(Continuare în pag. a V-a)
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DORU CALOTĂ, student, 
București :

(...) Cu bunăvoința dv., 
rîndurile mele le-aș dori 
să apară în ziua cînd luăm 
vacanță, sîmbătă 21 de
cembrie, dar eu vi le scriu 
azi, luni 16, fiindcă am 
luat un examen foarte 
greu și fiindcă... a nins. 
Da, a nins... Fac anual a- 
ceastă constatare de vreo 
două decenii, niciodată 
mai puțin uimit, de fie
care dată cu convingerea 
că asist la un miracol. 
Nu suport blazarea sub 
nici o formă, dar ea mă 
intrigă de-a dreptul cînd 
e vorba de prima nin
soare. Acceptînd riscul de 
a vă reține cu un adevăr 
lipsit de interes pentru 
dv., nu mă pot opri să nu 
vă declar aici că, acum 
doi ani, telefonînd unei 
frumoase colege spre a o 
face atentă că au început 
să cadă cei dinții fulgi și 
primind răspunsul „Ei 
și ?“, am sistat brusc nu 
numai convorbirea aceea, 
ci și toate celelalte care, 
eventual, mai puteau a- 
vea loc... Da, a nins. S-ar 
părea că expresii ca „prea 
devreme" sau „prea tîr- 
ziu“, aplicabile la senti

mente, la mersul trenuri
lor și la destule altele, nu 
pot face casă bună cu 
„faptul de a ninge", cum 
definește dicționarul nin
soarea. Eu o să spun însă 
că a nins prea tîrziu — 
mă refer la București — 
și tare îmi e că, încheind 
sesiunea cu capul sus, 
ceea ce vă rog să tradu
ceți corect și nu prin 
„capul în nori", și aceas
tă primă ninsoare se va 
topi, iar eu n-o să pot a- 
lerga acasă, prin zăpadă, 
aruncînd un bulgăre în 
geam, ca să anunț cu o 
clipă mai devreme „Totul 
e în regulă !“ Dar, la ur
ma urmei, cu zăpadă și 
fără zăpadă, la mine to
tul nu-i prea în regulă... 
Părinților mei, despărțiți 
de mai mulți ani și fie
care recăsătorit, puțin 
le-ar păsa de bulgărele 
meu. E adevărat, nu mai 
sufăr ca altădată, m-am 
făcut băiat mare, numeroa
sele prietenii îmi înlocu
iesc o căldură refuzată. 
Dar, cum ninge așa cum 
a nins azi și după exa
menul de azi, nu-i păcat 
să n-ai un geam care să 
se deschidă cînd arunci 
un bulgăre în el ca să 
spui că ești fericit ? (...)“

cadra în cîmpul muncii 
pînă în februarie 1975, 
dată cînd mama mea se 
va pensiona și va avea 
cine să supravegheze fe
tița. în această situație, a- 
locația urma să fie plă
tită de către întreprinde
rea I.A.P.L.-AKiniș unde 
lucrează tatăl copilului. 
Un funcționar de aici 
mi-a răspuns că nu-mi 
pot cîștiga dreptul decît

tot pe bază de judecată, 
în plus că actele s-au 
pierdut — s-a pierdut 
pînă și confirmarea în
treprinderii că le-a... pri
mit, aflată în posesia mea! 
Mă gindesc acum: alt 
proces, alt timp pierdut 
atît pentru mine cît și 
pentru tribunal și dele
gatul întreprinderii... Totul, 
cînd legea e atît de 
clară..."

Legea, ca toate legile noastre, e clară, dar aceeași 
lege, ca toate legile noastre, nu-i făcută pentru încurcă- 
lume. Avem, ce-i drept, și împotriva acestora legi, dar 
nu știu cum se face că destui se fofilează, scapă basma 
curată din fața lor. Vreau să sper ca funcționarul care 
te poartă pe drumuri și-ți pierde actele să mai scadă 
cu unul numărul celor destui.

N-am de gînd să pătez, fie fi cu sirop de trandafiri, 
imaculata zăpadă bucureșteană de acum, cîteva zile. To
tuși, ai nimerit bine cu bulgărele tău intr-un geam al 
redacției noastre. Am deschis, am înțeles că la facul
tate totul e în regulă, că numeroșii pietoni fac să fie 
oarecum în regulă și ceea ce nu-i — și am băut o cafea 
cu tine, pentru tine, chemînd o nouă ninsoare. In ce 
: privește, am văzut în zațul de cafea de pe fundul
ceștii largi pîrtii albe pe care pășeai împreună cu prie
tenii și m-am întrebat, cu naivitatea de care nu duc 
lipsă în general și cu cea împrumutată de la mine, cel 
care era de vîrsta săniuței, dacă eschimoșii sau laponii 
se mai pot bucura de prima ninsoare. Nu mai țin minte 
ce mi-arn răspuns, dar i-am compătimit, ceea ce mă face 
să cred că mi-am răspuns just...

„Stimate redactor, după 
nenumărate renunțări, 
m-am hotărît, în sfîrșit, 
să vă scriu. De ce ? Pen
tru că sînt singur, nu am 
nici un prieten. I-am cău
tat, însă nu i-am găsit. Ce 
mă frămîntă mai rău e 
că nu am nici o prietenă.

Soluția, m-am gîndit, este 
să-mi publicați adresa. 
Mă numesc Andrei Jean 
(urmează adresa, o.p.—i.) 
și care vă mulțumește an
ticipat. P.S. : dacă îmi voi 
găsi prietena, o să vă 
scriu".

„Tovarășe redactor, sub
semnata Roflica Talașman, 
din București, str. Izvo
rul Oltului nr. 6, revin la 
cele relatate în luna mar
tie anul trecut, prin care 
ceream sprijinul dv. pen
tru rezolvarea situației 
grele în care mă aflam. 
Acum vă aduc la cunoș
tință că, prin sentința ju
decătorească nr. 1076, din 
19 martie 1974, Nicolae 
Marian a fost obligat a 
plăti pensie alimentară 
pentru fetița noastră, Ni
colae Ramona, născută în

iulie 1973. De asemenea 
i s-a pus poprire pe sa
lariu pentru acoperirea 
cheltuielilor de judecată. 
Imediat după nașterea co- 
piluțui mi s-a rezolvat și 
problema locuinței, pri
mind un spațiu corespun
zător. In momentul de 
față mai am o problemă 
pe care nu știu cum s-o 
rezolv și apelez iar la dv. 
Deși a trecut atîta vreme 
de la nașterea copilului, 
nu am primit alocația de 
stat pentru fetiță, motivul 
fiind că nu mă pot în

Așa cum se vede, n-o să-ți găsești prietena prin a- 
ceastă rubrică din două motive, unul mai căpos ca altul: 
primul — nu-ți public adresa; al doilea — nu-ți public 
adresa pentru că nu cred în modalitatea de a-ți găsi o 
prietenă prin corespondență, chiar cînd mi se mulțu
mește anticipat. Poate că greșesc — sînt om tocmai pen
tru că greșesc și tocmai pentru că îmi recunosc greșe
lile — dar, cu riscul de a-mi asteniza cititorii prin re
petarea unui punct de vedere, nu cred în prieteniile 
născute prin corespondență, în cazul lor părîndu-mi-se că 
funcționează taman pe dos clasica zicală „vorbele zboa
ră, scrisul rămîne". O fi rămînînd scrisul, dar nu și cu 
privilegiul de a însuma toate calitățile necesare ca doi 
oameni să se cunoască îndeajuns, să devină prieteni în 
sensul pe care îl acordăm noi prieteniei. Or, mi s-a părut 
— și aici pot fi învinuit de greșeală — că, încercînd o 
acută stare de singurătate, îți dorești niște prieteni, o 
prietenă. Vreau să spun că nu tînjești doar la niște tineri 
cu care să corespondezi despre viață, uite-așa, fiindcă 
ea tot există, să schimbi timbre ori ilustrate, să fii in
format dacă plouă sau nu la Calați sau la Vălenii de 
Munte. Nimic rău, ferească sfîntul, în acest schimb de

impresii, cu condiția să nu le numim prietenie. Mai 
multi s-ar putea să merg cu greșeala pînă la verdictul 
tău că ar fi salutar ca pentru ea să mi se ia capul, afir- 
mînd că deși ți-ai „betonat" îndestul de abil scrisoarea, 
te afectează mai puțin lipsa unui prieten, a unor prieteni, 
cît cea a unei prietene și încerci, desigur fără nici uri 
gînd rău, să folosești rubrica de față ca pe una de anun
țuri matrimoniale. Oameni mai înțelepți ca noi doi, 
oricum mai informați și mai în materie, de aici și de 
aiurea, conchid că atari rubrici sînt păguboase, că ele 
vin în întîmpinarea celor care cred că tot ce zboară se 
mănîncă și ajung pînă la urmă să înghită și ce nu zboa
ră și ce nu se mănîncă. In cazul tău, teribil aș dori 
să greșesc, sînt gata să-mi fac o autocritică, vorba lui 
Teodor Mazilu, de să-mi meargă fulgii. Pînă nu am însă 
întreaga convingere că așa stau lucrurile, nu-ți public a- 
dresa. Dacă ți-am făcut un proces de intenții, scrie-mi 
din nou ca să vezi din răspunsul meu și, mai cu seamă, 
din fotografia mea, pe care voi ruga redacția s-o publice, 
înfățișîndu-mă dîndu-mi cu pumnii în cap — cum arată 
un om neconsolat. Pînă atunci, permite-mi să public in
extenso adresa următorului 
argumentez de ce.

IONEL SC. SLĂVOIU, 
comuna Bordești, nr. 406, 
jud. Vrancea :

„(...) am aproape 25 de 
ani. Sînt absolvent de li
ceu și admfs la o școală 
tehnică de electroniști, 
curs seral, pe care n-am 
putut-o frecventa, deoa
rece am fost accidentat de 
un camion la 16 august 
1973, accidentul soldîn- 
du-se cu un grav necaz 
pentru mine, fracturarea 
piciorului stîng. în pre
zent sînt pensionar tem
porar, am renunțat la cîr- 
je și merg cu bastonul și, 
după aprecierile medici
lor, în cîteva luni mă voi 
face sănătos. Faptul care 
mă determină să vă scriu 
nu este de a vă relata cele 
de mai sus și la care ar 
trebui să adaug sincerele 
mele mulțumiri pentru cei 
care s-au îngrijit de mine, 
ci cu totul altul. în jurul 
meu s-a creat o atmosferă 
pesimistă, familia și alții 
nu discută decît șansele 
mele de recondiționare to
tală. încerc să evit aseme
nea discuții, dar este peste 
puterile mele. Fac cît pot. 
Biblioteca comunală nu 
mai are cărți pe care să 
nu le fi citit, ascult mu
zică, mă plimb — greu, 
dar mult. Cei din jurul 
meu. cei mai apropiați mie 
nu fac altceva decît să

corespondent, fără să mai 

se teamă pentru mine. Le 
înțeleg omenia, dar e o 
omenie care mă deprimă 
și eu sînt un optimist. Ia
tă de ce, tovarășe o. p.-i., 
vă rog să mă ajutați să 
pot comunica cu tineri din 
întreaga țară spre a mă in
forma și pe această cale 
despre preocupările lor co
tidiene, despre concepția 
noastră de viață, spre a 
face schimb de cărți, de 
vederi. Și pentru a ajunge 
la un contact cu acești ti
neri, solicit să-mi publicați 
adresa. Mulțumesc antici
pat atît ziarului cît și ce
lor care, descoperind a- 
dresa în ziar, îmi vor 
scrie".

A. W., 17 ani, elevă, 
Timișoara :

„(...) am să vă pun foar
te multe întrebări. Consi- 
derînd însă că timpul meu 
e prea limitat (bine că al 
nostru e fără sfîrșit!, 
o. p.-i.) n-o să vă pun mai 
mult de două. Au, să 
știți, mult mai mare legă
tură între ele decît cre
deți. Întîia: o fată mică și 
slăbuță ca mine poate visa 
un băiat înalt și sportiv ? 
A doua : un băiat înalt și 
sportiv se poate gîndi la o 
fată mică și slăbuță ca 
mine ? (...) Vă rog să fiți 
bun și să-mi dati un răs
puns pozitiv (...)“.

