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Marea Adunare Națională, consacrînd 
prin votul său unanim voința națiunii 
noastre socialiste, l-a ales pe secretarul 
general al Partidului Comunist Român, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

Momentul solemn ol depunerii |urdmintulul

al României 1

Discursul solemn al președintelui
Nicolae Ceaușescu

‘ .--4 •
JURAMÎNTUL
PREȘEDINTELUI

REPUBLICII
Stlmate tovarășe șî •timați tovarăși deputațî,Doresc să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră, aleșilor națiunii, pentru încrederea ce mi-ați acordat-o alegîndu-mă în cea mai înaltă și de răspundere funcție în stat — aceea de președinte al Republicii Socialiste România.Este foarte greu să găsesc cele mai potrivite cuvinte pentru a da glas sentimentelor de care sînt cuprins în acest moment. Știu că încrederea pe care mi-ați acordat-o dumneavoastră, ca și încrederea și dragostea pe care mi le arată întregul popor se datoresc faptului că. din momentul în care am intrat în mișcarea revoluționară șl am devenit membru al Partidului Comunist Român, am slujit fără preget cauza eliberării sociale și naționale a poporului, cauza socialismului și comunismului. De mai mulți ani, partidul și poporul mi-au încredințat cele mai înalte răspunderi în partid și în stat. Am făcut totul pentru a le duce la îndeplinire în cele mai bune condiții pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului nostru.De Ia Congresul al IX-lea, patria noastră socialistă a parcurs o importantă etapă istorică pe calea dezvoltării sale economico-sociale, 

a ridicării bunăstării și fericirii poporului. în toți acești ani, am acționat cu hotărîre, neabătut, pentru a uni energiile partidului, aîe întregului popor în vederea înfăptuirii programului de dezvoltare multilaterală a țării. Acum, în aceste împrejurări solemne, doresc să reafirm că toate mărețele înfăptuiri din acești ani — ca de altfel tot ceea ce am realizat în epoca construcției socialiste — reprezintă opera eroicei noastre clase muncitoare, care își îndeplinește cu cinste misiunea de clasă conducătoare a societății, a harnicei și minunatei țărănimi muncitoare, care în strînsă alianță cu clasa muncitoare constituie temelia de granit a orînduirii noastre socialiste, a talentatei intelectualități, care, în colaborare cu muncitorimea și țărănimea, aduce o contribuție de preț la înfăptuirea programului de dezvoltare a țării noastre, opera tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Iată de ce doresc să adresez, de la această înaltă tribună, cele mai calde mulțumiri poporului pentru încrederea ce mi-a acor- dat-o, pentru încrederea manifestată în partid, pentru abnegația și devotamentul cu care a înfăptuit 
ți înfăptuiește politica Partidului 

Comunist Român — expresie fidelă a intereselor sale supreme. 
(Aplauze puternice, prelungite).Doresc, de asemenea, să subliniez și cu acest prilej că toate marile realizări dobjndite de poporul nostru demonstrează convingător justețea liniei politice generale marxist-leniniste a Partidului Comunist Român. Ele atestă cu tărie că partidul nostru a știut și știe să aplice, în mod creator, legitățile generale ale socialismului la condițiile concrete din țara noastră, i- dentificînd cele mai potrivite căi de dezvoltare a forțelor de producție. de organizare a societății, de edificare a noii orînduiri sociale. Succesele poporului român pe calea zidirii societății socialiste se datoresc faptului că partidul nostru s-a călăuzjt și se călăuzește neabătut. în întreaga sa activitate, de concepția revoluționară despre lume a proletariatului — materialismul dialectic și istoric.Am acționat întotdeauna pentru întărirea partidului, a unității sale politice, organizatorice și ideologice, pentru creșterea rolului politic conducător al partidului în toate domeniile de activitate, conside- rînd că aceasta este garanția realizării cu succes a liniei sale generale, a programului său.Pornind de la faptul că în țara noastră locuiesc, de veacuri, și cetățeni de altă naționalitate, am militat neabătut pentru realizarea în cadrul societății a deplinei egalități în drepturi și a frăției în muncă și luptă a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Am avut permanent în minte învățămintele istoriei, care atestă cu putere de lege că numai în strînsă unitate, în condiții de deplină egalitate în drepturi, oamenii muncii pot infringe exploatarea și pot cuceri libertatea și independența patriei, pot infringe orice greutăți, pot asigura progresul societății, pot da viață idealului de libertate și dreptate socială, pot înălța edificiul socialismului în patria noastră. (Aplauze puternice).Am acționat neabătut pentru întărirea conducerii și muncii colective în toate sectoarele de activitate. înfăptuirea consecventă a principiilor conducerii și muncii colective a permis participarea activă a tuturor cadrelor de partid și de stat, a maselor largi populare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului.Tocmai faptul că organele de partid și de stat au acționat în strînsă unitate, au dezbătut larg problemele dezvoltării țării, a permis găsirea celor mai potrivite căi pentru progresul societății noastre. 

Iată de ce sînt pe deplin conștient că marile sarcini care stau în fața partidului și poporului nostru nu pot fi înfăptuite decît aplicînd neabătut principiile conducerii și muncii colective, unind eforturile maselor populare, valorificînd înțelepciunea poporului nostru. A- ceasta asigură victoria în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului în România ! (Aplauze puternice).Nu trebuie uitată nici un moment necesitatea întăririi statului, a creșterii rolului său de organizator în toate domeniile de activitate, necesitatea de a veghea necontenit la întărirea forțelor noastre armate, la ridicarea capacității de apărare a patriei, de a acorda atenție întăririi organelor de stat, ale Ministerului de Interne și Justiției, pentru a-și putea îndeplini îndatoririle față de patrie și popor în conformitate cu Constituția și legile țării.Am considerat că are o importanță de prim ordin apărarea ho- tărîtă a intereselor poporului muncitor, respectarea cu sfințenie a legalității socialiste, a Constituției și legilor țării. Vă asigur că și în viitor, atîta timp cît voi avea încrederea partidului și poporului, voi face totul pentru respectarea Constituției și legilor țării, pentru ca societatea noastră să fie o so-

de 28 martie 1974 va adine întipărită în istoria in conștiința poporului nos-Ziua rămîne patriei, tru.în această zi memorabilă. Înfăptuind voința întregii națiuni. Marea Adunare Națională — forul suprem al tării in care sînt reprezentau muncitorii, țăranii, intelectualii. români, maghiari, germani, toti oamenii muncii din țara noastră — convocată in a XH-a sesiune a celei de-a Vl-a legislaturi, a proclamat președinte al Republicii Socialiste România pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român.Această înaltă învestitură — intru totul sprijinită prin dragostea Si încrederea nemărginită a tuturor cetățenilor patriei — constituie o nouă și strălucită recunoaștere a meritelor nepieritoare pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a cistigat in fata partidului, a întregului popor, ca eminent militant revoluționar, care conduce cu abnegație destinele tării spre Infăp-\________ ___  

cietate demnă, liberă, a unor oameni stăpîni pe destinele lor, care își făuresc, așa cum doresc ei, viitorul. (Aplauze puternice). Pornind de Ia principiile comuniste, am promovat criticarea deschisă și intransigentă a abuzurilor și greșelilor săvîrșite în trecut ; împreună cu organele de partid și de stat au fost luate măsuri ferme pentru a le pune capăt și a face imposibilă repetarea lor, apreciind că asemenea manifestări și practici sînt străine atît orînduirii socialiste, cît și firii poporului nostru, moralității și simțului său de omenie și dreptate. (Aplauze puternice).întotdeauna am pornit de la principiul că trebuie să creăm cel mai larg cadru organizatoric pentru participarea activă și efectivă a maselor populare la conducerea diferitelor sectoare de activitate, la luarea hotărîrilor privind dezvoltarea societății noastre socialiste. Perfecționarea continuă a democrației socialiste, făurirea de către poporul însuși, în mod conștient, a propriului său destin constituie o cerință legică a mersului înainte al societății noastre pe calea socialismului și comunismului și de aceea vom face totul și în viitor pentru a asigura cel mai larg cadru de manifestare a personali-
(Continuare in pag. a IlI-a)

■ CEREMONIA ALEGERII
tuirea telurilor socialismului si comunismului in România, fără preget cauza păcii și lui in lume.La intrarea in clădirea.___tovarășul Nicolae Ceaușescu _ tntimpinat de președintele Marii Adunări Naționale, de membrii Biroului M.A.N.O entuziastă manifestație de dragoste și simpatie îi este rezervată secretarului general al partidului in sala de ședințe.în lojile oficiale iau loc tovarășii Nicolae Ceaușescu. Ion Gheorghe Maurer. Emil Bodnaraș. Maxim Berghianu. Elena Ceaușescu. Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu. Florian Dănălache. Constantin Drăgan. E- mil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu. Manea Mănescu. Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- lescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica. Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu.Sint de față membrii supleant! al

slujește progresu-palatului, i este

„Jur să slujesc cu credință patria, să acționez cu fermitate 
pentru apărarea independenței, suveranității și integrității țării, 
pentru bunăstarea și fericirea întregului popor, pentru edificarea 
socialismului și comunismului în Republica Socialistă România!

Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, să fac 
totul pentru aplicarea consecventă a principiilor democrației 
socialiste, pentru afirmarea în viața societății a normelor eticii 
și echității socialistei

Jur să promovez neabătut politica externă de prietenie șl 
alianță cu toate țările socialiste, de colaborare cu toate națiunile 
lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, de solidaritate cu forțele revoluționare, progresiste de 
pretutindeni, de pace și prietenie între popoare!

Jur că îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste și devota
ment pentru strălucirea și măreția națiunii noastre socialiste, 
a Republicii Socialiste România T

alComitetului Executiv al C.C. P.C.R. și secretari ai C.C. al P.C.R.La lucrările sesiunii numeroși invitați — C.C. al P.C.R.. ai Consiliului Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, oameni ai muncii, academicieni. alti oameni de știință și cultură, ziariști români și corespondenți ai presei străine.De asemenea, sînt prezent! șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Tovarășul STEFAN VOITEC, președintele Marii Adunări Naționale. declară deschise lucrările sesiunii.în ședința istorică a Marii Adunări Naționale din dimineața zilei de 28 martie 1974. în conformitate cu noile prevederi ale Constituției Republicii Socialiste România, a- doptate. în cadrul acelorași lucrări, cu puțin timp înainte, de deputății M.A.N.. a avut loc ceremonia alegerii președintelui Republicii Socialiste România.

participă membri ai de
în fata Marii Adunări Naționale a luat cuvintul tovarășul EMIL BODNARAȘ, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care a spus :
Tovarășe deputate, 
Tovarăși deputați,

PENTRU ALEGEREA PRE
ȘEDINTELUI REPUBLICII, A 
PRIMULUI PREȘEDINTE AL 
REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA, PROPUN MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE, ÎN 
NUMELE COMITETULUI CEN
TRAL AL PAR'
MUNIST ROMÂN SI AL 
CONSILIULUI NATIONAL AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE, CANDIDATURA O- 
MULUI CARE A DAT ATÎT 

IDULUI CO

DE MULT PATRIEI Șl PO
PORULUI SĂU, CAUZEI 
MARI A SOCIALISMULUI, 
COLABORĂRII PAȘNICE ÎN
TRE POPOARE, PROGRESU
LUI, CIVILIZAȚIEI UMANE Șl 
PĂCII — SECRETARUL GE
NERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU.Deputății Marii Adunări Naționale. întreaga asistentă salută eu entuziasm propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, să fie ales președintele Republicii Socialiste România. Răsună nesfirșita ovații, puternice urale.Ora 11,35. Sint clipe de profundă semnificație pentru viața partidului și statului nostru.
(Continuare in pag. * III-*)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
   

Președintele Republicii Socialiste România Hotârlrea Mari Adunări Naționale 
ca privire la eliberarea tovarășului 

Ion Gbeorghe Maorer din funcția 
de președinte al Consiliului de Miniștri

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind unele modificări 

în componența 
Consiliului de Miniștri
Președintele Republicii Socialiste România decreteazâ :

ART. 1. — Tovarâșul Manea Mănescu se elibereazâ din funcțiile 
de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte ai Comite
tului de Stat al Planificării, primind alte insârcinâri.

ART. 2. — Tovarâșul Iile Verdeț se elibereazâ din funcția de 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și se numește in 
funcția de președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale.

ART. 3. — Tovarâșul Mlron Constantlnescu se elibereazâ din 
funcția de președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, primind alte însărcinări.

ART. 4. — Tovarășul Virgil Trofln se eliberează din funcțiile de 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru al comerțului in
terior și președinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, primind alte însărcinări.

ART. 5. — Tovarâșul Emil Drâgâneccu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, se elibereazâ din funcția de ministru al transportu
rilor și telecomunicațiilor șl se numește în funcția de președinte al 
Comitetului de Stat al Planificării.

ART. 6. — Tovarâșul Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, se numește în funcția de ministru al comerțului 
interior.

ART. 7. — Tovarâșul Gheorghe Oprea se numește în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

ART. 8. — Tovarâșul Tralan Dudaș se elibereazâ din funcția de 
ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele și se numește în funcția de ministru al transporturilor 
și telecomunicațiilor.

ART. 9. — Tovarâșul Ion Crâclun se elibereazâ din funcția de 
ministru al industriei ușoare, din motive de sănătate.

ART. 10. — Tovarâșul Gheorghe Cazan se elibereazâ din , func
ția de ministru-secretar de stat Ia Ministerul Industriei Ușoare 
și se numește în funcția de ministru al Industriei ușoare.

Președintele 
Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntul tovarășului 
Manea Mănescu

Marea Adunare Națională, luînd act de cererea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, l-a eliberat din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri, fiind pensionat.Marea Adunare Națională exprimă cu acest prilej vii mulțumiri și recunoștință tovarășului Ion Gheorghe Maurer pentru întreaga sa activitate desfășurată în fruntea guvernului, precum și în alte importante munci de partid și de stat. în tot acest timp, tovarășul Ion Gheorghe Maurer și-a adus o contribuție de seamă, alături de ceilalți membri ai conducerii partidului și statului, la realizarea politicii partidului, la Înfăptuirea sarcinilor stabilite de congresele al IX-lea și al X-lea, de Conferințele Naționale ale partidului.Apreciind activitatea șl meritele pe care tovarășul Ion Gheorghe
Cuvîntul tovarășului 

Miron ConstantinescuMult stimate tovarășe președinte al Republicii Socialiste România,Tovarășe și tovarăși deputați,Preluînd. din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și prin votul Marii Adunări Naționale, sarcina de președinte al Marii Adunări Naționale, tin să vă exprim sincerele și profundele mele mulțumiri și, în același timp, să vă asigur că mă voi strădui, împreună cu ceilalți tovarăși din Biroul Marii Adunări Naționale, să ne îndeplinim cu cinste sarcina ce ne-a fost încredințată.Am trăit astăzi, împreună cu întregul popor, aici, în aula Marii A- dunări Naționale, vibrantul și emoționantul moment al alegerii și învestiturii primului președinte al Republicii Socialiste România și am ascultat cuvîntul de răspuns al tovarășului Nicolae Ceaușescu, la omagiul pe care i l-a adus, prin tovarășul președinte Ștefan Voitec, Marea Adunare Națională. Acest discurs al președintelui Republicii 

Maurer le are față de poporul nostru, față de partid și cauza socialismului, în semn de deosebită prețuire, la împlinirea vîrstei de 70 de ani, i s-a conferit înaltul titlu de „Erou al Republicii Socialiste România".Marea Adunare Națională exprimă speranța că, în limita posibilităților sale, ținînd seama de starea sănătății, punind în valoare bogata sa experiență, tovarășul Ion Gheorghe Maurer va participa și în viitor la viața social-politică a țării, contribuind în continuare la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Marea Adunare Națională adresează tovarășului Ion Gheorghe Maurer urarea fierbinte de viață lungă, sănătate și fericire !

Socialiste România are un caracter programatic și reprezintă un document politic de însemnătate istorică, cu o deosebită semnificație națională și internațională.Sînt convins că exprim opinia u- nanimă a tuturor deputatelor și deputaților Marii Adunări Naționale, a întregului nostru popor, a românilor, precum și a maghiarilor, germanilor și tuturor naționalităților din Republica Socialistă România, mărturisind, de la această înaltă tribună. puternica emoție care ne-a însuflețit și profunda noastră admirație pentru acest strălucit document programatic, care ne va călăuzi în toată activitatea noastră.După mărețul eveniment la care am participat împreună cu întreaga tară — alegerea și învestirea primului președinte al Republicii Socialiste România — ceremonie care a fost întîmpinată cu entuziasm de către întreaga națiune — vom trece acum. în continuare, la lucrările curente ale sesiunii Marii Adunări Naționale.

Mult stimate tovarășe președinte al Republicii Socialiste România,Stimați tovarăși deputați,îngăduiți-mi să vă mulțumesc pentru sarcina de mare răspundere pe care mi-ați conferit-o prin votul dumneavoastră, la propunerea președintelui Republicii Socialista România, făcută în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.în legătură cu modificările introduse in Constituție, doresc să subliniez importanta istorică pe care o are alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al Republicii Socialiste România.Conducător încercat. tovarășul Nicolae Ceaușescu — prin viziunea sa politică și științifică — a deschis largi perspective dezvoltării econo- mico-sociale a patriei noastre ; mili- tind cu fermitate pentru promovarea colaborării dintre -state, și-a atras atît dragostea profundă a poporului român, cît și sentimentele de adîncă stimă și respect ale opiniei publice internaționale.Alegerea In mod solemn de către Marea Adunare Națională a președintelui țării — pentru prima dată în istoria seculară a poporului român — exprimă voința unanimă a națiunii noastre socialiste.Conducerea Întregii societăți da către partid, prerogativele lărgite care revin secretarului general ca președinte al României au un rol decisiv pentru perfecționarea în continuare a vieții noastre publice.într-un cadru constituțional îmbunătățit și' sub Îndrumarea personală a șefului statului, Consiliul de Miniștri va urmări cu fermitate continuarea neabătută a cursului dinamia imprimat Întregii dezvoltări econo- mico-sociale a țării de către Congresele al IX-lea și al X-lea, ca și de Conferințele Naționale ale Partidului Comunist Român pențtu edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.în spiritul consecvenței principiale, care caracterizează Întreaga politică a partidului nostru, guver

nul va milita pentru adîncirea, In continuare, a colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc — principii care corespund atît intereselor fundamentale ale României, cît șl intereselor generale ale înțelegerii intre popoare și ale păcii.Vă rog să fiți siguri că guvernul va urmări, zi de zi, să răspundă Încrederii cu care este învestit, punînd întreaga sa capacitate de muncă în slujba îndeplinirii exemplare a atribuțiilor ce-1 revin, pentru traducerea în viată a politicii interne și externe a partidului și statului.în centrul activității noastre stă obiectivul politic — aprobat de clasa muncitoare și de întregul popor — realizarea înainte de termen a planului cincinal și accelerarea dezvoltării economico-sociale, în scopul ridicării nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii.înfăptuirea liniei generale a partidului impune promovarea spiritului de Inițiativă și de răspundere în muncă, în toate domeniile de activitate, întărirea ordinii și a disciplinei economice, în fiecare unitate socialistă.în acest sens, trebuie asigurată îndeplinirea integrală a Indicatorilor cantitativi și calitativi al planului — realizarea exemplară a sarcinilor da producție, ridicarea productivității muncii și a calității mărfurilor, reducerea consumurilor materiale și a costurilor, creșterea rentabilității în activitatea economică, asigurarea bunei aprovizionări a populației, respectarea riguroasă a obligațiilor asumate pentru export, a cooperării economice și tehnico-economice stabilite pe plan extern.Trebuie să acționăm energic pentru înfăptuirea întregului program de investiții, prin intrarea, la termen, în funcțiune a tuturor capacităților planificate — latură esențială a politicii noastre de sporire a potențialului economic al țării.

Realizarea sarcinilor din domeniul producției materiale reprezintă o condiție hotărîtoare pentru promovarea în continuare a cercetării științifice și a lnvățămîntului, a culturii și ocrotirii sănătății, ca și pentru ridicarea sistematică a nivelului de viață al tuturor cetățenilor, potrivit cerințelor repartiției după muncă și ale echității socialiste.îndeplinirea acestor obiective, sub conducerea partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, va sta ferm in centrul activității Consiliului de Miniștri.Sîntem pătrunși de convingerea că înfăptuirea programului partidului implică o înaltă exigență In munca noastră, a tuturor.Consiliul de Miniștri se va strădui să-și fundamenteze cît mai temeinic deciziile pe care este chemat să le la, să găsească cu operativitate soluții viabile problemelor complexe cu care unitățile sînt confruntate in procesul realizării planului, să perfecționeze în continuare activitatea organelor administrației de stat, potrivit cerințelor actualei etape de dezvoltare a societății noastre.Soluționarea marilor probleme pe care le pune progresul economic și social al țării ne impune mobilizarea tuturor energiilor creatoare ale poporului, valorificarea deplină a rezervelor existente, o muncă devotată, plină de abnegația și elan revoluționar.La recenta Plenară a Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reliefat Îndatorirea care ne revine de a munci — fiecare în sectorul său de activitate șl toți în comun — ca un organism unic, ce trebuie să funcționeze în strînsă unitate.Vreau să asigur pe președintele țării, pe membrii Marii Adunări Naționale, partidul nostru, clasa muncitoare și întregul popor că guvernul va lucra neșovăitor in acest spirit, profund convins că este singura cale pe care va putea să-și îndeplinească în bune condiții atribuțiile ce-i revin în marea operă istorică de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.

Deputății, întreaga asistență salută cu entuziasm propunerea ca tovarâșul Nicolae Ceaușescu sâ fie ales președintele Republicii Socialiste România

Alegerea președintelui Republicii Socialiste România a fost precedată de adoptarea Proiectului de lege privind modificarea Constituției Republicii Socialiste România și a Proiectului de lege privind modificarea unor prevederi ale Regula- rnentului de funcționare a Marii Adunări Naționale.în legătură cu Proiectul de lege privind modificarea Constituției, a luat cuvîntul tovarășul Emil Bod- naraș.Raportul Comisiei constituționale, al Comisiei juridice ale Marii Adunări Naționale și al Consiliului legislativ, referitor la Proiectul de lege privind modificarea Constituției, a fost prezentat de deputatul loan Ceterchi.S-a trecut, apoi, la discuția și votarea pe articole a Proiectului de lege privind modificarea Constituției Republicii Socialiste România.Deputatul Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, a dat citire proiectului de lege, articol cu articol.Marea Adunare Națională a adoptat in unanimitate, prin vot secret, cu bile. Legea privind modificarea Constituției Republicii Socialiste România.Marea Adunare Națională a adoptat, de asemenea prin vot secret, Legea privind modificarea unor prevederi ale regulamentului de funcționare a Marii Adunări Naționale. Acest act a fost elaborat de Biroul Marii Adunări Naționale, împreună cu un grup de 42 de deputați, ca urmare a modificărilor aduse Constituției Republicii Socialiste România. Raportul comun al Comisiei constituționale și al Comisiei juridice a fost prezentat de deputatul Tudor Drăganu.
(Expunerea, rapoartele comi

siilor și textul legilor se publică 
In pag. a 6-a).

