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Telegrame, scrisori, mesaje exprimă 
vibrant satisfacția oamenilor muncii de 
a avea în fruntea statului, in opera de 
realizare a hotăririlor Congresului al 
Xl-lea, pe ilustrul militant revoluționar,
patriot înflăcărat—secretarul general
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MAREA ADUNARETaJIONALĂ
A ALES CONSILIUL DE STAT

Solemnitatea conferirii

Șl CONSILIUL DE MINIȘTRI 
In fața președintelui Republicii, 

guvernul a depus jurămîntuE
Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși.
Doresc ca în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului 

de Stat, precum și al meu personal să adresez cele mai calde felicitări pri
mului ministru și tuturor membrilor guvernului care au fost desemnați 
astăzi, în unanimitate, de Marea Adunare Națională pentru a asigura con
ducerea-întregii administrații a statului nostru.

Programul pe care urmează să-1 înfăptuiască guvernul este cel stabilit 
de Congresul al Xl-lea, adoptat în deplină unanimitate de Congres și însușit 
in cvasiunanimitate de poporul nostru prin votul de la 9 martie. De fapt, 
aproape toți ați lucrat și lucrați de mult timp in sectoarele de activitate 
pe care le conduceți și ați adus o contribuție însemnată la tot ceea ce s-a 
realizat pină acum. Cunoașteți atit realizările, cit și neajunsurile, dar nu de 
acestea vreau să vorbesc acum.

Doresc să exprim convingerea Comitetului Central, a Consiliului de Stat, 
a mea personal că întregul guvern va acționa, într-o deplină unitate, într-un 
spirit de disciplină fermă de partid și de stat, pentru realizarea sarcinilor 
Înscrise în Constituție, a prevederilor Congresului al Xl-lea, a hotăririlor 
Comitetului Central al partidului, ale Comitetului Politic Executiv.

Pot spune că sarcinile viitoare nu vor fi mai ușoare. Aș dori însă să-mi 
exprim convingerea că se va lucra în așa fel incit în toate sectoarele aceste 
sarcini să fie realizate in cele mai bune condiții. Cea mai bună urare cred 
că este aceea ca peste cinci ani să ne putem intiini din nou la Marca Adu
nare Națională și din nou aici, Ia depunerea jurămintului pentru viitorul 
guvern.

Vă doresc succes în realizarea misiunii de mare răspundere pe care o 
•veți și sînt convins că vom obține rezultate bune. (Aplauze).

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, prima 
ședință a Consiliului de Stat ales de 
Marea Adunare Națională în cea de-a 
Vil-a legislatură.

Consiliul de Stat a examinat și 
adoptat următoarele decre^e^ Decre- 
tul cu privire la compunebSS comi
tetelor si a birourilor executive ale 
consiliilor populare ; Decretul cu pri
vire la. prelungirea duratei pentru 
care au fost aleși judecătorii, pre- 

populari ; Decretul privind abrogarea 
art. 24 alin, ultim din Legea nr. 
57/1968 de organizare și funcționare a 
consiliilor populare.

Consiliul de Stat a hotărit numirea 
tovarășului Constantin Stătescu în 
funcția de secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

In continuare au fost soluționate 
unele probleme ale activității cu
rente. V

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc solemnitatea depunerii ju- 
rămîntului de credință și devota
ment față de Republica Socialistă 
România, în fața președintelui Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

' de către, primul ministru al guvernu
lui și ceilalți membri ai Consiliului 
de Miniștri cu prilejul investirii lor 
în funcție.

La solemnitate au participat tova
rășii Elena Ceaușescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu. Mihai Gere, Ion Iliescu, Mi
hai Telescu, Richard Winter.

Au luat parte, de asemenea, Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, si membrii Consiliului de 
Stat.

Primul ministru al guvernului, to
varășul Manea Mănescu, a dat ci
tire jurămintului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pur- 
tind eșarfa în culorile drapelului na
țional cu stema țării și însemnul 
prezidențial și de comandant su
prem al forțelor armate, a primit 
jurămîntul fiecărui membru al gu
vernului, care a semnat apoi textul 
legămîntului față de patrie, de pre
ședintele țării.

Luînd cuvîntul, primul ministru al 
guvernului a spus :

Mult stimate tovarășe președinte 
al republicii,

Legămîntul solemn făcut în fața 
dumneavoastră înmănunchează deo
potrivă hotărârea noastră de a mi
lita neabătut pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidu
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Componența Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri

lui, de a ne îndeplini exemplar man
datul încredințat, de a sluji cu devo
tament patria. Republica Socialistă 
România, și pe președintele țării.

Doresc să .vă asigur că în întreaga^ 
noastră acttyitaie ne vom călăuii 
permanent după exemplul luminps 
pe care ni-1 dați zi de zi, că vom 
consacra toată energia și capacita
tea noastră de muncă transpunerii 
în viață cu fidelitate a indicațiilor 
dumneavoastră.

Pentru a face față sarcinilor tra
sate, Consiliul de Miniștri își va îm
bunătăți stilul și metodele de muncă 
în spiritul unei înalte responsabili
tăți comuniste.

Intemeindu-ne pe Programul parti
dului și Directivele Congresului al 
Xl-lea, vom acționa cu fermitate 
pentru a ridica la nivelul exigențe
lor actuala organizare și conducere 
a activității economice sociale pe 
toate treptele administrației de stat, 
de la ministere și celelalte organe 
centrale pină la unitățile de bază. 
Vom manifesta mai multă exigență 
în înlăturarea lipsurilor și asigura
rea unei riguroase discipline de plan, 
vom rezolva cu operativitate toate 
problemele care condiționează reali
zarea integrală a planului național 
unic. ..

Ne angajăm să muncim în așa fel 
lncît, prin fapte, prin rezultate con
crete să fim demni de încrederea cu 
care ne-ați onorat.

In încheierea solemnității, primit 
cu vii aplauze de întreaga asisten
tă, a luat cuvîntul președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
A devenit de acum un obicei ca 

în fiecare primăvară, la încheierea 
sesiunii Marii Adunări Naționale — 
care de data aceasta coincide, și cu 
începerea noii legislaturi — să acor
dăm județelor, orașelor, întreprinde
rilor și unităților din cercetare și din 
alte domenii distincții, ordine ale 
Republicii Socialiste România. Este, 
de fapt, un anumit bilanț — desigur 
pentru cei fruntași — dar care evi
dențiază, totodată, eforturile depuse 
în anul care a trecut de oamenii 
muncii din toate domeniile de activi
tate pentru îndeplinirea planului in 
bune condiții.

Cunoașteți cum s-a realizat planul 
pe anul 1974. Astăzi am acordat or
dine și distincții unor județe, între
prinderi, institute de cercetare și din 
alte domenii, dar, în fond, merită să 
subliniem că, prin aceasta, dăm o 
înaltă apreciere ejasei muncitoare, 
inginerilor și tehnicienilor, întregii 
tărănimi, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întregului nostru po
por, care este, pînă la urmă, prin
cipalul cîștigător al acestei întreceri 
patriotice. (Aplauze).

în acest cadru, doresc să adresez 
felicitări fruntașilor în întrecere, ce
lor care azi au fost distinși cu înalte 
ordine ale Republicii Socialiste 
România. Ii cunoașteți pe cei care 
se află pe primele locuri Sper că 
acordarea acestor înalte distincții, 
acum, în ultimul an al cincinalului, va 
constitui un puternic imbold pentru 
țoale organizațiile județene de 
partid, pentru organizațiile de partid 

din întreprinderi și instituții, pentru 
oamenii muncii de pe întreg cuprin
sul țării de a realiza în condiții cit 
mai bune planul pe 1975, de a asi
gura îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen — așa cum s-au angajat 
multe unități și organizații județene 
de partid. De altfel, după cum știți, 
avem deja citeva sute de întreprin
deri care au terminat cincinalul și, 
vorbind la figurat, putem spune că 
ele lucrează de pe acum pentru cin
cinalul viitor. Desigur, vom socoti 
însă realizările lor în plus în contul 
actualului cincinal. (Aplauze). Vreau 
să fac această precizare pentru ca nu 
cumva să-și închipuie unii că deja 
au început să realizeze cincinalul 
viitor. Dar, realizarea înainte de ter- 

* men a actualului cincinal creează o 
puternică bază tehnico-materială 
pentru realizarea în bune condiții 
a viitorului plan cincinal, pe care 
îl cunoașteți.

Doresc să adresez, deci, tuturor or
ganizațiilor de partid județene, orga
nizațiilor de partid din întreprinderi, 
instituții și institute de cercetări, tu
turor oamenilor muncii din județele 
și unitățile decorate astăzi, odată cu 
cele mai călduroase felicitări, urări 
de noi și noi succese în activitatea 
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viitoare și să-mi exprim speranța că 
vor face totul pentru a fi la înălțime 
și in acest an. (Aplauze).

Doresc, de asemenea, să adresez, 
încă o dată, tuturor comitetelor ju
dețene de partid, organizațiilor de 
partid, oamenilor muncii de pe în
treg cuprinsul țării urarea de noi și 
noi succese, să-mi exprim convinge
rea că vor munci în așa fel îneît în 
primăvara viitoare să ne putem în- 
tîlni aici și cu alți fruntași. Eu aș 
dori ca să avem cît mai mulți frun
tași ! Chiar și pe locul întîi pot fi 
mai multe județe — așa cum ați 
văzut că pot fi mai multe întreprin
deri. în orice caz, să facem în așa 
fel ca această întrecere patriotică, 
socialistă să devină un imbold de a 
ridica pe o treaptă superioară nive
lul industriei, agriculturii, științei, 
culturii, de a crea noi și noi con
diții pentru creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului nos
tru popor. (Aplauze).

Cu acest îndemn și cu convinge
rea că și în acest an vom obține 
succese mari în toate domeniile de 
activitate, vă doresc dumneavoastră 
celor prezenți aici, tuturor oamenilor 
muncii noi și noi succese, multă să
nătate și fericire. (Aplauze).

Depunerea jurămintului de credinjă fi devotament față de Republica Socialistă România de către membrii guvernului
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INIMA

ț Realegerea 
înalta funcție 
publicii — se
Comitetului municipal București al 
P.C.R. și Consiliului popular mu- 

; nicipal — constituie încă o eloc- 
. yentă manifestare a adeziunii de- 
• pline a tuturor fiilor țării la poli- 
: tica înțeleaptă a partidului și ex
primă unitatea indestructibilă a în

tregii națiuni în jurul partidului. 
. Sîntem mindri că avem fericirea 
'^să trăim și să muncim într-o epocă 

istorică în care se construiește te
melia trainică a visului de aur al 
omenirii : comunismul. Sîntem 
mindri pentru că, în frunte cu par
tidul comunist, poporul nostru a 
obținut realizări fără precedent în 
toate domeniile vieții sociale, în 
accelerarpa dezvoltării economice 
și sociale a patriei, in ridicarea ei 
in rîndul țărilor dezvoltate ale 
lumii.

Vă rugăm să ne îngăduiți să re
afirmăm, și cu acest prilej, adeziu
nea noastră deplină față de poli
tica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, față de .vasta 
activitate internațională pe ’ care 
dumneavoastră o desfășurați pen
tru triumful idealurilor socialismu
lui și întărirea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor progresiste, demo
cratice și antiimperialiste, pentru 
instaurarea unei noi ordini politice 
și economice in lume, pentru o 
pace trainică și făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Urîndu-vă încă o dată, din adin
cul inimii*  ani mulți și putere de 
muncă, spre binele poporului și al 
patriei noastre socialiste, vă asigu
răm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor Capitalei, că 
vom milita neabătut pentru înfăp
tuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl înaintare a 
României spre comunism.

dumneavoastră.
de președinte al re-, 
arată în telegrama

în telegrama trimisă de Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România se spu
ne : Exprimînd adeziunea totală și 

’ marea bucurie a celor aproape șase 
'milioane de membri de sindicat, 
sentimentele lor de profund atașa
ment. de recunoștință nețărmurită 
față de dumneavoastră, vă adresăm 
cele mai calde felicitări pentru rea
legerea în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România.