N-am fost niciodată mai bun ca azi. Ai din partea 
mea răspunsul pe care îl dorești. Dar te rog, te rog din 
suflet, cînd mai ai asemenea întrebări complicate, la- 
să-mă și pe mine să-mi aleg răspunsul, nu-mi forța mina, 
permite-mi să demonstrez că am și eu, măcar de doi 
bani, personalitate...

Pe data viitoare, cînd, cu speranța că va fi înainte 
de Anul Nou și sărbătoarea din calendar și din noi în
șine ne va cere un plus de bună dispoziție, făgăduiesc 
publicarea unor scrisori... poate și a unor răspunsuri ca
re să nu contrasteze cu momentul.

Pe sîmbăta viitoare.

S A ETAMINA T. V.
(21 — 28 DECEMBRIE 1974)

SÎMBĂTA, 21 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL 1

10,00 Micii meșteri mari. 10,20 
Film serial pentru copii: ..Două
sprezece luni“. 10,50 Cu documen
tele Congresului pe masa de lucru. 
Valorificarea superioară a resur
selor țării — caracteristică a cin
cinalului 1976—1980. 11,05 Telecine- 
mateca. 12,40 Muzică populară. 
13,00 Telex. 13,05 Hochei pe ghea
ță : U.R.S.S. — Cehoslovacia. 16.00 
Telex. 16,05 caleidoscop cultural- 
artistic. 16,25 Teleglob: Katowice.
16.45 Fotbal 1974 în imagini (II).
17.45 Virstele peliculei. 18,30 ,,Tăt 
mi-o zis bădița-n sat...“. 18.45 O 
hartă a sentimentelor. Versuri de
dicate patriei și partidului în lec
tura autorilor: Mihai Beniuc, Al. 
Andrițoiu, Tiberiu Utan, Marki 
Zoltan, Haralambie Țugui, Virgil 
Carianopol, Horia Zilieru, Chris
tian Maurer. Corneliu Sturzu, Ni
colae Stoian. Mihai Negulescu. Re
dactor Adrian Munțiu. 19.00 Lumea 
copiilor. 19.30 Telejurnal. 20.00 Te- 
leenciclopedia. 20,45 Publicitate. 
20,50 Film serial: .,Un șerif la New 
York". 21,40 Telejurnal. 21.50 Săp- 
tămîna sportivă. 22,00 Intîlnirea de 
la ora 10...

DUMINICA, 22 DECEMBRIE 1974 

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
Emisiunile zilei. 8,40 Cravatele 
roșii. 9,35-Film serial pentru copii : 
DÂKTARI. 10,00 Viața satului.
11.15 Contemporanele noastre.
11.45 Bucuriile muzicii. „Anul mu
zicii cehe". 12,30 De strajă patriei. 
13,00 ALBUM DUMINICAL. 15.00 
FOTBAL 1974 ÎN IMAGINI (partea 
a Ill-a). Cele mai frumoase me
ciuri, cele mai mari... ratări, cele 
mai frumoase goluri de pe stadioa
nele din întreaga lume. 16,45 Pu
blicitate. 16,50 Film serial : NEMU
RITORUL. 17,40 Cel mai bun... 
continuă. 18,40 1974 ÎN CONȘTIIN
ȚA NAȚIUNII. Anul politic intern 
în imagini (I). 19,00 OMUL DE 
LÎNGA TINE : Alexandru Popa. 
19,20 1001 de seri. 19,30 TELE
JURNAL. Săptămîna politică in
ternă și internațională în imagini. 
20,05 Avanpremieră. 20,10 Film 
artistic : ECUAȚIE... APROAPE
IMPOSIBILĂ — producție a stu
diourilor cinematografice engleze. 
Premieră pe țară. Cu Louis 
Jourdan, Wilfrid Hyde White și 
alții. 21,45 Laureații FestiValului- 
concurs „Crizantema de aur" — 
ediția 1974. 22,05 TELEJURNAL.
22.15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu". 20,00 Perpetua 
devenire, reportaj. 20,25 Retros
pectivă în sălile de concert. Prime 
audiții ale anului 1974. 20.55 Publi
citate. 21.00 Drumuri pe cinci con
tinente. 21,30 Film serial (reluare) : 
UN ȘERIF LA NEW YORK.

LUNI, 23 DECEMBRIE 1974

PROGR AMUL I

16.00 Telex. 16,05 Avanpremiera 
săptămînii. 16,15 Republică, mă
reață vatră — cîntece patriotice si 
revoluționare. 16.30 Emisiune în 
limba maghiară. 19,00 Tribuna TV. 
19,20 1001 de seri. 19,30 TELE
JURNAL — Bogat raport de mun
că în perspectiva ultimului an al 
cincinalului. 20,00 ANCHETA TV. 
De la înălțimea responsabilă a 
prezentului. 20,35 în grădina țării

mele — melodii populare. 20,45 
Roman foileton : UMBRA TUR
NULUI. Episodul III : „încorona
rea". 21,35 Revista literar-artistică 
TV. Literatura pentru și despre 
Copii, 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17,35 Film serial : 
LEGENDA LUI STULPNER. 18.30 
Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea. 18,55 Bucureș- 
tiul azi. 19.10 Melodii lăutărești.
19.30 TELEJURNAL. 20,00 Film se
rial pentru copii : DAKTARI. 
20,25 Universitatea TV. 20.55 Sibiu 
— ilustrate de demult și de acum.
21.10 Telex. 21,15 Seară de operă 
și balet : „Strigătul".

MARȚI, 24 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoalâ. 10.00 Curs de lim
ba franceză. 10.30 Film artistic : 
CĂMAȘA ALBĂ — producție a 
studiourilor iugoslave. 11,20 Retros
pectivă în sălile de concert. Prime 
audiții ale anullui 1974. 11,50 Omul 
de lîngă tine. Alexandru Popa.
12.10 Muzică populară. 12,35 Telex.- 
15,00 Matineu de vacanță. 16,00 
Curs de limba rusă. 16,30—17,00 
Curs de limba engleză. 17,30 Te
lex. 17.35 Film serial pentru copii : 
DOUĂSPREZECE LUNI. 18.05 La 
volan. Emisiune pentru conducă
torii auto. 18,20 Legile țării, legile 
noastre. Retrospectivă legislativă 
1974. 18,35 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 TELEJURNAL. Succesele 
de azi — temelii trainice pentru 
înfăptuirea programului partidu
lui. 20,00 Revista economică TV.
20.30 Pe meridiane... cu desenul 
animat. 21,15 Seară de teatru : 
APE ȘI STELE de Doru Moțoc.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 „Tăt mi-o zis bădlța-n 
sat" — cîntece populare. 20,15 
Dialog. 20,40 Un film văzut de.., 
Gelu Ionescu.

MIERCURI, 25 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 Curs de limba engleză. 9.00 
TELEȘCOALÂ. 10,00 Curs de limba 
rusă. 10,30 Film artistic : PORȚILE 
ALBASTRE ALE ORAȘULUI -? 
producție a Casei de filme Patru. 
12,05 Tribuna TV. 12,25 Telex. 16,00 
Curs de limba germană. 16,30—17,00 
Curs de limba franceză. 17.30 Te
lex. 17,35 Pădurea și noi. 18.05 Mu
zica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18.25 Cum vorbim. 18,45 
Tragerea pronoexpres. 18,50 Fami
lia. 19.20 1001 de seri. 19,30 TELE
JURNAL. La chemarea Congresu
lui — răspuns prin fapte. 20,00 
Muzică populară cu Irina Loghin.
20.10 Telecinemateca. ciclul „Mari 
actori" : JOHN WAYNE — 100 DE 
DOLARI PENTRU ȘERIF — pro
ducție a studiourilor cinemato
grafice americane. Premieră TV. 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : 
ALBERT EINSTEIN. 20.30 Tele- 
rama. „Micro-almanah TV". 21,00 
PORTATIV ’74. 21,25 Telex. 21,30 
Prefață la o carte de istorie a 
viitorului; 21,45 Răsună-n inimi 
marele îndemn — emisiune literar- 
muzicală. 22,05 Treptele afirmării 1 
violonista Elena Popescu.

JOI, 28 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16,00—17,00 TELEȘCOALÂ. 17.30 
Telex. 17,35 MICII MEȘTERI MARI.
17.55 Din țările socialiste. 18,05 
MELODII LIRICE. 18,35 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură.
19.20 1001 de seri. 19.30 TELE
JURNAL. La ordinea de zi : finali
zarea cu succes a planului pe 
1974 ; pregătirea temeinică a pro
ducției pe 1975. 20,00 SEARĂ PEN
TRU TINERET. 21,15 Mai aveți o 
întrebare ? 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,Q0 Roman foileton (reluare) : 
UMBRA TURNULUI. 20,50 Viața 
economică a Capitalei. 21,05 In
scripții pe celuloid. 21,30 Concer
tul orchestrei de cameră a Orches
trei simfonice a Radioteleviziunii.,

VINERI, 27 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

15,00 Matineu de vacanță. 16,00— 
17.00 Teleșcoalâ. 17,30 Emisiune în. 
limba germană. 19.10 Tragerea 
loto. 19,20 1001 'de seri. 19.30 TELE
JURNAL. întreaga activitate eco- 
nomică-socială — sub semnul 
hotărîrilor Congresului al XI-lea. 
20.00 Anuar economic TV. 20,3® 
Film artistic : TATUATUL — pre
mieră pe țară. Cu Louis de Funes 
și Jean Gabin. 21.55 Feerie de iarnă
— film primit de la televiziunea 
poloneză. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră,
17.40 Film artistic : ZOSIA — pre
mieră TV. 18,50 Farmecul muzicii.
19.20 1001 de seri. 19,30 TELE
JURNAL. 20,00 Cîntec drag munci
toresc. 20,20 Legenda păsărilor — 
desene animate. 20,40 Ancheta TV. 
Pămîntul — o avuție națională. 21,15 
Teatru TV : PENTRU CA MI
LIOANELE DE CANDELABRE de 
Dan Costescu și Val Moldoveanu. 
21,50 BUNA DIMINEAȚA, SOARE
— program de muzică ușoarâ 
românească. 22,05 Cărți și idei.

SÎMBĂTA, 28 DECEMBRIE 1971

PROGRAMUL I

10,00 De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru școlari. 10.20 
Film serial pentru copii : DOUĂ
SPREZECE LUNI. 10,50 Telecine
mateca (reluare). 12,50 Publicitate.
12.55 Bucureștiul necunoscut. 13.10 
Cîntece vesele din operete. 13.30 
Telerama. Micro-almanah TV. 14,00 
Preferințele dumneavoastră muzi
cale sînt și preferințele noastre.
14.40 Telex. 14,45 O poveste muzi
cală pentru mari șî mici : PETRI- 
CĂ ȘI LUPUL. 15,05 Anul sportiv 
1974. Retrospectivă în imagini. 
16.45 Caleidoscop cultural-artistic. 
17,05 Teleglob. MALAYEZIA — do
cumentar. 17,25 Vîrstele pelicu
lei. Cît de actuală este actualitatea 
filmelor noastre 7 18.20 CIntă azî 
întreaga tară — spectacol de cîn
tece oatriotice. 19.00 Lumea copi
ilor. În universul basmului româ
nesc. 19.20 1001 de seri. 19.30 TELE
JURNAL — în întîmpinarea ulti
mului an al cincinalului — cronica 
întrecerii socialiste. 20.00 Tele- 
enciclopedia. 20,45 Film serial : 
OMUL ȘI ORAȘUL." Episodul r 
Diagnostic — corupția. 21,45 TELE
JURNAL. Sport. 22,00 Intîlnirea 
de la ora 10... Magazin muzical- 
distractiv.
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LEGEA ELECTORALA
a Republicii 

Socialiste România

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a IlI-a)

unui vot este îndoielnică, pre
ședintele supune cazul comisiei 
electorale a secției de votare, 
consemnînd rezultatul în proce- 
sul-verbal ce se încheie.