Tot în cadrul ședinței de dimineață, Marea Adunare Națională a validat alegerea deputaților : Octavian Fodor — în circumscripția electorală nr. 5, Institutul agronomic, județul Cluj ; Sebastian Ul- meanu — circumscripția electorală nr. 5, Mangalia, județul Constanța; Gheorghe Stoica — circumscripția electorală nr. 5, județul Vilcea.La amiază, la redeschiderea ședinței, Marea Adunare Națională a aprobat includerea pe ordinea de zi a celei de-a XU-a sesiuni, adoptată anterior, a următoarelor puncte .1. — Eliberarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri ;2. — Alegerea președintelui Consiliului de Miniștri ;3. — Eliberarea unui vicepreședinte al Consiliului de Stat ;4. -- Eliberarea președintelui Marii Adunări Naționale ;5. — Alegerea unui vicepreședinte al Consiliului de Stat ;6. — Alegerea președintelui Marii Adunări Naționale ;7. — Proiectul de Lege a presei din Republica Socialistă România ;8. — Proiectul de ' Lege privind atribuțiile și răspunderile consiliilor de conducere, președinților, inginerilor șefi, contabililor șefi, aie celorlalte cadre tehnice și economice din cooperativele agricole de producție, precum și ale direcțiilor generale județene pentru agricultură, industria alimentară și ape ;9. — Proiectul de Lege privind atribuțiile și răspunderile comitetelor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor șefi, contabililor șefi, șefilor de ferme și ale celorlalte cadre tehnice și economice din unitățile agricole de stat, precum și ale organelor de conducere colectivă și directorilor din trusturile județene de întreprinderi agricole de stat ;

10. — Proiectul de Lege privind principalele atribuții ale consiliilor populare in domeniul agriculturii ;11. — Proiectul de Lege cu privire la realizarea, exploatarea, întreținerea și finanțarea amenajărilor de irigații și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare ;12. — Proiectul de Lege a apelor ;

©ORDINEA DE ZI A 
SESIUNII

e LEGILE ADOPTATE ÎN 
PRIMA ZI A LUCRĂRILOR

13. — Proiectul de Lege privind controlul financiar preventiv ;14. — Proiectul de Lege privind rechizițiile ;15. — Proiectul Legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii;16. — Proiectul Legii privind sistematizarea teritoriului și a localităților urbane și rurale ;17. — Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.Supusă votului, completarea or

dinii de zi a fost adoptată în unanimitate de Marea Adunare Națională.Cunoașteți — a arătat președintele Marii Adunări Naționale — că recenta plenară a C.C. al P.C.R. și plenara Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste au aprobat ce

rerea de eliberare din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri a tovarășului Ion Gheorghe Maurer, exprimată în scrisoarea adresată secretarului general al Partidului Comunist Român. Biroul Marii Adunări Naționale propune eliberarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, la cererea sa, din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri.Supusă votului, cererea tovarășului Ion Gheorghe Maurer de elibe

rare din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri a fost aprobată de Marea Adunare Națională.în legătură cu aceasta, Marea Adunare Națională a adoptat o hotărîre prin care se exprimă înalta apreciere a forului legislativ suprem fată de activitatea tovarășului Ion Gheorghe Maurer.

Adresindu-se Marii Adunări Naționale, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a mulțumit pentru cuvintele atît de elogioase cuprinse în hotărîrea adoptată. în încheierea alocuțiunii sale, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a spus : Vă mulțumesc încă o dată pentru gîn- durile bune exprimate în această hotărîre. Este inutil să vă asigur că tot ce îmi va sta în putință voi face pentru a servi cauza pe care am slujit-o pină acum.

S-a trecut apoi la următorul punct de pe ordinea de zi, privind alegerea președintelui Consiliului de Miniștri.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a propus, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului National al Frontului Unității Socialiste, In funcția de președinte al Consiliului de Miniștri pe tovarășul Manea Mănescu.Marea Adunare Națională a ales în unanimitate pe tovarășul Manea Mănescu în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri.în fata deputaților a luat apoi cuvîntul președintele Consiliului de Miniștri.în continuarea lucrărilor. Marea Adunare Națională a aprobat prin vot recomandările Plenarei C.C. al P.C.R. în legătură cu eliberarea tovarășului Miron Constantinescu din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Stat, în vederea îndeplinirii altor sarcini, și a tovarășului Ștefan Voitec din funcția de președinte al Marii Adunări Naționale, în vederea îndeplinirii altor sarcini.Marea Adunare Națională, în- sușindu-și propunerile Plenarei C.C. al P.C.R., a ales în unanimitate pe tovarășul Ștefan Voitec în funcția de vicepreședinte al Consiliului de Stat și pe tovarășul Miron Constantinescu în funcția de președinte al Marii Adunări Naționale.După pauză, lucrările sesiunii sînt prezidate de tovarășul Miron Constantinescu, care a luat cuvîntul mulțumind pentru încrederea acordată.Marea Adunare Națională a trecut apoi la dezbaterea Proiectului de lege a presei din Republica Socialistă România.

Tovarășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a prezentat proiectul de lege din însărcinarea C.C. al P.C.R.în continuare, deputatul Mihail Ghelmegeanu, vicepreședinte al Comisiei juridice, a prezentat raportul acestei comisii asupra proiectului de lege. La discuția generală au luat cuvîntul deputății i Alexandru Ionescu, Titus Popovicl, Anton Breitenhofer, Ștefan Voicu și Siito Andras.După discuția pe articole, Marea Adunare Națională a votat în unanimitate Legea presei din Republica Socialistă România.La următorul punct de pe ordinea de zi a luat cuvîntul tovarășul Aldea Militaru, președintele Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție, ministrul secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, care a prezentat Proiectul de lege privind atribuțiile și răspunderile consiliilor de conducere, președinților, inginerilor șefi, contabililor șefi, ale celorlalte cadre tehnice și economice din cooperativele agricole de producție, precum și ale direcțiilor generale județene pentru agricultură, industria alimentară și apei.Raportul comisiilor permanente care au avizat proiectul de lege amintit a fost prezentat de deputatul Dumitru Collu, președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură a Marii Adunări Naționale.La discuția generală au luat cu- vintul deputății : Iosif Uglar, An- ghel Mircea Dan, Petru Glăvan.Marea Adunare Națională, după discuția pe articole, a adoptat în unanimitate legea.Lucrările Marii Adunări Naționale se reiau vineri, 29 martie.(Agerpres)
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Momente solemne de la ceremonia alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în cea mai înaltă și de răspundere funcție în stat — președinte al Republicii Socialiste România

Discursul solemn al președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. Dtății umane și de participare a maselor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii noastre societăți. (Aplauze puter
nice).Pornind de la faptul că esența politicii partidului nostru, rațiunea supremă a socialismului însuși, este ridicarea bunăstării și fericirii o- mului, am făcut totul pentru ca, pe măsura dezvoltării forțelor de producție, a creșterii avuției naționale, să sporească continuu nivelul de trai material și spiritual al poporului. S-a acționat permanent pentru asigurarea manifestării plenare în cîmpul vieții sociale a personalității . u- mane, pentru ca omul să se simtă liber și stăpîn a tot ceea ce se înfăptuiește în societatea noastră, pentru a da fiecăruia posibilitatea să-și valorifice din plin calitățile și talentele în slujba progresului, multilateral al patriei- Vom face și în viitor totul pentru realizarea directivelor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului privind ridicarea necontenită a nivelului de trai, dezvoltarea relațiilor noi. socialiste, tnfăptuirea principiilor și normelor de conviețuire socială, a eticii și echității socialiste.Poporul român, înfăptuind neabătut programul partidului comunist, a asigurat dezvoltarea eco- nomico-socială impetuoasă a țării, îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului ; realizările de pînă a- cum demonstrează că poporul este 

hotărît să realizeze înainte de termen prevederile planului cincinal.La plenara Comitetului CentraL- din zilele trecute au fost adoptate o serie de măsuri ce urmează a fi înscrise; pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale. Printre documentele ce vor fi puse în dezbatere se află și Proiectul legii cu privire la retribuirea muncii. Noua lege este chemată să dea expresie noilor realități din țara noastră, schimbărilor produse în forțele de producție, în relațiile de producție, să afirme cu putere în viață principiile socialiste — ca bază a noului sistem de retribuire.Vom sărbători anul acesta, cu rezultate remarcabile, a XXX-a a- niversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă. Vom păși în deceniul următor al noii istorii a țării cu hotărîrea fermă de a asigura dezvoltarea economico-socia- lă tot mai accelerată a României socialiste, crearea unei baze, materiale superioare, necesare ajungerii din urmă a țărilor avansate din punct de vedere economic, edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, creării condițiilor pentru trecerea treptată spre comunism.Doresc, de la această înaltă tribună, să vă asigur pe dumneavoastră, să asigur partidul, întregul popor, că, în îndeplinirea înaltelor răspunderi ce mi s-au încredințat, nu voi precupeți nimic pentru unirea eforturilor partidului și poporului în vederea realizării cu succes a programului partidului. pentru împlinirea năzuințelor poporului nostru de bună

stare și fericire. (Aplauze puter
nice).Pornind de la faptul că între politica internă și externă există o strînsă unitate dialectică, am acționat permanent pentru înfăptuirea consecventă a directivelor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale privind dezvoltarea relațiilor internaționale ale României, creșterea contribuției sale la cauza progresului social, a colaborării și păcii în lume.Punem în mod constant la temelia politicii noastre externe dezvoltarea prieteniei • și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste. extinderea și consolidarea relațiilor cu țările care au pășit pe calea dezvoltării economico-so- ciale independente, întărirea solidarității cu toate forțele progresiste ; acționăm, totodată, în spiritul coexistenței pașnice, pentru amplificarea raporturilor reciproc avantajoase cu toate'statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Consider că în realizarea marilor răspunderi încredințate de partid și popor am datoria de a promova neabătut această politică și vă a- sigur, dragi tovarăși, că nu voi precupeți nici un efort pentru a înfăptui politica externă trasată de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului. (Vii 
aplauze). Țara noastră va acționa cu toată fermitatea în sprijinul mișcărilor de eliberare națională, al/forțelor progresiste de pretutindeni, militînd pentru a se pune capăt politicii imperialiste de forță 

și dictat, colonialismului și neoco- lonialismului. Vom lupta pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn pe bogățiile lui, pe destinele sale, de a-și făuri viața așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară. Vom așeza și în viitor relațiile României cu celelalte state pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Afirmarea tot mai puternică în lume a acestor principii constituie garanția instaurării unei politici noi, de colaborare și pace între toate națiunile. Militînd pentru promovarea acestor principii în relațiile dintre toate statele, poporul român a obținut prieteni pe toate meridianele globului. Tratatele de prietenie, declarațiile și comunicatele comune semnate cu zeci și zeci de state și în care aceste principii sint proclamate cu.,pliere arată consecvența și hotărîrea cu care România socialistă acționează pentru statornicirea unor noi relații, democratice, în viața internațională. Se pune mai mult ca oricînd. la ordinea zilei, problema generalizării acestor relații în toate domeniile. Se impun relații echitabile în colaborarea și schimburile economice. Am în vedere, în primul rînd, raportul între prețul materiilor prime și cel al produselor industriale, accesul tuturor națiunilor, în condiții de deplină egalitate, a- tît la materii prime, cît și la tehnologii avansate. Aceasta constituie o necesitate pentru dezvolta

rea viitoare a omenirii, pentru lichidarea rapidă a subdezvoltării, pentru crearea pe planeta noastră a unei lumi mai drepte și mai 
bune. (Aplauze puternice).Trăim o epocă de mari transformări revoluționare, sociale și naționale, de afirmare în lume a voinței popoarelor, de promovare a unor relații noi între state, bazate pe deplină egalitate și respect reciproc.Este necesar să facem totul pentru încheierea cu succes, încă în acest an, a Conferinței general- europene, care trebuie să ducă la așezarea raporturilor dintre statele continentului pe principii noi, să asigure o largă colaborare între toate țările europene, să dea mai multă garanție fiecărui popor că se va putea consacra dezvoltării sale economico-sociale, fără pericolul vreunei agresiuni sau imixtiuni din afară. înfăptuirea securității în Europa va constitui, fără îndoială, un ' eveniment' de importanță istorică nu numai pentru țările europene, dar și pentru întreaga omenire.De asemenea, considerăm că trebuie depuse eforturi susținute pentru realizarea unei păci drepte și juste în Orientul Mijlociu. Aceasta presupune retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, asigurarea independenței și integrității tuturor statelor din zonă. în același timp, este necesară asigurarea drepturilor poporului palestinean la autodeterminare, a dreptului de a-și organiza viața în mod liber, corespunzător voinței sale.

Mai mult ca oricînd trebuie să acționăm pentru lichidarea tuturor surselor de conflict și încordare, pentru soluționarea problemelor litigioase dintre state pe cale pașnică, excluzîndu-se forța și amenințarea cu forța din viața internațională.Acum, în aceste momente, doresc să asigur, încă o dată, pe prietenii noștri de peste hotare, toate națiunile lumii că poporul român își va respecta cu sfințenie angajamentele, acționînd neobosit pentru afirmarea principiilor noi de relații între state, pentru promovarea politicii de prietenie și colaborare între toate statele și națiunile lumii. (Vii aplauze). Vom milita neabătut pentru creșterea rolului Națiunilor Unite, al celorlalte organisme internaționale, pentru dreptul fiecărui popor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială, deci și al țărilor mici și mijlocii, de a participa activ la soluționarea tuturor problemelor internaționale, fiind convinși că numai pe această cale se pot găsi soluțiile cele mai adecvate marilor probleme care preocupă omenirea, se pot asigura dezvoltarea pașnică a omenirii, progresul economico- social al fiecărei națiuni. (Aplauze puternice). în ce mă privește, doresc să reafirm încă o dată că, în îndeplinirea înaltelor răspunderi ce mi s-au încredințat, voi face totul ca partidul, poporul nostru să înfăptuiască neabătut această politică externă ce corespunde pe deplin intereselor României socialiste, cît și intereselor celorlalte țări, ale tuturor națiunilor, cauzei 

prieteniei, colaborării, progresului și păcii în lume.în încheiere, doresc să asigur încă o dată Marea Adunare Națională, partidul, întregul popor că voi face totul pentru a fi demn de cinstea și încrederea ce mi s-au acordat. Voi servi întotdeauna, în orice împrejurare, interesele poporului, voi acționa pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru întărirea independenței și suveranității sale, pentru triumful socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice).Exprimînd mulțumiri pentru încrederea acordată, pentru urările ce mi s-au adresat, doresc, la rîn- dul meu. să vă adresez dumneavoastră, întregului partid și popor cele mai bune urări de succes în activitatea de înflorire a României socialiste.Vă doresc tuturor, întregului nostru popor multă sănătate, fericire, viață îițibelșugată și pace 1Trăiască și să' înflorească continuu, liberă și -independentă, patria noastră socialistă — Republica Socialistă România !Trăiască și să se dezvolte prietenia și colaborarea României cu țările socialiste, cu toate statele lumii în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă, pentru pace și colaborare internațională !
(Aplauze puternice, îndelungate 1 

minute în șir, asistența, in picioare, 
aclamă îndelung, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, pe fntiiul 
președinte al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Cuvintarea tovarășului Ștefan Voitec
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu.
Președinte al Republicii Socialiste 

România,Cu solemnitatea cuvenită marilor momente din viata țării, cu satisfacția de a fi consacrat prin votul unanim al Marii Adunări Naționale voința unui întreg popor, vă adresez, în numele tuturor celor care v-au acordat această supremă învestitură, pe care-i reprezentați strălucit și pe care îi conduceți ferm și Inspirat, fierbințile și respectuoasele noastre felicitări.Cu adincă emoție, stăpîniți de sentimentul că am fost martorii unui moment de seamă al istoriei noastre naționale, am ascultat vibrantul dumneavoastră legămint izvorît din inăl- țătoarea dragoste față de popor, din credința — mereu și mereu pilduitor afirmată prin faptele luptei și vieții dumneavoastră — că suprema satisfacție, supremul ideal al dumneavoastră — mare fiu al tării — este să slujiți neabătut, cu exemplară devoțiune, ideile de progres și prosperitate ale patriei, demnitatea și libertatea ei.De mai bine de patru decenii, încă din anii cei mai tineri, v-ați integrat în mișcarea revoluționară. în lupta clasei muncitoare împotriva exploatării. v-ați identificat cu aspirațiile celor multi, ați luptat pentru libertate și dreptate socială, pentru eliberarea națională a poporului român, ați militat pentru promovarea intereselor fundamentale de progres și prosperitate ale națiunii, pentru ca adevărul și dreptatea să ajungă la lumină, pentru ca oamenii muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, să devină stâpîni pe munca și destinul lor. pentru triumful cauzei socialismului și comunismului.Sub steagul glorios al Partidului Comunist Român, dăruindu-vă exemplar cauzei partidului, v-ați afirmat încă din anii ilegalității ca patriot înflăcărat. ca un eminent militant revoluționar. Flacăra vie a încrederii în justețea politicii partidului. în clasa muncitoare. în izbînda ideilor socialiste a făcut ca întreaga dumneavoastră viață să devină un impresionant și puternic exemplu de 

spirit revoluționar, de curaj și omenie comunistă. De peste patru decenii in rîndurile partidului. îndeplinind misiuni de înaltă ’ răspundere, dumneavoastră, mult stimate președinte Nicolae Ceaușescu, v-ați do- bindit un inegalabil prestigiu, de militant clarvăzător, curajos, dirz, da conducător al partidului, ați devenit, — așa’ cum gîndește, așa cum simte întreaga tară — cel mai de seamă, cel mai iubit fiu al țării. Ne-ați învățat pe toți că nimic nu poate fi mai înălțător pentru un activist al partidului, pentru un conducător decît conștiința că devotindu-se poporului din care face parte, slujirii pilduitoare a intereselor supreme ale a- cestuia, va merita prețuirea și stima lui, se va putea înfățișa cu fruntea sus la marele examen al istoriei. Dumneavoastră. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, urmați cu fidelitate acest crez, nu precupețiți nimic pentru ca patria noastră socialistă. minunatul nostru popor să-și îndeplinească luminosul său destin.Poporul român a știut dintotdeauna să-și prețuiască pe marii săi fii, pe marii săi oameni. Astăzi, prin votul său. prin învestirea dumneavoastră ca președinte al republicii, Marea Adunare Națională nu face altceva decît să consacre votul unanim al tuturor conștiințelor națiunii noastre.De spiritul dumneavoastră revoluționar. stimate tovarășe secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al republicii, se leagă întregul nostru drum, Congresele al IX- lea și al X-lea ale partidului, conferințele sale naționale, momente de covîrșitoare importanță, de înnoire a întregii noastre vieți social-politice și de stat, de perfecționare a conducerii și organizării societății. începutul și continuarea amplificată ale unui nou avînt material și spiritual.în toate zidirile României de azi trăiesc marea dumneavoastră capacitate de a uni si mobiliza energiile creatoare ale întregului popor și înalta dumneavoastră rîvnă ; în toate conștiințele e viu exemplul dumneavoastră de dragoste pentru oameni, pentru patrie, pentru socialism, pentru pace. Numele dumneavoastră se identifică astăzi cu ascensiunea politică, social-economică si spirituală ■ 

României socialiste. De acest nume, de această politică se va lega în istorie și un alt lucru măreț : proiectul. atît de omenesc în esența lui, ș! atît de curajos, de a crea trăsăturile unui om nou, luptător pentru fericirea poporului său, pentru progresul patriei, pentru dreptate în lume, un om harnic și curajos, un om demn, omenos și ferm, un comunist de o- menie.Dumneavoastră ați adus o inestimabilă contribuție la creșterea prestigiului internațional al României socialiste. a politicii sale externe de prietenie și solidaritate cu toate țările socialiste, de colaborare și pace cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială.Dumneavoastră ați luat pieptiș cîteva probleme de mare însemnătate ale planetei.Ați adus, tovarășe președinte al Republicii Socialiste România, o contribuție remarcabilă la dezvoltarea cursului spre destindere în viața internațională, la promovarea unor relații noi între state, bazate pe dreptul sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, pe egalitate în drepturi și neamestec în treburile interne, pe independență și suveranitate națională, pe avantaj reciproc, pe abolirea forței și amenințării cu forța din relațiile dintre state.V-ați consacrat eforturile întăririi solidarității partidului nostru cu toate detașamentele clasei muncitoare din întreaga lume, cu forțele progresiste de pretutindeni, pentru coeziunea mișcării comuniste și muncitorești, a întregului front antiim- perialist mondial.Dumneavoastră, tovarășe președinte. ne-ați dat și ne dați tuturor exemplul conducătorului care nici un moment nu uită pe cei mulți și harnici, pe cei care sint poporul însuși. De aceea, poporul v-a ales.Să trăiți și să-l conduceți spre fericirea pe care o merită ; să trăiți pentru această țară — bărbat al cutezanței și al omeniei, comunist dirz. conducător clarvăzător și neînfricat!Trăiască Republica Socialistă România, trăiască întîiul președinte al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

Călduroase felicitări 
adresate președintelui republicii

După ședința solemnă de învestitură, în salonul de onoare al Palatului Marii Adunări Naționale, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a primit călduroase felicitări din partea tovarășilor Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Maxim Ber- ghianu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- banu. Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos

(Urmare din pag. D

In unanimitate, deputății Marii 
Adunări Naționale aleg pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România.Cel mai strălucit fiu al națiunii române, conducătorul care încununează șirul marilor bărbați de stat ai neamului nostru este primul președinte al Republicii Socialiste România.

Ora 11,37. Prin votul unanim al 
Marii Adunări Naționale, care ex
primă voința întregului popor 
român, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU este proclamat pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România.în sală domnește o atmosferă de mare însuflețire. Participanții la sesiune ovaționează Îndelung, ex- primîndu-și profunda bucurie și mindrie patriotică față de acest act istoric, care dă expresie în fapt voinței unei națiuni întregi, hotă- ririi tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a poporului român, de a urma și înfăptui neabătut politica Partidului Comunist Român, în frunte cu se- k______ 

Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănes- cu. Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Constantin Băbălău, Petre Bla- jovici, Cornel Burtică, Miron Con- stantinescu, Mihai Dalea, Aurelia Dănilă, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Magdalena Filipaș, Ion Iliescu. Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Pățan,

CEREMONIA ALEGERIIcretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.în aclamațiile asistenței, președintele Marii Adunări Naționale invită pe președintele Republicii Socialiste România la înalta tribună a forului legislativ suprem al țării noastre.Adresîndu-se președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Ștefan Voitec a spus :

In aceste momente solemne ale 
învestiturii dumneavoastră in inalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România și comandant 
suprem al forțelor armate, în 
numele Marii Adunări Naționale, 
vă rog să primiți simbolurile 
demnității și prestigiului, ale 
puterii de stat, ale autorității 
suverane a poporului român, ale 
voinței sale de a se dezvolta liber 
și independent, pe calea socialismu
lui și comunismului.Urale nesfîrșite, aclamații puternice marchează acest moment deosebit de solemn și de mare semnificație al inmînării acestor simboluri naționale. Pe umerii președintelui Republicii Socialiste România este petrecută o eșarfă în culorile drapelului național pe 

Ion Stănescu, Mihal Telescu, Iosif Uglar, Richard Winter, Ștefan Andrei.Au adus, de asemenea, omagiul lor vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și ai Marii Adunări Naționale, membri ai C.C. al P.C.R., prim-secretari ai comitetelor județene de partid, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, militanțl 

care strălucește stema țării. Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este înmînat. în același timp, însemnul prezidențial al puterii de stat și de comandant suprem al forțelor armate.Ora 11,10. Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialista România, cu mîna pe Constituție, depune jurămintul în fața reprezentanților națiunii române. Deputății Marii Adunări Naționale, într-o atmosferă înălțătoare, sint martorii acestui jurămînt rostit de șeful statului român, jurămint care devine crez și nobil țel al poporului nostru.Jurămintul rostit este consfințit de președintele Republicii Socialiste România prin înalta sa semnătură depusă pe acest act istoric, în fața Marii Adunări Naționale.Se intonează Imnul de stat al Republicii Socialiste România.La această solemnitate, sint arborate drapelele de partid și de stat, care încadrează stema Republicii Socialiste România.în numele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec a rostit apoi cuvîntul omagial. 

din ilegalitate ai partidului șl al mișcării muncitorești din țara noastră, reprezentanți ai cultelor.Ciocnind o cupă de șampanie e« tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, toți cei de față au urat președintelui Republicii Socialiste România multă sănătate și putere de muncă, viață îndelungată, spre binele patriei și fericirii poporului.