Succesele fără precedent obținute 
de oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități pe drumul ridicării nivelului 
de civilizație materială și spiritua
lă, aportul prețios și unanim apre
ciat al României la făurirea unei 
noi ordini economice și politice in- 

ajternaționalej ; la asigurarea unui 
..-climat stabil de pace,destindere, 
^securitate și. colaborare. .între jgo- 

‘‘■priare sînt în ’rhod edififeatof șffiV- 
destructibfl legate de -gindurile și 
faptele dumneavoastră, de calită
țile de eminent conducător de par
tid și de stat, de patriot consecvent 
și militant înflăcărat pentru cauza 
socialismului și comunismului, pen
tru creșterea prestigiului Româ
niei în lume, pentru pacea și pro
gresul omenirii.

Cu sentimentul încrederii depli
ne in acest; viitor, căruia îi dedi
cați întreaga dumneavoastră acti
vitate, vă rugăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să pri
miți urările noastre de sănătate, 
viață lungă și putere de muncă 
pentru binele și prosperitatea po
porului român, precum și asigura
rea că sindicatele din țara noastră, 
strîns unite în jurul partidului și 
al secretarului său general, vor ac
ționa și mai energic, cu devota
ment, abnegație și fermitate exem
plară pentru transpunerea in viață 
a hotărârilor Congresului-al XI-lea 
al partidului, pentru ridicarea 
României spre culmile civilizației 
socialiste și comuniste.

Sentimentele de dragoste fierbin
te pe care tineretul de pe întreg 
cuprinsul patriei noastre o poartă 
secretarului general al partidului 
și-au găsit expresia elocventă în 
telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
Central al U.T.C. și Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. în telegramă se 
spune : Trăind cu înflăcărată bucu
rie momentul istoric al realegerii 
dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, permiteți-ne ca în nume
le tineretului, al studențimii pa
triei, alături de întregul nostru po
por, să vă urăm noi și însemnate 
succese în activitatea neobosită pe 
Care o desfășurați în fruntea parti
dului și statului, chezășie a conti
nuării neabătute a drumului par
curs de societatea noastră în. ulti
mul deceniu, a înfăptuirii cu suc
ces a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. (

Tinerii muncitori, țărani, elevi, 
«tudenți, intelectuali și militari, a- 

..mimați de cele mai profunde senti
mente de adeziune la politica Par
tidului-Comunist Român, înflăcă
rați de exemplul strălucit pe care 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, îl oferiți tinerei 
generații, iși exprimă hotărîrea 
fermă de a nu precupeți nici un 
efort, pentru ca, alături de între
gul popor, să muncească cu entu
ziasm și dăruire revoluționară pen
tru înfăptuirea hotarîrilor Istorice 
ale Congresului al XI-lea al parti
dului, pentru împlinirea destinului 
comunist al României.

deose- 
Româ-

în telegrama adresată de Consi
liul Național al Femeilor se arată : 
în acest moment istoric cu 
bite semnificații, femeile 
niei socialiste își exprimă via lor 
recunoștință pentru preocuparea 
permanentă pe care partidul șl 
statul, dumneavoastră personal o 
acordați creșterii continue a rolu
lui lor în viața politică, economică 
și socială, mulțumindu-vă din 
adincul inimii pentru prețuirea de 
care se bucură femeia mamă, pen
tru grija față de copii, față de vii
torul națiunii noastre socialiste.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că mili
oanele de femei de la orașe și sate, 
împreună cu soții, fiii și frații lor, 
vor răspunde cu cinste chemării 

pe care dumneavoastră ați adre- 
sateo de la înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale, consacrindu-și 
întreaga capacitate, devotamentul 
lor nețărmurit îndeplinirii țelurilor 
mărețe ale Partidului Comunist 
Român, ' înfăptuirii neabătute a 
sarcinilor: complexe ce le revin în 
vederea realizării actualului ■ cinci
nal înainte de termen și a creării 
premiselor pentru trecerea la în
făptuirea Directivelor de dezvol
tare economico-socialâ a țării în 
perioada 1976—1980.

Vă urăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate, să trăiți 
și să munciți mulți ani,'.spre binele 
și fericirea scumpei noastre patrii.

Sentimentele fe nemărginită în
credere și însuflețire ce animă co
muniștii, pe toti oamenii muncii 
în aces-t moment al realegerii dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
ca președinte al republicii — se 
arată in telegrama adresată de 
Comitetul județean Bacău al P.C.R. 
și Consiliul popular județean — 
își au izvorul în certitudinile con
ferite de strălucitele perspective 
deschise de Congresul al XI-lea ai 
partidului, pentru care ne-am dat 
cu toții, din inimă și conștiință, 
■votul la 9 martie. Alăturîndu-ne 
glasul și voința hotărîrji solemne 
a aleșilor națiunii, reînnoim anga
jamentul nostru, al tuturor oame
nilor muncii din județul Bacău, de 
a nu ne precupeți eforturile spre 
a face totul pentru înfăptuirea 
exemplară a marilor obiective ce 
ne stau în față, pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen și 
pregătirea celor mai bune condiții 
producției din cincinalul următor.

Asigurîndu-vă că vom face totul 
pentru îndeplinirea angajamentu
lui asumat, permiteți-ne, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă urăm din 
toată inima viață îndelungată, să
nătate, multă putere de muncă și 
fericire.

Toți locuitorii plaiurilor bihore- 
ne, înfrățiți in muncă și idealuri, 
români, maghiari și de alte națio
nalități — menționează telegrama 
Comitetului județean Bihor al 

>P,C.R. și Consiliului popular ju
dețean — văd in .realegerea dum- 
neavdaȘtră întruchiparea fidelă a 
propriilor lor gînduri și sentimente 
de caldă prețuire a’ - proeminentei 
dumneavoastră personalități.

Vă felicitam din toată inima și 
ne exprimăm profundul atașament 
față de politica P.C.R., dragostea 
și stima fără margini pe care v-o 
purtăm împreună cu întregul nos
tru popor, urîndu-vă sănătate și 
viață îndelungată.

Vă încredințăm și cu acest 
lej. stimate tovarășe 
Ceaușescu, că nu vom 
nici un efort pentru a 
exemplar sarcinile puse în 
noastră de cel de-al XI-lea 
greș al partidului, că ne vom mo
biliza întreaga capacitate de mun
că pentru scurtarea cincinalului și 
pregătirea judicioasă a celui viitor, 
adueîndu-ne, pe toate planurile, o 
contribuție tot mai însemnată la 
continua înflorire a patriei noastre 
dragi — Republica Socialistă 
România.

pri- 
Nicolae 

precupeți 
îndeplini 

fața 
Con-

Actul realegerii dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte al 
republicii — se subliniază in te
legrama adresată de Comitetul ju
dețean Bistrița-Năsăud al P.C.R. 
și Consiliul popular județean — 
reprezintă o nouă expresie a recu
noașterii de către întregul nostru 
popor, a meritelor excepționale pe 
care le aveți in făurirea noului 
destin al României socialiste. Tot
odată, acest act are semnificația 
unei reînnoite garanții că toate 
proiectele de dezvoltare a patriei 
noastre, în conformitate cu liniile 
directoare stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului, vor fi înde
plinite.

Exprimindu-ne încă o dată ma
rea noastră satisfacție pentru actul 
realegerii dumneavoastră în func
ția supremă de stat, îngăduiți-ne 
să dăm glas încă o dată și cu acest 
minunat prilej hotăririi nestrămu
tate a comuniștilor, a tuturor celor 
ce muncesc pe aceste meleaguri de 
a acționa cu întreaga lor pricepere 
pentru a da viață prevederilor 
Congresului al XI-lea, prețioaselor 
indicații pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitei de lucru efectuate 
în județul nostru, înțelegînd că nu
mai in acest fel ne putem aduce o 
contribuție 
societății 
dezvoltate 
mului pe 
României.

prevederilor

sporită la edificarea 
socialiste multilateral 

și construirea comunis- 
pămintul străbun al

După ceDupă ce adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai căl
duroase felicitări pentru realegerea 
sa in înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România, 
Comitetul județean Brăila ăl P.C.R. 
arată într-o telegramă : în votul . 
unanim al Marii Adunări Naționa
le, act de voință al întregii noastre 
națiuni, se regăsește și recunoștin
ța locuitorilor de pe meleagurile 
brăilene, care au cunoscut în ulti
mul deceniu profunde prefaceri în 
viața economică, politică și socială. 
Aceste realizări, ca și cele din în
treaga tară, sînt legate strîns de 
prestigiosul dumneavoastră nume, 
devenit de mult de rezonantă in
ternațională.

Acum, in aceste clipe de înălță
toare mîndrie patriotică, ne expri
măm deosebita mulțumire pentru 
sprijinul și prețioasele indicații 
date cu ocazia vizitei dumneavoa
stră in județul Brăila și vă asigu
răm, iubite tovarășe secretar ge
neral, președinte al Republicii So
cialiste România, că brăilenil nu-și 
vor cruța forțele pentru punerea

în valoare 
material si 
In scopul, 
cincinal la

a întregului potențial 
uman de care dispun, 
îndeplinirii’ actualului 
23 August 1975.

Cu prilejul memorabilului eveni
ment al realegerii dumneavoastră 
ca prim om de stat al României 
socialiste, vă rugăm să primiți 
cele mai sincere și cordiale felici
tări. urări de sănătate, fericire și 
viață îndelungată — se spune in 
telegrama adresată de Comitetul 
județean Buzău al P.C.R. și Con
siliul popular județean. Cei peste 
500 000 locuitori ai acestor stră
vechi meleaguri românești, mobili
zați de organizațiile de partid, se 
consideră părtași activi la înfăp
tuirea înălțătoarei opere de edifi
care a societății comuniste pe pă
mintul scump al patriei noastre.

Vă asigurăm, încă o dată, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că nu ne vom precupeți elanul și 
puterea de muncă pentru rezolva
rea la timp și fără preget a sarci
nilor încredințate de partid, avînd 
convingerea că realegerea dumnea
voastră de către forul suprem al 
tării — Marea Adunare Națională 
— ca președinte al Republicii So
cialiste România este actul de vo
ință al nostru, al tuturor muncito
rilor, țăranilor și intelectualilor, 
este dorința Întregului 
popor.

nostru

Uniunii 
do Con
de bază

Comitetul Executiv al 
Centrale a Cooperativelor 
sum și biroul organizației 
P.C.R. CENTROCOOP — se arată 
într-o altă telegramă — vă roagă să 
le îngăduiți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă transmită 
din adincul inimii, in numele ce
lor peste 7,5 milioane de membri 
cooperatori, precum și al comu
niștilor și celorlalți lucrători din 
cooperația de consum, cele mai cal
de și respectuoase felicitări, înso
țite de urările noastre de noi și 

noi succese în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România.

însuflețiți de istoricele documen
te elaborate de Congresul al XI-lea 
al'PiG.'R'., vă asigurăna-'că,‘''alătiiri 
de-intregul popor*  ne yom’consacra»"/ 
toate 'forțele înfăptuirii neabMutș'., 
a politicii' științifice și clărvă^aloar.. 
re a partidului și statului nostru, 
realizării exemplare a sarcinilor 
mari ce ne revin pentru îndeplini
rea cincinalului înainte de termen, 
sporind astfel contribuția coopera
ției de consum la înfăptuirea Pro
gramului partidului.