Art. 81. — în tot cursul ope
rațiunilor de votare și de nu
mărare a voturilor, cei prezențl 
pot face întîmpinare cu privire 
la aceste operațiuni.

întîmpinarea se face în scris 
și se prezintă președintelui co
misiei electorale a secției de vo
tare care eliberează o dovadă de 
primire.

întîmpinarea poate fi făcută și 
verbal în fața președintelui, care 
încheie despre aceasta un pro- 
ces-verbai. cuprinzînd conținu
tul întîmpinării; procesul-verbal 
este semnat de către președinte, 
secretar și de cel ce face întîm
pinarea.

Art. 82. — Procesele-verbale
ale comisiei electorale a secției 
de votare, întocmite pentru fie
care circumscripție electorală, 
trebuie să cuprindă:

a) ora începerii și terminării 
operațiunilor de Votare;

b) numărul total al alegători
lor înscriși în listele de alegă
tori;

c) numărul voturilor expri
mate;

d) numărul total al buletine
lor de vot pe care nu a fost șters 
numele nici unui candidat;

e) numărul total al voturilor 
„contra" exprimate prin șterge
rea numelui tuturor candidaților 
înscriși pe același buletin;

f) numărul voturilor „pentru" 
obținute de fiecare candidat în 
parte, exprimate prin lăsarea 
neșters a numelui- candidatului 
respectiv și ștergerea numelui 
celorlalți candidați înscriși pe 
același buletin;

g) numărul voturilor „contra" 
exprimate prin ștergerea nume
lui fiecărui candidat în parte;

h) numărul voturilor nule;
i) numărul buletinelor de vot 

neintrebuințate;
j) o scurtă expunere a întim- 

pinărilor primite de comisia e- 
lectorală a secției de votare și 
hotăririle luate.

SECȚIUNEA A X-A

Centralizarea ți constatarea 
rezultatelor alegerilor

Art. 83. — După încheierea o- 
perațiunilor de numărare a vo
turilor și semnarea proceselor- 
verbale prevăzute la art. 82 pre
ședintele comisiei electorale a 
secției de votare aduce la cu
noștința celor de față rezultatul 
numărării voturilor pentru fie
care circumscripție electorală și 
înaintează, de îndată, in plic în
chis și sigilat, comisiei electo
rale a circumscripției respective, 
un exemplar al procesului-ver- 
bal încheiat pentru acea circum
scripție electorală.

Art. 84. — Buletinele de vot 
întrebuințate pentru votare, pre
cum și cele neintrebuințate, 
ștampila de control, împreună cu 
al doilea exemplar al procesului- 
verbal și cu întregul dosar al 
alegerilor se predau spre păs
trare comitetelor executive ale 
consiliilor populare ale sectoa
relor municipiului București, ale 
municipiilor, birourilor executi
ve ale consiliilor populare ale 
orașelor și comunelor.

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

Art. 85. — După primirea pro- 
ceselor-verbale cu rezultatul nu
mărării voturilor de la toate co
misiile electorale ale secțiilor de 
votare și după soluționarea în- 
timpinărilor primite, comisia e- 
lectorală de circumscripție pro
cedează la totalizarea și stabili
rea rezultatelor alegerilor din 
circumscripția electorală respec
tivă.

în acest scop, comisia electo
rală de circumscripție totalizea
ză, pe întreaga circumscripție, 
separat pentru fiecare candidat 
în parte, numărul de voturi 
„pentru" și numărul de voturi 
„contra".

Totodată, totalizează numărul 
buletinelor cuprinzînd mai mulți 
candidați, pe care au rămas ne
șterse numele tuturor candida
ților și procedează, potrivit art. 
71 alin. 2, la atribuirea acestor 
voturi aceluia dintre candidați 
în favoarea căruia a votat cel 
mai mare număr de alegători.

La lucrările efectuate de co
misia electorală de circumscrip
ție au dreptul să asiste persoa
nele prevăzute de art. 77 alin. 3.

Art. 86. — Alegerile dintr-o 
circumscripție electorală sînt va
labile dacă din numărul total de 
alegători au luat parte la vot cel 
puțin jumătate plus unu. Este 
declarat ales candidatul care a 
întrunit cel puțin jumătate plus 
unu din totalul voturilor expri
mate în circumscripția electora
lă respectivă.

Art. 87. — Dacă au fost mai 
mult de doi candidați pentru a- 
ceeași circumscripție electorală 
și dacă nici unul dintre ei nu a 
întrunit cel puțin jumătate plus 
unu din totalul voturilor expri
mate, comisia electorală a cir
cumscripției declară balotaj în
tre cei doi candidați care au în
trunit cel mai mare număr de 
voturi, stabilindu-se noi alegeri.

Comisia electorală de circum
scripție încunoștințează despre 
aceasta, după caz, Comisia Elec
torală Centrală, comisia electo
rală județeană, a municipiului 
București, a sectorului acestuia, 
a municipiului, orașului sau a 
comunei.

Art. 88. — Dacă din numărul 
total al alegătorilor dintr-o cir
cumscripție electorală au votat 
un număr mai mic de jumătate 
plus unu, comisia electorală de 
circumscripție face mențiune 

despre aceasta în procesul-ver
bal pe care îl încheie, sesizînd 
de, îndată, după caz, Comisia 
Electorală Centrală, comisia elec
torală județeană, a municipiului 
București, a sectorului acestuia, 
a municipiului, orașului sau co
munei, stabilindu-se noi alegeri.

Art. 83. — Noile alegeri pre
văzute în art. 87 și 88 au loc, de 
drept, la două săptămîni de Ia 
data alegerilor precedente, folo- 
sindu-se aceleași liste de alegă
tori.

Art. 90. — Comisia electorală 
de circumscripție încheie un pro- 
ces-verbal privind toate opera
țiunile alegerilor, centralizarea 
voturilor și constatarea rezulta
tului alegerilor.

Procesul-verbal trebuie să cu
prindă :

a) numărul alegătorilor din 
circumscripția electorală respec
tivă, potrivit listelor de alegă
tori;

b) numărul voturilor expri
mate;

c) numărul total al voturilor 
exprimate „pentru" candidați;

d) numărul total al buletine
lor de vot, pe care nu a fost 
șters numele nici unui candidat;

e) numărul total al voturilor 
„contra" exprimate prin șterge
rea numelui tuturor candidaților 
înscriși pe același buletin;

f) numărul voturilor nule;
g) numărul voturilor „pentru" 

obținute de fiecare candidat în 
parte, exprimate prin lăsarea ne- 
neșters a numelui candidatului 
respectiv și ștergerea numelui 
celorlalți candidați înscriși pe 
același buletin;

h) numărul voturilor „contra", 
exprimate prin ștergerea nume
lui fiecărui candidat în parte;

i) numele candidatului în fa
voarea căruia a votat cel mai 
mare număr de alegători și to
talul numărului de voturi „pen
tru" obținute de acesta în urma 
aplicării prevederilor art. 71 
alin. 2;

j) numărul buletinelor de vot 
neintrebuințate;

k) scurtă expunere a întîmpi- 
nărilor primite, precum și hotă
ririle luate de comisia electora
lă de circumscripție;

l) stabilirea rezultatului alege
rilor pe circumscripție, a candi
datului ales și a candidaților ne
aleși.

Art. 91. — Președintele comi
siei electorale de circumscripție 
eliberează candidatului aleâ cer
tificatul doveditor al alegerii ca 
deputat.

Fiecare comisie electorală de 
circumscripție înaintează, după 
caz, Comisiei Electorale Centra
le, comisiei electorale județene, 
a municipiului București, a sec
torului acestuia, a municipiului, 
a orașului sau comunei, proce
sul-verbal prevăzut în art. 90 
împreună cu întimpinările pre
văzute de art. 81, formînd un do
sar încheiat, sigilat și semnat de 
membrii comisiei electorale sau

CAPITOLUL III
Revocarea deputatului

Art. 95. Deputății pot fi revo
cați în cazul în care nu-și înde
plinesc îndatoririle ce le revin 
sau cînd, prin fapte contrare 
eticii și echității socialiste, pierd 
încrederea alegătorilor din cir
cumscripția în care au fost aleși.

Art. 96. — Dreptul de a pro
pune revocarea deputatului apar
ține Frontului Unității Socialis
te, care îl (exercită din proprie 
inițiativă sau la cererea organi
zațiilor care îl compun ori a ale
gătorilor, în adunări pe circum
scripții electorale.

Propunerea de revocare este 
prezentată spre dezbatere de că
tre consiliul corespunzător al 
Frontului Unității Socialiste în 
adunările alegătorilor pe cir
cumscripții electorale.

Art. 97. — Adunarea alegăto
rilor în care se propune revoca
rea deputatului este convocată 
de consiliul corespunzător al 
Frontului Unității Socialiste, cu 
10 zile înainte.

în circumscripțiile electorale 
mari se pot organiza mai multe 
adunări.

Art. 98. Deputatul a cărui re
vocare se propune va fi înștiin
țat cu cel puțin 5 zile înainte de 
data adunării, asupra motivelor 
propunerii de revocare, pentru 
a putea prezenta explicații.

Art. 99. — Adunarea alegători
lor alege un prezidiu, pentru 
conducerea lucrărilor sale.

Discuțiile și rezultatul votului 
se consemnează într-un proces- 
verbal care trebuie să cuprindă:

a) circumscripția electorală;
b) data și locul adunării;
c) numărul alegătorilor pre

zenți;
d) numele și prenumele mem

brilor prezidiului;
e) numele și prenumele dele

gatului consiliului Frontului 
Unității Socialiste care a pre
zentat propunerea de revocare;

f) numele și prenumele depu
tatului a cărui revocare s-a pro
pus, cu arătarea organului pu
terii de stat din care face parte;

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 103. — Cheltuielile ce de
curg din aplicarea dispozițiilor 
prezentei legi sînt suportate din 
bugetul de stat.

Cererile, reclamațiile, întîmpi- 
nările, contestațiile și orice alte 
acte făcute în exercitarea drep
turilor prevăzute în prezenta lege 
sînt scutite de orice taxe de 
timbru.

Art. 104. — Se pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani 
și interzicerea unor drepturi:

a) împiedicarea prin orice mij
loace a liberului exercițiu al 

cel puțin de președinte și secre
tar. Odată cu aceasta înaintează 
și procesele-verbale primite de 
la comisiile electorale ale secții
lor de votare.

Art. 92. — Comisia Electorală 
Centrală, comisiile electorale ju
dețene, a municipiului Bucu
rești, ale sectoarelor acestuia, ale 
municipiilor, orașelor și comu
nelor, rezolvă întimpinările de
puse, după care încheie cite un 
proces-verbal cu privire la re
zultatele alegerilor, care trebuie 
să cuprindă:

a) numărul total al alegători
lor pentru Marea Adunare Na
țională, respectiv pentru consi
liul popular județean, al muni
cipiului București, al sectorului 
acestuia, al municipiului, orașu
lui sau comunei, potrivit liste
lor de alegători;

b) numărul total al voturilor 
exprimate;

c) numărul total al voturilor 
exprimate „pentru" candidați;

d) numărul total al voturilor 
„contra" exprimate prin șterge
rea numelui tuturor candidați
lor;

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

numărul voturilor „pentru" și 
numărul voturilor „contra" obți
nute de fiecare în parte.

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

Art. 93. — Comisia Electorală 
Centrală înaintează Marii Adu
nări Naționale procesul-verbal 
prevăzut in art. 92 spre a fi pre
dat Comisiei de validare a Ma
rii Adunări Naționale nou 
aleasă.