Primit cu cele mai vil sentimente de dragoste, cu ovații nesfîrșite, în acest moment culminant al ceremoniei de învestitură, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.în repetate rînduri, cuvintarea președintelui Republicii Socialiste România este salutată cu puternice aplauze, la sfirșit deputății ovațio- nînd minute în șir.Cuvintarea președintelui Republicii Socialiste România — prima cuvîntare în această calitate de supremă învestitură — va rămine în memoria națiunii române ca un document de maximă importanță ca sintetizează semnificația excepțională a momentului istoric pe care l-a trăit astăzi întreaga țară, gin- durile și aspirațiile conducătorului partidului și statului nostru fiind înseși gindurile și aspirațiile Intre- gului popor.Ședința solemnă a Marii Adunări Naționale, consacrată alegerii și învestirii tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, a fost transmisă în direct de radioteleviziunea română, Întreaga țară fiind astfel martoră la acest act istoric.
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VĂ FELICITĂM DIN TOATĂ INIMA,
Din întreaga fără, telegrame și scrisori, mesaje 

pline de căldură pe adresa președintelui republicii
Vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde ți respectuoase felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România — se spune in telegrama Comitetului municipal București al P.C.R. și Consiliului popular al Capitalei.Unanimitatea și entuziasmul cu care reprezentanții poporului v-au ales in această funcție de înaltă răspundere constituie o strălucită manifestare a adeziunii depline a tuturor fiilor patriei la politica înțeleaptă a partidului, o dovadă netăgăduită a dragostei și stimei cu care tot poporul vă înconjoară, pentru pilduitoarea dumneavoastră dăruire, pentru fierbintele patriotism cu care participați la făurirea noii istorii a României.Sîntem pe deplin conștienți că Înaltul prestigiu internațional do- bîndit de România, locul nicicind mai demn și mai stimat pe care l-am cucerit în rîndul celorlalte națiuni se datoresc politicii interne și externe a partidului, cuceririlor poporului în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, excepționalei activități pe care dumneavoastră o desfășu- rați pe plan extern în spiritul mar- xism-Ieninismului, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie cu toate țările socialiste, pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru pace, colaborare și cooperare intre toate statele, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Dorim să vă reafirmăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și cu acest prilej sărbătoresc pentru întregul popor român hotă- rîrea celor 250 000 de comuniști din București, a întregii populații a Capitalei de a milita neabătut pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru îndeplinirea angajamentului pe care ni l-am asumat de a înfăptui actualul plan cincinal cu șase luni mai devreme, lntimpinînd cu noi și importante realizări, in toate domeniile de activitate, cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, evenimente care însuflețesc în acest an Întreaga noastră națiune.în aceste momente istorice, per- miteți-ne. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne alăturăm întregii țări, să vă felicităm din inimă și să vă urăm cele mai strălucite succese în îndeplinirea misiunii de Înaltă răspundere cu care v-au învestit partidul și poporul, spre binele patriei noastre, al înaintării sale viguroase pe drumul minunat al construirii civilizației socialiste și comuniste — se spune in telegrama Comitetului județean Argeș al P.C.R.Argeșenii se alătură votului Marii Adunări Naționale cu cea mai vie satisfacție, cu conștiința că a- ceastă funcție de mare răspundere v-a fost încredințată dumneavoastră, fiul cel mai iubit și respectat al partidului și poporului, personalitate proeminentă a națiunii noastre socialiste, revoluționarul devotat care ți-a închinat viața libertății ți prosperității patriei, slujind cu pilduitoare abnegație și devotament cauza socialismului și comunismului.Exprimînd devotamentul fierbinte al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Argeș fată de politica partidului, ne angajăm solemn ca sentimentele de nemărginită dragoste și recunoștință pe care vi le purtăm să le transformăm în fapte de muncă exemplară, să facem totul pentru a obține rezultate mal bune în Industrie, agricultură, construcții, știință, cultură. în toate domeniile de activitate. să contribuim mereu mai mult la dezvoltarea economică fi socială a patriei.

în personalitatea dumneavoastră— se spune in telegrama Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor — întregul nostru popor vede omul care întruchipează cele mai înalte calități de conducător de partid ți de stat, de patriot consecvent, de militant înflăcărat pentru cauza socialismului și comunismului în patria noastră, pentru libertatea și neatîrnarea României. pentru adîncirea relațiilor de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste, cu toate forțele revoluționare, pentru promovarea unui spirit nou in relațiile cu toate statele lumii, pentru progresul și pacea omenirii, pentru sporirea prestigiului României pe toate meridianele globului.Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România — primul președinte al României socialiste— corespunde pe deplin dezvoltării istoriei noastre contemporane, reprezintă garanția realizării în și mai bune condiții a programului adoptat de Congresul al X-lea ți Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Adresîndu-vă cele mai calde felicitări pentru înalta misiune ce v-au încredințat-o acum partidul, statul și poporul, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sindicatele nu vor precupeți nici un efort în înfăptuirea sarcinilor încredințate de partid de a mobiliza toți oamenii muncii pentru a intîmpina cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului cu rezultate deosebite în realizarea planului și crearea premiselor pentru înfăptuirea angajamentului patriotic de a îndeplini actualul cincinal înainte de termen, spre binele și fericirea poporului român.Toți cei care slujim patria sub drapel, de la soldat la general, vedem în funcția de cea mai înaltă răspundere cu care ați fost învestit o vie expresie a încrederii nestrămutate pe care făuritorii societății socialiste multilateral dezvoltate o nutresc față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii române, patriot înflăcărat, eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane — se scrie in telegrama Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale.însuflețiți de strălucitul exemplu pe care-1 oferiți in slujirea intereselor supreme ale poporului, patriei ți partidului, comandanții, activiștii de partid, toți militarii, mobilizați de organele și organizațiile de partid, sînt angajați cu toate forțele în munca pentru întîmpinarea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist și a celui de-al XI-lea Congres al partidului cu rezultate superioare în pregătirea de luptă și politică, precum și în activitatea desfășurată. alături de oamenii muncii, pe șantierele economiei naționale.Rugîndu-vă să primiți onorul tuturor ostașilor țării cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, vă asigurăm că armata noastră populară, formată și educată de partid, operă în care dumneavoastră personal aveți merite excepționale, nu cunoaște alte interese decît slujirea cu abnegație a României socialiste, înfăptuirea neabătută a politicii interne șl externe a partidului și statului nostru.Votul pe care azi Marea Adunare Națională l-a exprimat unanim, încredințîndu-vă dumneavoastră, conducătorul încercat și dîrz al partidului și statului, comunistul de înaltă principialitate marxistă, funcția de președinte al țării, constituie actul de voință șl acțiune al întregului nostru pâpor— se menționează în telegrama Comitetului județean de partid ți Consiliului popular al județului Brașov.

Onoarea ți mîndria de a avea în fruntea Republicii Socialiste România pe cel mai iubit și respectat fiu al patriei întăresc unitatea de acțiune a națiunii noastre socialiste, fac mai puternice partidul, statul și poporul român. Astăzi, cînd ați fost învestit cu suprema răspundere din partea poporului, vă rugăm. tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți urarea noastră de sănătate și putere de muncă, odată cu încredințarea că oamenii muncii din județul Brașov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alegerea dumneavoastră este actul de voință al nostru, al tuturor, al muncitorilor, țăranilor, intelectualilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități—este dorința întregului popor de a vă avea în fruntea sa pe drumul făuririi socialismului și comunismului în România

\_______________________________________________________ J— români, maghiari, germani — vor munci cu întreaga convingere și Însuflețire pentru a da viață ho- tărîrilor partidului și statului nostru, vor urma cu neabătută consecvență linia politică a Partidului Comunist Român pentru a înfăptui înainte de termen sarcinile actualului cincinal.Pentru noi, tînăra generație a României socialiste — se spune în telegrama Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist — activitatea dumneavoastră tumultuoasă, închinată, din primii ani ai tinereții, partidului, luptei sale revoluționare, constituie un perma. nent și grăitor exemplu, un luminos ideal de muncă și viață, o flacără vie pe care o vom urma neabătut, spre împlinirea destinului comunist al patriei, a aspirațiilor fundamentale ale națiunii noastre socialiste.

Convingerea noastră profundă, a tuturor tinerilor României socialiste este că îndeplinirea de către dumneavoastră a mandatului prezidențial suprem reprezintă o puternică garanție a succeselor viitoare ale tinerei generații, ale națiunii noastre, pe drumul făuririi socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.Exprimînd din adîncul ființei noastre adeziunea deplină la hotă- rirea istorică a întregului popor, vă asigurăm, mult iubite ți sti

mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, tinerii patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — vom face tot ceea ce ne stă în putere, ca tineri comuniști, pentru a întîmpina cu noi succese cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, pentru a asigura traducerea în viață a programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Permiteți-ne să folosim acest prilej, al alegerii dumneavoastră, prin voința suverană a poporului, ca președinte al Republicii Socialiste România, pentru a da expresie incă o dată profundului nostru atașament față de politica Partidului Comunist Român, dragostei ți stimei nemărginite pe care vi Ie poartă în suflet întregul tineret al țării și să vă urăm multă sănătate și viață îndelungată, pentru a duce mai departe, cu aceeași ener- 

clocotitoare, opera de Înflorire continuă a patriei, de promovare a principiilor legalității și justiției In viața internațională.Alegerea dumneavoastră în Înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România ne oferă nouă, comuniștilor din organizația de partid a aparatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ca și întregului popor, minunatul prilej de a ne exprima Încă o dată sentimentele de adincă 

stimă, prețuire și dragoste față de dumneavoastră, personalitate remarcabilă a istoriei contemporane, față de munca neobosită pe care o desfășurați în conducerea destinelor poporului român pentru traducerea în viață a celor mai de seamă năzuințe de prosperitate și progres ale patriei noastre socialiste.Noi vedem în această alegere garanția fermă a înfăptuirii cu succes pe mai departe a întregii politici interne și externe a partidului și statului, a consolidării și creșterii prestigiului internațional al României.' vedem o firească recunoaștere a meritelor și aportului hotărîtor pe care-1 a- duceți la ridicarea țării pe culmile culturii și civilizației modeme, a devotamentului nemărginit cu care dumneavoastră, patriot neînfricat și strălucit internaționalist, slujiți cauza poporului român, a socialismului și păcii în lume — 

se scrie In telegrama Comitetului organizației de partid a aparatului C.C. al P.C.R.Cu ocazia acestui memorabil e- veniment, care va rămine înscris cu litere de aur în istoria României socialiste, vă exprimăm, mult iubite tovarășe secretar general, președinte al Republicii Socialiste România, atașamentul fierbinte și hotărirea fermă de a contribui cu Întreaga capacitate la Înfăptuirea neabătută a idealurilor comuniste, pentru care militați cu atita înflăcărare. oferindu-ne un strălucit exemplu.Tn telegrama Biroului Comitetului Județean de partid și a Consiliului popular județean Bihor, sa scrie :De pe meleagurile județului Bihor. comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari și de alt» naționalități — vă felicită din toată inima cu profundă stimă pentru a- legerea în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România. Acest moment istoric ne umple Inimile de bucurie și de satisfacție, pentru că vedem cu toții in remarcabila dumneavoastră personalitate omul distins, experimentat și capabil să conducă In cele mai bune condiții destinele României socialiste.învestirea dumneavoastră In funcția de președinte al republicii este spre binele patriei și poporului nostru, deschide orizonturi noi în perfecționarea necontenită a societății noastre socialiste.Vă asigurăm, iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Bihor vor în- timpina cu noi rezultate cele două mari sărbători ale poporului nostru — a XXX-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist și al XI-lea Congres al P.C.R. înfrățiți în muncă — români, maghiari și de alte naționalități — ne vom spori eforturile pentru ca aportul Bihorului să fie cit mai mare la prosperitatea și înflorirea țării.Noi vedem în noua dumneavoastră învestitură expresia opțiunii unanime a națiunii noastre socialiste, a atașamentului și dragostei nemărginite cu care partidul și poporul vă înconjoară, iubite conducător, strălucit și înflăcărat militant revoluționar, devotat trup și suflet cauzei comuniste a României, eminent om politic și personalitate de reputație . mondială, care v-ați făcut din slujirea cu patos a idealurilor țării un neclintit crez al muncii și vieții — se spune în telegrama Comitetului județean Suceava al P.C.R.în aceste momente de lnălțătoar» mîndrie patriotică vă asigurăm, tovarășe secretar general, că sucevenii. strins uniți în jurul conducerii partidului și statului, vor traduce în mod exemplar în faptă cuvîntul partidului, indicațiile dumneavoastră prețioase, vor face ca sentimentele și gîndurile pe care le trăiesc acum să-și găsească materializarea în remarcabile succese, în înfăptuirea angajamentului de onoare pe care și l-au luat — realizarea sarcinilor pe 4 ani ai cincinalului pină la 23 August 1974.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Teleorman au luat cunoștință cu nespusă bucurie de a- legerea dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al Republicii Socialiste România — se spune în telegrama Comitetului județean Teleorman al P.C.R. Ea reprezintă o expresie a înaltei prețuiri pentru contribuția covîrșitoa- re pe care o aveți in opera de e- diflcare a socialismului în patria noastră.Vă asigurăm, «cumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, făcîndu-ne din slujirea tării scopul suprem al vieții, vom urma și de acum încolo neabătut politica internă și externă 

a partidului și statului nostru. Vom face totul pentru a contribui la realizarea ei. Vom milita cu întreaga ființă pentru ca județul Teleorman să întimpine cu noi succese cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al P.C.R., să-și sporească aportul la dezvoltarea materială si spirituală a României.în telegrama comitetului de partid și a Consiliului popular comunal Scornicești, județul Olt. «• arată :Comuniștii, toți lucrătorii comunei Scornicești au luat cunoștință cu profundă emoție și bucurie de alegerea dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte ai Republicii Socialiste România. Noi vedem în aceasta prețuirea pe care partidul și statul, întregul nostru popor o acordă excepționalelor dumneavoastră merite, eminentei dumneavoastră contribuții la edificarea societății socialiste pe pă- mîntul României, la creșterea prestigiului și demnității ei pe toat« meridianele lumii.Datorită contribuției dumneavoastră hotăritoare pe care ați adus-o fundamentării politicii promovate cu consecvență de partid se înregistrează an de an succese remarcabile în toate domeniile vieții sociale. Aflate permanent în atenția dumneavoastră înaltă, meleagurile noastre au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare econo- mico-socială puternică, datorită căreia nivelul de viață al celor ce muncesc aici a căpătat mari dimensiuni.Ne mîndrim din adîncul Inimilor că cel mai iubit fiu al poporului român este fiul acestor meleaguri și noi, locuitorii din Scorni- cești, am știut că întotdeauna ati fost alături de noi, de munca, de bucuriile și înfăptuirile noastre.Am fost șl vom fi permanent, ctl trup și suflet, cu gindul și fapta, alături de dumneavoastră, dove- dindu-ne atașamentul nostru nețărmurit față de politica înțeleaptă pe care o promovați în fruntea partidului și statului nostru.Pentru acest an ne-am propus obținerea unor producții agricole record și ne angajăm că vom face totul pentru realizarea integrală a obiectivelor pe care ni le-am propus în chemarea la întrecere adresată de C.A.P. Scornicești tuturor cooperativelor agricole de producție din țară.Vă dorim din înlmă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și multă putere de muncă, pentru a conduce șl mal departe destinele patriei pe drumul edificării socialismului și comunismului în Republica Socialistă România.Vestea alegerii dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în Înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, a umplut de bucurie inimile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Tulcea, care o apreciază ca pe o hotărire plenară a poporului român — se spune în telegrama Comitetului Județean Tulcea al P.C.R.Oamenii muncii de pe meleagurile tulcene vă asigură încă o dată că își vor mobiliza întregul potențial uman și material în direcția sporirii contribuției la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, pentru a întîmpina cele două mari evenimente din istoria partidului și poporului — a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român — cu noi și remarcabile realizări.Exprimîndu-ne încă o dată totala adeziune față de istorica hotărire a actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale vă dorim, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulți, mulți ani și putere de muncă spre binele și fericirea națiunii noastra socialiste.

Chipul
conducătorului
în conștiința 

națiunii
2S martie 1974. Primăvara celui de-al XXX-lea an de la eliberarea patriei își cîștigă, prin importantul eveniment al acestei zile unice, demnitatea de anotimp istoric. A- dunați în ședință solemnă, deputății Marii Adunări Naționale au proclamat, într-o entuziastă unanimitate, alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al Republicii Socialiste România. Astfel, cei 449 de aleși ai poporului, exprimînd voința întregii națiuni, au înscris in marea carte a patriei consfințirea unei realități pe care cei peste douăzeci de milioane de cetățeni ai României socialiste o aveau trainic gravată in inimile și gindurile lor.De aceea, pe întreg cuprinsul țării, în orașe și sate, la mii și mii 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

de locuri de muncă, pamenii de vîrste diferite, reprezentanți ai tuturor naționalităților, de cele mai diverse profesii și preocupări au trăit ziua de 28 martie 1974 ca pe o zi însemnată a propriei lor biografii. Ei au simțit impulsul, de adîncă semnificație civică și politică, de caldă emoție umană, de a-și mărturisi gindurile și sentimentele față de conducătorul iubit, față de sensul istoricului eveniment. Sute și sute de scrisori și telegrame ne-au sosit la redacție — unele dintre ele aduse chiar de semnatarii lor. Nenumărați oameni, din întreaga țară, au ținut să mărturisească reporterilor ziarului bogăția gindurilor și sentimentelor de mindrie, iubire. încredere și recunoștință față de cel mai iubit fiu 

al poporului. Din aceste mărturii, chipul președintelui republicii noastre apare gravat, la dimensiunea întregii țări, ca un înalt simbol al umanității acestor pămînturi, ca o esență a forței creatoare, a neodihnei și omeniei, a încrederii în viitor, care caracterizează poporul român, vrednic făuritor al socialismului.Din multitudinea de ginduri și sentimente, transcriem mai jos, cu firească emoție, citeva file.„LA ClRMA STATULUI — CEL DINTÎI MUNCITOR AL ȚĂRII". Desprindem acest gind emoționant din scrisoarea strungarului Mircea Boerescu, de la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești, care scrie în continuare : „Rîndurile îmi sînt simple, dar pornesc dintr-un șu

ieri, la clubul întreprinderii „Electroaparataj"flet de muncitor. Eu, tovarășii mei de atelier, întregul colectiv al Uzinei „1 Mai", am aplaudat cu cea mai mare bucurie ideea înțeleaptă a Plenarei C.C. al P.C.R. de a propune ca la cîrma statului să fie ales cel dinții muncitor al țării, care mereu s-a aflat și se află in frunte pe panoul de întrecere al țării, fiind, pentru întreaga suflare românească, exemplu de destoinicie, de entuziasm și pricepere in munca de conducere. In calitate 

de comunist, promit să militez neobosit, prin fapte, pentru ca programul de dezvoltare a uzinei, de specializare în fabricarea unor utilaje complexe tehnologice, de înaltă tehnicitate, pe care președintele republicii l-a indicat cu ocazia vizitei sale de lucru făcute în uzină, să se realizeze întocmai, spre binele nostru al tuturor, al țării".„PREȘEDINTELUI REPUBLICII, DIN TOATĂ INIMA, UN MINE

RESC -NOROC BUN !»** Sînt cuvintele pe care ne-a rugat să le consemnăm Nicolae Avramescu, miner la exploatarea Lupoala-Mo- tru. „Este urarea noastră pentru mult iubitul tovarăș Nicolae Ceaușescu, în această măreață zi. Cum am putea să-i mărturisim mai limpede dragostea, bucuria și devotamentul nostru decit prin vestea unor fapte de muncă ? îi raportăm că am obținut peste 30 000 de tone de lignit peste planul pri

mului trimestru, realizînd și economii la prețul de cost de peste 3 milioane lei. însuflețiți de emoționantul legămînt rostit de președinte în fața patriei, ne angajăm ca, urmind exemplul tovarășului Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim nici un efort pentru a da tării mai mult cărbune, pentru a contribui astfel și noi, din toate puterile, la înflorirea patriei noastre socialiste".
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IUBITE TOVARĂȘE CEAUȘESCU!
îngăduiți ca emoției si entuziasmului care în aceste clipe au cuprins flecare inimă de pe întinsul patriei, să li se alăture, întocmai ca în toate marile momente de înălțare si biruință a gindului românesc, glasul mișcat și vibrația inimii tuturor oamenilor de cultură și artă din România, a tuturor celor care, sub directa dumneavoastră îndrumare, izvodesc vieții „Frumuseți și prețuri noi“ — se spune în telegrama Consillultfl Culturii și Educației Socialiste. Alegerea dumneavoastră în această supremă sarcină a fost de mult timp validată în inima și mintea fiecăruia dintre cei care trudind la ridicarea spirituală a poporului s-au împărtășit nemijlocit din flacăra celui mai pur și mai generos spirit al României contemporane. Sintem profund conștienți că tot ce este mai curat și mai înălțător în opera noastră, tot ceea ce au izbutit să creeze mai valoros condeiul, dalta, penelul nostru își au izvorul și îndemnul în îndrumarea dumneavoastră caldă, părintească, in nesecata dumneavoastră dragoste pentru popor, pentru tot ceea ce îl slujește și îl întărește în grandioasa operă căreia n-ați pregetat să-i închinați fiecare clipă, fiecare gînd, ctitorind un nou ev al spiritualității românești.Numeroasele dumneavoastră în- tilniri cu oamenii de cultură și artă din România au prilejuit tot atîtea neșterse pagini de referință pentru fiecare dintre noi, au dat fiecăruia mai multă înțelepciune, cutezanță, demnitate și însuflețire. Iar dacă este greu de exprimat în cuvinte ceea ce fiecare creator vă datorează nemijlocit, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, avem convingerea că o vor face arta și cultura epocii noastre care, legate de viața și eforturile creatoare ale întregului nostru popor, vor purta peste veacuri cu o iradiere neistovită, pecetea vie a idealurilor pentru a căror înfăptuire v-ați dăruit in mod exemplar.Urările pe care vi le adresăm cu acest prilej de înaltă semnificație îngăduiți-ne să le unim strîns cu reînnoirea angajamentului solemn pe care oamenii de cultură, creatorii de artă și l-au luat în fața dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fața partidului și a întregului popor : în acest an de însemnătate istorică — anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei de sub dominația fascistă, al Congresului al XI-lea al partidului — care a devenit din acest moment și anul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, vom dărui țării cît mai multe lucrări artistice puternic reprezentative, călite la înalta temperatură a dragostei de patrie, a responsabilității cetățenești și partinice exemplar întruchipate in eminenta dumneavoastră personalitate, primul președinte al republicii noastre, cel mai iubit fiu al poporului român.Alegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al republicii, se spune în telegrama consiliului de_ conducere al Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, constituie recunoașterea strălucitelor merite pe care le-ați cîștigat prin neobosita activitate, prin munca plină de abnegație ce ați pus-o în slujba intereselor națiunii noastre, consfințește unanima dragoste, stimă și apreciere de care vă bucurați dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, eminent militant revoluționar, personalitate marcantă a vieții politice internaționale, care în fruntea partidului și statului conduce cu fermitate și clarviziune destinele țării noastre spre înfăptuirea telurilor socialismului și comunismului și slujește fără preget cauza păcii și progresului în lume. Vă asigurăm încă odată de stima, dragostea și devotamentul nostru, de străduința noastră de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a sarcinilor ce ne revin în dezvoltarea economică și socială a țării, pentru a cinsti cu noi și importante succese cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului.înflorirea multilaterală a vieții noi socialiste, pe Întinsul vetrei noastre strămoșești, se conjugă 