Să ne trăiți mulți ani, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu 1

ri in
Re- 
co-

Din județul Caraș-Severin, 
preajma vetrelor nestinse ale 
șiței, gindurile și sentimentele 
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
care trăiesc și muncesc pe aceste 
locuri — români, germani, sirbi, 
maghiari și de alte naționalități — 
au fost îndreptate spre lucrările 
Marii Adunări Naționale, unde 
spre bucuria nemărgihită a întregu
lui nostru popor, dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați fost reales în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România — se arată in telegrama 
Comitetului județean Caraș-Seve
rin al P.C.R. Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că minerii, siderurgiștii, construc
torii, forestierii, lucrătorii din agri
cultură, toți oamenii muncii din 
județul Caraș-Severin, sub condu
cerea organizației județene de 
partid, vor depune toate eforturile, 
to*  elanul lor patriotic, alături de 
întregul nostru popor, pentru tra
ducerea neabătută în viață a 
Programului trasat de partid în 
opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului pe pămintul Româ
niei.

Pentru binele șl fericirea întregii 
nățiuni, pentru viitorul luminos al 
copiilor noștri, pentru înflorirea 
patriei noastre dragi, vă dorim, 
mult iubite și _ stimate _tovarășe 
președinte al 
România, ani 
tate și putere

stimate
Republicii Socialiste 
mulți, multă sănă- 
de muncă !

dumneavoastră inRealegerea 
înalta funcție de președinte al țării 
— se spune in 'telegrama Comite
tului județean Cluj al P.C.R. — 
exprimă voința unanimă a întregii 
națiuni, sentimentele de aleasă re
cunoștință și admirație față de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, hotărîrea 
fermă de a vă urma neabătut in 
tot ceea ce gindiți și faceți pentru 
bunăstarea și fericirea întregului 
popor.

Cu entuziasm, cu inimile pline 
de bucurie, cetățenii județului Cluj, 
români, maghiari și de alte națio
nalități, iși sporesc eforturile, ală
turi de întregul nostru popor, pen
tru a transpune în viață înaltele 
idealuri înscrise în mărețul Pro
gram al partidului. Comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe aceste me
leaguri, muncitori, tehnicieni, ingi
neri, țărani, intelectuali, tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei, fără 
deosebire de naționalitate, vă adre
sează, intr-un singur glas, cele 
mai calde felicitări, urări de sănă
tate și viață lungă pentru a condu
ce cu aceeași înțelepciune și dă
ruire România spre culmile civili
zației comuniste.

în realegerea dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, ca pre
ședinte al republicii, oamenii mun
cii din județul Dîmbovița, la fel ca 
întreaga națiune — se spune în tele
grama adresată de Comitetul jude
țean de partid Dîmbovița și Consiliul 
popular județean — văd o garan
ție a continuității mersului nostru 
înainte victorios pe drumul edifi
cării societății socialiste multilate- 

'ral dezvoltate șl trecerii sprd co
munism. Sintem convinși că avîn- 
du-vă în fruntea țării vom realiza 
cu succes tot ceea ce partidul a în
scris în Programul său de făurire 
a unei Românii puternice și înflo
ritoare.

Raportînd rezultate de presti
giu — depășirea sarcinilor planifi
cate pe primele două luni la pro
ducția globală industrială cu 257 
milioane Iei și încheierea însămin- 
țărilor din prima epocă — oamenii 
muncii din jUdețul Dîmbovița, va
tră fierbinte a. istoriei și a celui 
mai tînăr și nobil oțel românesc — 
se arată în telegramă — își expri
mă atașamentul lor plenar la poli
tica internă și externă a României. 
Permiteți-ne — se spune în înche
iere — să vă adresăm din inimă 
strămoșeasca noastră urare : „Să 
ne trăiți mulți ani“.

într-o altă telegramă se arată : 
Comitetul județean Gorj al P.C.R., 
făcîndu-se exponentul sentimente
lor celor mai alese ale comuniști
lor și celorlalți oameni ai muncii 
din acest străvechi colț de țară 
românească, vă adresează, în ace
lași glas și în aceeași simțire cu 
întreaga națiune, cele mai sincere 
și respectuoase felicitări cu prile
jul realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție' de președinte al Re
publicii Socialiste România. Acest 
act este o supremă garanție a în
făptuirii grandioaselor obiective ale 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a țării spre comunism.

îngăduiți-ne, mult stimate tova
rășe secretar general și președinte 
al României, să vă urăm multă, 
multă sănătate, putere de muncă 
si viață îndelungată, spre binele și 
fericirea patriei și poporului nos
tru. pentru triumful ideilor păcii 
și socialismului în lume. Să ne 
trăiți mulți ani. iubite tovarășe 
președinte !

in telegrama Comitetului jude
țean al P.C.R. și a Consiliului 
popular județean Iași se arată 
■printre altele : împreună cu între
gul popor, oamenii muncii, de pe 
aceste ■. plaiUri-străvechj .alei patriei 
trăfesc-cUi- vie emoție' niomentul 
splakn. aj.,r,eale^erii dumneavoastră 
de, către fofUil, suprem al puterii de 
stat — Marea Adunare Națională
— în înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România și 
vă roagă, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți cele 
mai calde felicitări, urîndu-vă din 
adincul inimilor multă sănătate, 
viată îndelungată, fericire și pute
re de muncă pentru strălucirea și 
măreția națiunii noastre socialiste. 
Sintem mindri că actul istoric de 
astăzi are loc în aceeași lună In 
care se vor împlini zece ani de 
cind conduceți destinele partidului 
și ale națiunii noastre, perioadă 
care a marcat o puternică afir
mare a forțelor Creatoare ale po
porului In toate sferele vieții ma
teriale și spirituale, avînd ca re
zultat obținerea unor mari reali
zări.

Vă asigurăm și cu acest prilej 
că oamenii muncii ieșeni, in frunte 
cu comuniștii, strins uniți in jurul 
conducerii partidului și al statului, 
vor da viață fără șovăire sarcinilor 
ce le revin in lumina istoricelor 
documente adoptate de Congresul 
al XI-lea, vastului și insuflețitoru- 
lui Program al partidului, astfel 
îneît județul nostru să-și amplifice 
aportul la măreața operă construc
tivă a întregului popor.

Vestea realegerii dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România a 
fost primită cu inimile pline de 
bucurie și legitimă mîndrie patrio
tică de către întregul nostru popor
— se arată în telegrama Comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R. în nu
mele comuniștilor și al tuturor oa
menilor muncii din județul nostru, 
vă adresăm cu acest prilej, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde felicitări, urări de sănă
tate, viață lungă și putere 
muncă spre binele patriei și 
poporului român.

Exprimînd profundul nostru ata
șament față de conducerea partidu
lui si statului, reînnoim cu acest 
prilej angajamentele noastre de ,a 
nu precupeți nici un efort pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan, pentru descoperirea și 
punerea în valoare a noi rezerve 
care să ne permită obținerea unor 
rezultate cit mai bune în dezvol
tarea economică și social-culturală a 
orașelor și satelor din județul nos
tru, de a înfăptui toate sarcinile ce 
ne revin în lumina hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

d» 
al

Am retrăit, alături de întreaga 
suflare românească, momentul de 
profundă rezonanță patriotică a re
alegerii dumneavoastră, de către 
marele sfat al țării, in funcția de 
președinte al Republicii Socialiste 
România — se arată in telegrama 
adresată de Comitetul județean 
Maramureș al P.C.R. și Consiliul 
popular județean. Comuniștii, toți 
locuitorii Maramureșului văd în 
această unanimă și înțeleaptă op
țiune politică expresia nemărgini
tei prețuiri pe care poporul român 
o acordă îndelungatei și prestigi
oasei dumneavoastră activități de 
ginditor și militant revoluționar, 
de conducător încercat al partidu
lui și statului nostru pe drumul 
făuririi unei vieți fericite pentru 
întreaga națiune.

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din județ, ' 
vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general al partidului și pre
ședinte al republicii, că maramu
reșenii își vor pune întreaga capa

citate de muncă, priceperea ți hăr
nicia în slujba înfăptuirii înalte
lor idealuri de progres social ți 
prosperitate ale partidului nostru.

In telegrama adresată de Comi
tetul județean Mehedinți al P.C.R. 
se arată : Asemenea întregului 
nostru popor, mehedințenii, toți cei 
care trăiesc și muncesc in acest 
pitoresc colț de țară, au primit cu 
nețărmurită bucurie și justificată 
mîndrie patriotică hotărîrea reale
gerii dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România. A- 
cest act cu semnificații majore pen
tru viitorul patriei, al națiunii 
noastre socialiste se constituie în
tr-o vibrantă și plenară manifes
tare a coeziunii trainice, de ne
zdruncinat dintre partid și popor, 
a hotăririi unanime de a înfăptui 
neabătut vastul program de făuri
re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. Realege
rea dumneavoastră în această func
ție de mare răspundere este încă o 
dovadă a dragostei și stimei cu 
care vă înconjoară întreaga națiu
ne, a înaltei aprecieri pe care o dă 
poporul excepționalelor dumnea
voastră calități de conducător de 
partid și de stat, de neobosit, ener
gic și clarvăzător militant pentru 
triumful deplin al idealurilor so
cialismului și comunismului, pentru 
creșterea continuă a prestigiului 
României pe 'plan mondial.

Oamenii muncii de pe plaiurile 
sibiene, români, germani, maghiari,
— se arată in telegrama adresată 
de Comitetul județean de partid 
Sibiu si Consiliul popular județean
— au primit cu deosebit entuziasm 
realegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România. Re

comu-

țăranl.

exprimăm adeziunea 
partidului, 

de-al XI-lea

cunoaștem în aceasta prețuirea și 
dragostea poporului nostru pentru 
omul care s-a identificat cu cele 
mai înalte aspirații ale națiunii. 
Pentru noi toți, ca de altfel pentru 
în tregu.l. popor, prezența, dumnea-. ■•', 
voastră în fruntea partidului și a 
țării reprezintă -garanția unor noi 
și mai mari succese, certitudinea 
înaintării accelerate spre 
nism.

Comuniștii — muncitori, 
intelectuali — toți cel ce muncim 
în această parte a tării sub glo
riosul steag al Partidului Comunist 
Român, ne

. fierbinte la Programul 
la Directivele celui 
Congres și ne angajăm solemn să 
le traducem în viață la cotele cele 
mai înalte ale eficienței.

Avînd permanent în față exem
plul vieții și activității dumnea
voastră, prețioasele indicații pe 
care ni le-ați dat, vom milita neo
bosit pentru ca partea noastră de 
contribuție la creșterea bogăției 
materiale și spirituale a țării, la 
progresul multilateral al societății 
socialiste românești să sporească 
continuu.

Comitetul județean Timiș al 
P.C.R., exprlmind voința unanimă 
a tuturor locuitorilor județului — 
români, germani, maghiari, sirbi și 
de alte naționalități — salută cu 
deosebită satisfacție si mîndrie ho
tărârea Marii Adunări Naționale, în
trunită în prima sesiune a celei 
de-a șaptea legislaturi, de a vă 
realege pe dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România — se 
arată într-o altă telegramă. îm
preună cu întregul nostru popor, 
omagiem bogata și rodnica dum
neavoastră activitate, pe care o de
dicați cu nesecată energie elabo
rării și înfăptuirii politicii mar- 
xist-leniniste a partidului, împli
nirii celor mai scumpe năzuințe ale 
întregii noastre națiuni. Poporul 
nostru parcurge cea mai glorioasă 
perioadă din întreaga sa istorie, 
înaintind cu deplin succes pe dru
mul socialismului și comunismului.