Comisiile electorale județene, 
a municipiului București, ale 
sectoarelor acestuia, ale muni
cipiilor, orașelor și comunelor 
înaintează comitetelor, respectiv 
birourilor executive ale consilii
lor populare din unitățile admi- 
nistrativ-teritoriale în care au 
fost constituite, procesele-verba
le prevăzute în art. 92, spre a 
fi predate comisiilor de valida
re ale consiliilor populare nou 
alese.

Odată cu aceste procese-verba- 
le se înaintează și dosarele co
misiilor electorale de circum
scripție și ale comisiilor electo
rale ale secțiilor de votare cu
prinzînd procesele-verbale și în- 
tîmpinările primite de aceste co
misii.

Art. 94. — Centralizarea rezul
tatelor alegerilor pentru Marea 
Adunare Națională se face de 
către Comisia Electorală Centra
lă, iar pentru consiliile popu
lare, de către Consiliul de Stat.

Comunicatele referitoare la re
zultatul alegerilor generale se 
întocmesc de către Comisia Elec
torală Centrală pentru Marea 
Adunare Națională și de către 
Consiliul de Stat pentru consi
liile populare și se publică in 
Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România.

g) scurtă expunere a discuții
lor;

h) numărul voturilor „pentru" 
revocare;

i) numărul voturilor „contra" 
revocării;

j) numărul alegătorilor care 
s-au abținut de la vot.

Procesul-verbal se înaintează, 
în termen de 24 de ore, comisiei 
electorale de circumscripție con
stituită potrivit prevederilor art. 
29—31.

Art. 100. — Comisia electorală 
de circumscripție centralizează 
procesele-verbale prevăzute în 
art. 99, verifică dacă la adună
rile alegătorilor majoritatea ce
lor prezenți s-a pronunțat, prin 
vot deschis, pentru revocarea 
deputatului.

Constatările comisiei electora
le de circumscripție se consem
nează într-un proces-verbal sem
nat de membrii comisiei.

Procesul-verbal prevăzut în a- 
lineatul precedent împreună cu 
procesele-verbale prevăzute în 
art. 99 se înaintează, de îndată, 
consiliului corespunzător al Fron
tului Unității Socialiste.

Art. 101. — Consiliul Frontului 
Unității Socialiste depune, in 
termen de 5 zile, procesul-verbal 
al comisiei electorale de circum
scripție, împreună cu propune
rea de revocare și explicațiile 
deputatului, Marii Adunări Na
ționale sau, după caz, comitetu
lui sau biroului executiv al con
siliului popular, spre a fi pre
date comisiei de validare.

Art. 102. — Marea Adunare 
Națională sau, după caz, consi
liul popular, pe baza propunerii 
Frontului Unității Socialiste și 
ascultînd raportul comisiei de 
validare hotărăsc, la prima se
siune, asupra revocării.

In cazul revocării, drepturile 
și îndatoririle deputatului înce
tează din momentul hotăririi a- 
doptate potrivit alineatului pre
cedent, circumscripția electorală 
devenind astfel vacantă.

dreptului de a alege sau de a 
fi ales;

b) falsificarea prin orice mij
loace a lucrărilor electorale sau 
a rezultatului votului.

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

cu privire la alegerea deputați
lor în Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare, repu
blicată în Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România, 
Partea I, nr. 155 din 22 noiem
brie 1968, se abrogă.

(Urmare din pag, 1)

ței naționale, in dezvoltarea in
dustriei, agriculturii și culturii 
proprii, in ridicarea nivelului 
său de trai material și spiritual.

Ca prieteni și tovarăși care 
am colaborat și in condițiile 
luptei de eliberare națională — 
dorim să vă spunem deschis că 
edificarea noii orinduiri, întări
rea independenței poporului 
dumneavoastră sînt nemijlocit 
legate de dezvoltarea unei eco
nomii proprii puternice, inde
pendente. Fără o industrie pu
ternică și o agricultură dezvol
tată, fără progresul științei și 
culturii, deci și al invățămintu- 
lui pentru Întregul popor, nu se 
poate concepe o independență 
reală.

Încă din convorbirile noastre 
anterioare, precum și din con
vorbirile din aceste zile, am în
țeles că Frontul de Eliberare 
din Mozambic și-a propus nu 
numai eliberarea de sub domina
ția străină, dar și edificarea 
unei orinduiri noi care să asi
gure poporului mozambican 
drepturi depline, participarea la 
conducerea societății, condiții de 
viață materiale și spirituale tot 
mai bune.

Dorim să vă urăm ca in noua 
etapă a luptei revoluționare de 
reconstrucție și construcție paș
nică, de consolidare a indepen
denței naționale, de transfor
mare revoluționară a societății 
să obțineți succese tot mai mari. 
Vă asigurăm că, in spiritul so
lidarității internaționale — în
țelegem prin aceasta deplina e- 
galitate in drepturi, respectul 
reciproc al independenței și su
veranității, neamestecul în tre
burile interne, colaborarea și a- 
vantajul reciproc — vom dez
volta in continuare relații mul
tilaterale cu dumneavoastră, cu 
Frontul de Eliberare din Mo
zambic, cu poporul prieten mo
zambican. Dorim ca, in noile 
condiții, colaborarea noastră să 
îmbrace forme noi, să contri
buie la dezvoltarea economico- 
socială independentă a fiecărei 
țări, și, totodată, să se înscrie în 
lupta generală împotriva domina
ției imperialiste, colonialiste

TOASTUL PREȘEDINTELUI
SAMORA MACHEL

(Urmare din pag. I) 

fiecare națiune, mare sau mică, 
trebuie să participe cu drepturi 
egale la viața internațională. Iar 
aplicarea acestor principii in 
practica relațiilor dintre noi n-a 
fost periodică sau fortuită, ci 
constantă, făcind parte din în
săși viața popoarelor noastre.

Prima - convorbire pe care am 
avut-o cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut loc în 1971. 
Am abordat atunci o arie largă 
de probleme internaționale. In 
acest cadru am apreciat progre
sul înregistrat de mișcările de 
eliberare națională și am discu
tat, in special, despre dezvolta
rea luptei pe care poporul din 
Mozambic, sub conducerea 
FRELIMO, o ducea împotriva 
colonialismului. Noi am con
statat cu satisfacție că poporul 
român, condus de Partidul Co
munist Român, era complet an
gajat față de lupta noastră, con- 
siderind-o ca propria sa luptă. 
Avînd o asemenea bază trai
nică, relațiile noastre s-au con
solidat continuu.

Eu nu o să vorbesc cu atîta 
elocvență așa cum a făcut-o to
varășul Ceaușescu aici. Așa 
cum am mai spus, dinsul are 
o bogată experiență de revolu
ționar, de om politic, iar dru
mul pe care il străbate poporul 
român este foarte sigur și știe, 
deci, unde merge. Noi dorim să

INEDITĂ SPORT •SPORTFaza finală a concursului 
„CINE ȘTIE AGRICULTURĂ, 

CÎȘTIGĂ"
Cîștigătorii fazei județene 

a concursului „Cine știe agri
cultură, cîștigă !“ participă de 
ieri la etapa finală care va 
desemna pe cei mai pregă
tiți cooperatori și lucrători 
din unitățile agricole de stat 
din țară. în prima zi și-au 
disputat întîietatea cei ca
re lucrează la cultura 
de cîmp și în legumi
cultura. Testele elimina
torii, proba orală au de
monstrat nivelul ridicat de 
pregătire al participanților a- 
cumulat la cursurile agrozoo
tehnice de masă desfășurate 
anul acesta, temeinice cunoș
tințe teoretice și practice, 
gradul de profesionalizare 
sporit față de anii trecuți al 
celor ee lucrează la cultu
rile de cimp și în legumicul
tura. De altfel, necesitatea 
unor întrebări de baraj pen
tru departajarea primelor 
zece locuri pledează în fa
voarea celor afirmate.

Un cuvînt bun pentru tine
rii participant : la cultura de 
cimp proba a fost cîștigată 
de tînăra cooperatoare Elena 
Nițu de la C.A.P. Dumbră- 
vești. județul Prahova. Mem
bră de partid de la vîrsta de 
19 ani. Elena Nițu a fost a- 
leasă în comitetul comunal și 
în Comitetul orășenesc de 
partid Plopeni la numai 23 de 
ani. pentru că este unul din 
cei mai buni cooperatori din 
Dumbrăvești. Se aștepta să 
cîștige ? „întrebările s-au 
referit la ceea ce trebuie să 
știe fiecare dintre noi. La 
Dumbrăvești sînt mulți care 
ar fi putut răspunde în locul 
meu". Toma Stanciu de la 

și neocolonialiste, in lupta po
poarelor pentru lichidarea de
plină a oricărei asupriri națio
nale și sociale, pentru făurirea 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale, care să ga
ranteze fiecărui popor dreptul 
la dezvoltare liberă, corespun
zător năzuințelor sale, fără nici 
un amestec din afară.

In lume au loc mari schim
bări. S-au obținut, intr-adevăr, 
o serie de rezultate pozitive în 
schimbarea raportului de forțe. 
Țările socialiste, popoarele care 
luptă pentru dezvoltarea inde
pendentă, mișcările de eliberare 
națională, masele populare d» 
pretutindeni demonstrează prin 
lupta lor că, acționînd unite, pot 
impune soluționarea probleme
lor multiple în folosul tuturor 
națiunilor și popoarelor lumii. 
Nu uităm insă nici un moment 
că mai continuă politica impe
rialistă și neocolonialistă, că 
mai sint forțe reacționare, că 
triumful noii politici, al noii or
dini internaționale poate fi a- 
sigurat numai prin lupta unită 
a popoarelor, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Sîntem convinși că viitorul a- 
parține popoarelor care doresc 
să trăiască libere, să fie stăpine 
pe destinele lor '. De aceea noi 
privim cu încredere desfășura
rea evenimentelor internaționa
le. Știm că vor mai fi greutăți, 
dar dacă vom acționa in deplină 
unitate, putem asigura ca eve
nimentele să se desfășoare în 
favoarea progresului și a păcii. 
Asupra acestor probleme am 
mai discutat în aceste zile si 
am ajuns la o înțelegere co
mună.

Aș dori să menționez cu multă 
satisfacție acordul la care am 
ajuns cu privire la colaborarea 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Frontul de Eliberare din 
Mozambic, dintre popoarele 
noastre. Doresc să vă asigur că 
vom face totul pentru ca acea
stă colaborare să se desfășoare 
in condiții cit mai bune. De a- 
semenea, doresc să menționez 
cu multă bucurie faptul că șl a- 
supra problemelor internaționa
le contemporane am ajuns la 
înțelegeri comune, — așa cum

spunem că sinlem convinși, ca 
prieteni și tovarăși, că putem 
să arătăm lumii cit este de in
destructibilă forța revoluționară 
care unește țările și popoarele 
noastre. Și cind dorința este 
comună și cind avem interese 
și obiective comune, nu există 
torță capabilă să ne separe, nu 
există forță care să poată dis
truge prietenia trainică dintre 
noi, deoarece această prietenie 
reprezintă, mai înainte de toate, 
interesele fundamentale ale po
poarelor noastre.

Sintem convinși că documen
tele pe care le-am semnat astăzi 
ca rezultat al convorbirilor 
fructuoase, al înțelegerii depline 
dintre noi, ca o expresie a do
rinței popoarelor noastre de a 
conlucra mai strîns, reprezintă 
punctul de virf, punctul suprem 
al dezvoltării relațiilor noastre 
de-a lungul celor zece ani de 
luptă ai FRELIMO.