armonios cu inspirata politică de pace și colaborare intre toate popoarele lumii, fapte pentru care România socialistă, prin puternica dumneavoastră personalitate, este unanim respectată și elogios prețuită pe plan internațional — se spune în telegrama Uniunii scriitorilor. Fie, dar, ca ziua de 28 martie 1974 să constituie o dată memorabilă a acestui timp, înscriindu-se printre momentele de durată și temeinicie ale istoriei noastre de totdeauna și pentru totdeauna.Această supremă învestitură vine să exprime, deschis și mereu statornic, încrederea nețărmurită și dragostea fierbinte pe care toți cetățenii patriei noastre le nutresc pentru cel chemat să conducă România socialistă spre zările luminoase ale evului comunist. Sîn- teți suflet din sufletul acestui popor, sînteți animat de cele mai nobile idealuri umaniste, sînteți personificarea acelui geniu românesc plin de cutezanță care, de-a lung de secole, a dat drept de e- xistență și glorie neamului nostru menit unui falnic viitor.Cu prilejul acestui fericit și înălțător moment, scriitorii din România, ajutoare permanente de nădejde ale Partidului Comunist Român, vă urează succese în sarcina istorică de cea mai înaltă răspundere pe care poporul v-a încredințat-o, dorindu-vă multă sănătate și viață îndelungată, noi și strălucite împliniri în activitatea prodigioasă pe care o dăruiți țării și poporului român.în persoana dumneavoastră — se spune în telegrama Comitetului județean Sibiu al P.C.R. — vedem întruchiparea modelului de conducător de partid și de stat comunist, patriot înflăcărat și internaționalist consecvent, omul care militează fără preget pentru cauza socialismului și comunismului in patria noastră, pentru solidaritate internațională cu toate țările socialiste, cu toate forțele progresiste ale lumii.în fața sarcinilor tot mai complexe cu care ne confruntăm în înaintarea noastră accelerată spre societatea socialistă multilateral dezvoltată simțim permanent ajutorul dumneavoastră neprecupețit. Exemplul însuflețitor al muncii dumneavoastră neobosite, patriotismul care vă animă, caldul dumneavoastră umanism, hotărîrea și principialitatea cu care acționați în toate împrejurările ne sint pildă și îndemn.Vă asigurăm, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sintem hotărîți să vă urmăm în faptă și gînd, să facem din viața și activitatea noastră temelie trainică viitorului fericit al României. Ne angajăm solemn. în numele tuturor oamenilor muncii din județul Sibiu, români, germani și maghiari, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, să îndeplinim Înainte de termen sarcinile acestui cincinal, să ridicăm la un nivel calitativ superior întreaga activitate economico-so- cială, valorificînd la maximum capacitatea creatoare a maselor șl rezervele materiale de care dispunem, să întîmpinăm cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului cu o contribuție sporită ia bogăția materială și spirituală a patriei noastre.în telegrama Academiei de științe sociale și politice, membrii și cercetătorii acestei instituții își exprimă marea bucurie că înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România o va îndeplini cel mai iubit fiu al patriei, de numele căruia este legat întregul curs al politicii revoluționare a partidului nostru, marile realizări obținute de poporul român pe calea construirii noii orînduiri sociale. în personalitatea dumneavoastră — se spune în telegramă — vedem întruchiparea modelului de conducător comunist, patriot înflăcărat ți internaționalist consecvent, militant neobosit pentru triumful cauzei socialismului și păcii in lume.Cu acest fericit prilej, membrii academiei, cercetătorii din domeniul științelor sociale își exprimă sentimentele lor de gratitudine pentru sprijinul și îndrumarea clarvăzătoare, pentru condițiile ce le sînt create, își reafirmă angajamentul lor hotărît de a-și spori contribuția la realizarea însufleți- torului program de dezvoltare eco

nomică ți socială a țării, pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica Socialistă România.Consiliul de conducere al Ministerului de Interne împreună cu toți oamenii muncii sintem pătrunși de legitimă mîndrie și vie satisfacție, știind că destinele patriei sint încredințate celui mai iubit fiu al poporului român, personalitate proeminentă a partidului și statului nostru, militant de frunte al vieții internaționale, de numele căruia sînt legate marile succese obținute în construcția socialismului, prestigiul de care se bucură România socialistă pe toate meridianele globului, chezășie sigură a mersului nostru victorios spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației umane. Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii Socialiste România, Comandant Suprem al Forțelor Armate, că întregul personal al Ministerului de Interne, în frunte cu comuniștii, va transforma în fapte 
/------- -----

„I-a călit Partidu-n lupte 
și credința și tăria"

Scris e-n purpură, în aur și-n azur letopisețul 
Libertății care astăzi ne e scut și căpătîi 
Românie socialistă, vreau să fiu eu cîntărețul 
Ce întîiu-ți cîntă slava Președintelui dintîi !

Vine el din osul Horii, din a lui Ștefan suflare, 
Din lumină de Bălcescu și din gînd de Cantemir, 
Vis din vis de Eminescu ori de alt Mihai, cel care 
Și-a voit pe-o vatră neamul, sub etern, înalt nadir.

Vine el din vechi balade, din acei ce ne dau pîine, 
Din acei a căror faimă va rămîne în Carpați, 
Fiindc-așa cum cresc stejarii din stejari, pe glii române, 
Numai din părinți de seamă se nasc oameni însemnați.

însemnat de vremuri este să ne fie el, stegarul 
Ce-I urmăm oricînd la bine și-l urmăm și la nevoi, 
Noi — ce știm ce-i bucuria, noi — ce știm și ce-i amarul, 
Dar nu știm în vînturi fruntea s-o plecăm, să dăm'napoi.

l-a călit Partidu-n lupte și credința și tăria. 
De aceea-n juru-i astăzi stă un neînvins popor 
Și se cheamă-n țara noastră comunismul : omenia 
Și se cheamă Ceaușescu : drumul către viitor 1

Țară-maică, ocrotește-l! Dă-i tmr lungi de sănătate I 
Ani de glorii, de putere, de lumini, de fapte mari I 
El ne e stejarul falnic I Noi, pădurea-n libertate 
Din adine suind spre timpii însoriți și legendari I

VICTOR TULBURE

\----------------------------------------------------------------------------------------------------------->satisfacția și entuziasmul prilejuite de acest măreț eveniment, ce va rămîne înscris cu litere de aur în istoria patriei, intensifieîndu-și eforturile pentru a respecta cu strictețe indicațiile dumneavoastră deosebit de prețioase, pentru a-și aduce contribuția la aplicarea in viață a politicii interne și externe a partidului, la înflorirea națiunii noastre socialiste.Constructorii Capitalei au luat cunoștință cu nețărmurită bucurie de alegerea dumneavoastră, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Ca și ceilalți oameni ai muncii din patria noastră, constructorii sint conștienți că înfloritoarea dezvoltare pe care o cunoaște România și locul pe care și l-a cucerit în lume sînt strîns legate de nobila 'și neobosita dumneavoastră activitate — se scrie în telegrama Biroului Comitetului de partid construcții — București.

Alegerea dumneavoastră ea primul președinte al Republicii Socialiste România se bucură de aprobarea unanimă, entuziastă, a celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate. umple cu bucurie inimile tuturor cetățenilor patriei noastre — se arată în telegrama adresată de Biroul Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară.în acest act istoric noi vedem, cu profundă satisfacție, recunoașterea calităților dumneavoastră excepționale de om politic și de stat, calități strălucit confirmate de întreaga activitate pe care o desfă- șurați pentru ridicarea patriei socialiste. recunoscută pe toate meridianele globului.S-a întipărit în conștiința noastră faptul că activitatea teoretică și practică, grija dumneavoastră permanentă au contribuit în mod hotărîtor la rezolvarea marxist-le- ninistă a problemei naționale, la a- sigurarea deplinei egalități a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate. Oamenii muncii de naționalitate maghiară sînt 

profund impresionați de faptul că în cuvintarea rostită cu ocazia învestirii dumneavoastră in funcția supremă ați reafirmat hotărîrea partidului și statului nostru de a milita în continuare pentru întărirea prieteniei și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare pe baza asigurării egalității depline a tuturor cetățenilor tării.Exemplul dumneavoastră personal de slujire neabătută a patriei socialiste este pentru noi un îndemn permanent de a fi la înălțimea sarcinilor puse în fata noastră de partid în acest an jubiliar, anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist si al celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.învestirea dumneavoastră cu a- eeastă înaltă funcție este urmarea firească a inestimabilei contribuții pe care ați aduș-o la elaborarea și 

înfăptuirea politicii interne și Internaționale a Partidului Comunist Român — se subliniază în telegrama Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Țărănimea vede în dumneavoastră pe cea mai proeminentă personalitate a națiunii noastre socialiste, patriotul înflăcărat, conducătorul cu cele mai înalte calități, pe omul care a dat atît de mult poporului său.în numele milioanelor de țărani cooperatori, Comitetul Executiv al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție vă adresează cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai călduroase felicitări și vă urează multă sănătate și putere de muncă spre binele și fericirea poporului român, pentru ridicarea patriei noastre dragi pe noi culmi ale progresului și civilizației.Perfecționarea Întregii noastre vieți politice, economice și social- culturale, declanșarea de noi energii șl forțe creatoare, vertiginoasa creștere a prestigiului României în 

rîndul popoarelor lumii sînt și vor rămîne strîns legate în conștiința noastră de numele, de laborioasa și neobosita dumneavoastră activitate, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune in telegrama adresată de Comitetul județean Alba al P.C.R. și Consiliul popular județean. Avem deplina și nestrămutata credință că, la fel ca și pînă acum, întreaga dumneavoastră capacitate de muncă și energie vor fi puse în slujba partidului, a clasei muncitoare, a întregului nostru popor. Dînd glas celor mai înălțătoare sentimente, voinței și hotărîrii tuturor oamenilor muncii din cuprinsul județului, vă adresăm, din adîncul inimilor, sincere și calde felicitări cu prilejul înaltei învestituri ce v-au acordat-o partidul și poporul, fiind mîndri, în același timp, de a avea în persoana dumneavoastră pe primul președinte din istoria României.

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Harghita, români, maghiari și de alte naționalități, — se spune in telegrama comitetului județean de partid — vă adresează, cu prilejul învestirii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, cele mai fierbinți urări de viață Îndelungată, de sănătate și putere de muncă pentru a vă îndeplini, cu devotamentul, pasiunea și spiritul revoluționar care vă caracterizează. înaltele îndatoriri ce vă revin in fruntea partidului, a scumpei noastre patrii — România socialistă.Constituie pentru noi un prilej de adincă satisfacție și de mulțumire că în fruntea țării a fost ales cel mai iubit fiu al României, eminentul conducător al partidului și statului nostru, personalitate de frunte a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, militantul neobosit pentru triumful în lume al nobilelor idei de libertate națională și socială, de pace. Sîn- tem mîndri că avem în fruntea partidului și statului un asemenea conducător, iubit și respectat de întregul popor, de toți oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate.Angajați plenar în înfăptuirea sarcinilor economico-sociale pe anul 1974. vă asigurăm că organizația județeană de partid, cei peste 31 mii de comuniști, muncitorii. țăranii cooperatori și intelectualii nu-și vor cruța forțele pentru punerea în valoare a întregului potențial material si uman de care dispun. în vederea îndeplinirii cincinalului înainte de termen, spre a face să sporească neîncetat contribuția județului la progresul neîntrerupt al patriei.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Constanța au primit cu deosebită satisfacție și bucurie vestea alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, se arată în telegrama Comitetului județean al P.C.R. Constanța.Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al republicii ne oferă prilejul de a vă transmite, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și putere de muncă în nobila misiune ce v-ați a- sumat-o față de destinele poporului român, de a sluji cauza socialismului, comunismului și a păcii în lume.Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Constanța nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, a întimpina cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și al XI- lea Congres al partidului cu noi și însemnate succese.Planul producției globale industriale pe trimestrul I al anului a fost realizat integral cu 3 zile înainte de termen, ceea ce ne va da posibilitatea ca pînă la sfîrșitul lunii martie să obținem peste plan o producție în valoare de 65 milioane lei, să depășim planul la export cu peste 12 milioane lei valută.Dorim să vă spunem, așa cum vă spune întreaga suflare de români — se arată în telegrama a- dresată de Comitetul județean Vrancea al P.C.R. și Consiliul popular județean — că Nicolae Ceaușescu. acum președinte al republicii. este fiul cel mai iubit al acestui popor, conducătorul devotat trup și suflet națiunii române, omul pljn de încredere in biruința poporului său. apărător de nădejde al țării, vizionar îndrăzneț și curajos, luptător neînfricat pentru dreptate socială, pentru pace și securitate internațională.Noi, cei care muncim zi de zi pentru transpunerea în viață a politicii partidului și statului nostru, ne exprimăm convingerea că numai dumneavoastră, care ați militat o viață de om pentru progresul și prosperitatea patriei, veți putea realiza in fruntea partidului și a republicii prerogativele sale majore, veți face din România o țară mai bogată, mai frumoasă și mai puternică, îndeplinind visul de aur «tl locuitorilor acestui pămint.Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toată străduința, toată puterea noastră de muncă, pentru a da viață hotăririlor partidului și statului și că alegerea dumneavoastră ca președinte al republicii ne va mobiliza să muncim mai bine, cu mai mult elan, pentru a realiza cu succes sarcinile anului 1974. 

în telegrama adresată de Ministerul Afacerilor Externe se spunei Eveniment de o profundă semnificație și de importanță istorică în viața politică a țării, învestirea dumneavoastră cu înalta demnitate de președinte al republicii va păstra peste timp pecetea neînvechită în frumusețe a dragostei, a Încrederii și stimei pe care vi le poartă milioanele de oameni ai acestui pămînt, mai uniți ca oricînd în jurul Partidului Comunist Român, al Comitetului său Central, în frunte cu dumneavoastră, hotărîți să îndeplinească în mod exemplar și neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru.Alături de întregul nostru popor — al cărui glas s-a făcut auzit atît de limpede la înalta tribună a Marii Adunări Naționale atunci cînd v-a fost acordată înalta și solemna învestitură — comuniștii din Ministerul Afacerilor Externe. întregul nostru colectiv vă asigură, stimate tovarășe președinte, că vor depune toate eforturile pentru a merita încrederea ce li se acordă și a fi demni de înaltul ceas al istoriei pe care 11 trăiește țara.Inestimabila dumneavoastră contribuție la creșterea prestigiului internațional al României înseamnă pentru fiecare dintre noi, activiști ai partidului în domeniul relațiilor externe, o pildă și un îndemn permanent.Vă dorim ani mulți. multă sănătate și împlinirea tuturor năzuințelor, spre lauda și spre mîndria României socialiste în lume.Alăturînd sentimentele și șîndu- rile noastre sentimentelor șt gîndurilor întregului popor, permite- ți-ne să vă adresăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde felicitări pentru această dreaptă și firească cinstire, pentru cea mai înaltă și mai de răspundere funcție în stat, pe care v-au încredințat-o partidul, poporul, întreaga noastră națiune de a fi primul președinte din istoria României — se scrie în telegrama Comitetului județean de partid și a Consiliului popular al județului Olt.Revoluționar încercat, încă din fragedă tinerețe, ați slujit cu abnegație, fără preget, cauza eliberării sociale și naționale a poporului, cauza socialismului și comunismului, în întreaga dumneavoastră activitate ați luptat pentru unirea, în același mănunchi de țeluri și aspirații, a energiilor partidului și întregii națiuni, pentru ridicarea bunăstării și fericirii poporului.Programul de dezvoltare multilaterală a României, accelerarea progresului material și spiritual, întărirea democrației socialiste, întronarea unui climat de etică și e- chitate sint legate pentru totdeauna de numele dumneavoastră șl constituie rezultatul activității deosebite pe care ați depus-o în fruntea partidului și statului, fapt pentru care oamenii muncii vă poartă o adincă și permanentă recunoștință.într-un glas cu țara, ale cărei cuvînt și nume cunosc o nouă strălucire prin activitatea neobosită pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, noi, personalul didactic, studenții și cursan- ții academiei „Ștefan Gheorghiu", vă aducem, în acest moment solemn al alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, un fierbinte omagiu de dragoste, recunoștință și înaltă prețuire, pentru ceea ce sinteți în conștiința acestui popor, pentru ceea ce ați tăcut in numele și spre binele patriei noastre socialiste — se spune în telegrama adresată de consiliul de conducere și comitetul de partid al acestei instituții.Intensa dumneavoastră muncă teoretică și practic-organizatorică, puternic factor de dinamizare a energiilor și forțelor creatoare ale poporului în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, a imprimat întregii noastre vieți so- cial-politice, economice și spirituale un suflu înnoitor. Spiritul neobosit, dăruirea exemplară cu care îndepliniți sarcinile de mare răspundere în fruntea partidului și statului sînt pentru noi un exemplu mobilizator a ceea ce înseamnă să muncim și să trăim in chip comunist, pentru progresul patriei noastre și triumful idealurilor socialismului și comunismului în lume.
BBBBBBBBBBBBB B B E3 B B B ■ ■■■■■■■■BUH O a s o ■ ■ ■„ROMANIA-CEAUȘESCU". „A- eeste două cuvinte, ne-a mărturisit Kiss Iren, țesătoare la întreprinderea textilă „Oltul" din Sf. Gheor- ghe, au făcut ocolul pămintului de nenumărate ori. Au devenit un simbol al luptei pentru pace, al luptei pentru instaurarea unor relații noi între state. Dar pentru toți cetățenii patriei noastre socialiste, români, maghiari, germani și de alte naționalități, numele tovarășului Ceaușescu înseamnă și mai mult : este numele omului care, prin exemplul său personal, a antrenat cu trup și suflet pe toți comuniștii, pe toți fiii patriei, in marea bătălie pentru un viitor fericit și luminos. Sînt deosebit de bucuroasă pentru alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de președinte al republicii. Si sînt fericită că noi. muncitorii de la întreprinderea textilă „Oltul" putem cinsti acest eveniment cu un rezultat de seamă : realizarea planului de producție pe primul trimestru. înainte de termen".„ÎMPLINIREA GÎNDURILOR SI SENTIMENTELOR NOASTRE". Este esența mărturiei prof. dr. docent ing. Vasile Nițu, director tehnic al Institutului de studii și proiectări energetice, care ne-a spus: „Am trăit cu emoție și bucurie deosebită aprobarea. în unanimitate. de către sfatul tării, a alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu ca întîiul președinte al Republicii Socialiste România. Lucrînd în- tr-un domeniu de avangardă al industrializării socialiste a patriei noastre, simt satisfacția împlinirii gîndurilor și sentimentelor noastre de energeticieni care întotdeauna ■m fost îndrumați cu grijă, competentă și exigentă de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Asigurăm 

pe tovarășul Ceaușescu că noi. e- nergeticienii, nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui sarcinile mărețe ce ne stau în fată".„LA IZVOARELE VIITORULUI". Profesoara Constantin Ro- dica, de la liceul „Mihail Kogăl- niceanu" din Vaslui, ne-a spus : „Cadrele didactice din județul Vaslui au simțit, ca toți slujitorii scolii românești, prezența activă a tovarășului Nicolae Ceaușescu și în acest domeniu. Indicațiile date de conducătorul republicii noastre — indicații ce au devenit coordonate esențiale pentru activitatea noastră — au condus la revolutionarea multor laturi ale învăță- mintului de toate gradele, de- monstrind grija înțeleaptă a conducătorului fată de tineret, fată de viitorul tării.îmi amintesc că și la Conferința Națională a partidului, undo am participat ca delegată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat indicații prețioase pentru dezvoltarea învă- țămintului în continuare, accen- tuînd că trebuie să educăm în așa fel tînăra generație încît să fie conștientă, responsabilă de misiunea ce o are în făurirea viitorului patriei. Iată de ce am trăit o nețărmurită bucurie cu prilejul alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România".„PILDĂ DE ÎNȚELEPCIUNE ȘI CHIBZUINȚĂ PENTRU OAMENII OGOARELOR". Desprindem din mărturia lui Constantin Cioc, președintele C.A.P. Miioșești, Ialomița : „Pentru noi, cei de pe ogoarele Bărăganului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este ca un om de-al nostru, de aici, dintre noi. Vizita de lucru pe care a făcut-o în vara anului 1971 în cooperativa noastră a dovedit grija 

deosebită pe care o poartă agriculturii noastre socialiste. Ne-a dat atunci multe sfaturi pline de înțelepciune și chibzuință. A discutat la cîmp, gospodărește, cu oamenii și ne-a sfătuit să schimbăm griul de sămînță. Noi i-am urmat îndemnul și putem spune că, în cîțiva ani, comuna noastră, cooperativa agricolă au înflorit. Pentru această înflorire, pentru munca neobosită pe care o desfășoară în fruntea țării, pentru dragostea cu care se apleacă asupra pămintului patriei, fiind alături de milioanele de lucrători ai ogoarelor, îmi exprim nețărmurita bucurie că cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost ales președinte al republicii".„ÎN CONFORMITATE CU INTERESELE VITALE ALE POPORULUI ROMÂN". Vasile Ghi- nuță, șef de brigadă pe șantierulI.C.H.  Olt, Rm. Vîlcea : „După congresele IX și X ale partidului, țara a urcat pași uriași pe verticala construcției socialiste. Pe fiecare treaptă regăsim îndemnul și pilda vie a celui mai iubit fiu al poporului, a aceluia care-și dedică toată capacitatea sa creatoare înfăptuirii aspirațiilor cele mai înalte ale națiunii române. Noi. făurarii cetăților de lumină de pe Olt, sintem pe deplin conștienți că ceea ce edificăm aici reprezintă o .contribuție de seamă la creșterea prestigiului și reputației României socialiste în lume. Și nu avem satisfacție mai mare decît aceea pe care ne-o dăruiește secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, a- tunci cînd, în vizitele sale pe meridianele globului, se face mesagerul aspirațiilor noastre de pace 

și progres social, de colaborare șl înțelegere între națiuni".„ÎNCREDEREA CONDUCĂTORULUI ÎN TINERET". Soții Constantin și Constanța Herea, studenți în anii V și IV ai Facultății de mașini și utilaje pentru construcții (Institutul de construcții București), ne-au spus : „Eram în sala în care, anul trecut, cu prilejul Conferinței pe țară a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, tovarășul Ceaușescu, luînd cuvintul, a cerut generației noastre să-și pună întreaga energie, întregul entuziasm in slujba progresului României socialiste, a României comuniste de miine. Aceasta exprimă cît se poate de limpede încrederea deplină a conducătorului partidului și statului nostru in forța pe care o reprezintă tineretul țării, Sintem nespus de mîndri de faptul că avem un asemenea conducător în fruntea republicii, și este datoria întregului tineret de a răspunde acestei încrederi cu fapte pe măsură".„JURĂMÎNTUL PREȘEDINTELUI — LEGĂMÎNTUL NOSTRU, AL TUTUROR". Consemnăm cuvintele Măriei Robaș, primarul comunei Odoreu : „Urmărind vibrantul jurămînt pe care cel mai iubit fiu al poporului nostru l-a depus cu prilejul învestiturii sale cu supremul titlu de președinte al Republicii Socialiste România, in memorie mi s-au derulat impresiile de neșters din acea zi de octombrie a anului 1972, cînd secretarul general al partidului a fost oaspetele drag al comunei noastre. Lui i-am datorat faptul că, după calamitățile din 1970, cele peste 800 de familii sinistrate și-au refăcut, încă în acel an, cu sprijinul neprecupețit al partidului și statului, căminele. 