Felicitindu-vă respectuos, vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,' că organizația 
noastră județeană, strîns unită în 
jurul conducerii partidului, va da 
viață fără șovăire sarcinilor ce-i 
revin din istoricele documente a- 
doptate de Congresul al XI-lea,

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vilcea își exprimă 
sentimentele lor, de nemărginită 
bucurie și satisfacție, de puternică 
mîndrie patriotică față de reale
gerea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România — se arată in 
telegrama Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R. Avintul fără pre
cedent al patriei noastre, prestigiul 
imens de care se bucură azi 
România in lume sînt legate ne
mijlocit de numele și contribuția 
dumneavoastră hotărîtoare la e- 
laborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru. Vă asigurăm, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că vă vom urma neabătut exem
plul de dăruire și pasiune revolu
ționară, de muncă neobosită pusă 
în slujba patriei, pentru a cărei 
prosperitate și fericire ați făcut 
atît de mult. Ne angajăm, aseme
nea întregului nostru popor, să 
consncrăm întreaga noastră ener
gie și capacitate de muncă realiză
rii înainte de termen a sarcinilor 
ce ne revin în acest cincinal, pen
tru a crea toate condițiile înfăp
tuirii cu deplin succes a cincina
lului 1976—1980 — etapă hotărîtoare 
în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
scump al patriei noastre.

al

ne 
în
de

Comuniștil, toți oamenii muncii 
din județul Vrancea au primit cu 
nespusă bucurie hotărîrea repre
zentanților poporului de a vă 
realege pe dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România — se 
arată în telegrama biroului Comi
tetului județean Vrancea al P.C.R. 
Această unanimă și entuziastă ho- 
fărire reprezintă o strălucită con
firmare a adeziunii depline a tu
turor fiilor patriei la politica 
partidului, o garanție fermă a în
făptuirii cu succes și în viitor a 
acestei politici de ridicare a pa
triei spre culmile civilizației co
muniste, de consolidare și creștere 
a prestigiului internațional 
României.

Realegerea dumneavoastră 
oferă nouă, vrîncenilor, ca și 
tregului popor, minunatul prilej 
a ne exprima încă o dată senti
mentele de profundă stimă, pre
țuire și dragoste ce vi le purtăm, 
de a vă ruga să primiți urările 
noastre de sănătate și putere de 
muncă, odată cu încredințarea că 
vom munci cu întreaga noastră 
capacitate, cu toată priceperea și 
însuflețirea pentru a da viață ho- 
tărîrilor partidului și statului. Ne 
angajăm solemn să muncim cu și 
mai multă pasiune, cu devotament, 
pentru a realiza înainte de termen 
sarcinile actualului cincinal, pen
tru a obține rezultate și mai bune 
In industrie, agricultură, construc- 

activi- 
dezvol-

ții, în toate domeniile de 
Late, pentru a contribui la 
tarea și înflorirea' patriei.

în telegrama de felicitare trimisă 
de Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele în numele 
muncitorilor, inginerilor, tehnicie
nilor și celorlalți angajați din uni
tățile de ramură se spune : Noi 
vedem în dumneavoastră un pasio
nat apărător al dreptății și echită
ții sociale, — un măreț exemplu 
de activitate revoluționară, de ome
nie, cinste și demnitate. De contri
buția dumneavoastră personală sînt 
legate cele mai importante și mai 
rodnice realizări din istoria patriei 
noastre, elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Cu gindul la viitorul luminos al 
patriei noastre, vă asigurăm, stima
te tovarășe președinte, că detașa
mentul constructorilor de mașini 
grele va munci neobosit pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 
ce-i revin din Programul și Direc
tivele aprobate la cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, pentru realizarea înainte 
de termen a actualului plan cinci
nal și crearea tuturor condițiilor 

„ _ ... ,. ... . . *pehtfu-  trecerea Iă cincinalul
tătorul neobosit pentru creșterea mător.

Apără-în telegrama Ministerului 
rii Naționale se spune : în actul 
reinvestirii dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prerogativele prezidențiale, osta
șii țării văd opțiunea națiunii noas- , 
tre socialiste de a avea, în conți-

«

edificarea 
mai drepte, 
fericit, se 
telegramă,

nuare, în frunte pe eminentul con
ducător de partid și de stat, revo
luționarul marxist-leninist consec
vent, pe făuritorul politicii de pro
pășire neîntreruptă a țării pe calea 
progresului.,.și Civilizației, pe lup- 
prestigiului României pe plan mon
dial, pentru afirmarea unei noi or
dini economice și politice în viața 
internațională, pentru 
unei lumi mai bune și

Folosim acest prilej
' spune mal departe in

spre a vă raporta, tovarășe pre
ședinte al republicii, comandant 
suprem al forțelor noastre armate, 
câ militarii de toate gradele, strîns 
uniți in jurul partidului, sub con
ducerea sa înțeleaptă și clarvăză
toare. vor acționa și în viitor, cu 
toată fermitatea, pentru transpune
rea neabătută in viață a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului, iși vor dărui întreaga e- 
nergie și putere de muncă ridicării 
capacității combative a unităților 
și marilor unități, își vor îndeplini 
cu cinste și demnitate misiunile 
încredințate.

Cu prilejul istoricului eveniment 
din viața poporului nostru, marcat 
de realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România, oame
nii de știință și toți lucrătorii din 
cel mai înalt for de știință și cul
tură al țării — Academia Republi
cii Socialiste România — se arată 
într-o altă telegramă, vă adresea
ză cele mai calde felicitări și vă 
asigură de întregul lor devotament 
in îndeplinirea marilor sarcini 
trasate de Congresul al XI-lea ști
inței și culturii patriei în cadrul 
înfăptuirii programului de edifica
re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Este o datorie de onoare și de 
înaltă responsabilitate pentru fie
care dintre noi să orientăm între
gul potențial creator de care dis
punem către studierea aprofundată 
a marilor probleme care preocupă 
lumea contemporană, să asigurăm 
participarea demnă a tării noas
tre la schimbul 
lori materiale și

Ne angajăm în 
solemne, cind vi 
cea mai înaltă responsabilitate a 
țării, să dovedim prin fapte deplina 
noastră adeziune la Programul 
partidului, profundul nostru atașa
ment față de dumneavoastră, con
ducătorul eminent al României so
cialiste.

mondial de va- 
spirituale.
aceste momente 
se încredințează

Cu ocazia realegerii dumnea
voastră in suprema demnitate de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, se spune în telegrama 
Uniunii Scriitorilor, vă adresăm 
cele mai calde și sincere felicitări, 
urîndu-vă totodată viață îndelun
gată, multă sănătate și putere de 
muncă,, spre a încununa cu noi și 
strălucite realizări activitatea pro
digioasă pe care o dăruiți țării și 
poporului nostru.

Scriitorii din România, împreună 
cu toți cetățenii patriei noastre își 
mărturisesc și de această dată în
crederea nețărmurită și dragostea 
fierbinte față de partid, chemat să 
conducă destinele României socia
liste și să făurească un viitor feri
cit, nouă și urmașilor noștri. Clar
viziunea și principialitatea gindiriî 
și acțiunilor desfășurate de dum
neavoastră pe plan intern și inter
național au cucerit recunoștința po
porului nostru, 
întregii lumii.

Fie ca înalta 
tă cu vibrantă
unanim al Marii Adunări Naționa
le. expresie a voinței întregului po
por, să ducă mai departe spre 

prețuirea și stima

învestitură acorda- 
dragoste prin votul

culmi înflorirea patriei noastre, atît 
de îndatorată concepțiilor și acțiu
nilor dumneavoastră de patriot și 
revoluționar înflăcărat, de strălu
cit făuritor și înfăptuitor al poli
ticii Partidului Comunist Român.

în telegrama adresată de Consi
liul de conducere al Ministerului 
de Interne se spune : Ne manifes
tăm bucuria deplină și fericirea că 
națiunea română v-a reales ca pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Eminent revoluționar și ginditor 
marxist-leninist, internaționalist 
consecvent, prin întreaga activitate 
desfășurată în conducerea partidu
lui și a țării, prin contribuția hotă
rîtoare pe care o aduceți la ela
borarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, întruchipați expresia celor 
mai înalte interese și năzuințe ale 
poporului. Realegerea dumneavoas
tră în înalta funcție - de președinte 
al republicii constituie garanția 
că România va aduce noi și impor
tante contribuții la triumful păcii și 
colaborării între popoare, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Ne angajăm să fim gata în orice 
moment pentru a apăra cu, dîrze- 
nie, vigilență și fermitate cuceririle 
revoluționare ale poporului, inde
pendența și suveranitatea țării, a- 
dueîndu-ne astfel contribuția la 
continua întărire și înflorire a 
scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

de Prezidiul Academiei de 
și politice și Co

Folosim acest 
a exprima sen- 
de respect și 
contribuția ho- 
aduceți la pro-

încredințarea funcției, de înaltă 
răspundere, de președinte al Re
publicii Socialiste România con
stituie o nouă și grăitoare expresie 
a sentimentelor de dragoste, stimă, 
recunoștință și încredere pe care 
națiunea noastră socialistă le nu
trește față de Partidul Comunist 
Român, față de secretarul său 
general — se spune în telegrama a- 
dresată ‘ .............................. .
științe sociale 
mitetul de partid al acestei aca
demii.

în personalitatea dumneavoastră, 
membrii Academiei, cercetătorii 
științifici, cadrele didactice și toți 
cei care activează pe tărîmul știin
țelor sociale văd exemplul stră
lucit al gînditorului marxist cute
zător, profund și original, care, 
prin aplicarea creatoare a filozofiei 
clasei muncitoare la condițiile țării 
noastre și la analiza fenomenelor 
social-politice contemporane, îm
bogățește cu noi valori tezaurul 
gindirii marxiste. " x
prilej fericit pentru 
timentele noastre 
gratitudine pentru 
tărîtoare pe care o 
greșul științelor sociale din țara 
noastră, pentru generoasa și ne
obosita dumneavoastră activitate 
consacrată bunăstării și fericirii 
poporului nostru, creșterii continue 
a prestigiului României socialiste 
pe plan internațional.

Acordindu-vă pentru a doua oară 
înalta învestitură de președinte al 
republicii — se arată în telegrama 
adresată de comuniștii și ceilalți lu
crători din Ministerul Construcțiilor 
Industriale — Marea Adunare Na
țională a dat expresie profundului 
atașament al întregului popor — 
confirmat din nou, in mod strălu
cit, prin rezultatele alegerilor de la 
9 martie — față de politica 
și externă a partidului și 
nostru, la a cărei definire 
tribuție hotăritoare aduceți 
neavoastră, mult iubite și 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Faptul 
că la cîrma statului vă aflați dum
neavoastră, încercat revoluționar 
marxist-leninist, patriot înflăcărat, 
neobosit luptător pentru cauza so
cialismului șl comunismului, promo
tor al principiilor noi de relații in
tre state, constituie o garanție a 
înfăptuirii mărețelor obiective pro
gramatice stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului.

internă 
statului 
o con- 

dum- 
stimate

în telegrama trimisă de Ministerul 
Afacerilor Externe se arată : înves
titura dumneavoastră ca președinte 
al țării și înalta sa semnificație pa
triotică se întemeiază, și de această 
dată, pe voința unanimă a întregii 
noastre națiuni, a tuturor celor 
care și-au făcut din Programul 
partidului de construire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și Înaintare a României spre 
comunism propriul program de 
muncă și viață dăruite, după minu
natul dumneavoastră exemplu, mai 
binelui țării și fericirii poporului.