înțelegerile la care am ajuns 
reprezintă înseși aspirațiile po
porului român și poporului mo
zambican. Și unii și alții am 
cunoscut ce înseamnă oprima
rea, știm ce au însemnat domina
ția și exploatarea. Tocmai de a- 
ceea sîntem hotăriți să ne adu
cem contribuția la crearea unei 
lumi noi, pe baza unui nou tip 
de relații intre națiuni. îl ru
găm pe tovarășul Ceaușescu să 
transmită această apreciere a 
noastră, despre prietenia mani-

I.A.S. „Pomicola" Băicoi 
urma să intre în „proba de
cisivă" a doua zi. El vine 
dintr-o unitate unde planul 
de producție a fost depășit 
cu 135 la sută în 1973 și cu 
208 la sută in anul acesta. 
Pomicultor cunoscut în ju
deț, Toma Stanciu este unul 
dintre aceia a căror muncă 
„se face simțită pe piață 
prin deliciosul auriu, măr 
de pus la păstrare, să-ți 
bucuri ochii din cind în 
cind". Au venit să repre
zinte județele lor și Petre 
Mușa, legumicultor la C.A.P. 
Puchenii Mari : „la noi se 
cultivă cel mai bun corni- 
șon din împrejurimi, cel mai 
bun castravecior pe care o 
să-l mîncați vreodată" ; la 
fel, Ana Bărbat din Blaj și 
Petre Cimpeanu din Tichi- 
lești Brăila. Toți așteaptă Să 
răspundă la întrebările co
misiei, dar pentru asta nu 
s-au pregătit special ; „ce 
știm, am învățat de-a lungul 
anilor, nu pentru o împreju
rare festivă sau alta".

Fără a trage concluzii pe 
marginea concursului, un 
lucru ni se pare clar : cei 
care au ajuns în faza finală 
sînt oameni bine pregătiți la 
locul lor de muncă, exem
ple de conștiinciozitate și 
disciplină. Și așa cum au ți
nut să sublinieze interlocu
torii noștri, „ca noi sînt 
mulți în unitățile unde lu
crăm". îneît, concursul se 
dovedește a fi și o trimitere, 
și în același timp un ter
men dintr-o comparație mo
bilizatoare.

A. NICOLAE 

se arată, de altfel, în Declara
ția și Comunicatul pe care ie-am 
semnat astăzi împreună. Princi
piile pe care le-am înscris în 
aceste documente corespund nu 
numai intereselor noastre, dar 
și intereselor tuturor forțelor 
progresiste, tuturor popoarelor. 
Aș aprecia de aceea vizita dum
neavoastră și documentele pe 
care le-am semnat astăzi, ca un 
moment istoric în relațiile din
tre organizațiile noastre, dintre 
popoarele noastre.

Doresc să vă mulțumesc pen
tru invitația ce mi-ați adresat-o 
de a vizita Mozambicul, împre
ună cu o delegație de partid și 
de stat. Vă asigur că vom da 
curs cu plăcere, la momentul 
potrivit, acestei invitații.

Avînd convingerea că relațiile 
dintre Partidul Comunist Român 
și Frontul de Eliberare din Mo
zambic, dintre popoarele noas
tre vor cunoaște o dezvoltam 
tot mai puternică, in spiritul 
principiilor noi, de care am vor
bit, că vom colabora strîns în 
soluționarea tuturor problemelor 
care preocupă astăzi omenirea, 
cu dorința de a vă revedea cit 
mai curind în România, vă rog 
să transmiteți tuturor luptători
lor din Frontul de Eliberare din 
Mozambic, incepind cu membrii 
Comitetului Central și pînă la 
ultimul luptător, militant, salu
tul frățesc, tovărășesc al meu, 
al conducerii de partid, al co
muniștilor români.

Aș dori să urez poporului 
prieten mozambican — căruia 
vă rog să-i transmiteți salutul 
poporului român — succes de
plin in dezvoltarea sa liberă și 
independentă, in făurirea unei 
vieți noi care să-i asigure pro
gresul și fericirea.

Vă rog să ridicăm acest pahar 
pentru dezvoltarea colaborării 
rodnice între Partidul Comunist 
Român și FRELIMO, între po
porul român și poporul mozam
bican 1

în sănătatea președintelui 
FRELIMO — tovarășul Samora 
Machel 1

în sănătatea celorlalți tovarăși 
și prieteni mozambicani !

Pentru colaborare și pace în 
lume ! (Aplauze).

festată de poporul român, des
pre călduroasa sa ospitalitate pe 
care am intîlnit-o, de la sosi
rea noastră și in timpul celor 
șase zile de-a lungul cărora 
ne-am bucurat de căldura și 
dragostea tuturor. Să spuneți, 
deci, că ducem cu noi această 
căldură. Vom relata poporului 
nostru, și o vom face, că pe un 
alt continent, diferit de al 
nostru, avem prieteni care tră
iesc mai intens problemele noas
tre decit propriii • noștri vecini 
și care sînt gata să ne ajute în 
construcția unui nou Mozambic, 
Mozambicul liber, în care în
treaga putere să aparțină po
porului, liber și stăpin pe pro
pria soartă, hotărit să-și dez
volte țara, pe calea progresului. 
Noi sintem gata să stabilim 
relații cu acei care respectă 
Mozambicul.

Doresc, în primul rînd, să ri- 
dio paharul în sănătatea tova
rășului Ceaușescu, care știm că, 
deși are multe sarcini, și-a de
dicat, din timpul său, pentru a 
sta ore și ore cu noi. Să aveți o 
viață lungă, tovarășe Ceaușescu!

Dorim ca următoarea întilnire 
între noi să fie in Mozambic. 
Avindu-1 in mijlocul nostru, ca 
oaspete, pe tovarășul Ceaușescu 
sintem siguri că avem alături 
de noi, ca și pînă acum, Parti
dul Comunist Român, guvernul 
și poporul român prieten. 
(Aplauze).

ÎNTRECERE ȘAHISTĂ

Comitetul județean Ialo
mița al U.T.C. și ziarul local 
„Tribuna Ialomiței", cu spri
jinul ziarului Scinteia tine
retului, au organizat în 
orașul Slobozia, un mare 
simultan de șah. in cadrul 
acțiunii noastre „Mari per
formeri — în arenele sportu
lui de masă". Participînd la 
această întrecere sportivă 
inedită, cei mai buni 25 ti
neri iubitori și practicanți ai 
șahului din Slobozia I-au 
înfruntat pe marele maestru 
internațional Florin Gheor

0 NOUĂ VICTORIE 
A HANDBALIȘTILOR ROMÂNI

Turneul internațional masculin de handbal organizat de fede
rația de specialitate din R. D. Germană a continuat cu disputarea 
partidelor din etapa a treia.

La Magdeburg, selecționata României a întrecut cu scorul de 
23—20 (14—10) formația Cehoslovaciei, obținînd astfel al treilea 
succes consecutiv. Golgeterii echipei române au fost Birtalan și 
Voina, care au înscris cite șase puncte fiecare.

într-unul din derbiurile competiției, reprezentativele R. D. 
Germane și U.R.S.S. au terminat la egalitate : 23—23 (10—10), la 
capătul unui joc deosebit de echilibrat. Pentru echipa sovietică 
cele mai multe puncte au fost marcate de Oganezov (6) și La
gutin (4), iar principalul realizator al gazdelor a fost Kaehlert, 
autorul a opt goluri. Partida a fost arbitrată de cuplul român 
Vasile Sidea-Pandele Cirlingeanu.

în cel de-al treilea meci al zilei, Danematca a învins cu sco
rul de 16—13 (5—6) formația Norvegiei.

în clasamentul competiției conduce, neînvinsă, reprezentativa 
României cu 6 puncte, urmată de echipele U.R.S.S. — 5 puncte 
(golaveraj 73—59), R. D. Germane — 5 puncte (67—54), Dane
marcei — 2 puncte, Norvegiei și Cehoslovaciei — zero puncte.

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

AMXDA
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par
tidului Comunist Român, a trimis tovarășului MANUIEL COSTA, 
secretar general al Mișcării de Eliberare a Arhipelagului Sao 
Tome și Principe, următoarea telegramă :

Cu prilejul instalării Guvernului de tranziție din Arhipelagul 
Sao Tome și Principe, îmi este deosebit de plăcut să vă trans
mit, în numele poporului român, al Partidului Comunist Român 
și al meu personal cele mai călduroase felicitări și urări de noi 
succese pe calea dobîndirii independenței naționale depline, a 
progresului economic și social al țării dumneavoastră. Folosesc 
această ocazie pentru a reînnoi sentimentele noastre de solidari
tate frățească cu cauza dreaptă a luptei duse de Mișcarea de 
Eliberare a Arhipelagului Sao Tome și Principe pentru înlătura
rea dominației coloniale și cucerirea independenței naționale și 
îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare statornicite între Partidul Comunist Român și Mișca
rea de Eliberare a Arhipelagului Sao Tome și Principe vor con
tinua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al forțelor 
care luptă împotriva imperialismului și neocolonialismului, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis primului-ministru al 
Guvernului de tranziție ai Arhipelagului Sao Tome și Principe, 
LEONEL D’ALVA, următoarea telegramă :

Instalarea Guvernului de tranziție al Arhipelagului Sao Tome 
și Principe îmi oferă fericitul prilej de a vă adresa sincere 
felicitări și cele mai bune urări de succese în îndeplinirea nobi
lei dumneavoastră misiuni.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate 
deja statornicite între Partidul Comunist Român și Mișcarea de 
Eliberare a Arhipelagului Sao Tome și Principe vor continua să 
influențeze în mod pozitiv evoluția unor relații de colaborare 
între țările și guvernele noastre, spre binele ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

PRIMIRE
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit 
vineri după-amiază delegația 
economică a Guvernului Provi
zoriu de Uniune Națională al 
Regatului Laosului, condusă de 
Soth Phet-Rasi, ministrul eco
nomiei naționale și planului, 
care face o Vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au 
fost abordate unele probleme 
referitoare la posibilitățile de 
colaborare economică româno- 
laoțiană, în folosul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
au participat Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, și Ion St. Ion, secretar 
general al guvernului.

ADUNARE
Cu prilejul celei de-a 30-a 

aniversări a. Zilei Armatei 
populare vietnameze, vineri 
seara la Casa centrală a arma
tei a avut loc o adunare festi
vă, la care au luat parte gene
rali și ofițeri, maiștri militari 
și subofițeri din garnizoana 
București.

Au fost prezenți Nguyen 
Thanh Ha, ambasadorul R. D. 
Vietnam, și Lam Van Luu, am
basadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud. membri ai celor 
două ambasade.

Adunarea a fost deschisă de 
generalul-colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului ’apărării 
naționale, care a rostit un cu- 
vînt de salut

Despre semnificația eveni
mentului. aniversat a vorbit 
Nguyen Thanh Ha, ambasado
rul R. D. Vietnam.

INAUGURARE
Pe aeroportul internațional 

Bucureșli-Otopeni a avut loc 
vineri seara deschiderea liniei 
aeriene intercontinentale Bucu- 
rești-Atena-Teheran - Karachi- 
Pekin, deservită de aeronavele 
companiei „TAROM". La sfirși- 
tul lunii trecute la Otopeni a 
aterizat primul avion al Admi
nistrației generale a aviației 
civile din China care zboară pe 
itinerarul Pekin-Teheran-Bucu- 
rești-Tirana.

ghiu, multiplu campion al 
României, redactor al ziaru
lui nostru. Manifestarea are 
loc la Casa de cultură a ti
neretului din localitate. Si
multanul a fost precedat de 
un interesant dialog despre 
problemele actuale și de per
spectivă ale șahului româ
nesc și internațional. Tinerii 
pasionați ai „sportului min
ții" au avut astfel prilejul 
să primească cele mai auto
rizate răspunsuri la întrebă
rile lor.

PLECARE
Vineri a părăsit Capitala O 

delegație din Republica Popu
lară Ungară, condusă de Miklos 
Ajtai, președintele Comitetului 
Național pentru Dezvoltare 
Tehnică, care la invitația Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie a făcut o vizită 
în țara noastră.