Ne angajăm solemn. în fața scumpului nostru conducător, că vom sluji cu trup și suflet, prin realizările noastre tot mai frumoase, patria socialistă, întărind astfel, prin greutatea faptelor, solemnul jurămînt pe care președintele republicii l-a depus în fața întregii țări".„MÎNDRIA CELOR CARE SERVESC PATRIA SUB DRAPEL". Desprindem din mărturia unui oștean, generalul-maior Dumitru Puiu; „într-o unică simțire cu toți cei care servesc patria sub drapel, sînt mindru că primul președinte al României socialiste este tocmai bărbatul care — prin meritele sale inegalabile în propășirea multilaterală a țării, în creșterea prestigiului ei pe toate meridianele lumii — a devenit simbolul onoarei și al demnității poporului român, chezășia înaintării noastre neabătute pe calea socialismului și comunismului. Folosesc acest prilej pentru a asigura încă o dată pe comandantul nostru suprem că îi vom executa întocmai ordinele, că ne vom face cu înaltă responsabilitate comunistă datoria de străjui- tori ai cuceririlor revoluționare ale poporului, ai independenței și suveranității României socialiste".„MUNCA SA — ÎN ZONA FAPTELOR EROICE". Forjorul Giinter Binder, de la întreprinderea de piese auto Sibiu, ne-a spus : „Mă simt cu atît mai mindru de alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al republicii, cu cît eu. ca și cei doi frați ai mei. muncitori în această întreprindere (toți trei comuniști), mă număr printre 

cei care au avut ocazia să fie în două rinduri alături de secretarul general al partidului, eu prilejul celor două vizite făcute în întreprinderea noastră în acest cincinal. Am văzut cum lucrează, concret, conducătorul partidului și statului. Chibzuință matură, exigență și fermitate — iată cum aș caracteriza pe scurt stilul său de muncă. Munca tovarășului Nicolae Ceaușescu se înscrie in zona faptelor eroice. Găsesc în evenimentul alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al României un prilej de a mă angaja să muncesc cu toată puterea ființei mele. Pentru că — prin munca pe care o depunem — de treburile țării ne ocupăm toți și răspundem toți".„URAM PREȘEDINTELUI SĂNĂTATE ȘI ANI MULȚI, SPRE BINELE ȚĂRII", ne-a declarat Florina Mărănduc, maistru la întreprinderea textilă „Dacia" din București. „Salutăm din toată inima alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al republicii. Aș dori să subliniez și cu acest prilej atenția și grija pe care tovarășul Ceaușescu o manifestă pentru condițiile de muncă și de viață ale femeilor din tara noastră. Această grijă este prezentă, de pildă, și în cuvintarea pe care a rostit-o Ia recenta plenară a C.C. al P.C.R. Urăm tovarășului Ceaușescu sănătate și ani mulți, spre binele nostru, al tuturora".„ÎNȚELEPCIUNEA CONDUCERII COMUNISTE". Este ideea sub semnul căreia și-a înscris mărturia prof. dr. docent Ianos Fazekaș, șeful Clinicii de ortopedie din Cluj. 

„Ca medic, ca cetățean al acestei țări nu pot să nu-mi exprim și eu bucuria pe care o încerc acum, cînd am aflat că tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales președinte al Republicii Socialiste România. Viața și activitatea sa revoluționară îl recomandă pentru această înaltă funcție. El și-a contopit, încă din fragedă copilărie, ființa sa cu năzuințele cele mai scumpe ale poporului, a militat cu înflăcărare pentru egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. înțelepciunea șl fermitatea cu care conduce de ani de zile destinele țării în funcțiile de înaltă răspundere pe care le deține dovedesc calitățile sale deosebite, de conducător exemplar de partid și de stat".„SOLEMNITATEA ÎNVESTITURII — ORĂ EMOȚIONANTA DE ISTORIE A PATRIEI". Desprindem din mărturia prof. Dumitru Bărbulescu, directorul Liceului nr. 24 din București. „Și în liceul nostru, pavoazat sărbătorește, ziua de azi a fost un minunat prilej de bucurie și emoție. Vibrantă a tost solemnitatea de la Marea Adunare Națională. Momentul înălțător, petrecut în fața televizoarelor împreună cu elevii clasei a XH-a, a însemnat o oră de emoționantă istorie a patriei, a mîndriei că sintem fiii acestui popor condus cu competență și pricepere de Partidul Comunist Român, Pe fețele tinere ale elevilor am citit hotărîrea de a-și înzeci eforturile în munca lor de pregătire pentru a deveni fii de nădejde ai patriei socialiste".
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la Proiectul de lege 

privind modificarea Constituției Republicii 
Socialiste România 

prezentată de tovarășul EMIL BODNARAȘ

Lege privind modificarea Constituției 
Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe deputate,Stimați tovarăși deputați,Comitetul Central al Partidului Comunist Român, in ședința sa plenară din ziua de 26 martie 1.974, a adoptat cîteva măsuri privind îmbunătățirea organizării și funcționării unor organe conducătoare ale partidului care îi sint subordonate, în vederea unei mai bune realizări a rolului lor în dezvoltarea construcției șocialiste din țara noastră.în aceeași ședință plenară, Comitetul Central a inițiat propunerea, a- dopt'ată în unanimitate de voturi, de instituire in statul nostru socialist 
a înaltei funcții de președinte al republicii.Propunerea aceasta a Comitetului Central, așezată în contextul hotărîrii privind locul și rolul organelor sale executive, vine să întregească acțiunea partidului ca forță politică conducătoare a întregii societăți printr-o mai bună articulare a funcțiilor organelor supreme de putere în stat și o mai eficientă exercitare a acestor funcții, atît în relațiile interne, cit și in relațiile noastre internaționale.în ședința sa plenară din ziua de 27 martie. Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste și-a însușit pe deplin propunerea adoptată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român.în aceeași zi, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a luat în dezbatere hotărirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a elaborat Proiectul de lege privind modificarea prevederilor Constituției în legătură cu instituirea funcției de președinte al Republicii Socialiste România. Proiectul de lege adoptat de Consiliul de Stat în unanimitate a fost depus Biroului Marii Adunări Naționale spre a fi supus dezbaterilor și votului acesteia.în concepția acestui proiect de lege, destinat a aduce modificări Constituției, Consiliul de Stat își păstrează funcția de organ suprem al puterii de stat cu activitate permanentă, subordonat Marii Adunări Naționale, președintele republicii, fiind, în același timp, președintele Consiliului de Stat.Consiliul de Stat exercită în mod permanent o serie de atribuții proprii ; în același timp, el este învestit, în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, cu înfăptuirea unora dintre atribuțiile acesteia.în aceeași concepție a proiectului de lege, ca rezultat al necesităților practicii curente în desfășurarea vieții de stat, atît in relațiile interne, cît și internaționale, președintele republicii urmează a exercita în propriu acele atribuții ale Consiliului de Stat pentru care nu este necesară întrunirea in plen a acestuia.în determinarea poziției președintelui Republicii Socialiste România în sistemul organelor supreme ale puterii de stat, proiectul de lege prevede :1. — Președintele Republicii Socialiste România este șeful statului și reprezintă puterea de stat în re

lațiile interne și internaționale ale Republicii Socialiste România.2. — Președintele Republicii Socialiste România este comandantul suprem al forțelor armate și președintele Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.3. — Președintele Republicii Socialiste România îndeplinește și funcția de președinte al Consiliului de Stat.în ce privește atribuțiile președintelui Republicii Socialiste România, proiectul de lege precizează că, în conformitate cu Constituția și cu legile, ii revin următoarele :1. — Prezidează Consiliul de Stat.2. — Prezidează ședințele Consiliului de Miniștri atunci cînd apare necesar.3. — Numește și revocă, la propunerea președintelui Consiliului de Miniștri, vicepreședinții Consiliului de Miniștri, miniștrii și președinții altor organe centrale ale administrației de stat care fac parte din Consiliul de Miniștri ; numește și revocă pe conducătorii organelor centrale de stat, care nu fac parte din Consiliul de Miniștri ; numește și revocă pe membrii Tribunalului Suprem.4. — în timpul în care Marea A- dunare Națională nu este întrunită în plenul său, numește și revocă pe președintele Tribunalului Suprem și pe procurorul general.5. — Acordă gradele de general, «mirai și mareșal.6. — Conferă decorațiile și titlurile de onoare ; autoriză purtarea decorațiilor conferite de alte state.7. — Acordă grațierea.8. — Acordă cetățenia, aprobă renunțarea la cetățenie și retrage cetățenia română ; aprobă stabilirea domiciliului în România pentru cetățenii altor state.9. — Acordă dreptul de azil.10. — Stabilește rangurile misiunilor diplomatice, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Socialiste România.11. — Primește scrisorile de acreditare și rechemare ale reprezentanților diplomatici ai altor state.12. — încheie tratate internaționale în numele Republicii Socialiste România ; poate da împuterniciri, în acest scop, președintelui ori unor membri ai Consiliului de Miniștri sau unor reprezentanți diplomatici.13. — în interesul apărării Republicii Socialiste România, al asigurării ordinii publice sau securității statului, proclamă, în caz de urgență. în unele localități sau pe întreg teritoriul tării, starea de necesitate.în îndeplinirea atribuțiilor sale, președintele Republicii Socialiste România emite decrete prezidențiale și decizii.Președintele Republicii Socialiste România este răspunzător fată de Marea Adunare Națională pentru întreaga sa activitate.Președintele Republicii Socialiste România prezintă periodic Marii A- dunări Naționale dări de seamă a- supra exercitării atribuțiilor sale și asupra dezvoltării statului.Președintele Republicii Socialiste România, avind și calitatea de pre

ședinte al Consiliului de Stat, urmează că, în conformitate cu actualele prevederi ale Constituției, să semneze legile adoptate de Marea Adunare Națională. în vederea publicării lor în Buletinul Oficial, precum și decretele și hotărîrile Consiliului de Stat.în ce privește alegerea președintelui Republicii Socialiste România, proiectul de lege prevede că președintele Republicii Socialiste România se alege de Marea Adunare Națională, pe durata unei legislaturi, urmînd a funcționa oină la alegerea președintelui in legislatura următoare.în ce privește Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, el urmează să exercite acele atribuții prevăzute de Constituție pentru care este necesară adoptarea unor hotă- riri în plenul său.în completarea atribuțiilor Consiliului de Stat, proiectul de lege prevede că, în cazul în care în timpul sesiunii deschise a Marii A- dunări Naționale, necesități economice și sociale impun adoptarea neîn- tirziată a unor măsuri, iar Marea Adunare Națională nu este întrunită în plenul său, Consiliul de Stat să poată lua aceste măsuri, urmînd ca normele cu putere de lege, astfel a- doptate, să fie supuse forului suprem legiuitor la reluarea lucrărilor în plen.Proiectul de lege mai prevede u- nele măsuri care se referă la o mai bună constituire și funcționare a Consiliului de. Miniștri.în concordanță cu modificarea Constituției în sensul propunerilor de mai sus, urmează, implicit, să. se facă modificarea corespunzătoare a Regulamentului de funcționare a Marii Adunări Naționale, modificare ce se referă în special la procedura de alegere a președintelui Republicii Socialiste România, după cum urmează :— propunerea privind alegerea președintelui Republicii Socialiste România se face de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste :— alegerea președintelui Republicii Socialiste România se face cu cvorumul de două treimi din numărul total al deputaților Marii Adunări Naționale.Stimați tovarăși deputați,în încheierea acestei succinte prezentări a proiectului de lege privind unele modificări in Constituția statului nostru socialist, vreau să dau expresie convingerii ferme a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România că propunerile prezentate corespund in întregime cerințelor desăvirșirii organizării noastre de stat în care rolul politic conducător aparține Partidului Comunist Român și că Marea Adunare Națională. organul suprem al puterii de stat și legiuitor al țării, va consfinți prin votul ei această nouă afirmare a mersului nostru înainte.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. I. — Articolul 43 al Constituției Republicii Socialiste România, cuprinzind principalele atribuții ale Marii Adunări Naționale, se modifică după cum urmează :1. Pct. 4 va avea următorul cuprins :„4. — Organizează Consiliul de Miniștri ; stabilește normele generale de organizare și funcționare a ministerelor și celorlalte organe, centrale de stat ;“2. — După pct. 9 se adaugă pct. 91, care va avea următorul cuprins :„91. — Alege și revocă pe președintele Republicii Socialiste România."3. — Pct. 14 va avea următorul cuprins :.,14. — Controlează activitatea președintelui Republicii Socialist» România și a Consiliului de Stat ;"4. — Pct. 23 se abrogă.Art. II. — Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins :„Art. 54. — Marea Adunare Națională lucrează in sesiuni.Sesiunile ordinare ale Marii A- dunări Naționale se convoacă de doua ori pe an. la propunerea Biroului Marii Adunări Naționale.Marea Adunare Națională se convoacă ori de cite ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, din inițiativa Consiliului de Stat, a Biroului Marii Adunări Naționale sau cel puțin a unei treimi din numărul total al deputaților.Convocarea în sesiuni a Marii Adunări Naționale se face prin decret al Consiliului de Stat.**Art. Iii. — Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins : „Art. 57. — După adoptarea lor de către Marea Adunare Națională, legile se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, în termen de cel mult 10 zile, sub semnătura președintelui Republicii Socialiste România.**Art. IV. — Articolele 63 și 64 se modifică și vor avea următorul cuprins :„Art. 63. — Consiliul de Stat exercită in mod permanent următoarele atribuții principale :1. Stabilește data alegerilor pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare ;2. Organizează ministerele și celelalte organe centrale de stat ;3. Ratifică și denunță tratatele internaționale, cu excepția acelora a căror ratificare este de competența Marii Adunări Naționale ;4. Stabilește gradele militare ;5. Instituie decorațiile și titlurile de onoare.Art. 64. — Consiliul de Stat exercită, în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, următoarele atribuții principale :1. Stabilește, fără a putea să modifice Constituția, norme cu putere de lege. Normele cu putere de lege se supun, la prima sesiune, dezba

terii Marii Adunări Naționale, potrivit procedurii de adoptare a legilor. Planul național unic de dezvoltare economico-socială, bugetul de stat, precum și contul general de încheiere a exercițiului bugetar pot fi adoptate de Consiliul de Stat numai atunci cînd Marea Adunare Națională nu se poate întruni din cauza unor Împrejurări excepționale ;2. Numește și revocă pe președintele Consiliului de Miniștri ;3. Numește și revocă Consiliul de Miniștri și Tribunalul Suprem, a- tunci cînd Marea Adunare Națională nu se poate întruni din cauza unor împrejurări excepționale ;4. Dă legilor în vigoare interpretarea general-obligatorie ; .5. Acordă amnistia ;6. Controlează aplicarea legilor și hotăririlor Marii Adunări Naționale, activitatea Consiliului de Miniștri, a ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat, precum și activitatea Procuraturii ; ascultă dări de seamă ale Tribunalului Suprem și controlează deciziile sale de îndrumare ; controlează hotărîrile consiliilor populare ;7. Declară, în caz de urgență, mobilizarea parțială sau generală ;8. Declară, în caz de urgență, starea de război. Starea de război poate fi declarată numai în cazul unei agresiuni armate împotriva Republicii Socialiste România, sau împotriva unui alt stat față de care Republica Socialistă România are obligații de apărare mutuală asumate prin tratate internaționale, dacă s-a produs situația pentru care obligația de declarare a stării de război este statornicită.Atribuțiile prevăzute în prezentul articol pot fi exercitate de Consiliul de Stat și în timpul sesiunilor Marii Adunări Naționale, în cazul în care necesitățile economice și sociale impun adoptarea neîntîrzi- ată a unor măsuri, iar Marea Adunare Națională nu se află întrunită în plenul său ; normele cu putere de lege adoptate se supun dezbaterii Marii Adunări Naționale potrivit procedurii de adoptare a legilor, la reluarea lucrărilor în plen."Art. V. — După articolul 65 se adaugă articolul 65* cu următorul cuprins :„Art. 65’. — Președintele Republicii Socialiste România este președinte al Consiliului de Stat.**Art. VI. — Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins :„Art. 68. — Consiliul de Stat e- mite decrete și adoptă hotăriri.Decretele și hotărîrile se semnează de președintele Republicii Socialiste România. Decretele normative se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România**.Art. VII. — în cadrul „TitluluiIII. Organele Supreme ale Puterii de Stat", după secțiunea „Consiliul de Stat", se introduce o nouă secțiune avînd următorul cuprins :„Președintele Republicii Socialiste România.

Art. 69’. — Președintele Republicii Socialiste România este șeful statului și reprezintă puterea de stat în relațiile interne și internaționale ale Republicii Socialiste România.Art. 692. — Președintele Republicii Socialiste România este ales, de Marea Adunare Națională pe durata legislaturii, în prima sesiune a acesteia, și rămîne in funcție pînă la alegerea președintelui în legislatura următoare.Art. 693. — La alegerea sa, președintele Republicii Socialiste România depune în fața Marii Adunări Naționale următorul jurămînț :„Jur să slujesc cu credință patria, să acționez cu fermitate pentru apărarea independenței, suveranității și integrității țării, pentru bunăstarea și fericirea întregului popor, pentru edificarea socialismului și comunismului in Republica Socialistă România !Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, să fac totul pentru aplicarea consecventă a principiilor democrației socialiste, pentru afirmarea în viața societății a normelor eticii și echității socialiste !Jur să promovez neabătut politica externă de prietenie și alianță cu toate țările socialiste, de colaborare cu toate națiunile lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza deplinei egalități în drepturi, de solidaritate cu forțele revoluționare, progresiste de pretutindeni, de pace și prietenie între popoare !Jur că îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste și devotament pentru strălucirea și măreția națiunii noastre socialiste, a Republicii Socialiste România !“.Art. 694. — Președintele Republicii Socialiste România este comandantul suprem al forțelor armate și președintele Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.Art. 69s. — Președintele Republicii Socialiste România îndeplinește, în conformitate cu Constituția și cu legile, următoarele atribuții principale :1. Prezidează Consiliul de Stat ;2. Prezidează ședințele Consiliului de Miniștri atunci cînd apare necesar ;3. Numește și revocă, la propunerea președintelui Consiliului de Miniștri, vicepreședinții Consiliului de Miniștri, miniștrii și președinții altor organe centrale ale administrației de stat, care fac parte din Consiliul de Miniștri : numește și revocă pe conducătorii organelor centrale de, stat, care. nu fac parte., din Consiliul de Miniștri ; numește și revocă pe membrii Tribunalului Suprem ;4. în timpul în care Marea Adunare Națională nu este întrunită în plenul său, numește și revocă pe președintele Tribunalului Suprem și pe procurorul general ;5. Acordă gradele de general, a- miral și mareșal ;
6. Conferă decorațiile șl titlurile 

de onoare ; autoriză purtarea decorațiilor conferite de alte state;7. Acordă grațierea;8. Acordă cetățenia, aprobă renunțarea la cetățenie și retrage cetățenia română ; aprobă stabilirea domiciliului în România pentru cetățenii altor state ;9. Acordă dreptul de azil ;10. Stabilește rangurile misiunilor diplomatice, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Socialiste România ;11. Primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale reprezentanților diplomatici ai altor state ;12. încheie tratate internaționale în numele Republicii Socialiste România ; poate da împuterniciri, în acest scop, președintelui ori unor membri ai Consiliului de Miniștri sau unor reprezentanți diplomatici;13. în interesul apărării Republicii Socialiste România, al asigurării ordinii publice sau securității statului, proclamă, în caz de urgență, în unele localități sau pe întreg teritoriul țării, starea de necesitate.în îndeplinirea atribuțiilor sale, președintele Republicii Socialiste România emite decrete prezidențiale și decizii.Art. 69°. — Președintele Republicii Socialiste România este răspunzător față de Marea Adunare Națională pentru întreaga sa activitate.Președintele Republicii Socialiste România prezintă periodic Marii Adunări Naționale dări de seamă asupra exercitării atribuțiilor sale și asupra dezvoltării statului**.Art. VIII. — Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins :„Art. 73. — Consiliul de Miniștri se compune din președintele Consiliului de Miniștri, vicepreședinții Consiliului de Miniștri, miniștrii, precum și președinții altor organe centrale ale administrației de stat, prevăzuți prin lege. Consiliul de Miniștri poate desemna pe unul dintre vicepreședinți să îndeplinească funcția de prim-vicepre- ședinte.Din Consiliul de Miniștri fac parte, de asemenea, ca membri, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, președinta Consiliului Național al Femeilor și primul secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.Consiliul de Miniștri, poate să-șl constituie un Birou Executiv pentru rezolvarea operativă a problemelor curente și urmărirea executării hotăririlor Consiliului de Miniștri.“Art. IX. — Constituția Republicii Socialiste România se va republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, dîndu-se articolelor o nouă numerotare. Totodată, denumirea „plan de stat" din cuprinsul Constituției se înlocuiește cu aceea de „plan național unic de dezvoltare econo- mico-socială**.

Raportul Comisiei constituționale, al Comisiei juridice 
ale Marii Adunări Naționale și al Consiliului legislativ 

cu privire la Proiectul de lege privind modificarea Constituției 
Republicii Socialiste România

prezentat de deputatul ION CETERCHIComisiile constituțională «i juridică ale Marii Adunări Naționale, precum și Consiliul legislativ au analizat proiectul de Lege privind modificarea Constituției Republicii Socialiste România și au hotărît, în unanimitate, să-l avizeze favorabil, ca fiind un document de o excepțională însemnătate pentru perfectionarea organizării de stat și dezvoltarea Întregii noastre societăți.Instituirea funcției de președinta ■1 Republicii Socialiste România, propusă pe baza hotărîrii recentei plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, se Înscrie pe linia preocupărilor pentru perfecționarea continuă a organizării și conducerii vieții sociale și de stat, știut fiind că — astfel cum a subliniat în repetate rînduri secretarul general al partidului. tovarășul Nicolaa Ceausescu — formele orga
Raportul comun al Comisiei constituționale și al Comisiei 

juridice cu privire la Proiectul de lege privind 
modificarea unor prevederi ale Regulamentului de funcționare

a Marii Adunări Naționale
prezentat detn ședința comună din 27 martie 1974, Comisia constituțională și Comisia juridică au examinat și discutat Proiectul de lege privind modificarea unor prevederi ale Regulamentului de funcționare a Marii A- dunări Naționale.Comisiile au constatat că noile prevederi regulamentare au devenit 

nizatorice nu slnt date o dată pentru totdeauna, ele trebuie mereu îmbunătățite și adaptate exigențelor practicii sociale.Această propunere răspunde cerințelor dezvoltării societății socialiste și relațiilor internaționale ale Republicii Socialiste România astfel cum s-au conturat ele, tot mal mult, în ultimii ani.Ele dau expresie Juridică, pe cel mai înalt plan normativ, experienței și practicii conducerii de pînă acum, asigurând, totodată, o mai bună, rațională și eficientă funcționare a întregului nostru aparat de Sfat.Doresc să subliniez că propunerile de modificare a textelor Constituției reprezintă soluții originale, izvorite din practica vieții noastre de stat. Astfel, se propune ca președintele Republicii Socialiste România, ales de Marea Adunare Națională, să fie.

deputatul TUDORnecesare ca urmare a importantelor modificări aduse Constituției noastre prin legea pe care Marea Adunare Națională a adoptat-o astăzi în acest scop. Dind expresie acestei necesități, proiectul de lege cuprinde reglementări operative, dintre care șe cer subliniate în special cele chemate să aducă unele precizări cu

In același timp, și președintele Consiliului de Stat. în condițiile în care Consiliul de Stat eontinuă să-și exercite funcțiile de organ suprem al puterii de stat cu activitate permanentă. în atribuțiile președintelui Republicii Socialiste România au fost . trecute acele sarcini care prin natura lor trebuie și pot fi rezolvate ■’ direct de către șeful statului, astfel cum s-a arătat în expunerea de motive. la proiectul de lege. în același timp, președintele Republicii Socialiste România este comandantul suprem al forțelor armate și președintele Consiliului Apărării.De o deosebită importanță pentru asigurarea unei cît mai depline unități de concepție și acțiune în realizarea politicii partidului si legilor statului este prevederea potrivit căreia președintele Republicii Socialiste România prezidează, atunci cînd

DRĂGANUprivire la funcționarea Marii Adunări Naționale pe linia creșterii neîncetate a rolului politic conducător al Partidului Comunist Român, a integrării sale tot mai adinei în viața societății noastre, precum și a a- tragerii tot mai largi a maselor populare la activitatea organului suprem al puterii de stat.