Sîntem hotărîți, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu. 
precupețim nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor ce ne vor reveni în apli
carea neabătută a politicii externe 
a partidului și statului nostru, să 
facem totul pentru a merita prin 
munca și prin viața noastră marea 
mîndrie de a fi cetățeni demni ai 
acestei patrii străbune, membri de 
nădejde ai gloriosului nostru 
partid.
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Consiliul d® Stat > 

al Republicii Socialiste România
NICOLAE CEAUȘESCU - președintele 

Consiliului de Stat
EMIL BOBU — vicepreședinte
EMIL BODNARAȘ — vicepreședinte
ȘTEFAN PETERFI — vicepreședinte
ȘTEFAN VOITEC — vicepreședinte

MEMBRII CONSILIULUI DE STAT

— Dan Anghel
— loan Anton

— loan Ceterchi
— Ion Coman
— Tamara Dobrin
— Eduard Eisenbiirger
— Ludovic Fazekas
— loan Manciuc
— Gheorghe Petrescu
— Ion Popescu-Puțuri
— Constantin Stătescu
— Gheorghe Stoica

Consiliul de Miniștri
al Republicii Socialiste România

Petre Lupu — ministrul muncii
Radu Păun — ministrul sănătății
Emil Nicolcioiu — ministrul justiției 
loan Ursu — președintele Consiliului Național pentru 

Știință și Tehnologie
Dumitru Popescu — președintele Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste
Iosif Uglar — președintele Comitetului pentru proble- 

; . mele consiliilor populare - ’ „r; "
Gheorghe Gaston Marin — președintele Corhitetului de

1 Stat pentru Prețuri
Emilian Dobrescu — ministru-secretar de stat, prim-' 

vicepreședinte al Comitetului de Stat al Plani
ficării

Nicolae Ionescu — ministru-secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale

Nicolae M. Nicolae — ministru-secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale

Florin lorgulescu — președintele Consiliului Național 
al Apelor

Constantin Iftodi — șef al Departamentului industriei 
alimentare

Marin Capisizu — șef al Departamentului agriculturii 
de stat

In conformitate cu articolul 80 din Constituție, din 
Consiliul de Miniștri fac parte, de asemenea, ca 
membri :

— președintele Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România

— președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție

— președinta Consiliului Național al Femeilor
— primul secretar al Comitetului Central al Uniunii 

Tineretului Comunist.

A doua zi a lucrărilor

MANEA MĂNESCU — prim-ministru
Emil Drăgănescu — viceprim-ministru
Janos Fazekas — viceprim-ministru și ministrul co

merțului interior
Mihai Marinescu — viceprim-ministru și președinte

le Comitetului de Stat al Planificării
Angelo Miculescu — viceprim-ministru și ministrul 

agriculturii, industriei alimentare și apelor
Paul Niculescu — viceprim-ministru și ministrul edu

cației și învătămîntului
Gheorghe Oprea — viceprim-ministru
Ion Pățan — viceprim-ministru și ministrul comerțu

lui exterior și cooperării economice internațio
nale

Gheorghe Rădulescu — viceprim-ministru
George Macovescu — ministrul afacerilor externe
Ion Ioniță — ministrul apărării naționale
Teodor Coman — ministrul de interne
Florea Dumitrescu — ministrul finanțelor
Maxim Berghianu — ministrul aprovizionării tehnico- 

materiale și controlului gospodăririi fondurilor 
fixe

Neculai Agachi — ministrul industriei metalurgice 
loan Avram — ministrul industriei construcțiilor de 

mașini grele
Constantin Ionescu — ministrul industriei construc

țiilor de mașini-unelte și electrotehnicii
Mihail Florescu — ministrul industriei chimice
Nicolae Mănescu — ministrul energiei electrice
Bujor Almășan — ministrul minelor, petrolului și geo

logiei
Vasile Bumbăcea — ministrul construcțiilor industriale 
Vasile Patilineț — ministrul economiei forestiere și 

materialelor de construcții
Gheorghe Cazan — ministrul industriei ușoare
Ion Cosma — ministrul turismului
Traian Dudaș — ministrul transporturilor și telecomu

nicațiilor

Marți dimineața au ‘continuat lu
crările primei sesiuni a celei de-a 
Vil-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

La intrarea în sală, deputății și in
vitații au intîmpinat cu îndelungi și 
puternice aplauze pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat.

împreună cu președintele republi
cii, în loja oficială iau loc tovarășii 
Manea Mănescu. Elena Ceaușescu, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Emir Dră
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lu
pu, Paul Niculescu. Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Vasile Vîl- 
cu. Ștefan Voitec.

In sală se aflau membrii supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat si ai guvernului, pre
cum si conducători ai instituțiilor 
centrale si organizațiilor obștești, 
personalități ale vieții economice, 
științifice si culturale.

Erau prezenți șefi al misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

Intrîndu-se în ordinea de zi, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Giosan, a supus 
dezbaterii proiectul de Lege cu pri
vire la depunerea jurămîntului de 
credință și devotament fată de Re
publica Socialistă România, prezen
tat din inițiativa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român si a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

După discuția pe articole. Marea 
Adunare Națională a aprobat, in 
unanimitate, această lege, ale cărei 
prevederi reprezintă un angajament 
de conștiință față de stat și popor, 
al celor ce îl depun, de a înfăptui 
politica partidului și statului, de a 
îndeplini, cu întreaga răspundere, 
atribuțiile încredințate, de a apăra 
orînduirea socialistă, de a asigura 
înfăptuirea legalității și ordinii de 
drept socialiste.

într-o atmosferă solemnă, de înal
tă semnificație patriotică și civică, 
deputății, în picioare, ascultă textul 
jurămîntului citit de președintele 

Marii Adunări Naționale. Apoi. Ia 
apelul nominal, pe județe si circum
scripții electorale, fiecare dintre cei 
aleși la 9 martie. în forul suprem, 
rostește „Jur". angajîndu-se astfel să 
slujească cu credință și devotament 
cauza poporului, a socialismului. Ju- 
rămintul a fost semnat, după aceea, 
de către toți deputății celei de-a 
VII-a legislaturi.

în continuarea lucrărilor, Marea 
Adunare Națională a trecut la .ale
gerea Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, președintele Marii 
Adunări Naționale propune pe vice
președinții și membrii Consiliului de 
Stat.' Potrivit prevederilor constitu
ționale. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, este si președinte al Con
siliului de Stat. Deputății aleg în una
nimitate Consiliul de Stat. Apoi, 
vicepreședinții și membrii Consiliu
lui de Stat au depus solemn „Jură- 
mîntul de credință și devotament 
față de Republica Socialistă Româ
nia".

Următorul punct al ordinii de zi l-a 
constituit alegerea Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Potrivit prevederilor Constituției, 
tovarășul Manea Mănescu a depus 
mandatul guvernului în funcțiune a- 
cordat de Marea Adunare Națională, 
în cea de-a Vl-a legislatură a sa

Marea Adunare Națională a acro
bat depunerea mandatului Consiliului 
de Miniștri.

Luînd cuvîntul, tovarășul ^]jco|(jg 
Ceaușescu a spus:

în conformitate cu hotărîrea una
nimă a Comitetului Central al parti
dului si a Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, supun 
Marii Adunări Naționale propunerea 
de a desemna în funcția de prim- 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România pe tovarășul Manea 
Mănescu.

După cum știți, guvernul a depus 
o activitate bună in realizarea planu
lui și a politicii partidului și avem 
convingerea că primul ministru și 

guvernul pe care ii vom alege vor 
ști să aplice consecvent și să înfăp
tuiască hotărîrile Congresului al 
XI-lea al partidului.

De aceea, vă rog să Ie dați votul 
dumneavoastră unanim.

Propunerea a fost primită cu 
puternice și îndelungi aplauze. Marea 
Adunare Națională a ales, în unani
mitate, pe tovarășul Manea Mănescu 
în funcția de prim-ministru al 
guvernului.

In spiritul hotărîrilor plenarei co
mune a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și a Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, primul-ministru a prezen
tat propunerile cu privire la com
ponența Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Aprobînd propunerile făcute. Ma
rea Adunare Națională a ales în una
nimitate Consiliul de Miniștri.

A luat cuvîntul nrimul ministru 
Manea Mănescu.

Marea Adunare Națională a dezbă
tut. apoi, proiectul de Lege pentru 
modificarea articolului 53 din Con
stituția Republicii Socialiste Româ
nia si proiectul de Lege pentru mo
dificarea unor articole din Regula
mentul de funcționare a Marii Adu
nări Naționale.

Propunerile cuprinse în aceste pro
iecte de lege, ambele inițiate de Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, cuprind 
reglementări menite să aducă îmbu
nătățirea unor dispoziții cu privire 
la comisiile permanente ale M.A.N.

Marea Adunare Națională a exa
minat, pe rind. pe articole cele două 
proiecte de legi și le-a adoptat în 
unanimitate.

în continuarea ordinii de zi. ca se
cretari. ai Marii Adunări Naționale 
au fost aleși deputății : Constantin 
Băbălău, Margareta Hauser, Ferdi
nand Nagv, Vasile Mușat, Vasile Po
top. Enache Radu.

Marea Adunare Națională a ales, 
de asemenea, cele opt comisii per
manente ale actualei legislaturi :

Comisia constituțională și juridică : 
președinte — Tudor Drăftanu.

Comisia pentru industrie si activi
tatea economico-financiară : pre
ședinte — Ilie Salapa.

Comisia pentru agricultură, silvi
cultură și gospodărirea apelor : pre
ședinte — Vasile Vîlcu.

Comisia pentru învățămînt, știință 
și cultură : președinte — Radu Voi- 
nea.

Comisia pentru Sănătate, muncă, 
asigurări sociale și protecția mediu
lui : președinte — Ioan Pop D. 
Popa.

Cuvîntul primului ministru al guvernului, 
tovarășul Manea Mănescu

Mult stimate tovarășe președinte 
al Republicii Socialiste România,

Stimate tovarășe deputate și sti
mați tovarăși deputați.

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tuturor deputați- 
lor Marii Adunări Naționale profun
da noastră gratitudine pentru ale
gerea Consiliului de Miniștri, pentru 
încrederea deosebită cu care am fost 
onorat prin învestirea în funcția de 
prim-ministru al guvernului.

Marea Adunare Națională A consa-- 
crat. cu. solemnitatea cărăCțefisțiță’ 
marilor momente din istoria. pa
triei, realegerea tovarășului Nicolae1 
Ceaușescu in funcția' supremă, de 
președinte al Republicii Socialiste 
România. Votul nostru unanim con
stituie expresia voinței întregii na
țiuni socialiste, a unității ei de gra
nit în jurul partidului, al secreta
rului său general, al președintelui 
reDublicii. a cărui activitate neobo
sită a deschis curs larg afirmării 
unui puternic suflu înnoitor în toa
te sferele vieții sociale, a dinamizat 
întreaga dezvoltare a țării și a înăl
țat numele României în conștiința 
popoarelor lumii.

Cu acest prilej îmi revine deose
bita cinste să adresez tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Cele mai călduroa
se felicitări din partea guvernului, 
dorindu-i din toată inima să conducă 
mulți ani și fericiți partidul și statul 
nostru, pentru binele poporului și 
prosperitatea României socialiste 
(Aplauze).

Doresc, de asemenea, să aduc pre
ședintelui țării cele mai călduroase 
mulțumiri din partea guvernului pen
tru sprijinul atit de prețios și îndru
marea permanentă de care ne-am 
bucurat și ne bucurăm in întreaga 
noastră activitate, orientările ferme 
și principiale ale secretarului gene
ral al partidului constituind pentru 
noi> toți un inalt exemplu de condu
cere concretă, de spirit realist și exi
gentă partinică.

Tovarăși deputat! sî deputate.
Prin transpunerea în viață a politi

cii partidului, clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea. Întregul 
popor român au obținut succese re
marcabile in toate domeniile con
strucției socialiste, care au determi
nat profunde schimbări înnoitoare, 
progrese multilaterale în dezvoltarea 
social-economică a patriei. Realiza
rea, an de an. a planului național 
unic, creșterea impetuoasă a forțelor 
de producție, modernizarea bazei teh- 
nico-materiale a societății au creat 
temelii trainice pentru îndeplinirea 
și depășirea prevederilor de creștere 
a nivelului de trai al tuturor cetă
țenilor — sensul fundamental al în
tregii politici a Partidului Comunist 
Român.