ANIVERSARE
In Capitală a avut loc, vineri 

dimineața, o ședință festivă de
dicată sărbătoririi a 25 de ani 
de la înființarea Bibliotecii 
centrale pedagogice, la care au 
participat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Educației și 
învățămîntului, ai unor edituri și 
publicații de specialitate. Institu
tului de nerfecționare a persona
lului didactic, profesori univer
sitari, bibliografi, bibliotecari.

EXPOZIȚIE
Doi tineri pictori din Cuba, 

Flora Fong și Manuel Mendive, 
prezintă o parte din creațiile 
lor în cadrul unei expoziții or
ganizate la Ateneul român de 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste cu prilejul apropiatei 
sărbători naționale a poporului 
cubanez — cea de-a 16-a ani
versare a Zilei eliberării.

La vernisaj au rostit alocu
țiuni Mircea Popescu, director 
In Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, și Elio Martinez, 
atașat cultural al Ambasadei 
Republicii Cuba la București.

în asistență, la festivitatea 
inaugurală se aflau Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, Constantin Potîngă, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R. A fost de față, de a- 
semenea, Nicolas Rodriguez, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București.

A apărut 
ALMANAHUL 

„SCÎNTEIA" 1975 
® O bibliotecă într-o 
carte, o carte pentru 
biblioteca dumnea
voastră
• Lectura preferată a 
omului bine informat |

• PATINAJ ARTISTIC. La 
«agreb a început un concurs in
ternațional de patinaj artistic, la 
startul căruia sînt prezenți spor
tivi și sportive din Cehoslovacia, 
f ranța, România, Suedia. Unga
ria, U.R.S.S., Iugoslavia și alte țari.

După desfășurarea figurilor 
impuse, în clasamentul probei 
individuale masculine conduce

meridian
Laszlo Vajda (Ungaria) cu 53 71 

. secondat de Maiorov
român Mircea Ion se 

locul cinci, cu 44,71

probei

, secondat de lMmwuv (U.R.S.S.) — 50,71 puncte. Con
curentul — 
află pe 
puncte.

Lidera clasamentului probei 
feminine este patinatoarea sovie
tica Tatiana Rakonska, care to
talizează 53,66 puncte. Sportiva 
românca Doina Mitrlcică ocupă 
locul cinci, cu 48,45 puncte.

Reprezentativa de fotbal a R. F. Germania, de
ținătoarea titlului mondial, și-a 
încheiat pregătirile in vederea 
meciului, pe care-1 va susține 
duminica, in orașul La Valeta, 
cu echipa Maltei în cadrul gru
pei a 8-a a campionatului euro
pean. Antrenorul formației 
vest-germane, Jupp Derwall, 
care-i înlocuiește pe cunoscutul 
Helmut Schoen suferind, a selec
ționat un lot de 18 jucători. în 
centrul liniei de atac va evolua 
cu acest prilej Erwin Kostedde, 
m vîrsta de 28 de ani, compo
nent al formației Kickers 

In acest meci« 
Kostedde îl va înlocui pe cele
brul Gerd Muller, care a renun
țat sa mai joace în echipa na
țională.

Din lotul vest-german mai fac 
parte, printre alții, Beckenbauer, 
Vogts, Cullman și portarul Nig- 
bur care va juca în locul lui 
Seep Mayer.



Dialogul european
• 1 nciicicrca actualei runde a lucrărilor

Vineri, 20 decembrie, parlieipanții la cea de-a doua fază a 
Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa au luat o 
pauză de patru săptămîni, urmînd ca lucrările să fie reluate la 
20 ianuarie 1975.

„Scînteia tineretului'*
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Eforturile depuse într-o at
mosferă de cooperare și ritm 
intens de Jucru.au permis să se 
definească tabloul generai al 
documentelor , finale privind e- 
dificare'a securității" șl dezvol
tarea cooperării pe continent. 
Astfel, s-a convenit asupra ce
lei mai mari părți a textului 
Declarației asupra principiilor 
care să guverneze relațiile din
tre statele participante, urmînd 
ca, după 20 ianuarie, să se re
țină principiul autodeterminării 
popoarelor, să - se finalizeze re
dactarea prevederilor privind 
cooperarea dintre state, înde
plinirea obligațiilor ce revin 
statelor in virtutea dreptului 
internațional și clauzele finale.

De asemenea, s-a realizat un 
consens asupra a șase din cele

Reuniunea 

națională 

a tinerilor din Peru
In capitala Perului au luat 

sfîrșit lucrările celei de-a 
doua întîlniri naționale a 
tinerilor. într-un mesaj trans
mis reuniunii de președin
tele Republicii, general de 
divizie Juan Velasco Alvara
do, se scoate în evidență ca
racterul specific, propriu, al 
revoluției peruane, sublini- 
indu-se orizonturile și dru
murile noi deschise in fața 
tineretului.

în mesaj, tineretul peruan 
este chemat să-și intensifice 
eforturile pentru cauza pa
triei. pentru desfășurarea li
nei activități susținute, in 
organizațiile populare care 
iau naștere, zilnic, in pro
cesul revoluționar.

în încheierea lucrărilor re
uniunii a fost adoptată o de
clarație în care parlieipanții 
se angajează să acționeze 
„pentru aprofundarea trans
formărilor structurale care 
au loc în țară". Declarația ex
primă adeziunea tineretului 
peruan la politica internațio
nală a guvernului și respinge 
„orice fel de intervenție stră
ină in treburile interne ale 
țării". „Chemăm tinerelul 
din întreaga țară, se arată 
in document, la o luptă uni
tară pentru făurirea unei so
cietăți care să permită rea
lizarea omului, in care pro
prietatea asupra mijloacelor 
de producție să fie socială, 
iar oamenii muncii să aibă 
acces la puterea politică".

șapte măsuri românești vizind 
să facă efectivă rierecurgerea la 
forță și la amenințarea . cu forța, 
urmînd ca, după pauză, să se 
încheie elaborarea textului 
prin înregistrarea prevederii 
referitoare la interzicerea ori
căror acțiuni militare îndrep
tate împotriva altui stat și să 
se pună de acord partea intro
ductivă.

în domeniul cooperării, tex
tele cuprind prevederi detaliate 
atit în ceea ce privește direc
țiile principale, cit și o serie 
de măsuri concrete ce trebuie 
întreprinse pentru dezvoltarea 
schimburilor economice, precum 
și<a celor culturale.

Cu prilejul încheierii. < acestei 
noi runde a lucrărilor, delega
țiile au exprimat hotărirea gu
vernelor respective ca, la re
luarea lucrărilor, să se intensi
fice eforturile pentru finalizarea 
documentelor . și încheierea cit 
mai curînd a celei de-a doua 
faze, ceea ce va pfermite întruni
rea la nivel Înalt, pentru adop
tarea acestor documente, .menite 
să deschidă o pagină nouă în 
istoria Europei.

Colaborare 
româno-chineză

Tovarășul Optavian Groza, 
ministru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, președintele ’ părții ro
mâne a Comisiei mixte de co
laborare tehnico-științifică din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chi
neză, a sosit vineri la Pekin 
pentrti a participa la lucrările 
celei de-a 16-a sesiuni a comi
siei și semnarea protocolului de 
colaborare tehnică și științi
fică dintre cele două țări, pe 
perioada următoare.

La sosire. pe aeroport, minis
trul român a fost intîmpinat de 
Sun Shao-feng, . adjunct - al 
ministrului, chimiei și combus
tibililor. președintele părții chi
neze a Comisiei de colaborare 
lehnfco-științifică dintre R. P. 
Chineză și Republica Socialistă 
România. A fost prezent Nicplăe 
Gavfilescu. ambasadorul țării 
noastre la Pekin.

în aceeași zi, președinții și 
membrii comisiei au luat parte 
la lucrările, sesiunii, in cursul 
cărora au fost discutate — in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie. stimă și înțelegere recipro
că — diferite aspecte ale viitoa
rei colaborări tehnice și, știin
țifico roniâno-chineze in nu
meroase domenii.

Seara, președintele părții chi
neze a Comisiei de colaborare 
tehnico-științifică dintre. R.P. 
Chineză și România a oferit un 
dineu in onoarea oaspeților 
români.

Vedere din Belgrad

Întîlnirea 
pregătitoare 
a Conferinței 

partidelor 
comuniste 

și muncitorești 
din Europa

maria britanii
ȘI C. R. B.

MEXIC
ALGERIA: MĂSURI

DE CONSOLIDARE A 

INDEPENDENȚEI 

ECONOMICE
Guvernul Algeriei a hotă- 

rit naționalizarea bunurilor, 
acțiunilor, drepturilor și in
tereselor de orice natură de
ținute de 22 de societăți 
străine care operează pe te
ritoriul țării. Naționalizarea 
acestor 22 de societăți dă 
drept la o indemnizație în. 
sartina statului, ale cărei 
modalități de fixare și de’ 
reglementare vor fi dețermi-. 
nate. ulterior.

Comentind faptul, oficio
sul guvernamental „El 
Moudjahid" subliniază că a- 
ceastă . măsură de naționali
zare .— care atinge, sectoare- 
industriale importante, prin
tre care mecanica, siderur
gia. chimia, • textilele etc. — 
vine să consolideze indepen
dența economică a Algeriei, 
in momentul in care țara iși 
îndreaptă toate eforturile 
sale spre industrializare și 
dezvoltare economică. Ea 
permite, între altele, și o 
mai bună cooperare intre 
unitățile economice și o pla
nificare mai rațională — 
scrie „El Moudjahid".

Vineri, 20 decembrie., au con
tinuat la Budapesta intr-o am-

SEMNAREA DOCUMENTULUI FINAL 
PRIVIND REZULTATELE VIZITEI 

DELEGAȚIEI ECONOMICE ROMÂNE
La Palatul prezidențial din 

Ciudad de Mexico a avut loc, 
la 19 decembrie, semnarea do
cumentului final privind rezul
tatele vizitei delegației econo
mice fomânc in Mexic.

Documentul a fost semnat de 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, și d6 Hugo Cervantes 
del Rio, ministru al Președin
ției. ’

în alocuțiunile rostite cu a- 
c.eșt prilej, a. fost subliniat ro
lul hotăritor al președintelui 
Nicolae Ceaușescu și al pre
ședintelui Luis Echeverria Al
varez in intensificarea relații
lor de prietenie tradițională in
tre cele două, țări și popoare — 
ca expresie elocventă a politicii 
consecvente "de instaurare, a 
undi noi. ordini politiile și eco
nomice pe care cei doi' șefi de 
stat o promovează in viața in
ternațională.

Documentul final prevede ac
țiuni de dezvoltare a cooperării 
româno-mexicane in industriile 
minieră și petrolieră, mașini
lor grele, construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii, 
chimiei, forestieră și materia
lelor de construcții, ușoară și 
în agricultură. S-au stabilit în 
aceste domenii proiecte concre
te de cooperare de interes reci

proc, cu măsuri și programe de 
lucru pentru aplicarea lor.

La semnare, au luat parte re
prezentanți și funcționari supe
riori ai Președinției și Ministe
rului Afacerilor Externe. A fost 
prezent Dumitru Mihail, amba
sadorul român in Mexic.

bianță de cooperare frățească și 
de înțelegere reciprocă, lucră
rile întilnirii pregătitoare a 
Conferinței partidelor comuniste 
fi muncitorești din Europa.

în cadrul ședinței a luat cu- 
vîntul conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

întîlnirea pregătitoare își va 
continua lucrările șîmbătă 21 
decembrie.

Renegocierea terme
nilor aderării Marii 
Britanii la C.E.E. nu 
s-a golit de conținutul 
său exploziv nici după 
reuniunea la nivel 
înalt de la Paris. Ma
rea Britanie consideră 
că mai are de parcurs 
un drum lung pînă 
cînd cerințele sale e- 
sențiale vor fi satisfă
cute și britanicii vor 
aproba printr-un refe
rendum aderarea de 
facto a țării lor la 
C.E.E.