«pare necesar, ședințele Consiliului de Miniștri.în spiritul principiilor democratice de conducere, promovate de partidul nostru, ale răspunderii tuturor cadrelor în fața organelor care le-au ales, în proiect se prevede că președintele Republicii Socialiste România este răspunzător fată de Marea Adunare Națională pentru întreaga sa activitate. prezentînd periodic Marii Adunări Naționale dări de seamă asupra exercitării atribuțiilor sale, precum și asupra dezvoltării statului.Proiectul de lege conține, totodată, | unele prevederi referitoare la per- i fectionarea activității Consiliului de I Miniștri și întărirea rolului acestuia I ca organ suprem al administrației de ' stat : o astfel de prevedere este cea potrivit căreia Consiliul de Miniștri poate să-și constituie un Birou Executiv. avind sarcina de a rezolva o- perativ problemele curente si de a urmări îndeplinirea hotăririlor guvernului. rolul hotăritor revenind Consiliului de Miniștri în plenul său. De asemenea, in vederea ridicării a- portului organizațiilor de femei la conducerea vieții de stat, se stabilește că din Consiliul de Miniștri face parte și președinta Consiliului Național al Femeilor.Stimați tovarăși.Susținînd întru totul propunerile cuprinse in proiectul de lege, comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale iși exprimă convingerea că ele vor fi adoptate de forul nostru legislativ suprem, așa cum au fost prezentate, adueîndu-se astfel îmbunătățiri esențiale în organizarea si funcționarea întregului sistem al organelor statului nostru socialist.Asemenea reglementări sînt cuprinse in art. 56‘ și 57, potrivit cărora propunerile pentru alegerea președintelui Republicii Socialiste România și a Consiliului de Stat se fac de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și de Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.în aceeași preocupare se încadrează art. 2, care include printre factorii care au drept de inițiativă legislativă Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Avînd convingerea fermă că proiectul de lege cuprinde o justă adaptare a Regulamentului de funcționare a Marii Adunări Naționale la nevoile și noile necesități constituționale, pe care le dezvoltă în spiritul cerințelor societății noastre în etapa actuală de dezvoltare a statului, a perfecționării continue a activității organelor statului și a lărgirii tot mai cuprinzătoare a democrației noastre socialiste, Comisia constituțională și Comisia juridică propun adoptarea Iui de către Marea Adunare Națională.

Lege privind modificarea 
unor prevederi ale Regulamentului 

de funcționare 
a Marii Adunări NaționaleMarea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. I. — Articolul 2, alin. 1 el Regulamentului de funcționare a Marii Adunări Naționale se modifică și va avea următorul cuprins :„Art. 2. — Marea Adunare Națională se convoacă în sesiune ordinară. de două ori pe an. o dată în fiecare semestru, la propunerea Biroului Marii Adunări Naționale".Art. II. — Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins :„Art. 3. — Marea Adunare Națională se convoacă în sesiune extraordinară ori de cite ori este nevoie, din inițiativa Consiliului de Stat, a Biroului Marii Adunări Naționale sau a cel puțin unei treimi din numărul total al deputaților",Art. III. — La articolul 16 din Regulamentul de funcționare a Marii Adunări Naționale se adaugă două alineate cu următorul cuprins :„Propunerile pentru alegerea președintelui Marii Adunări Naționale și a vicepreședinților se fac de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul National al Frontului Unității Socialiste.Sînt aleși în funcțiile pentru care au fost propuși cei care au întrunit votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al deputaților Marii Adunări Naționale."Art. IV. — Capitolul VI al Regulamentului de funcționare a Marii Adunări Naționale va fi intitulat astfel :„Cap. VI. — Alegerea președintelui Republicii Socialiste România, a Consiliului de Stat, a Consiliului de Miniștri, a tribunalului Suprem și a procurorului general".Art. V. — în Capitolul VI se introduc articolele 561 și 562, avind următorul cuprins :„Art. 56'. — în prima sesiune a fiecărei legislaturi. îndată după alegerea Biroului său. Marea Adunare Națională alege, pe durata legislaturii, președintele Republicii Socialist» România.

Propunerea pentru alegerea președintelui Republicii Socialiste România se face de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Pentru a fi ales in funcția de președinte al Republicii Socialiste România este necesar ca cel propus să întrunească votul a cel puțin două treimi din numărul total al deputaților Marii Adunări Naționale".„Art. 562. — Președintele Republicii Socialiste România este răspunzător fata de Marea Adunare Națională pentru întreaga sa activitate.Președintele Republicii Socialiste România prezintă periodic Marii Adunări Naționale dări de seamă asupra exercitării atribuțiilor sale și asupra dezvoltării statului.Dezbaterile asupra dărilor de seamă se încheie printr-o hotărîre a Marii Adunări Naționale."Art. VI. — Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins :„Art. 57. — în prima sesiune a fiecărei legislaturi. îndată după alegerea președintelui Republicii Socialiste România. Marea Adunare Națională alege, dintre membrii săi. pe durata legislaturii. Consiliul de Stat.Propunerile nentr» alegerea Consiliului de Stat se fac de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Propunerile și alegerile se fac pentru fiecare din funcțiile de vicepreședinți și membri.Sînt aleși în funcțiile pentru care au fost propuși cei care au întrunit votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al deputaților Marii Adunări Naționale."Art. VII. — Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins :„Art. 60. — în prima sesiune a fiecărei legislaturi. îndată după alegerea Consiliului de Stat. Marea Adunare Națională alege, pe durata legislaturii. Consiliul de Miniștri.Propunerea pentru alegerea președintelui Consiliului de Miniștri și

7a Consiliului de Miniștri te face d» către Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Sint aleși în funcțiile pentru care au fost propuși cei care au întrunit votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al deputaților Marii Adunări Naționale."Art. VIII. — Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins 1„Art. 61. — Dacă în timpul sesiunii are loc o descompletare a Consiliului de Miniștri care privește p» președintele său. Marea Adunara Națională procedează la alegerea noului președinte al Consiliului de Miniștri, pe baza propunerii făcut» de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul National al Frontului Unității Socialiste".Art. IX. — Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins j„Art. 68. — Au inițiatii'ă legislativă Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste. Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri, comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, pentru problemele ds competenta lor sau un număr da cel puțin 35 de deputați ai Marii Adunări Naționale."Art. X. — La articolul 81 se adaugă un alineat cu următorul cuprins 1„Marea Adunare Națională hotărăște. în fiecare caz în parte, la propunerea Biroului, asupra folosirii votului deschis sau secret."Art. XI. — Articolul 82 se abrogă.Art. XII. — Articolul 87. alin. 2 s» modifică și va avea următorul cuprins :„Legile se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, sub semnătura președintelui Republicii Socialiste România."Art XIII. — Regulamentul de funcționare a Marii Adunări Naționale ss va republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, din- du-se articolelor o nouă numerotai».



SCINTEIA — vineri 29 martie 1974 PAGINA 7

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit delegația economică din Japonia 
condusă de Hisashi Murata, vicepreședintele firmei „Mitsui“La întrevedere au participat Manea Mănescu, președintele Consiliului de Miniștri, Emil Dră- gănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Oprea, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, Gheorghe Cazan, ministrul industriei ușoare, Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.Oaspeții au fost însoțiți de ambasadorul Japoniei la București, Masao Kanazawa.Conducătorul delegației japoneze » exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu cordiale și sincere felicitări cu ocazia alegerii sale ca președinte al Republicii Socialiste iDelegația oamenilor de afaceri din Japonia, condusă de Hisashi Murata, vicepreședintele firmei ..Mitsui", a avut joi convorbiri la Ministerul Minelor. Petrolului și Geologiei, Ministerul Comerțului Interior și la uneia Întreprinderi de comerț exterior.Seara, Masao Kanazawa, ambasa-

Românla, deosebita onoare de a fi cea dinții delegație străină primită după învestirea sa în această înaltă funcție. Hisashi Murata a relevat, totodată, prestigiul de care se bucură președintele Nicolae Ceaușescu în Japonia, în rîndul oamenilor politici din țara sa pentru rolul important pe care îl are șeful statului român în viața internațională, pentru contribuția deosebită la consolidarea păcii în Asia și în întreaga lume.în numele membrilor delegației, Hisashi Murata a exprimat bucuria și satisfacția pentru progresele înregistrate de România în dezvoltarea sa economică și socială, pentru dezvoltarea prieteniei dintre România și Japonia, urînd poporului român noi succese, urări de pace și prosperitate.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit călduros pentru cuvintele de apreciere la adresa României și a poporului român, pentru felicitările ce i-au fost a- dresate personal, apreciind întîlni- rea cu oamenii de afaceri japonezi ca un prilej fericit pentru extinderea colaborării economice româno-
★ ★dorul Japoniei la București, a oferit o recepție cu prilejul vizitei efectuate in țara noastră de delegația japoneză.Au participat Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Roman Moldovan, președintele Camerei

japoneze și a prieteniei dintre cele două țări și popoare.în timpul întrevederii a avut loc un larg schimb de păreri în probleme de interes comun privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice dintre România și Japonia. Cu acest prilej a fost exprimată satisfacția pentru evoluția pozitivă din ultimii ani a relațiilor comerciale româno-japoneze, a cooperării dintre cele două țări în diferite domenii. în acest context a fost subliniată dorința de a se identifica noi căi și posibilități de conlucrare eficientă, reciproc avantajoasă, în vederea lărgirii colaborării economice dintre România și Japonia. A fost e- vidențiată însemnătatea creării unor societăți mixte româno-japo- neze pentru lărgirea și diversificarea colaborării dintre cele două țări.înainte de a se despărți de oaspeți, președintele Nicolae Ceaușescu i-a rugat ca la înapoierea în patrie să transmită poporului japonez urări de prosperitate și pace.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o ambianță cordială, prietenească.
de Comerț și Industrie, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. Vasile Răuță. vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării. reprezentanți ai conducerii altor ministere economice și întreprinderi de comerț exterior. (Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea domnului Hla Phone pentru felicitările tran'smise cu ocazia numirii sale în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Socialiste a Uniunii Bir- mane.

★în cadrul manifestărilor care preced sesiunea Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U., joi după-a- miază a avut loc în Capitală o gală de filme organizată de Centrul de informare al O.N.U. pentru România și Conservatorul „Ciprian Porum- bescu".Au fost prezentate filme documentare consacrate valorilor estetice și muzicale europene. (Agerpres)
vremea

Ieri în țară : Vremea a fost în general frumoasă. Cerul a prezentat înseninări persistente în Banat. Oltenia și Moldova, dar a fost variabil în celelalte regiuni. Vîntul a suflat moderat, cu intensificări locale în Muntenia. Temperatura aerului a înregistrat o scădere ușoară față de ziua precedentă în regiunile din estul țării. La ora 14, valorile extreme oscilau între 5 grade la Sulina și 20 de grade la Timișoara, Sînnicolau- Mare, Lugoj, Vărădia și Răuți. în București : Vremea a fost în general frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat moderat. Temperatura maximă a fost de 15 grade.Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 martie și 1 aprilie a.c. în țară : Vreme relativ frumoasă. Cerul va fi variabil. Vint slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, local mai coborîte în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei, iar-maximele vor oscila între 14 și 24 de grade. în București : Vremea va fi relativ frumoasă, cu cerul variabil. Vint slab pină la potrivit. Temperatura va crește ușor spre sfîrșitul intervalului.
* SPORT • SPORT • SPORT « SPORT» SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

HOCHEI

Azi și mîine, ultimele meciuri ale 
campionatului mondial (grupa B)Miercuri noaptea, tîrziu, în campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B) de la Liubliana, echipa Iugoslaviei a învins cu 5—4 (1—1, 2—0, 2—3) selecționata Japoniei. Ieri a fost zi de odihnă pentru toate echipele. Astăzi, competiția programează, în ordine, următoarele jocuri : Austria— Olanda, Norvegia—Japonia, România—S.U.A. și Iugoslavia—R.F. Germania.înaintea acestor jocuri, clasamentul se prezintă astfel: 1. — S.U.A. (10 puncte); 2. — R. F. Germania (10

puncte); 3. — Iugoslavia (6 p); 4. — România (5 p); 5. — Olanda (4 p); 6. — Japonia (4 p); 7. — Norvegia(1 p); 8. — Austria (zero puncte).Hocheiștii noștri, cu șanse mai mici în partida de azi, speră, absolut îndreptățit, la o victorie miine în meciul cu Japonia. în acest fel, ei se pot clasa pe locul IV. N-ar fi însă exclus să ocupe chiar locul III, dar aceasta numai în cazul Cînd iugoslavii pierd și azi (cu R.F.G.), și mîine (cu Olanda).
VOLEI feminin

Derbiul Dinamo
pentru cîștigarea

Rapid este decisiv 
titlului național

Handbalul, la începutul
unui nou sezonFEMININ : seria I — I.E.F.S. București — Voința Odorhei, Universitatea București — Confecția București, Rulmentul Brașov — Mureșul Tg. Mureș ; seria a II-a — Universitatea Timișoara — Constructorul Timișoara, C.S.M. Sibiu — Textila Buhuși, Universitatea Iași — Rapid. MASCULIN : seria I — A.S.A. Tg. Mureș — Steaua, Știința Bacău — Dinamo București, Universitatea Cluj — Independența Sibiu : seria a II-a : Universitatea. București — C.S.U. Galați, Minaur Baia Mare — Politehnica Timișoara, C.S.M. Reșița — Dinamo Brașov.

MUNCA SPORNICĂ LA SEMĂNATCORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
IALOMIȚA1în ultimele zile, mecanizatorii ialo- mițeni au luat cu asalt ogoarele. Un ritm susținut s-a înregistrat la în- sămînțatul florii-soarelui. în intervalul de la 22 la 27 martie au fost semănate 21 400 ha. Cooperativele a- gricole din comunele Scînteia, A- mara, Căzănești, Smirna și altele au încheiat această lucrare. Pretutindeni se relevă preocuparea pentru calitate, terenurile fiind bine pregătite pentru menținerea apei in sol. Organizarea muncii în două schimburi la pregătirea terenului, în toate secțiile de mecanizare, va permite ca, în cîteva zile, să se încheie semănatul florii-soarelui. La sfecla de zahăr se lucrează acum pe ultimele suprafețe. La 27 martie, din 11230 ha mai rămăseseră de însămânțat 1 150 ha. Printre unitățile fruntașe la această lucrare sînt cooperativele din raza S.M.A. Ciochina. în momentul de față, zilnic, în cooperativele din raza acestei stațiuni lucrează în cîmp 138 de tractoare, 27 semănători, 35 de grape cu discuri, tăvălugi, combinatoare și alte utilaje. După calculele inginerului Laurențiu Baron, directorul stațiunii, pină sîmbătă însămînțatul florii-soarelui va fi încheiat.„Momentul următor, semănatul porumbului, este în prezent în atenția specialiștilor — ne-a spus ing. Ion Avram, director adjunct la direcția generală agricolă. Temperatura solului este foarte aproape de cea optimă. Peste citeva zile, multe cooperative și ferme de stat vor începe această lucrare".

Lucian CIUBOTARII

semănatul acestor culturi pe o suprafață de 700 ha, la care se adaugă și 180 ha sfeclă de zahăr. Cu hărnicie lucrează și cooperatorii din Heleșteni care, încheind semănatul pe 300 ha cu mazăre, măzăriche, mac, lucernă etc., au trecut la semănatul sfeclei de zahăr și plantatul cartofilor pe 150 de ha. O notă bună și pentru cooperatorii și mecanizatorii din Băiceni, Deleni, Totoești, Focuri, Fîntînele, Șipote și Lețcani, care au terminat semănatul sfeclei de zahăr.
Manole CORCACI

Gherlei abia acum se face revizia agregatelor de aspersiune și a sistemului de irigații. Aflăm, de asemenea, că și la alte cooperative, printre care Viișoara, Borșa, Florești, există unele greutăți în privința punerii în funcțiune a asp.ersoa- relor.
Alexandru MUREȘAN

BACĂU

Pe ogoarele județului Iași se apropie de sfîrșit semănatul culturilor din prima epocă. Pînă în prezent au fost insămînțate peste 20 000 ha cu mazăre, ovăz, orzoaică, plante medicinale și aromate, lucerna, trifoi, in pentru ulei. La cooperativa agricolă din Bivolari s-a încheiat

în județul Cluj, semănatul culturilor din prima epocă s-a făcut pe toate suprafețele planificate. O seamă de cooperative agricole, printre care cele din Luna. Cîmpia Turzii, Viișoara, Luncani și multe altele, au încheiat și semănatul sfeclei de zahăr. Se desfășoară din plin lucrările de pregătire a terenului pentru porumb. Cea mai mare atenție se a- cordă calității lucrărilor, in special celor ce favorizează menținerea apei în sol. Grăpatul, tăvălugitul cu tăvălugul ineiar, semănatul după ultima lucrare de pregătire constituie grija deosebită pentru conducerile unităților și specialiști.. Pe văile Someșului și Arleșului sînt amenajate peste 3 000 ha pentru irigații. La întreprinderile agricole de stat Gherla, Cluj, Poiana, Dej, agregatele de as- persiune funcționează din plin, fiind udate, zilnic, mari suprafețe cu legume și plante furajere. De asemenea, se irigă și pe terenurile cooperativelor agricole Iclod, Livada, Răscruci, Luna, Someșeni. Aceste surse de apă nu sînt însă utilizate peste tot. Facem un popas la ferma de legume de 60 ha a cooperativei agricole Apahida. Ing. Sanda Puriș ne informează că nu s-au primit conductele necesare pentru cele două aspersoare, iar motoarele nu funcționează din lipsă de baterii. La cooperativa agricolă Bonțida. din cele două agregate funcționează numai unul, iar la cea din Mintiul

în majoritatea cooperativelor agricole din județul Bacău, precum și în fermele I.A.S. Traian și Bacău s-a încheiat semănatul culturilor din prima epocă. Acum se lucrează din plin la însămînțatul sfeclei de zahăr, al Inului și la plantarea cartofilor timpurii. Unele unități, cum ar fi cele din Glăvănești, Coțofănești, Dealul Perjului, au terminat de semănat și sfecla de zahăr. Peste tot se urmărește efectuarea unor lucrări de bună calitate, care să permită. între altele, menținerea umidității în sol. La I.A.S. Traian, bunăoară, lucrau aproape 100 tractoare și mașini agricole. Aflat pe cîmp, în mijlocul mecanizatorilor, pentru a veghea la buna desfășurare a lucrărilor, inginerul Corneliu Brudiu, directorul întreprinderii, a ținut să precizeze că în cele 8 ferme cerealiere se aplică o agrotehnică corespunzătoare fiecărei parcele de pămînt în parte. Cele 400 hectare insămînțate cu plante furajere au fost lucrate mai întîi cu polidiscurile, apoi cu combinatoarele și nivelatoarele. Așa s-a procedat și pe cele 100 hectare rezervate florii soarelui pentru hibridare. Specialiștii direcției agricole județene apreciau că lucrări de cea mai bună calitate se fac și la cooperativele din Slobozia, Stănișești, Fruntești, Bur- dusaci, Răchitoasa. De menționat că toate lucrările efectuate pe cele peste 15 000 hectare insămînțate cu culturi din prima epocă, ca și cele executate pe suprafețe insămînțate cu sfeclă de zahăr, in, legume și cartofi sînt considerate de specialiști ca fiind de calitate superioară.
Gheorghe BALTA i,

Campionatul feminin de volei se reia astăzi, la Constanța. Ieri, în ziua de odihnă, echipele și-au continuat antrenamentele, dar au arun- c”t o privire și asupra clasamentului, pentru a vedea cum stau și către ce să-și îndrepte atenția spre a ocupa finalmente locuri cit mai bune. La titlu, în mod normal, au șanse doar Dinamo și Rapid, pînă acum cu doar una și, respectiv, două înfrîngeri. Condiția primă este ca astăzi dinamovistele să învingă pe C.S.M. Sibiu (învingătoarea de marți

a rapidistelor, dar învinsa de miercuri a echipei Constructorul), iar rapidistele — pe Constructorul. Ar rămine apoi partida directă, de mii- ne. în ceea ce privește Penicilina Iași, înfrîngerea suferită miercuri in fața rapidistelor le-a spulberat orice speranță la primul loc. Partida de azi a ieșencelor cu voleibalistele din Constanța se anunță totuși interesantă. întrucît ambele formații, re- luînd competiția după înfrîngeri. vor să se reabiliteze în fața suporterilor.

Reîntîlnirea amatorilor de handbal cu echipele feminine și masculine din divizia A se va produce duminică, 31 martie, în mai muite localități din țară, odată cu primele meciuri ale unui nou campionat. Momentul inaugural al celei mai importante competiții interne, de fapt întregul sezon competițional, este de această dată ceva mai deosebit : ne vom reintîlni cu toții cu componentele și componenții loturilor naționale care au cucerit recent laurii unor impresionante victorii la campionatele mondiale : echipa masculină — medalia de aur și al patrulea titlu suprem, performantă fără precedent în handbalul mondial, iar echipa feminină — medalia de argint. Firește, aceste succese de mare rezonantă onorează întreg 1 handbalul românesc, pe toți cei care au pregătit și pregătesc cu migală

competifionalși pasiune, permanent și cu deplină conștiinciozitate, elemente de talent, la cluburi și în asociații, în secțiile de copii, juniori sau seniori — antrenori, profesori de educație fizică, activiști obștești, arbitri, instructori voluntari. Este de apreciat. în acest sens, ideea biroului Federației române de handbal de a adresa, în scris, mulțumirile sale tuturor acestor fideli colaboratori, pentru eforturile făcute pe linia . creșterii și întăririi continue a handbalului, a prestigiului său internațional, pentru contribuția adusă la răspîndirea lui în rîndurile tineretului.Campionatul din acest an se desfășoară — deopotrivă pentru echipele feminine și pentru cele masculine — după o formulă nouă. împărțite în două serii, echipele dispută, mat intîi, meciuri tur-retur, primele două din clasamentele seriilor respective urmind să participe apoi la turneul final, care va desemna pe campioana țării.O primă și foarte concretă dovadă că activitatea handbalistică va continua drumul ascendent, de permanentă perfecționare — pentru noi succese prestigioase, la cel mai înalt nivel — poate fi oferită de jucătoare și jucători, de antrenori, nrin seriozitate în pregătirea și desfășurarea meciurilor de campionat. Căci, nu trebuie uitat, marea performanță devine cu atît mai posibilă munca la cluburi, în organizată pe întreg tițional.
cu cit secții este bine sezonul compe-

L

I. DUMITRIU

BOX î CÎTEVA RÎNDURI„CRITERIUL TINERETULUI"Inaugurată miercuri la Galați, cea de-a 5-a ediție a competiției de box „Criteriul tineretului", organizată de ziarul „Munca", a continuat aseară pe ringul sălii de sport din Brăila cu a doua reuniune a semifinalelor. în limitele categoriei pană, craioveanul Adrian Turcitu l-a învins la puncte pe bucureșteanul Florin Livădaru, iar Titi Tudor (Ploiești) l-a întrecut la puncte pe Ion Mantu (Piatra Neamț). La categoria semigrea, Mircea Simon (București) a cîștigat prin ko tehnic în fața Iui Dumitru Căpățină (Drobeta Turnu-Severin).Alte rezultate : categoria muscă — Niță Robu (Brăila) b. p. Mihai Don- cîu (Piatra Neamț) ; Nicolae Stoe- nescu (Galați) b.p. Constantin Voi- nescu (Brăila) ; categoria semlușoa- ră — Vergii Sîrbu (Brașov) b. p. Paul Iancu (Craiova) ; Ghlță Florian (Craiova) învinge prin abandon pe Nicolae Tolcan (Piatra Neamț) ; categoria mijlocie mică — Constantin Ciochină (Brăila) învinge prin descalificare pe Ștefan Turcuș (Oradea) : Paul Papp (Bala Mare) b. p. Vasile Drăghia (București).Finalele se vor desfășura mîine la Galati.