întreaga dezvoltare a societății 
noastre sub conducerea înțeleaptă a 
partidului și a secretarului său ge
neral se caracterizează prin perfec
ționarea raporturilor sociale. înfăp
tuirea egalității reale intre toți cetă
țenii. promovarea fermă a principii
lor eticii și echității socialiste, creș
terea gradului de instruire și lărgi
rea orizontului cultural al membrilor 
societății, acumularea continuă a ele
mentelor materiale și spirituale ale 
civilizației socialiste.

Politica partidului de adîncire a 
democrației socialiste, asigură atrage
rea mereu mai activă a clasei mun
citoare. a tuturor celor ce muncesc 
la activitatea de conducere a socie
tății. Prin participarea largă a ma
selor, deciziile care se adoptă în pro
blemele fundamentale ale dezvoltării 
țării sînt emanația gîndirii întregului 
popor și exprimă consensul voinței 
sale, ceea ce creează certitudinea 
transpunerii lor în viață. în strinsă 
unitate de acțiune, oamenii muncii, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități. își făuresc conștient 
propriul destin.

Comisia pentru consiliile populare 
și administrația de stat : președinte 
— Dumitru Coliu.

Comisia pentru problemele de apă
rare : președinte — Ion Dincă.

Comisia pentru politica externă șl 
cooperarea economică internațională: 
președinte — Corneliu Mănescu.

La ultimul punct înscris pe ordi
nea de zi, Marea Adunare Națională

Marile succese obținute în edifica
rea noii orinduiri constituie baza si
gură a înfăptuirii obiectivelor isto
rice stabilite de Partidul Comunist 
Român pentru noua etapă a con
strucției socialiste. Programul parti
dului, adoptat de Congresul al XI-lea, 
mobilizează și orientează unitar toa
te forțele națiunii, întreaga ei capa
citate de creație spre făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre co
munism. Referindu-se la transfor
mările înnoitoare pe care le vor de
termina hotărîrile Congresului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia că 
realizarea lor- „va asigura dezvolta-' 
rea -impetuoasă a industrici’.'. și^agrii- 
cultuj’ii,. va transforma în 'nidțj.', radi- 
căl"/vlăță' satelor și orașelor patriei'; 
întreaga noastră țară va căpăta o în
fățișare tot mai modernă și înflori
toare, demnă de epoca în care trăim, 
vor fi ridicate pe o treaptă superi
oară bunăstarea și gradul de civili
zație al națiunii noastre".

Stimați tovarăși deputați 
și deputate,

Doresc să vă încredințez că, sub 
îndrumarea secretarului general al 
partidului, președintele republicii, 
întreaga activitate a Consiliului de 
Miniștri va fi permanent îndreptată 
spre înfăptuirea exemplară a politicii 
interne și externe a României, a tu
turor sarcinilor ce ne revin din Pro
gramul și Directivele adoptate de cel 
de-al XI-lea Congres al partidului.

Vom lua toate măsurile necesare 
pentru îndeplinirea integrală a pla
nului pe 1975, ca o condiție a înfăp
tuirii marelui obiectiv național — 
realizarea cincinalului înainte de ter
men. Vom acționa hotărît pentru 
buna pregătire și desfășurare a ac
tivității in anul 1978 și în întregul 
cincinal viitor, în scopul moderniză
rii structurilor de producție, valori
ficării superioare a resurselor tării 
și accentuării progresului tehnico- 
științific — caracteristici definitorii 
ale dezvoltării economice în perioa
da 1976—1980 — al creșterii accelera
te a forțelor de producție și apropie
rii României de nivelul țărilor indus
trializate ale lumii.

în centrul preocupărilor guvernu
lui se va situa în continuare înfăp
tuirea politicii partidului de dezvol
tare susținută a industriei, accen
tuarea poziției sale conducătoare în 
economia noastră națională. Consi
liul de Miniștri, ministerele, cen
tralele și întreprinderile vor acționa 
hotărît pentru utilizarea intensivă a 
capacităților de producție, promova
rea largă a tehnologiilor moderne în 
toate ramurile, dezvoltarea și gospo
dărirea judicioasă a bazei energetice 
și de materii prime, organizarea ști
ințifică a producției și a muncii în 
toate unitățile. O orientare de bază 
o va constitui modernizarea struc
turii industriei, accelerarea procesu
lui de asimilare a noilor produse, ri
dicarea continuă a calității produc
ției. Sub conducerea organelor si or
ganizațiilor de partid se va urmări 
cu consecventă crearea celor mai 
prielnice condiții pentru ca eforturi
le eroicei noastre clase muncitoare 
să se materializeze în rezultate supe
rioare. de înaltă eficientă economică 
în fiecare uzină. în întreaga noastră 
industrie socialistă.

Urmărind înfăptuirea1 consecven
tă a politicii partidului de repartiza
re armonioasă a forțelor de produc
ție — ca premisă fundamentală a 
egalității reale între toti membrii so
cietății și a creșterii generale a ni
velului de trai — guvernul va ac
ționa ferm pentru sistematizarea 
dezvoltării economico-sociale a în
tregului teritoriu, pentru transpune
rea în viață a programelor de im
plementare rațională a obiectivelor .e- 
conomice, și cu deosebire a celor in
dustriale. astfel îneît în cursul vii
torului cincinal industria să devină 
preponderentă în configurația tutu
ror județelor.

Una din direcțiile esențiale ale ac
tivității noastre a va constitui, și da 

a dezbătut și adoptat Legea pentru 
modificarea unor articole din Legea 
nr. 4/1973 privind dezvoltarea con
strucției de locuințe, vînzarea de lo
cuințe din fondul de stat către popu
lație și construirea de case de odihnă 
proprietate personală și Legea nr. 
5/1973 privind administrarea fondu
lui locativ și reglementarea raportu
rilor dintre proprietari și chiriași.

acum înainte, dezvoltarea intensivă 
a agriculturii, ramură de bază a e- 
conomiei naționale. în conformitate 
cu programele elaborate de partid, 
guvernul va lua măsuri pentru a asi
gura generalizarea mecanizării, rea
lizarea lucrărilor de irigații și ame
najări funciare prevăzute, dezvolta
rea procesului de chimizare a pro
ducției, crearea unei zootehnii mo
derne, de înalt randament. Vom 
acționa perseverent pentru gospo
dărirea eficientă a bazei materiale 
și în primul rînd a fondului funciar
— inestimabilă avuție națională —
pentru sprijinirea eforturilor pe care 
le depune harnica noastră țărănime 
în yed<Sf^' ,6b'tih'erîI'de roade t£t mÂi 
bogate ’dlh’' pămințul mănos aT'pii- 
trieiigpi .? "■.■>. ■' - - .■ ■

înfăptuirea programelor noastre de 
investiții, bazate pe repartizarea unei 
părți însemnate din venitul național 
pentru fondul național de dezvoltare 
economico-socială, impune întărirea 
răspunderii guvernului, ministerelor, 
centralelor și consiliilor populare 
pentru folosirea cu maximă eficiență 
a resurselor materiale și financiare 
alocate în acest scop. Se vor între
prinde acțiuni ferme pentru funda
mentarea temeinică a tuturor deci
ziilor de investiții, pregătirea docu
mentațiilor și asigurarea din timp a 
utilajelor, organizarea mai bună a 
execuției lucrărilor de construcții- 
montaj și a probelor tehnologice, 
formarea cadrelor necesare, în vede
rea intrării la termen In funcțiune a 
noilor obiective și realizării cit mai 
rapide a nivelurilor proiectate de pro
ducție, productivitate, costuri și ren
tabilitate.

în concordanță cu cerința obiectivă 
a participării mai active a României 
la viața economică internațională, 
vom urmări perseverent lărgirea 
schimburilor comerciale și a coope
rării în producție cu celelalte state 
ale lumii. Este necesar să oferim la 
export mărfuri cit rriai bune și com
petitive, să imprimăm mai multă 
responsabilitate, operativitate și spi
rit de inițiativă în activitatea unită
ților cu atribuții în acest domeniu, 
să facem din comerțul exterior o 
pîrghie tot mai puternică de creștere 
a venitului national.

Pe baza definirii rolului științei 
ca importantă forță motrice a socie
tății contemporane, secretarul gene
ral al partidului a trasat sarcina de 
a face din cincinalul următor „un 
cincinal al revoluției tehnico-științi- 
fice". Este o perspectivă care ne obli
gă să acționăm stăruitor pentru a 
concentra întregul nostru potențial 
științific șt tehnologic, spiritul crea
tor și gîndirea originală a valoroșilor 
noștri cercetători și oameni de știin
ță spre obiectivele esențiale ale pro
gresului economic, pentru a asigura 
masiva penetrație a științei în indus
trie, agricultură și în alte sectoare 
ale producției materiale, în întreaga 
activitate socială.

Guvernul Republicii Socialiste 
România apreciază ca una din prin
cipalele sale îndatoriri să acționeze 
cu mai multă fermitate pentru îm
bunătățirea substanțială a parame
trilor calitativi ai activității econo
mice. pentru mărirea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, gospodărirea eficientă a 
fondurilor materiale și bănești, creș
terea rentabilității, întărirea ordinii, 
a disciplinei de plan și a regimului 
sever de economii în toate unitățile
— factori decisivi ai sporirii conti
nue a venitului național și ridicării 
necontenite a bunăstării poporului.

Pentru înfăptuirea consecventă a 
politicii partidului de creștere a bu
năstării întregului popor. Consiliul 
de Miniștri se va preocupa îndea
proape de îmbunătățirea aprovizionă
rii și serviciilor către populație, întă
rirea puterii de cumpărarea monedei, 
extinderea construcțiilor de locuințe, 
perfecționarea învătămîntului și a 
ocrotirii sănătății, dezvoltarea și mo
dernizarea orașelor și satelor, astfel 
îneît toti cetățenii să se bucure din 
plin de roadele civilizației socialiste, 
să asigurăm afirmarea plenară a per-

La încheierea ședinței, președintei*  
Marii Adunări Naționale a anunț it 
că, întrucît la Biroul M.A.N. urmea
ză să fie primite unele proiecte de 
legi, care vor fi supuse spre exami
nare si avizare comisiilor permanen
te de specialitate, sesiunea rămîne 
deschisă, reluarea lucrărilor în ședin
ță plenară urmînd a fi comunicată 
din timp.

sonalității creatoare a fiecăruia, în 
spiritul nobilelor principii ale urna 
nismului socialist.

Onorată Mare Adunare Nation;
Angajat ferm, cu toate forțele ss 

în realizarea operei de edificare 
noii orinduiri, poporul român es 
vital interesat în adîncirea procesu 
Iui de destindere și consolidare i 
păcii în lume. România acționează 
perseverent pentru promovarea unui 
climat de colaborare si cooperare în
tre popoare, pentru democratizarea 
relațiilor interstatale si instaurarea 
unei noi ordini economice si politi
ce mondiale, pentru abordarea con
structivă și reglementarea pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor pro
blemelor vieții internaționale In con
formitate cu cerințele progresului în
tregii umanități.

în înfăptuirea acestei politici, gu
vernul va acționa, sub conducerea 
partidului,, pentru adîncirea colabo
rării multilaterale -cu țările membre 
ale C.A.E.R.,. cu. tpate țările socia
liste,cu.' țările irv’cuțs ’ de dezvolta
re, cu celelalte state ale lumii. Vom 
promova neabătut pe arena interna
țională principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne șl a- 
vantajului reciproc, renunțării la for
ță sau la amenințarea cu forța — 
principii cardinale ale justiției in
ternaționale, care corespund atît in
tereselor fundamentale ale României, 
cît și cauzei generale a păcii și pro
gresului. întăririi încrederii si coope
rării între popoare.