Vizita delegației M. A. E. 
în Portugalia

în zilele de 18—20 decembrie 
a vizitat Portugalia, la invitația 
guvernului portughez, o dele
gație a Ministerului Afacerilor 
Externe din Republica Socia
listă România, condusă de Va
sile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Dele
gația română a fost primită’ide 
Vasco Goncalves, prim-ministru 
al guvernului provizoriu por
tughez, Mario Soares, mi
nistrul afacerilor externe, Ro
drigues de Carvalho, minis
trul educației și culturii, Con- 
ceicao e Silva, secretar de 
stat la Ministerul comunicațiilor 
sociale. De asemenea, au avut

—
La sfir.șitul săptămi- 

nii trecute, cancelarul 
Schmidt a prezentat Bun- 
destaguiUi un program de 
măsuri de combatere a 
șomajului declarind că, 
din acest moment, asigu
rarea locurilor de muncă 
devine prioritatea princi
pală a politicii economice 
a guvernului său. In a- 
cest scop, cabinetul a ho- 
tăril alocarea a 13.3 mi
liarde de mărci pentru 
sporirea cheltuielilor pu
blice și încurajarea in
vestițiilor.

Măsurile anunțate la 
Bonn au fost impuse de 
evoluția tot mai alarman
tă a șomajului in ultime
le luni. Numai in octom
brie numărul celor înre
gistrați la oficiile de pla
sare crescuse cu încă 
115 000. ureînd cifra tota
lă la 672 300. In noiem
brie, acestora li s-au a- 
dăugât alti 1-1600. numă
rul șomerilor totali ajun- 
gînd la 800 000, ceea ce 
înseamnă 3.5 la sută din 
totalul populației apte de 
muncă. Un nivel record a 
atins, de asemenea, șo
majul partial, care afec
tează în prezent peste 
460 000 de persoane, in 
timp ce numărul posturi
lor libere din economie 
s-a redus în mod drastic, 
ajungînd la numai 213 000. 
In baza acestei evoluții, 
aprecierea că in cursul a- 
cestei ierni numărul șo
merilor ar putea depăși 
pentru prima dată după 
1956 — cifra fatidică de 
un milion (revista DER 
STERN prognoza chiar un 
milion și jumătate !) nu 
mai pare nimănui o abe
rație. Evoluția îngrijoră
toare spre milionul de șo
meri nu mai poate fi o- 
prilă nici de măsurile a- 
doptale recent, deoarece, 
după cum declara cance
larul Schmidt însuși, e- 
fectele pozitive ale aces
tora nu se vor face sim
țite decît în vara viitoare.

La Bonn se relevă că

șomajul ii afectează in 
primul rînd și în gradul 
cel mai inalt pe tineri. Po
trivit revistei DER STERN, 
aproximativ 200 009 DE 
TINERI VEST-GER- 
MANI ÎNTRE 15 ȘI 21 
DE ANI NU DISPUN 
DE UN LOC DE MUN
CĂ SAU DE UCENICIE, 
numărindu-se printre coi 
ce urmăresc zilnic rubri
cile de oferte de serviciu 
ale ziarelor sau asediază 
ghișeele oficiilor de pla
sare. Aceasta înseamnă 
că CEL PUTIN 25 LA 
SUTĂ DIN ȘOMERI AU 
SUB 22 DE ANI — in 
realitate ponderea șoma
jului juvenil este si mai 
măre deoarece statisticile 
oficiale înregistrează nu
mai persoanele care și-au 
pierdut locul de muncă, 
nu și pe cele ce nu l-au 
avut niciodată. ’ Numărul 
locurilor de ucenicie din 
industrie și comerț s-a 
redus în ultimii cinci ani

Elevii cursurilor de calificare de la Dortmund : pentru jumătate din ei, 
diploma va fi inutilizabilă

R. F. G.: Șomajul —
problema nr. 1

• 200 000 de tineri nu dispun de un loc de muncă 
sau de ucenicie • 25 ia sută din șomerii vest- 

germani au sub 22 de ani

creează in rîndurile tine
retului o neliniște cres- 
cîndă, care-i împinge pe 
multi spre „paraclisele ar
tificiale" și primejdioase 
ale drogurilor și alcoolu
lui, sau în prăpastia lu
mii interlope.

Chiar dacă măsurile a- 
doptate săptămina trecută 
la Bonn vor avea efectul 
scontat — diminuarea șo
majului genera! începind 
din vara viitoare —
perspectivele multora din 
tinerii vest-germani de
a-și exercita dreptul la 
muncă sînt incerte. Șan
sele de reducere a șoma- 

■ jului juvenil rămin Iimi-

loc reuniuni de lucru la Minis
terul Afacerilor Externe, care

au decurs într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

Cele două părți au procedat 
la o analiză a actualei situații 
internaționale, a problemelor 
menținerii păcii și securității 
internaționale și a dezvoltării 
economice, evidențiind poziția 
Celor două țări bazată pe res
pectul reciproc al principiilor 
suveranității, independenței na
ționale și neintervenției in tre
burile interne ale statelor. Au 
fost abordate probleme privind 
dezvoltarea cooperării româno- 
portugheze în domeniile econo
mic, tehnic și cultural. A fost 
afirmată, de asemenea, dorința 
de colaborare a celor două țări
in cadrul organizațiilor interna
ționale.

cu aproape 50 la sută — 
de la 640 000 Ia 340 000. 
Adesea, absolvenții școli
lor profesionale nu sînt 
angajați nici măcar ca 
muncitori necalificați, pu- 
tindu-se considera no
rocoși dacă descoperă din 
cind în cind un „job“ 
temporar. La periferia o- 
rașului Dortmund, intr-o 
mină părăsită, municipa
litatea a deschis un fel

de curs de calificare în 
diverse profesii, cu dura
ta de un an. Directorul 
școlii se teme, insă, că cel 
puțin jumătate din 
cursanti nu vor avea ce 
face cu diplomă pe care 
le-o va înmînă. Cei care 
au reușit să intre în po
sesia unui loc de muncă 
se află, la rîndul lor. in 
fruntea listelor de conce
diere. „După principiul

«Clinii ii mușcă pe cei 
mici», scrie DER STERN, 
patronii ii dau afară mai 
iutii pe muncitorii tineri. 
Situația cea mai dificilă 
o au cei mai puțin dez
voltați din punct de ve
dere fizic, îndeosebi ab
solvenții sediilor specia
le, și cei ce nu și-au ter
minat studiile". Lipsa u- 
nei perspective cla’re asu
pra unui loc de murică

tăte atit datorită conjunc
turii economice nefavora
bile, cit și faptului că in 
anij viitori ating vîrsta 
majoratului (și deci a 
muncii) cele mai pu
ternice contingente de 
după război — în medie 
anual cu peste 70 000 mai 
mult decît în prezent.

BAZIL ȘTEFAN

• MASAJ CARDIAC IN... ZBOR. Un pasager aflat la bordul 
unui avion Boeing 707 a'l companiei' „British Airways", care efec-- 
tua un zbor transatlantic pe ruta Boston-Londra, a fost victima 
unei crize cardiace. Deși inima a incetat să-i bată, el a fost 
readus la viață grație unui medic aflat printre pasageri. Stewar
desele i-au aplicat o mască de oxigen, iar medicul a efectuat 
un masaj cardiac. Revenindu-și, pasagerul a mărturisit că avu
sese senzația prăbușirii avionului • VAGABONDUL, BROASCA 
ȘI... POLIȚIȘTII. Intr-o bodegă din Market Drayton, o mică 
așezare din sud-vestul Angliei, o persoană calificată drept „va
gabond" a înghițit o broască vie. Afacerea a ajuns la tribunal 
care l-a achitat pe făptaș, acuzat de „cruzime inutilă asupra 
unui animal captiv". Polițiștii n-a'u fost de acord cu blîndețea 
tribunalului. Ei au decis să, facă apel • SPERANȚE DE SĂRBĂ
TORI. France Presse afirmă că fiecare din cei 35 000 000 de spa
nioli (în calcul intrind și femeile și copiii) a consacrat, în me
die, peste două sute de pesetas pentru a cumpăra bilete de lo
terie. „Toate recordurile de vînzare au fost bătute" — se afirmă 
la Madrid • UN ȘEF AL MAFIEI UCIS LA PALERMO. Filippo 
Imperiale, 60 de ani. unul din șefii Mafiei siciliene, a fost asasi
nat joi la Palermo, adică în ziua în care după 10 ani de inves
tigații. comisia parlamentară „anti-Mafia" își încheia lucrările 
în același oraș • ODISEEA NAVIGATORULUI SOLITAR. Ten
tația de a birui nesfîrșitele întinderi ale oceanelor l-a stăpînit și 
pe neozeelandezul Andres Svelundi. In vîrstă de 46 de ani. acest 
navigator -solitar a traversat trei sferturi’ din Pacific la bordul 
unei ambarcațiuni cu vîsle. El a condus ambarcațiunea sa pe .o 
distanță de peste 10 000 kilometri în plin ocean — de pe coasta 
chilianâ pînă în arhipelagul Samoa, în Polinezia. Andres Sve
lundi nu este ia prima sa tentativă. în 1970, a parcurs distanța 
dintre Australia și Madagascar (8 000 km) la bordul unei ambar
cațiuni de același tip • DEZMINȚIRE. Anturajul celebrului mi
liardar Onassis a dezmințit cu promptitudine informația că sta
rea sănătății lui ar prezenta îngrijorări. Se afirmă că internarea 
într-un spital din New York a fost impusă de necesitatea unui 
„control de rutină" o MILIARDARUL AJUNS IN PUȘCĂRIE. 
Un tinâr miliardar italian, Francesco Ambrosio, a fost arestat 
din ordinul tribunalului din Milano. Numele lui nu apare pentru, 
prima oară in ziare. în vara trecută, el a' fost „eroul" unor re
portaje după somptuoasa recepție oferită în vila sa de la Por- 
tofirio. Ziarele au atras atenția asupra contrastului dintre această 
recepție, deschisă cu un foc de artificii și „vacanțele austere" ale 
majorității italienilor. Ancheta deschisă de tribunalul din Milano 
asupra afacerilor lui Francesco Ambrosio a dus la descoperirea 
unor escrocherii. Arestarea nu a întîrziat să se producă. Fără 
focuri de artificii... • MAURICE BEJART PREZINTĂ PREMIE
RA MONDIALA a noului său balet „Ce que l’amour me dit" 
peste cîtevâ zile Jâ Monte* Carlo • ZIARUL ITALIAN „IL GLOBO" 
ȘI-A SCHIMBAT PROPRIETARUL. Ziarul a fost vîndut ca o 
marfă oarecare de către proprietarul său, un industriaș. Condi
țiile transferului n-au fost încă pe deplin clarificate. S-ar părea 
că proaspătul cumpărător nu este destul de bogat pentru a fi 
putut achiziționa cu propriile mijloace acest ziar. De aici teme
rea că operațiunea a fost. efectuată cu ajutorul unei mari între
prinderi industriale. Ceea ce va antrena, probabil, și o schim
bare de opțiuni, politice ale gazetei, aflată pînă în prezent pe 
poziții de „centru-stînga" • INVAZIE DE... MAIMUȚE. Peste 
600 de maimuțe — babuini au invadat plantații de porumb din 
Somalia. Țăranii au încercat să le gonească dar maimuțele, arun- 
cînd.cu .pietre și bucăți de lemne, s-au dovedit mâi puternice. 
Țăranii-,au cerut ajutoare. A urmat o confruntare dramatică din 
care n-au lipsit lupte’ corp la corp. După două zile, maimuțele 
au fost puse pe fugă. Dar țăranii aveau printre ei destui răniți. 
Actualmente, ceata maimuțelor devastează ogoare dip sudul, țării.