ȘAH. — • în turneul internațional feminin de la Vrnjacka Banja (Iugoslavia). după două runde in clasament conduce echipa României (Eli- sabeta Polihroniade. Gertrude Baum- starck. Margareta Teodorescu, Margareta Mureșan) cu 6 puncte și o partidă întreruptă, urmată de Ungaria și Bulgaria 3,5 puncte (o rundă în minus), Polonia 1 punct (1), Iugoslavia 1 punct. Echipa României a învins cu 3,5—0,5 formația Iugoslaviei și conduce cu 2,5—0,5 (o partidă Întreruptă) in meciul cu Polonia.• în runda a 9-a a turneului de la Olot (Spania), spaniolul Modesto Bar- trina a cîștigat partida cu Theodor Ghițescu. în clasament, pe primul loc se află Adorjan și Ostoici (cu cite 7 puncte), urmați de Ghițescu (5,5 p.). ~ ' ....................................... 5Quinteros și Lombardi au cite puncte și o partidă întreruptă.TENIS. • Rezultate din turneele pentru circuitul W.C.T. La Rotterdam,

cinema

Din Valea Jiului - suplimentar
40000 tone de cărbune

MOMENT DE BILANȚ AL ÎNTRECERII, IN SALA DE APEL DE LA URICANI

Ecoul pe care l-a avut în Valea Jiului chemarea la întrecere lansată de minerii de la Vulcan către toate unitățile miniere din țară a fost înfățișat pe larg în ziarul nostru într-o serie de reportaje transmise, cu cîteva săptămîni în urmă, de la fața locului, din abatajele „Văii cărbunelui". între timp, cum era și firesc, pasionanta întrecere dintre brigăzi și sectoare, dintre exploatările miniere s-a intensificat. Mina Vulcan, inițiatoarea întrecerii, se află în frunte — harnicul ei colectiv a îndeplinit planul trimestrial, iar pînă la finele lunii martie va extrage suplimentar circa 18 000 tone cărbune. Dar, din urmă, se apropie, prin rezultatele tot mai bune obținute, colectivele celorlalte mine. Printre acestea — cel al ORTACILOR DE LA URICANI.

■ >

în proba de dublu, Ilie Năstase (România)—Pierre Barthes (Franța) au eliminat cu 7—6, 6—7, 7—5 pe australienii Alexander—Dent. La Palm Desert (California), americanul Harold Solomon l-a întrecut cu 6—2, 6—1 pe Ion Țiriac. Ashe a cîștigat cu 2—6, 6—1, 7—6 jocul cu Ove Beng- ston. La Atlanta (Georgia). Masters (Australia)—Mottram (Anglia) 7—5, 6—1 ; Fairlie (Noua Zeelandă) a cîștigat cu 0—6, 6—4, 6—2 partida cu iugoslavul Franulovici.

Sportivul român Rolik a ocupat locul 8 (cu 4 876 puncte). Ultima probă a competiției — călăria — a fost dominată de sportivii români Rolik și Covaci, care au ocupat primele două locuri în clasament cu 1100 puncte fiecare.

• în turul doi al turneului internațional de tenis de la Tempe (Arizona), Ian Crookenden (Noua Zee- landă) a ciștigat cu 6—4. 5—7, 6—3, partida susținută în compania lui Ion Sântei (România).PENTATLON MODERN. — Concursul internațional de pentatlon modern desfășurat în Franța, la Fotainbleau a luat sfîrșit cu victoria maghiarului Kancsal (5 268 puncte).

BOX. — După victoria obținută în numai două reprize in fața lui Ken. Norton, campionul mondial de box la categoria grea, George Foreman, a declarat că adversarul său nu a reușit să-l incomodeze în nici un moment. Următorul adversar al lui Foreman va fi, după cum s-a mai anunțat, Cassius Clay. Meciul lor se va disputa la 30 septembrie la Kinshasa, capitala Republicii Zair.FOTBAL. — La Lisabona, în preliminariile turneului U.E.F.A. pentru juniori s-au întîlnit echipele Portugaliei și Elveției. Net superiori, tinerii fotbaliști portughezi au terminat învingători cu scorul de 5—1 (3—1).

Sosim Ia Uricani, Ia ora apelului Ia ieșirea din „șut", zorul din sala de anunță performantele lui abia ieșit la „Colectivele din sectoarele II și III au realizat, peste planul zilei, 300 de tone cărbune ; acest rezultat le consolidează pozițiile de pe primele locuri ale întrecerii..." ; „In blocul 5/3, din sectorul III al minei, se fac intense pregătiri pentru punerea în funcțiune a unor noi abataje frontale de mare capacitate..." ; „Brigăzile conduse de Vasile Aghiorghesei, Constantin Grădinara, Jenică Năstase, Traian Pop sînt în fruntea întrecerii ce se desfășoară la mina Uricani". Un grafic mare oglindește — tot „la zi" — situația întrecerii pe ansamblul Văii Jiului. Deocamdată, mina Uricani, cu cele peste 6 600 tone de cărbune extrase suplimentar de la începutul anului și pînă în prezent, se situează în imediata apropiere a celor de la Vulcan.— Minerii de la Vulcan au un avans serios — îi spunem inginerului Carol Schretcr, directorul minei Uricani.— Așa este. Dar și ritmul „cursei noastre de urmărire" se iuțește de Ia lună la lună, de la o zi la alta, în ianuarie, spre exemplu, am realizat o producție suplimentară de 1 237 tone de cărbune ; în februarie — deși luna a fost „scurtă" — am scos la lumină in plus alte 2 800 de tone, în timn ce numai în două decade și jumătate din luna

La difu- apel se schimbu- suprafață :
martie minerii noștri au extras peste plan 2 600 tone de cărbune. Este o dinamică ce relevă, credem, pe deplin, hotărîrea cu care colectivul nostru s-a prins în întrecere. Mai notați, vă rugăm, că față de primele două luni ale anului, cînd productivitatea . planificată în abataje a fost depășită în medie cu circa 620 kg de cărbune pe post, în martie această depășire a atins aproape 900 kg de cărbune pe Avem toate motivele să fim miști.Optimismul minerilor de la câni are un suport temeinic și sub aspect tehnic și material. Concret: au fost impulsionate lucrările de deschidere și de pregătire ale noilor capacități de producție, așa incit, față de planul acestor operațiuni, în ianuarie, februarie și martie s-a ciștigat un avans de peste 340 de metri liniari, ceea ce asigură în permanentă linia de front activă, corespunzătoare realizării cerințelor planului de producție. Totodată, în blocurile III, IV și V/l s-a introdus sistemul de transport al materialelor cu mono-rai care, pe lingă ușurarea substanțială a eforturilor fizice, a dus la eliberarea de la activitatea de transport a cîtorva zeci de oameni ; ei au fost Îndrumați în munca direct productivă.între timp, în sala de apel, comitetul oamenilor muncii și comitetul de partid ai minei au organizat un sfat cu minerii. Scopul ? Rezolvarea unor probleme tehnice care au apărut în timpul „șutului".

post. opti-Urî

astfel încît rezultatele din ziua următoare să fie șl mai bune. Are loc o largă consultare a minerilor și, ca urmare, se iau măsuri hotă- rite, cu „bătaie lungă".— Practica ne-a dovedit cit de Utile sînt asemenea consfătuiri operative — ne relata tovarășul Miluță Rugină, secretarul comitetului de partid al minei. Nu cu mult timp în urmă, sectorul III se situa pe ultimul loc în întrecere. De ce ? Și, mai ales, cum se poate ieși din acest impas ? — sint Întrebări care s-au pus la „sfatul minerilor" și tot aici s-au găsit și soluțiile. în cîteva cuvinte, este vorba de îmbunătățirea funcționării utilajelor, aprovizionarea mai ritmică a fronturilor de lucru, întărirea disciplinei muncii. Tot din- tr-o asemenea dezbatere vie, în sala de apel s-a născut și inițiativa brigăzii lui Gheorghe Durlă ; „Fiecare brigadă să realizeze planul lunar cu două zile mai devreme", care, preluată de alte brigăzi, vizează în esență I1 șapte indepli- decem-nirea planului anual la brie 1974.La plecare privim încă panourile sălii de apel Uricani. ultimele noutăți mentului : sectorul III — realizind numai în două decade și jumătate ale lunii martie 1 529 tone cărbune peste plan — este în frunte ; sectorul II îl secondează, urmat la „o distanță" de cîteva sute de tone de sectorul I. Obiectivul comun — depășirea „liderului" Văii Jiului, mina Vulcan.Din această entuziastă cursă de urmărire, din perspectiva schimbărilor — posibile — de locuri și, de ce nu, de lider, un cîștigăior cert există deja ; acesta este economia națională care, de la începutul anului și pînă în prezent, a primit suplimentar, din Valea Jiului, mal mult de 40 000 tone de cărbune energetic și cocsificabil.

oaale clasa-dată pe minei

Dan MATEESCU 
Sabin IONESCU
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La 30 martie a.c., ora 13, vor avea loc în Capitală (sala Clubului finanțe-bănci. str. Doamnei nr. 2) tragerile la sorți pentru trimestrul 1/1974 ale :• libretelor de economii ciștiguri și• libretelor de economii dobîndă și ciștiguri.La aceeași dată și în aceeași sală va avea loc tragerea la sorți pentru luna martie a.c. a obligațiunilor CEC cu ciștiguri.Cu prilejul acestor trageri la sorți. Casa de Economii și Con- semnațiuni va acorda titularilor de librete și posesorilor de obligațiuni care au ieșit câștigătoare importante ciștiguri in bani și obiecte.Tragerile la sorți sînt publice.
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• Porțile albastre ale orașului : 
PATRIA — 9,30; 12; 14,30: 17; 20, 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Păcală : EXCELSIOR — #;
12,30; 16; 19,30, CAPITOL — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, MELODIA — 
8,45; 11.30; 14,15; 17; 20. GLORIA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15: 20.
• Rio Lobo : SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 5013), 
20,15 (seria de bilete — 5014), LU
CEAFĂRUL — 8,30; u; 13,30; 16; 
18,30; 21, CASA FILMULUI — 15; 
17,30; 20.
• Le Mans : BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,15; 16; 18,30; 21.
• Al șaptelea cartuș : CENTRAL
— 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; "" 
DACIA — 9; 11,15; 13.30: 16: 
20,30. AURORA — 9; 11.15; 
15.45; 18: 20.15.
• Cidul : SCALA — 9; 12,45;
20.15. FESTIVAL — 9; 12.45;
20.15. FAVORIT — 9: 12.30;
20. MODERN — 9; 12,30
• Proprietarii
20.15. POPULAR — 15.30: 18: 20.15.
• Cea mai frumoasă seară din

16,30; 
16,30: 
16.15: 

16: 19.45.
LIRA — 15,30; 18;

viața mea : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,15; 20,30.
• Ceața : LUMINA — 9; 11,15;
13,30; 16: 18,30; 20,45.
O Fantastica aventură a Iui „Nep- 
tun" : BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Nunta : VIITORUL — 16; 18: 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45;
• Marele vals : DOINA — 
16; 19,30.
• Romanță 
Urmașul lui 
Două fete șl 
Comoara din
20.45 ; CINEMATECA (sala Union).
• Chemarea străbunilor : BU-
CEGI — 15.30; 18; 20.15. FLAMU
RA — 9; 11,15: 13,30; 16;
20,30.
O întoarcerea Iui Magellan 
TROCENT — 14; 16: 18: 20.
• Misterioasa prăbușire :
REA 1-, 15,30: 18: 20,15.
O Trecătoarele iubiri : FEREN
TARI — 15.30; 18: 20.15.
• Omul cu creierul transplantat :
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18: 20.15. 
e Aurul negru din Oklahoma : 
CIULEȘTI — 15.30; 18: 20.15.------
------------ 15,30; 18: 20.15,

11,15;. 13.30; 16:

11.15.
12.30:

pe zăpadă — 
Gingis-Han — 
un marinar —

Sierra Madre

14.30,
16.30,
18,45.

9; 18,13;

: CO-

UNI-

FT.O- 
MO- 

18.15;
REASCA —
ȘILOR — 9: 
20.30.
• Capcana : 
17,45: 20.
• Călărețul fără cap : VOLGA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30,

PACEA 15.30;

FLACARA — 9; 11,15; 13,3»; 15,45; 
18; 20.15.
• Prințul Bob : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Insula misterioasă : CRlNGAȘI
— 16; 18,15.
• Dacii : MUNCA — 16: 18: 20.
• Cîntecui Norvegiei : ARTA — 
10,30: 14; 16.45: 20.
• Simon Templar intervine : 
COSMOS — 15,30.
■ Dosare de mult uitate : COS
MOS — 18; 20,15.
• Bună seara, doamnă Campbell î 
VITAN — 15.30: 18: 20.15.
• Dincolo de nisipuri : RAHOVA
— 15,30; 18; 20.15.
0 Veronica se întoarce : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 1(1; 
18; 20.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanu. Soliști : Harry Daty- 
ner (Elveția), Ludovic Spiess, Dan 
lordăchescu — 20.
• Opera română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— premieră — 19,30.

• Teatrul Național (sala Come
dia) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pygmalion — 20. (sala 
Studio) : Noile suferințe ale tină- 
rului „W“ — 20.
• Teatrul Mic : 
vagou 7 — 19,30.
• Teatrul „C. I. nonari 
Magheru) : Adio, Charlie 
(sala Studio) ; Hamlet —
• Teatrul Giulești (Studio ’74) : 
Spectacol de poezie și muzică 
românească — 17, Comedie cu ol
teni — 19,30.
Î> Teatrul „Ion Creangă” : Omul 
nvizibii — 9,30.

a Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 15, Nocturn — grup de 
dans contemporan — 21,30, (sala 
din str. Academiei) : Răi și nătă
răi - 17.
a Teatrul satlrtc-muzical ,.C. Tă- 
nase” (sala savoy) : ____ '____
scuzați... bonsoar !“ — 19.30. (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu” : Eu sint tatăl 
copiilor — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română” : Meleaguri fermecate — 
19.30
• Circul „București” : Inttlnire la 
circ — 19,30.

franceze Premieră p« țară.
Regla Guy Lefranc.

82,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

Viața e ca un
PROGRAMUL I

Nottara" (sala 
— 19,30. 
19.

,,Pardon...

16,00-17,00 Teleșeoală • Matema
tică (consultații pentru ele
vii clasei a VIII-a) : Cor
puri rotunde (II). Biolo
gie (anul III) : Fiziolo
gia respirației (Televiziune 
școlară dirijată) • Pagini din 
Istoria patriei : Răscoala Iui 
Horia, Cloșca șl Crlșan o 
Fizică : Din tainele elec
trotehnicii.

17.30 Emisiune in limba germană. 
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 România — Anul XXX. Re

vistă social-politică TV • 
Mărturii în contemporanei
tate. Loc liber pentru Idei 
e Viitorul începe azi. „Noi, 
oamenii!" • Confruntări în 
timp. „Giurgiu" — documen
tar • România în lume. 
Koln ’74. Mobila românească 
în competiție internațională

20,40 Film artistic : „Poveste de 
dragoste" — producție a stu
diourilor cinematografice

17.50 Telex.
17,35 Tineri 

Olt .
17.50 Desene 
17,55 Film

te-am 
studiourilor 
sovietice f 
Frez.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 O viață pentru o Idee t
20,3» Pagini de mare popularitate 

din muzica lut J. s. Bach. 
In program : Simfonia a II-a 
în la minor — interpretează 
Orchestra simfonică a Radio- 
televlzlunll române. Dirijor : 
Ioslf Conta. Solist la orgă t 
Iosif Gerstenengst ; Sulta 
a II-a pentru orchestra în 
si minor. Interpretează Or
chestra de cameră din Ber
lin. Dirijor : Helmut Koch. 

21.00 Bucureștiul azi.
21,15 Amintiri, amintiri... eu 

Brala.

soliști din județul

animate.
pentru copil : „Eu 
Iubit". Producție a 

cinematografice 
In regia lui lila

Mia

21,45 Biblioteca pentru toți : Ale-
dexandru Macedonskl. 120 

ani de la naștere. Participă : 
Șerban Cioculescu șl vâlerlu 
Hâpeanu.



viața internațională
GENEVA

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Progrese în elaborarea măsurilor menite să îmbunătățească 
legăturile în domeniile educației și științeiGENEVA 28 (Agerpres). — Conti- nuind negocierile asupra propunerilor de dezvoltare a legăturilor in domeniile educației și științei, reprezentanții țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa au ajuns la un acord preliminar asupra unui șir de măsuri menite să îmbunătățească și să lărgească cooperarea între țările •uronene în domeniile menționate.Măsurile preconizate vizează lărgirea accesului cadrelor didactice, oamenilor de știință și studenților la instituțiile corespunzătoare din eelelalte țări participante, în vederea intensificării schimburilor de expe

riență în probleme care prezintă un interes comun. Cadrul propice unei dezvoltări largi a cooperării în aceste domenii urmează să-l constituie elaborarea de programe care să prevadă nu numai schimbul de informații, de publicații și de materiale documentare, ci, mai ales, organizarea de colocvii, seminarii și realizarea de studii de interes comun. De asemenea, statele participante se vor preocupa de îndeplinirea efectivă a acestor programe și înțelegeri care să contribuie în mod eficient la dezvoltarea și diversificarea cooperării ge- neral-europene în domeniile educației, științei și culturii.
PIAȚA COMUNĂ

Perspective îndepărtate pentru o reuniune 
la nivel inalt

Comisia executivă a Pieței comune 
a transmis celor nouă 
recomandările sale in 
situația economică din 
nității vețt-europene. 
comisiei apreciază că 
junctură economică este serios mar
cată de inflație ți de dezechilibrul 
balanțelor de plăți, agravat de scum
pirea combustibililor. Ca urmare, Co
misia executivă preconizează : 
restructurarea economiilor naționale 
In vederea adaptării lor la noua si
tuație, intensificarea luptei împotri
va inflației, diminuarea deficitelor 
înregistrate In conturile de plăți ex
terne ale Angliei ți Italiei, precum 
ți adoptarea unor politici conjunctu- 
rale in funcție de necesitățile fiecă
rei țări membre.

țări membre 
legătură cu 

cadrul comu- 
Documentul 

actuala con-

Pe de altă parte, cancelarul Willy 
Brandt a declarat, joi, în Bundestag, 
că guvernul vest-german nu dorește 
să-și mențină „cu orice preț" pro
iectul organizării, la Bonn, a unei 
conferințe la nivel inalt a Piqțel co
mune. După părerea sa, comunita
tea vest-europeană n-a făcut sufici
ente progrese pentru ca o astfel de 
conferință să poată da impulsuri sus
ceptibile de a deschide calea luării 
unor decizii in Consiliul ministerial 
al „celor nouă". Convocarea unei re
uniuni la nivel 
celarul Brandt, 
dacă ar exista 
zultat pozitiv, 
această probabilitate nu se întrevede 
in momentul de față.

inalt, a precizat can- 
n-ar avea sens decit 
posibilitatea unui re- 
chiar ți modest. Or,

COMUNICAT SCRUTINUL
SOVIETO-AMERICAN DIN OLANDA

ORIENTUL APROPIAT
O Lucrările reuniunii ministeriale a Ligii Arabe • Rezoluția 
Consiliului Organizației de solidaritate a popoarelor afro-asia- 

tice • Incidente în regiunea GolanTUNIS 28 (Agerpres). — Lucrările reuniunii ministeriale a Ligii Arabe au continuat în cadrul comisiilor de lucru create în prima zi a conferinței. O atenție deosebită a fost acordată dezbaterilor Comisiei politice care, după încheierea • examinării e- voluției situației actuale din Orientul Apropiat, s-au axat asupra problemei organizării viitoarei conferințe la nivel înalt a statelor membre ale Ligii Arabe. în acest sens, agenția M.E.N. informează că participanții au acceptat propunerea egipteană de amînare a reuniunii arabe la nivel înalt, din luna aprilie, cum se preconiza anterior, în luna septembrie 1974.Membrii Comisiei pentru problemele economice și-au concentrat a- tenția asupra examinării problemelor decurgînd din recomandarea Conferinței la nivel înalt de Ia Alger privind intensificarea cooperării economice dintre țările arabe și africane, avîndu-se în vedere, în mod deosebit, crearea Băncii arabe pentru dezvoltare economică și socială in Africa. Comisia recomandă, în acest sens, tuturor statelor arabe să semneze acordul privind crearea băncii respective, urmînd ca șefii delegațiilor să stabilească sediul acestui organism.BAGDAD 28 (Agerpres). — Rezoluția cu privire la Orientul Apropiat, adoptată în cadrul reuniunii celei de-a Xl-a sesiuni a Consiliului Or

ganizației de solidaritate a popoarelor afro-asiatice (O.S.P.A.A.), desfășurată la Bagdad, recomandă sprijinirea popoarelor arabe pentru eliberarea tuturor teritoriilor lor ocupate. Rezoluția se pronunță, in acest sens, pentru retragerea tuturor trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate și satisfacerea drepturilor poporului palestinean, inclusiv dreptul său La autodeterminare — relatează agenția M.E.N.DAMASC 28 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat militar sirian, joi, pe linia de încetare a focului dintre forțele israeliene și cele siriene din Golan au avut loc noi incidente armate. în cursul acestor incidente — arată comunicatul — forțele siriene au folosit artileria și tancurile pentru a contracara încercările trupelor israeliene de a-și consolida pozițiile avansate. Schimbul de focuri — se precizează — a avut loc în 23 de sectoare diferite ale frontului.TEL AVIV 28 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar israelian a anunțat că, joi, pentru a 17-a zi consecutiv, pe linia de încetare a focului de pe înălțimile Golan au avut loc noi schimburi de focuri între forțele israeliene și cele siriene. Purtătorul de cuvînt a declarat că incidentele au durat citeva ore în cursul dimineții, continuind apoi în cursul după-amiezii.

agențiile de presă
Președintele R. A. Egipt, Anwar Sadat, a sosit, joi, în R.S.F. Iugoslavia, unde va avea convorbiri cu președintele R.S.F.I., Iosip Broz Tito.
Contacte turco-cipriote.Primul ministru al Turciei, Biilent Ecevit, l-a primit, miercuri, pe vicepreședintele Ciprului, Rauf Denktaș, aflat în vizită oficială la Ankara. La încheierea întrevederii, Biilent Ecevit a afirmat că Turcia va depune toate eforturile pentru găsirea unei soluții pașnice și durabile problemei cipriote.

respins categoric, într-un Interviu acordat postului de radio Dar es Salaam, propunerea cuprinsă în cartea „Portugalia șiviitorul său", a fostului adjunct al șefului statului major al armatei portugheze, generalul Antonio Spi- nola, privind constituirea unei federații între metropolă și așa-numitele „teritorii de peste mări" — Angola, Mozambic și Guineea-Bissau.

Cu privire la ședința Consiliului militar al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșoviaîn zilele de 26—28 martie 1974, în Republica Populară Ungară, orașul Budapesta, sub președinția comandantului suprem al Forțelor Armate Unite, mareșalul Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului militar al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

Delegația de partid 
și guvernamentală 

a R.D. Vietnam și-a încheiat 
vizita in CubaHAVANA 28 (Agerpres). — La Havana s-au încheiat convorbirile oficiale dintre delegația de partid și guvernamentală cubaneză, condusă de Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al Guvernului Revoluționar, și delegația de partid și guvernamentală a R.D. Vietnam, condusă de Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, primul ministru al Guvernului R.D. Vietnam.în timpul convorbirilor, Fidel Castro și Fam Van Dong au relevat stadiul avansat al relațiilor de colaborare cubanezo-vietnameze și dorința părților de a dezvolta in continuare aceste legături.

transmit:

Consiliul militar a analizat probleme curente ale activității Forțelor Armate Unite și a adoptat recomandări puse de acord.Lucrările Consiliului militar s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru tovărășească, în spiritul unei strînse colaborări și de înțelegere reciprocă deplină a tuturor participanților.
0 declarație a G.R.P. 

al Republicii 
Vietnamului de SudHANOI 28 (Agerpres). — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație in care condamnă masacrul comis de administrația saigoneză la Cai Lay, in provincia My Tho. Declarația, difuzată de agenția de presă Eliberarea, relevă că. la 9 martie, la școala elementară din Cai Lay s-a produs o explozie. în urma căreia și-au pierdut viața 20 de elevi,, iar alți 40 au fost răniți. Explozia a fost provocată de autoritățile de la Saigon, care au recurs în repetate rînduri la asemenea acte teroriste împotriva populației sud-vietnameze, subliniază declarația.

! MOSCOVA 28 (Agerpres). — în comunicatul referitor la vizita în U.R.S.S. a secretarului de stat al 6.U.A.. Henry Kissinger, se relevă că. In cadrul convorbirilor pe care el le-a purtat cu conducătorii sovietici, au fost abordate probleme de interes reciproc legate de pregătirea vizitei președintelui Nixon în U.R.S.S. Au fost discutate, de asemenea, probleme privind limitarea armamentelor strategice, reglementarea pașnică a aituațiel din Orientul Apropiat, lucrările Conferinței de securitate și cooperare în Europa și alte chestiuni de interes comun.

HAGA 28 (Agerpres). — Aproximativ 10 milioane de cetățeni din Olanda au fost chemați, miercuri, la Urne pentru a desemna un număr de 693 noi membri în cele 11 parlamente locale. în condițiile unei participări la vot de 75 la sută, scrutinul a reprezentat, în ansamblu, un test pozitiv pentru guvernul de coaliție condus de premierul Joop Den Uyl. Partidul socialist — al premierului olandez — a cucerit cu 2 la sută mai multe sufragii decît la alegerile. generale din 1972, întrunind 27,97 la sută din totalul voturilor exprimate.

0 nouă întrevedere 8 ad*Juneților copreședinților Comitetului de coordonare Nord-Sud a avut loc la Panmunjon. Cu acest prilej, reprezentantul nord-coreean a relevat că noua propunere a R.P.D. Coreene privind inițierea unor convorbiri cu Statele Unite în scopul încheierii unui acord de pace intre R.P.D. Coreeană și S.U.A. urmărește înlăturarea stării de tensiune din Coreea și a factorilor externi care împiedică " reunificarea independentă și pașnică a Coreei.

La Atena s-a închis expoziția reprezentativă de carte din România, după ce a fost vizitată, timp de o lună, de peste 20 000 de persoane. Standul central al expoziției, care s-a bucurat de o atenție deosebită, a permis publicului din Grecia un contact direct cu lucrările președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, lucrări apărute atit în țară, cît și în numeroase edituri din străinătate. Ampla manifestare culturală românească din capitala greacă s-a bucurat de un strălucit succes.

Inundații catastrofale în Brazilia...Santa Catarina a decretat «tare de calamitate publică ; in mina Serra Branca din statul Goias, trei mii de muncitori sînt încercuiți de ape ; rîul Peixoto de Azevedo crește continuu și amenință cu inundarea întreaga zonă mlăștinoasă din Mato Grosso... Sînt numai cîteva dintre titlurile presei braziliene care relatează despre urmările catastrofale ale inundațiilor, survenite ca urmare a ploilor torențiale ce cad fără contenire de aproape douăzeci de zile, în șapte state braziliene.Potrivit știrilor din aceste tone, zeci de mii de persoane au rămas fără adăpost. Apele dezlănțuite au provocat, de asemenea, mari daune materiale — distrugerea recoltelor, a digurilor. Inundarea căilor rutiere, inclusiv a faimoasei „Transama-

zonica“, scoaterea din uz a unor importante obiective economice.Statul Mato Grosso este mai afectat de distrugeri In prezent. Crescătorii de din aria orașului Corumbă, ocupă jumătate din așa-numitul „Pantanal do Mato Grosso" — zonă favorabilă creșterii animalelor — apreciază că pînă la ora actuală au pierit peste cincizeci de mii de vite.Autoritățile braziliene au luat măsuri speciale de ajutorare a sinistraților. întreaga Brazilia urmărește cu profundă emoție lupta cu apele dezlănțuite, parti- cipînd la acțiunile de salvare a vieților omenești aflate în pericol și la diminuarea pagubelor economice.

cel pînă vite care

,V. PĂUNESCU
Bio de Janeiro

Ministrul canadian al a- 
părării James Richardson, a dezvăluit, miercuri, în Camera Comunelor, că în Canada sînt depozitate arme nucleare puse sub controlul comun al forțelor militare americane și canadiene. Ele sînt amplasate la bazele aeriene Comox (Columbia britanică), Bagotville (Quebec) și Noua Scoție. Aceste baze — a afirmat Richardson, răspunzînd la o întrebare a unui deputat al opoziției — sînt echipate cu aparate de tipul CF-101, capabile să transporte rachete cu focoase nucleare.

0 conferință interparla
mentară consacrată studierii problemei Mării RomaVor lua parte membri ai parlamentelor tuturor statelor mediteraneene.

poluării apelor din bazinul Mediterane va avea loc la între 29 martie și 3 aprilie.
FRELIM0 respinge ideea 

de „federalizare" cu Por
tugalia. Marcelino Dos Santos, vicepreședinte al Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), aDialog transoceanic fără intermediari...

La Punta del Este (Uruguay) gi-a încheiat recent lucrările o reuniune in problemele dezvoltării relațiilor economice și comerciale între țările Americii Latine și Comunitatea Economică Europeană.Părțile nu au ajuns la adoptarea vreunor hotărîri concrete, lăsind deocamdată în suspensie problemă cea mal sensibilă : înlăturarea barierelor ridicate de Piața comună vest-europeană în calea produselor latino-americane, în primul rînd a celor agrare. Atenția observatorilor ■ fost reținută însă nu atit de divergențele ivite și de lipsa unui comunicat final, ci de unele momente noi, caracteristice pentru evoluția actuală a evenimentelor pe continentul latino-american și pentru pozițiile C.E.E. față de contactele cu diversele regiuni ale lumii. în primul rînd, este semnificativ că, pentru întîia oară, țările Americii Latine au luat parte în comun la convorbiri cu țările Europei occidentale.„Europa a descoperit -lumea nouă» în urmă cu cinci secole, dar acum se află pe rol reversul «descoperirii» — nota ziarul american „Christian Science Monitor". în- tr-un comentariu dedicat reuniunii, în realitate, reversul „descoperirii" a început ceva mai demult. în ultimul deceniu, exporturile Americii Latine spre Europa s-au triplat, deficitul balanței de plăți a

țărilor. latino-americane cu C.E.E. s-a redus de circa opt ori (cifrin- du-se actualmente la vreo 100 milioane de dolari), iar partea Americii Latine în comerțul cu Europa occidentală reprezintă peste 31 la sută (față de 17 la sută în 1950). Dar aceasta ca urmare a simplelor legături de afaceri, căci prima tentativă mai importantă de stabilire a unei „strategii" a relațiilor cu țările C.E.E. — cărora latino-ame- ricanii le impută un protectionism excesiv și practici discriminatorii — a avut loc in iulie 1970, cind comisia specială de coordonare lati- no-americană (CECLA) s-a întrunit la Buenos Aires. Dezbaterile de atunci și declarația adoptată însemnau pregătirea dialogului cu C.E.E., avînd însă și semnificația unui avertisment adresat S.U.A., în sensul că dacă nord-americanii vor continua să se arate insensibili la revendicările „Sudului", acesta își poate îndrepta privirile peste ocean. „Declarația de la Buenos Aires" propunea stabilirea unui „sistem de cooperare bazat pe principiile de justiție, echitate și respect reciproc", care să funcționeze prin intermediul unor mecanisme permanente de consultări și negocieri.Ca și în cazul raporturilor cu S.U.A., speranțele latino-america- nilor în posibilitatea reevaluării relațiilor cu țările C.E.E. se sprl-

jină în primul rînd pe o mai clară convingere America Latină are produsele lumii industrializate, de înalta ei tehnologie, și țările dezvoltate, cel puțin în e- gală măsură, au nevoie de bunuri de care dispune sau pe care le produce America Latină. Dovadă — gradul de participare a acestei zone la susținerea multor ramuri industriale din S.U.A. și Europa occidentală. La Punta del Este, A- merica Latină, ca grupare de țări, a început un dialog direct cu C.E.E., fără intermediul S.U.A. care, prin tradiție, încercau să-și aroge dreptul de a vorbi în numele întregii emisfere.Este demn de remarcat și faptul că, pentru prima oară în ultimii 12 ani, la o asemenea consfătuire a fost prezentă Cuba, ceea ce înseamnă încă o dovadă a lipsei de perspectivă a politicii de discriminare impusă de S.U.A. față de a- ceastă țară.Atit prin desfășurarea sa, atare, cutată, del Este reflectă hotărîrea țărilor Americii Latine de a găsi noi modalități de conviețuire și relații care să le asigure posibilitatea valorificării plenare a potențialului lor material și uman.

totcă dacă nevoie de

cacît și prin tematica dis- reuniunea de la Punta

Vaslle OROS

Reuniunea „Comitetu
lui celor 20" 81 Fondului Mone- tar Internațional (F.M.I.), la nivel de experți, s-a deschis la Washington. Vor fi discutate căile de reformă a sistemului monetar internațional in direcția hotărîtă de întrunirea F.M.I., din toamnă, de la Nairobi.

Președintele B.I.R.D. <Ban* ca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare), Robert McNamara, a declarat, Ia încheierea vizitei întreprinse în Algeria, că întrevederile avute cu oficialitățile țării gazdă „au fost extrem de eficiente". El a precizat că a fost examinată posibilitatea participării B.I.R.D. la înfăptuirea unor proiecte economice de dezvoltare în domeniile transportului feroviar și al producției de energie electrică.
A eșuat tentativa de for

mare a guvernului belgian. Leo Tindemans, însărcinat de regele Baudouin cu formarea unui nou guvern în Belgia după alegerile din 10 martie, a declarat că tentativa sa de a reface coaliția guvernamentală tripartită — social-creștină, socialistă^! liberală — a eșuat, după ce liderii Partidului socialist i-au adus la cunoștință că refuză să facă parte din- tr-un astfel de cabinet.
Catastrofa feroviară C8r# s-a produs, miercuri, în apropierea localității mozambicane Manhica, situată la 140 km de Laurențo-Mar- ques, s-a soldat cu peste 60 de morți și 27 de răniți. Accidentul a fost provocat de ciocnirea unui tren de persoane cu un mărfar.

Primul ministru al Li
biei, Abdel Salam Jalloud, a acordat săptămînalului libanez „Beyrouth Al Massa" un interviu, în cadrul căruia a declarat că Libia controlează în prezent 80 la sută din producția sa de petrol, comercializînd această cantitate prin acorduri directe încheiate de guvernul libian cu alte guverne. în ceea ce privește petrolul extras de companiile străine care mai operează pe teritoriul țării sale, Jalloud a afirmat că statul libian va căuta să stabilească cu acestea principiul potrivit căruia dreptul de fixare a prețului țițeiului este o prerogativă ce ține de suveranitatea națională.

Dialog franco-venezue- 
leail. Șeful diplomației franceze, aflat în vizită în Venezuela, a fost primit de noul președinte al țării gazdă, Carlos Andres Perez. în convorbirile purtate de Michel Jobert Ia Caracas au fost abordate probleme privind posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale, cu precădere în ramura exploatărilor petroliere.

Pentru combaterea can
cerului, Senatul Statelor Unite a aprobat un proiect de lege privind alocarea a 2,7 miliarde dolari, în următorii trei ani. Documentul a fost înaintat spre dezbatere Camerei Reprezentanților.

Șantierele 
universitare 
ale AlgerieiAutoritățile algeriene au a- probat proiectul construcției Universității științifice și tehnice de la Oran, care urmează să fie transpus în practică pînă în anul 1976. Noul lăcaș de învăță- mînt superior este conceput pentru 8 000 de studenți, care se vor specializa în matematică, chimie industrială, fizică, electronică, geologie și geografie, hidraulică. biologie și alte domenii. Alte trei unități superioare de învățămînt — pentru mecanică, construcții civile și material naval — se vor construi în apropierea universității, făcînd parte integrantă din a- ceasta. Oranul își sporește astfel faima de principal centru universitar al țării, alături de Constantine și Alger.Și la Constantine se află în construcție noi instituții de învățămînt superior. Un protocol romăno-algerian prevede construirea în acest oraș de către Specialiștii noștri a unui institut de arhitectură și acordarea asistenței tehnice pentru alte asemenea unități de învățămînt superior. Cea mai importantă construcție universitară, aflată în pragul Intrării parțiale in funcțiune, se află însă la Alger. Este vorba de universitatea de științe tehnice, menită să pregătească cadre pentru toate specialitățile de care tara are nevoie pentru accelerarea procesului modernizării sale. Noua universitate de la Alger este proiectată pentru circa 10 000 de studenți.
Mircea S. IONESCU

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
PARIS

Prognoze economice 
la „ora adevărului"

chile CONDAMNAREA UNOR
MILITANTI Al MIȘCĂRII

REVOLUȚIONARE DE STINGĂSANTIAGO DE CHILE 28 (Ager- preș). — La încheierea primei zile a dezbaterilor în procesul intentat de autoritățile militare chiliene unui grup de 51 de militanți ai Mișcării Revoluționare de Stînga — partid dizolvat după lovitura de stat de la 11 septembrie 1973 — Consiliul militar de război întrunit la Temuco (provincia Cautin) a pronunțat 14 condamnări la închisoare pe termene variind între două luni și 10 ani. Judecătorii militari au hotărlt eliberarea altor 13 persoane care și-au îndeplinit pedepsele.După cum se știe, cei 51 de militanți ai Mișcării Revoluționare de Stingă sînt acuzați de a fi încălcat legea securității statului și, respectiv, legea controlului armelor, instituite de autoritățile militare la scurt timp după evenimentele de la 11 septembrie 1973.

„Dacă ritmul inflației s-ar menține la nivelul actual, anul 1974 ar înregistra o scumpire a vieții cu 18 la sută !“ Această constatare făcută de un ziarist parizian i- lustrează îngrijorarea pe care o stîrnește în cercuri tot mai largi evoluția situației economice din Franța, într-adevăr, în primele două luni ale acestui an prețurile au crescut cu trei la sută. Concomitent, apariția altor fenomene prevestește o situație dificilă. Ziarele consemnează, de pildă, reducerea producției de automobile în luna februarie, dublată de o diminuare și mai sensibilă a exporturilor.Ca o consecință a dificultăților economice, climatul social se caracterizează în ultima vreme prin creșterea nemulțumirilor, prin acțiuni revendicative de. anvergură. După grevele din industria minieră și din sectorul bancar, care au culminat săp- tămina trecută cu greva muncitorilor de la societățile de electricitate și de gaze, se anunță acum acțiuni similare la căile ferate și in alte domenii de activitate.în fața acestei situații. guvernul francez a adoptat un plan de măsuri care vine să completeze prin implicații imediate și concrete anteriorul proiect asupra proble

melor energetice. Noul plan prevede, printre altele, o creștere a impozitelor și o majorare a tarifelor la transporturile pe calea ferată. In schimb, planul are în vedere o scădere a taxelor care grevează asupra bunurilor de consum — cu aplicare insă abia în luna septembrie sau octombrie. Pe de altă parte, o serie de măsuri financiare vin să încurajeze întreprinderile mici și mijlocii, precum și dezvoltarea exporturilor. Planul urmărește, de asemenea, un control mai sever asupra prețurilor, încercind să stabilizeze inflația la un spor de 10 la sută in acest an.Care sînt primele reacții după anunțarea noului plan guvernamental ?„Pentru francezi a sosit ora adevărului ; nota de plată este grea" — scria ziarul „FRANCE SOIR“ —a- preciind că „acțiunea directă asupra prețurilor este practic inexistentă. aonstituind punctul slab al acestui dispozitiv". în general, din comentariile presei și din declarațiile unor oameni politici se degajă un a- nume scepticism față de eficacitatea noilor măsuri pe care revista partidului socialist, „L’UNITE", le consideră „izolate, timide și tardive", iar ziarul „L’AURORE" ca lipsite de coeziune.

Dar principala îngrijorare pe care o stir- nesc aceste măsuri o constituie amenințarea asupra puterii de cumpărare a maselor largi de oameni ai muncii. Anunțînd noul plan guvernamental, primul ministru, Pierre Messmer, a declarat : „Nu trebuie să ascundem faptul că majorarea prețurilor la produsele importate are consecințe serioase asupra nivelului de viață al francezilor".Preocupate de a- ceastă situație, cele trei partide semnatare ale programului comun . de guvernămînt — Partidul Comunist Francez, Partidul Socialist și Mișcarea Radicalilor de Stînga — au dat publicității, înaintea planului guvernamental, un proiect de măsuri în sprijinul categoriilor celor mai defavorizate. A- cest proiect stă la baza revendicărilor a zeci și sute de mii de oameni ai muncii, cuprinzînd principalele obiective ale luptei sindicale.Pe fundalul dificultăților economice e- numerate mai sus, planul guvernamental constituie, astfel, un test important pentru noua echipă ministerială, într-o primăvară marcată de pe acum de o puternică efervescență socială.
Paul 
DIACONESCU

at miiinmim
• RECONVERSIUNEA 

CABINEI COSMICE. ° utilizare neașteptată a cabinei speciale folosite pentru izolarea cosmonauților americani participant! la misiunile „Apollo", la reîntoarcerea lor pe Pămînt : doctorul vest-german Bernhard Mandrella, care își desfășura activitatea în Nigeria, a con-, tractat o gravă boală tropicală — febra lassa. El trebuia transportat de urgență cu avionul în R.F. Germania. Or, boala fiind infecțioasă. exista riscul contaminării echipajului. în_ a- ceste împrejurări, autoritățile vest-germane au solicitat Statelor Unite să le pună la dispoziție cabina amintită, pentru a se asigura o izolare perfectă a bolnavului. O inedită și meritorie acțiune în vederea salvării vieții unui om care și-a pus viața în slujba apărării vieții semenilor săi.
• EXPLOZIA-CON- 

STRUCTOR. O expediție neobișnuită, condusă de inginerul Alexandr Krîlov și însoțită de tractoare, buldozere și autobasculante, s-a cățărat pe unul din versanții lanțului Tian-San (U.R.S.S.) pentru a pregăti terenul unei viitoare hidrocentrale. în vederea amenajării lacului de acumulare de pe fluviul Narîm, se va efectua, mai lntîi, o explozie redusă la scara 1/10, care va constitui un fel de repetiție generală — relatează ziarul „Izvestia". După aceea, va avea loc o gigantică explozie dirijată, care va disloca brusc 500 de milioane de metri cubi de stîncă. în cădere, piatra se va așeza intre două piscuri, formînd un baraj de 300 metri înălțime și 3 km. lungime. în aceeași clipă, furiosul Narîm va fi zăgăzuit.
• TRAFICANȚI CU VA

LIZĂ DIPLOMATICĂ. Un tribunal din Beirut a condamnat pe ambasadorul Haitian la Amman, Joseph Khalil Younes, la un an închisoare și la plata unei amenzi de 300 000 lire libaneze (circa 125 000 de dolari) — relatează ziarul „Al Bayrak". Circa 30 kilograme de hașiș au fost .găsite în bagajele ambasadorului. in momentul în care a- cesta se pregătea să ia avionul spre New York. Arestarea lui Younes a permis poliției din Beirut să descopere o vastă rețea specializată în traficul cu droguri, care activa sub acoperirea pașapoartelor diplomatice.,.
• AUTOCAMIOANE 

BLOCHEAZĂ AUTO
STRĂZILE. Ieri> p‘ Prin- cipalele magistrale rutiere ale Japoniei s-a desfășurat o originală demonstrație revendicativă a șoferilor de autocamioane. Circa 200 000 vehicule de mare gabarit, apărute pe autostrăzi și depiasîndu-se cu o viteză excesiv de redusă (în jur de 20—30 km la oră au produs mari aglomerații, blocînd practie circulația pe numeroase porțiuni. Totodată, unele autocamioane, în grupuri de cita 10—20, s-au plasat la intersecții și în alte puncte vitale pentru circulația rutieră. Relatind cele de mai sus, agenția „France Presse" precizează că acest gen de manifestații va continua timp de trei zile, scopul lor fiind de a determina autoritățile de resort să ia măsuri pentru îmbunătățirea securității deplasărilor pe drumurile publice.

• Șl MASIVUL HIMA
LAIA ESTE POLUAT. Poluarea a atins pînă și cele mai Înalte culmi ale lumii — cele din masivul Himalaia. Zbigniew Jaworowsky. conducătorul unei expediții polono-a- mericane in munții Himalaia, a afirmat că urmele poluării ghe- ței sînt atît de evidente îneît pot fi văzute cu ochiul liber. Cercetătorii polonezi și americani au studiat în mod special ghețarul Cerku, aflat la 80 km. nord de Katmandu, a cărui parte superioară s-a arătat a fi neobișnuit de murdară.

• CHIPUL OMULUI 
DIN GALAXIE. Privind o galaxie în formă de spirală (NGG 5195 din „Noul catalog general") cu ajutorul celui mai mare reflector din lume, astronomul american Arthur Jilmor a observat lingă aceasta și niște aglomerări care parcă desenează jumătatea unui portret liman. Folosindu-se de o oglindă, el a obținut o imagine ce sugerează portretul unui bătrin, în care se pot observa chiar și pupilele ochilor.

• ELEFANȚII SI TURIS
MUL. Peste 150 000 de elefanți trăiesc în Kenya — respectiv unul la 80 de locuitori — ceea ce reprezintă o densitate dintre cele mai mari a acestei specii atît pe pămîntul Africii, cît și în lume. Făcînd cunoscute aceste date, ministerul kenyan al turismului a anunțat, totodată, că vinătoarea de elefanți, Interzisă de anul trecut, va fi din nou autorizată începînd din aprilie 1974. După cum se știe, și în alți ani au fost adoptate asemenea măsuri, ca urmare a pagubelor pricinuite de turmele de pachiderme culturilor agricole și vegetației din această țară. Totuși, de astă-dată numărul elefanților care vor pt> tea fi uciși este limitat la 6i» pe lună.
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