A
cordurile reali
zate la Paris, 
care în opinia 
celorlalți opt 
membri repre
zentau un „com
promis", nu par să-i fi im

presionat pe britanici. Ha
rold Wilson declara, chiar, 
că ele „nu angajează defi
nitiv viitorul Marii Britanii 
in Piața comună". Domeniile 
in care britanicii ridică obi
ecții sint numeroase. Este 
adevărat că ei „joacă" tare 
pentru a obține maximum 
de avantaje in C.E.E., dar 
este tot atît de adevărat, că 
nu-și pot permite, în situa
ția economică deteriorată 
actuală, să Iacă „daruri" 
fondurilor comunitare.

1. Bugetul comunitar a 
fost și rămîne principalul 
obstacol al aderării. La Lon
dra se apreciază că s-a ajuns 
la stadiul unor „progrese 
substanțiale" și se speră ca 
in primăvară să se ia o de
cizie asupra „mecanismului 
de corecție" (prevăzut in în
țelegerea recentă de la Pa
ris) in sensul reducerii con
tribuției britanice pentru ca 
acesta să fie proporțional cu 
produsul național brut al 
fiecărei țări. (Potrivit regu
lilor actuale. Londra ar tre
bui să furnizeze in 1980, 24 
la sută din bugetul C.E.E. in 
timp ce produsul său națio
nal va reprezenta doar 14 la 
sută din cel comunitar). Gu
vernul Wilson încearcă să a- 
crediteze ideea majorării 
contribuției sale în momen
tul cind va beneficia de ve
niturile ce-i vor parveni din 
exploatarea petrolului din 
Marea Nordului. Rămine d» 
văzut dacă partenerii săi vor 
fi dispuși să trăiască cu spe
ranțe.

2. „Parlamentul" comuni
tar ar urma să fie ales prin 
vot direct de cei 240 milioa
ne locuitori ai tăvilor mem
bre în 1978 ; aceștia vor pur
ta și un pașaport-tip, înce
pind din 1980. Marea Brita
nie (susținută și de Dane
marca) nu și-a dat acordul 
asupra inființării lui. în con
cepția guvernului britanic, 
trebuie menținut dreptul su
veran al Parlamentului na
țional, de la Westminster, de 
a avea ultimul cuvînt în pro
blemele participării la C.E.E., 
aprobării sau respingerii re
glementărilor comunitare. 
Premierul Wilson declara 
răspicat în Camera Comu
nelor că „nu se pune deloc 
problema sacrificării unor 
importante interese națio
nale, ca urmare a aplicării 
regulii votului majoritar in 
cadrul comunității".

3. Fondul regional a stirnit 
intii dezacord (pentru că so
licita sume in plus, fată de 
cele vărsate către buget), a- 
poi entuziasm (deoarece bri
tanicii au calculat, între 
timp, că ar putea beneficia de 
niște sume importante, îm
prumutate in scopul emanci
pării economice a unor regi
uni mai puțin dezvoltate) iar 
acum, totală indiferență, pen

tru că dotarea lui modestă cu 
1,56 miliarde dolari va repre
zenta doar o treime din ceea 
ce ceruse Marea Britanie la 
începutul anului. Deci, slabă 
speranța de a fi recuperată 
o parte din sumele investite 
in C.E.E. Doar Italia și Ir
landa mai sint interesate in 
crearea acestui fond care, in 
comparație cu proiectul ini
țial, „are toate șansele 
de a deveni un „mini- 
fond". Ele vor beneficia, 
de altfel, cu prioritate de el.

4. Politica agricolă comu
nitară este citată de șeful 
Foreign Office-ului, James 
Callaghan, Ca unul dintre 
„formidabilele obstacole" din 
„marea cursă cu obstacole a 
renegocierilOr întreprinsă de 
Marea Britanie". Nu s-au 
tras încă concluziile finale 
asupra accesului pe piața 
britanică a produselor ali
mentare din Australia și Noua 
Zeelandă — problemă vitală 
pentru Anglia care este pri
mul mare importator mondial 
de astfel de produse. Cea 
mai mare rezistență o opune 
Franța care nu dorește ca 
propriile sale bunuri să fie 
concurate de cele din Com
monwealth, la prețuri mai 
avantajoase. S-a discutat 
pină acum asupra principiu
lui ca „Marea Britanie să nu 
fie nedrept penalizată" pen
tru aceste importuri, dar nu 
s-a ajuns la un acord. De a- 
semenea, britanicii cer o re
formă a politicii agricole co
mune permițind. eventual, o 
reîntoarcere la sistemul bri
tanic de subvenții. Orice 
schimbare care ar putea con
duce Ia diminuarea defici
tului comerțului britanic cu 
cele șase țări fondatoare ar 
li îmbrățișată imediat Ia 
Londra. Deficitul se ridică la 
2 075 milioane lire sterline.

5. Sistemul monetar comu
nitar. Britanicii s-au opus 
pînă acum lansării acestui 
sistem de parități fixe, con- 
siderînd că această măsură 
ar putea pune in pericol an
gajarea forței de muncă în 
țări cu „economii slabe", 
printre care se numără Ir
landa, Italia, Marea Brita
nie. Ei s-au opus de aseme
nea și întăririi fondului pen
tru cooperarea monetară.

Toate capitolele mențio
nate solicită fonduri, mereu 
fonduri, de care Marea Bri
tanie nu se poate dispensa 
in actuala conjunctură eco
nomică. Ea suferă de o gra
vă deteriorare a balanței 
sale de plăți, de „o lipsă de 
dinamism economic". (FRAN
CE PRESSE), de un declin 
constant al nivelului de viață 
al locuitorilor ei. De aceea 
toate forțele se cer canali
zate in direcția soluționării 
dificultăților economice cu 
care este confruntată, adera
rea la C.E.E. nefiind consi
derată de majoritatea brita
nicilor, potrivit observatori
lor politici, o „soluție". 
Și aceasta într-un con
text comunitar grevat de 
dificultăți, caracterizat suc
cint de premierul olan
dez : „Toți am fost una
nimi (la Paris) în a aprecia 
că există o situație economi
că extrem de periculoasă" 
care evidențiază necesitatea 
„relansării" economiilor na
ționale (dar nu prea se spune 
cum), combaterii șomajului 
și stabilirii unor programe 
antiinflaționistc. Remediile la 
propriile ci suferințe. Marea 
Britanie ic poate găsi, in 
afară, printre „cei opt" ? în 
această privință destui bri
tanici au dubii...

DOINA TOPOR

Acord la Lisabona

Insulele Capului Verde vor deveni 
independente la 5 iulie 1975

Ministrul pentru cooperarea 
ințerteritorială al Portugaliei, An
tonio de Almeida Santos, și o de
legație a Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde 
(PAIGC) au semnat, la Lisa
bona, acordul prin care Insulele 
Capului Verde vor deveni inde

pendente, la 5 iulie 1975. Acor
dul prevede formarea unui gu
vern dc tranziție, care va avea 
drept misiune pregătirea alegeri
lor pentru o adunare reprezenta
tivă a poporului din Insulele 
Capului Verde, prin vot direct 
și universal, fixate pentru data 
de 30 iunie anul viitor.
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• TOVARĂȘUL MIHAI DA- 
LEA, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., aflat la 
Belgrad, cu prilejul lucrărilor 
Congresului ai VII-lea ai Uni
unii Sindicatelor din Iugosla
via, a avut vineri o întrevedere 
Tu Dușan Petrovici, președinte
le Conferinței Federale a Uni
unii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia 
4U.S.P.M.I.). S-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme ale colaborării 
'dintre organizațiile politice și 
obștești din cele două țări și cu 
unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

S-a exprimat dorința de dez

voltare, în continuare, a colabo
rării multilaterale dintre orga
nizațiile politice și obștești din 
România și Iugoslavia.

• . AGENȚIA A.D.N. infor
mează că, in ultimele zile, la 
Essen, in Republica Federală 
Germania, au avut loc tratative 
economice între ministrul pen
tru industria minieră, metalur
gică și a potasiului al R.D.G., 
Kurt Singhuber, împuternicitul 
Ministerului Comerțului Exte
rior al R.D.G., Heinz Behrendt, 
pe de o parte, și președintele 
Consiliului de conducere al fir
mei vest-germane „Krupp 
GmbH". E. V. Mommsen, pe de 
altă parte.

• Delegația Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud ia convorbirile consulta
tive dintre cele două părți 
sud-vietnameze desfășurate 
in suburbia pariziană La- 
Celle-Saint-Cloud a dat pu
blicității o declarație in care 
se arată că, în ciuda repeta
telor atacuri ale administra
ției saigoneze împotriva zo
nelor eliberate sud-vietname- 
ze, populația din teritoriile 
controlate de Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud 
a obținut succese remarcabi
le în toate domeniile econo
miei și culturii, în domeniul 
ocrotirii sănătății și în alte 
sfere.

• La propunerea reprezentan
ților R.P.D. Coreene, vineri a 
dvut loc, la PanmUnjon, o nouă 
ședință a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea. Cu acest 
prilej, conducătorul părții re
prezentând R.P.D.C., generalul

Kim Poong Sub a protestat 
ferm împotriva acțiunii ameri
cane. de stocare a unor bombe 
și focoase nucleare in Coreea 
de Sud, inclusiv in zone apro
piate de linia de demarcație 
militară. El a denunțat, de a-

• VICEPREMIERUL CUBANEZ Carlos Rafael Rodriguez și-a 
încheiat vizita întreprinsă in Mexic, în timpul căreia a avut con
vorbiri cu președintele țării-gazdă, Luis Echeverria, cu ministrul 
relațiilor externe. Emilio Rabasa, precum și cu secretarul patri
moniului național, Horacio Flores de la Pena.

Intr-un interviu acordat agenției Prensa Latina. Carlos Rafael 
Rodriguez a declarat că a inminat președintelui Luis Echeverria 
un mesaj din partea premierului Fidel Castro, in care acesta iși 
exprimă satisfacția pentru acordurile de complementaritate in
dustrială, încheiate recent intre cele două țări. Convorbirile cu 
oficialitățile mexicane au constat într-un schimb util de păreri 
cu privire la pozițiile celor două țări lață de evenimentele im
portante ale Americii Latine, prevăzute pentru anul 1975, și dez
voltarea in continuare a relațiilor bilaterale. Cele două guverne 
— a spus el — au căzut de acord să continue, la diferite niveluri, 
consultările cu privire la problemele continentului.

semenea, o serie de acțiuni de 
provocare și de spionaj comi
se împotriva R. P. D. Coreene, 
arătind, iri context, că avioane 
de recunoaștere americani au 
survolat recent linia de demar
cație militară.

CONSULTĂRILE 
PREȘEDINTELUI 

MAKARIOS

Vineri, președintele Makarios 
a avut o întîlnire cu membrii 
guvernului său — prima după 
reîntoarcerea șefului statului 
cipriot la Nicosia, După cum s-a 
anunțat, cabinetul cipriot, format 
la începutul lunii august a.c. de 
Glafkos Clerides, care a asigu
rat interimatul la președinție in 
perioada absenței arhiepiscopu
lui Makarios din insulă, și-a

prezentat demisia după reve
nirea șefului legal al statului in 
țară. Președintele Makarios a 
cerut insă miniștrilor din guvern 
să rămină în funcție pină la 
constituirea unui nou cabinet.

în ultimele zile, arhiepiscopul 
Makarios a întreprins o serie de 
consultări cu liderii principale
lor formațiuni politice in ve
derea formării unui nou guvern.
• CAMERA REPREZENTAN

ȚILOR a confirmat, joi seara, 
numirea lui Nelson Rockefeller 
in postul de vicepreședinte al 
Statelor Unite. După cum se

știe, Nelson Rockefeller a obți
nut deja votul favorabil al Se
natului. El a prestat apoi jură- 
ipintul, devenind cel de-al 41- 
lea vicepreședinte al S.U.A.. în 
cadrul unei scurte ceremonii 
care a avut loc in Senat,
• AUTORITĂȚILE URUGU- 

AYENE au arestat pe Eduardo 
Viera, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C. din U- 
ruguay. Eduardo Vicra a fost 
directorul ziarului comunist Uru
guayan „El Popular", care a fost 
interzis.
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