Această politică principială, dina
mică și realistă, al cărei strălucit 
inițiator și promotor este secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cunoaște o afir
mare tot mai puternică pe plan in
ternațional, sporind prestigiul Româ
niei în rindul tuturor popoarelor lu
mii care militează pentru dezvolta
rea economico-socială, liberă si suve
rană.

Onorată Mare Adunare Națională,
în munca sa de mare răspundere, 

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin 
pentru organizarea și desfășurarea 
activității executive. Consiliul de 
Miniștri va acționa neabătut sub 
controlul partidului, al Marii Adu
nări Naționale, al președintelui re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
(Aplauze).

Obiectivele mari care stau înain
tea tării noastre cer Consiliului de 
Miniștri, tuturor membrilor guver
nului să-și perfecționeze stilul »1 
metodele de muncă, să promoveze 
consecvent munca colectivă, să ri
dice calitatea deciziilor printr-o 
strictă fundamentare științifică, să 
întărească controlul asupra activității 
ministerelor, centralelor și comitete
lor executive ale consiliilor populare, 
în spiritul responsabilității comu
niste. vom asigura creșterea exigen
tei în întreaga noastră activitate, 
generalizînd rezultatele pozitive, ma- 
nifestînd intransigentă și fermitate 
fată de orice lipsuri și neajunsuri. 
Ne vom preocupa sistematic de per
fecționarea continuă a gestiunii e- 
conomice și de îmbunătățirea hotă
râtă a activității la toate nivelurile 
administrației de stat, de la organele 
centrale și pină la unitățile de bază.

Mult stimate tovarășe președinte 
al republicii.

Stimați tovarăși deputați
Si deputate.

Cu prilejul acestei învestituri vă 
rog să-mi îngăduiți ca. în numele 
guvernului si al meu personal, să 
exprim angajamentul de a face totul 
pentru a aduce la îndeplinire im
portantele sarcini încredințate și a 
răspunde astfel cu cinste încrederii 
acordate.

Asigurăm pe Dresedintele repu
blicii. pe membrii Marii Adunări 
Naționale și. prin dumneavoastră. în
tregul popor că vom depune toate 
eforturile si vom consacra întreaga 
noastră energie și capacitate de 
muncă înfăptuirii Programului par
tidului. pentru prosperitatea și înflo
rirea României socialiste. pentru 
accelerarea progresului multilateral 
al patriei, pentru cea mai nobilă 
cauză a fiecărui comunist și patriot 
— fericirea poporului ! •
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DECRET
REZIDENȚIAL

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează :

Articolul 1. — Pentru rezultatele deosebite obținute 
în anul 1974 în îndeplinirea si depășirea sarcinilor de 
plan si a angajamentelor asumate, pentru ocuparea 
locurilor I. II și III în întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid în industrie, construcții, transpor
turi si circulația mărfurilor si pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea economiei în ansamblu, se conferă :

— „Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, Organiza
ției de partid a județului Constanta ;

— „Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II. Or
ganizației de partid a municipiului București si Orga
nizației de partid a județului Galați :

— Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa a IlI-a, pentru locul III, Organizației de partid 
a județului Hunedoara.

Pentru ocuparea locurilor IV, V și VI se acordă 
Diploma de onoare :

— Organizației de partid a județului Cluj, pentru 
tocul IV ;

— Organizației de partid a județului Prahova si Or
ganizației de partid a județului Alba, pentru locul V ;

— Organizației de'partid a județului Maramureș, 
pentru locul VJ.

Articolul 2. — Pentru rezultatele deosebite obținute 
în anul 1974 în îndeplinirea si depășirea sarcinilor de 
plan la principalii indicatori din agricultură, pentru 
ocuparea locurilor I. II si III în întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid în acest domeniu, se 
conferă :

— „Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, Organi
zației de partid a județului Bacău :

— „Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II, Or- 
tanizatiei de partid a județului Timiș :

— „Ordinul Muncii" clasa a IH-a, pentru locul III, 
rganizatiei de partid a județului Suceava si Organi- 
tiei de partid a județului Brăila.
Pentru ocuparea locurilor IV, V și VI se acordă 
iploma de onoare :
— Organizației de partid a județului Iași, pentru to

iul IV ;
— Organizației de partid a județului Dîmbovița, pen

tru locul V ;
— Organizației de partid a județului Botoșani șl 

Organizației de partid a județului Ilfov, pentru lo
cul VI.

Articolul 3. — Pentru rezultatele deosebite obținute 
în anul 1974 în îndeplinirea sarcinilor de plan si de
pășirea angajamentelor asumate în sectorul economiei 
locale, pentru ocuparea locurilor I. II si III in între
cerea dintre consiliile populare județene, se conferă :

— Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I, pentru locul I. Consiliului popular al județului 
Maramureș ;

— „Ordinul Muncii" clasa a H-a, pentru locul II, 
Consiliului popular al județului Vrancea ;

— „Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III. 
Consiliului popular al județului Argeș.

Pentru ocuparea locurilor IV, V și VI se acorda 
Diploma de onoâre t

— Consiliului tiobulăV ‘ăl județului Suceava si Consi
liului popular ăl județului Bihor, pentru locul IV ;

— Consiliului popular al județului Neamț, pentru 
locul V ;

— Consiliului popular al județului Iași și Consiliu
lui popular al județului Constanta, pentru locul VI.

Articolul 4. — Pentru rezultatele deosebite obținute 
în anul 1974 și pentru ocuparea locurilor I. II și III 
în întrecerea dintre întreprinderile industriale, de 
construcții, din agricultura de stat Si silvicultură, trans
porturi și telecomunicații, circulația mărfurilor, gos
podăria comunală și institutele de cercetare-proiecta- 
re, se conferă titluri de onoare și ordine, după cum 
urmează :

A. INDUSTRIE
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia de 

aur „Secera și Ciocanul", pentru locul I, Combinatu
lui siderurgic Hunedoara, care a mai ocupat acest loc 
in întrecerile din anii 1971—1973, fiind distins de trei 
ori cu „Ordinul Muncii" clasa I.

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii „Electrocentrale" București ;
— Exploatării miniere „Vulcan" ;
— Combinatului siderurgic Galati 1
— întreprinderii „23 August" București ;
— întreprinderii „Automatica" București ;
— Combinatului chimic Craiova ;
— întreprinderii forestiere de exploatare si trans

port Pitești ;
— întreprinderii textile „Oltul" Sfintu-Gheorghe ;
—- întreprinderii mecanice de material rulant „Gri*  

vița roșie" București.

• Teatrul National București (sa
la mică) : Travesti — 19,30.
« Filarmonica ..George Enescu44 
(sala mică a Palatului Republi
cii Socialiste România) : Ciclul 
J. S. Back — muzicianul poet ; 
recital de clavecin : Nicolae Li- 
caret — 20
o Opera Română : Lacul lebede
lor (cu participarea balerinei Li
liana Cosi — Italia) — 19.
o Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19.30.
• Teatru! de comedie : Nicnic
— 19.30.
• Teatru! „Lucia Sturd2a Bu- 
landj'a" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul Iul Rameau

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II : .
— întreprinderii de rețele electrice Pitești ;
— Schelei de extracție Timișoara ;
— întreprinderii „Carbochim" Cluj-Napoca ;
— întreprinderii mecanice Timișoara ;
— întreprinderii „Optica română" București :
— Combinatului de articole tehnice din cauciuc Ji

lava ;
— Combinatului de celuloză si hîrtie Călărași 1
— întreprinderii de tricotaje Brașov ;
— întreprinderii de reparații auto „Grivița" Bucu

rești ;
— întreprinderii de industrializare a laptelui „Pra

hova" ;
— întreprinderii județene de industrie locală Ma

ramureș.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— întreprinderii „Energoreparații" București ;
— Exploatării miniere „Ilba", județul Maramureș ;
— întreprinderii de alumină Oradea ;
— întreprinderii „Automecanica" Mediaș :
— întreprinderii „Electromureș" Tg. Mureș ;
— întreprinderii de produse ceramice Jimbolia ;

— Combinatului pentru lianți și azbociment Tg. Jiu ;
— întreprinderii de articole de sticlărie București ;
— întreprinderii de confecții și tricotaje București ;
— întreprinderii de țigarete București ;
— întreprinderii poligrafice Bacău ;
— Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești 

Maramureș.
B. CONSTRUCȚII

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, Trustului 
de construcții industriale — municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— Trustului de construcții pentru economia forestie

ră și materiale de construcții Brașov ;
— Trustului de construcții Cluj.
„Ordinul Muncii" Clasa a III-a, pentru locul III :
— Trustului de montaj utilaj chimic București ;
— întreprinderii de construcții industriale și moh- 

taje Brașov.
C. AGRICULTURA DE STAT ȘI SILVICULTURA

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, întreprin
derii de stat pentru creșterea și îngrășareâ porcilor —
1.5. C.I.P.-Beregsău Mare, județul Timiș.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Scorni- 

cești. județul Olt :
— Inspectoratului silvic Bacău.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— întreprinderii agricole de stat „Pomicola" Băicoi, 

județul Prahova ț
— Institutului de cercetări pentru cereale si plante 

tehnice Funduiea.
D. TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, întreprin
derii de transporturi auto Cluj-Napoca

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II. Co
mandamentului flotei maritime „Navrom" Constanta.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— Reviziei de vagoane București-Grivita :
—- Direcției județene de postă și telecomunicații Pi

tești.
E. CIRCULAȚIA MĂRFURILOR

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii de comerț exterior „Metalimport- 

export" București :
— întreprinderii comerciale de stat „Romarta" Bucu

rești.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II. Ofi

ciului national de turism „Carpati" Brașov.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— întreprinderii comerciale de stat pentru produse

alimentare Satu-Mare .<>.<; v -- A
— întreprinderii economice- județene a cooperației de

consum Maramureș.-. .. „
F. GOSPODĂRIA COMUNALĂ

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II, în
treprinderii de transport București.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a. pentru locul III, în
treprinderii județene de gospodărie comunală si loca- 
tivă Bihor.

G. INSTITUTE DE CERCETARE
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" si medalia de 

aur „Secera si Ciocanul", pentru locul I, Institutului 
de cercetări chimice — ICECHIM-București. care_ a 
mai ocupat acest loc in întrecerile din anii 1969—1973, 
fiind distins de 4 ori cu „Ordinul Muncii" clasa I și 
o dată cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a II-a. pentru lo
cul II :

— Institutului de fizică atomică — I.F.A.-Măgurele :
— Institutului de cercetări pentru industria electro

tehnică — I.C.P.E.-București.
Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a. pentru lo

cul III, Institutului de cercetări și proiectări tehnolo
gice în transporturi — I.C.P.T.T.-București.
H. INSTITUTE DE CERCETARE ȘI PROIECTARE

TEHNOLOGICA
Ordinul „Meritul Științific" clasa I, pentru locul I, 

Institutului -de cercetări și proiectări pentru echipa
mente termoenergetice — I.C.P.E.T.-București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a II-a, pentru lo
cul II, Institutului de cercetări si proiectări pentru 
minereuri si metalurgie neferoasă — I.C.P.M.M.N.- 
Baia Mare.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a, pentru lo
cul III. Institutului de cercetări și proiectări tehnolo
gice pentru rafinării si instalații petrochimice —
I. C.P.R.P.-Ploiești.

I. INSTITUTE DE PROIECTARE
ALE MINISTERELOR

„Ordinul Muncii" clasa I. pentru locul I, Institutului 
de studii si proiectări pentru îmbunătățiri funciare —
1.5. P.I.F.-București.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II, Insti
tutului de proiectări transporturi auto, navale si aerie
ne — I.P.T.A.N.A.-București.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III. In
stitutului de proiectare uzine chimice — I.P.U.C.-Bucu- 
resti.

J. INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE CONSILIILOR POPULARE

„Ordinul Muncii" clasa I. pentru locul I, Institutului 
de proiectare „Proiect" București.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II. Insti
tutului județean de proiectare Timiș.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III. In
stitutului județean de cercetare și proiectare Cluj.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae CeaușeScu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a inmînat, marți la 
amiază, la Palatul Marii Adunări 
Naționale, înalte distincții unor orga
nizații județene de partid, consilii 
populare județene, întreprinderi și 
institute de cercetare-proiectare, pen
tru rezultate deosebite obținute în 
anul 1974 in îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă.

La această solemnitate consacrată 
cinstirii muncii harnice, tenace, plină 
de abnegație și dărUire, materiali
zată în realizări remarcabile, au par
ticipat tovarășii .Manea Mănescu,' 
Elena Ceaușescu, Emil Bobu1, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petră Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Până, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trdfin, Iosif 
Uglar, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, 

în sală se aflau membrii supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, deputății și invitații la 
prima sesiune a ceiei de-a VlI-a le
gislaturi a Marii Adunări Naționale.

Toți cei prezenți și-au reafirmat 
profunda bucurie și mlndrle patrio
tică pentru realegerea secretarului 
generai al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca președinte al Republicii Socialista 
România.

Cinstirea fruntașilor în muncă este 
in fapt cinstirea clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, care, strins uniți în ju
rul partidului și al secretarului său 
general, traduc in mod exemplar în 
faptă politica partidului de dezvol
tare rapidă Și multilaterală â țării, 
de înflorire continuă a patriei socia
liste, de ridicare a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor.

înaltele distincții conferite prin De
cret Prezidențial exprimă deosebita 
apreciere pe care partidul și statul 
nostru 6 acordă activității însuflețite, 
creatoare, depuse de colectivele pre
miate, de întreaga națiune, pehtfu 
îndeplinirea actualului cincinal îna
inte de termen, pentru înfăptuirea 
istoricelor hotăfîti ale Congresului 
al XI-lea, a mărețului Program de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Tovarășul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, a dat 
citire Decretului Prezidențial.

Titlul de „Erou al Muncii Socia
liste" și Medalia de aur „Secera și 
Ciocanul" vin să încuhuneze, în chip 
strălucit, rezultatele de seâmă obți
nute de două prestigioase colective : 
Institutul de cercetări chimice- 
ICECHIM din București — caro 
a mai ocupat consecutiv locul I în 
întrecerile din anii 1969—1973, fiind 
distins de patru ori cu „Ordinul Mun
cii" clasa I si o dată cu ordinul 
„SteaUa Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I — șl Combinatul side
rurgic Hunedoara, care s-a mai aflat 

. consecutiv pe- locul I în întrecerile 
<,din ;anii 1971—1973 și a . fost distins 
de trei ori Cu „Ordinul Muncii" 
clash I.

în aplauzele entuziaste ale celor 
prezenți, președintele Republicii So
cialiste România a inmînat aceste 
înalte distincții tovarășei acad. dr. 
ing. Elena Ceaușescu, directorul ge
neral al Institutului central de cer
cetări chimice și director al ICECHlM, 
și tovarășului Costache Trotuș. direc
torul Combinatului siderurgic Hune
doara.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a în- 
minat, în același cadru sărbătoresc, 
ordine și diplome de onoare repre
zentanților celorlalte colective dis
tinse.

Luind euvîntul, tovarășul Vasile 
Vilcu, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., a 
spus :

Sint convins că, în aceste momente 
de o deosebită însemnătate, exprim 
pe deplin acordul și entuziasmul tu
turor muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din industria județului 
Constanta pentru „Ordinul Muncii" 
clasa I pe care-1 primim în cadrul 
întrecerii organizate pe țară în anul 
1974.

Sîntem bucuroși că avem deosebita 
cinste de a ni se înmîna pentru a 
doua oară această înaltă distincție.

Fără îndoială că rezultatele obți
nute se datoresc abnegației și dărui
rii cu care oamenii muncii din jude
țul nostru luptă pentru traducerea 
în viată a vastului program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în același timp doresc să vă în
credințez pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toate succesele obținute în jude
țul nostru sint indisolubil legate de 
indicațiile și recomandările, de aju
torul neprecupețit pe care 1-ati a- 
cordat organizației noastre județene 
de partid.

De aceea, vă rog să-ml permiteți 
să folosesc și acest prilej pentru a 
vă transmite cele mai calde mulțu
miri, înalta noastră stimă, profundul 
nostru respect pentru grija cu care 
îndrumați întreaga noastră activi
tate.

în acest an ne stau în față sarcini 
de o deosebită însemnătate. Așa cum 
ne-am angajat, vom da în exploatare 
primele mineraliere de 55 000 tone, 
unul la 1 Mai și altul la 23 August. 
De asemenea, am trecut la construi
rea noului port șl a șantierului na
val de la Mangalia; avem de 
realizat un bogat program de 
obiective economice pe care sîntem 
hotărîți să-1 adăugăm succeselor din 
anii trecuți, pentru a realiza astfel 
sarcinile actualului cincinal înainte 
de termen.

Pentru1 anii 1976—1980 avem, de 
asemenea, un program vast de inves
tiții. Sîntem hotărîți ca, mobilizînd 
toți oamenii muncii in frunte cu co

muniștii, să dăm viață istoricelor ho- 
tăriri ale celui de-al XI-lea Congres 
al partidului.

în euvîntul său, tovarășul Gheor
ghe Roșu, prim-secretar al Comite*  
tului județean Bacău al P.C.R., a 
exprimat marea satisfacție a locui
torilor județului Bacău pentru reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România.

în continuare, el a spus : Aduc 
cele mai călduroase mulțumiri con
ducerii partidului 'și statului nostru, 
dumneavoastră personal, mult iubi
te tovarășe Ceaușescu, din partea 
tuturor lucrătorilor din agricultura 
județului Bacău, pentru înalta dis
tincție acordată muncitorilor, ingine
rilor, tehnicienilor din acest sector 
de activitate.

Trebuie să spun deschis la aceas
tă înaltă tribună că dacă s-a schim- 
bșt fața agriculturii județului, dacă 
acum se poate vorbi de recolte, îna
inte de nevisat pe aceste meleaguri, 
aceste minuni săvîrșite de mîna o- 
mului se datoresc aplicării cu con
secventă în viață a politicii parti
dului nostru de dezvoltare a tuturor 
sectoarelor economiei și deci și a a- 
griculturii.

întreprinderile agricole de Stat au 
devenit unități mari producătoare de 
lapte și carne — unități model pen
tru întreaga agricultură a județului.

Muncitorii din agricultura județu
lui, mai ales cei din unitățile vizi
tate de dumneavoastră, muit stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, s-âu 
străduit să aplice întocmai prețioa
sele dumneavoastră indicații. Ferma 
nr. 1 a I.A.S. Sascut a atins o pro
ducție de 5 000 litri lapte pe cap de 
vacă Ia cele 600 vaci ce le deține. 
Și întreprinderea de creștere a por
cilor de la N. Bălcescu a dat anul 
trecut 900 tone carne peste plan.

Solemnitatea
de la Marea Adunare

Națională
Dar rog să nu se creadă că la noi 

lucrurile merg peste tot bine. Mai 
avem încă destule de făcut în agri
cultură. Cooperative cu aceleași con
diții obțin recolte cu totul . diferite,, 
în zootehnia cooperatistă, deși se re
marcă o creștere a producției de lap
te și carne, .producțiile medii obți
nute sint departe de a ne mulțumi. 
Avem încă neajunsuri în folosirea 
economică rațională a pămîntului, in 
îngrijirea la timp și de calitate a 
culturilor.

Decernarea înaltei distincții mun
citorilor din agricultura județului 
constituie o mare obligație si un în
demn de a lupta cu hotărîre pentru 
lichidarea lipsurilor, de a face totul 
ca agricultura cooperatistă să se ri
dice Ia nivelul atins astăzi de agri
cultura de stat din județ, iar agricul
tura de stat să cunoască noi succese.

Ne angajăm in fata Marii Adunări 
Naționale. în fata conducerii parti
dului și statului, a dumneavoastră, 
iubite tovarășe Ceaușescu, că vom 
aplica neabătut în practică hotăririle 
Congresului al XI-lea al partidului 
referitoare la dezvoltarea agriculturii, 
prețioasele dumneavoastră indicații, 
că vom face totul pentru ca agricul
tura județului să meargă mereu îna
inte. să obținem recolte bogate la 
toate culturile, producții tot mai mari 
în sectorul zootehnic și în sectoarele 
pomicol și viticol.

în viitor, sigur, am vrea să fim. 
tot pe locul intîi. Mi se pare însă că 
mai important este să mergem tot 
înainte, să obținem noi succese, chiar 
în condițiile cînd alții cu rezultate 
mai bune ne vor întrece. Astfel vom 
aduce cu toții o contribuție tot mai 
mare Ia înflorirea scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă România.

A luat apoi euvîntul tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Maramureș al 
P.C.R.. care a spus : Am urcat la 
această înaltă tribună cu sentimente 
de stimă și emoție. E firesc, cred, să 
fie așa, cînd rezultatele muncii noas
tre sint atit de mult prețuite și răs
plătite prin înaltele distincții confe
rite astăzi de președintele Republicii 
Socialiste România județului Mara
mureș și unui număr de 5 unități 
economice din județ.

Maramureșenii, comuniști sau ne- 
comuniști. dar cu toții militant! activi 
si neobositi pentru realizarea Pro
gramului elaborat de Congresul , al 
XI-lea al Partidului Comunist Român, 
adresează călduroase mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru a- 
ceste înalte aprecieri.

Sîntem conștienti de faptul, că la 
baza realizărilor si succeselor noastre 
stă vibranta chemare a secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân de a realiza cincinalul înainte 
de termen. Stă. nu doar îndemnul, 
ci si sarcina pusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in fața noastră de 
a examina critic si cu răspundere, de 
fiecare dată si in fiecare comparti
ment. activitatea si rezultatele mun
cii noastre, de a mobiliza întregul 
activ de partid si de stat, toti oa
menii muncii, la îndeplinirea pla
nului.

Dună ce a exprimat mulțumiri mi
nisterelor. organizațiilor economice și 
obștești centrale pentru ajutorul dat 
în tot cursul anului 1974, vorbitorul 
a spus : Ne găsim în ultimul an al 
cincinalului 1971—1975. Țara întreagă 
se află mobilizată pentru înfăptuirea 
planului cincinal înainte de termen.

Vă raportez, tovarășe secretar ge
neral al Partidului Comunist Român 
si președinte al Republicii Socialiste 
România, că si noi. maramureșenii, 
sîntem organic angrenați în efortu
rile întregului popor și că avem de 
pe acum înfăptuiri care ne dau cer
titudinea că sîntem foarte aproape 
de posibilitatea îndeplinirii planului 
producției industriale în patru ani 
si jumătate. Comitetul județean al 
Partidului Comunist Român Si Con
siliul popular județean Maramureș 
își consacră în prezent eforturile și 
preocupările pentru îndeplinirea sar
cinilor curente si mai ales pentru 
pregătirea condițiilor sub toate as
pectele în vederea realizării sarcini
lor mult sporite în cincinalul 1976— 
1980.

Prilejul e minunat si satisfacția 
maramureșenilor nemărginită de a vă 
puteă adresa. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, calde felicitări pentru 
reînvestirea dumneavoastră, fiu de
votat al României socialiste. In func
ția cea mai înaltă si de răspundere 
în statul nostru, de președinte al Re
publicii Socialiste România.

Așa cum dumneavoastră atl jurat 
credință nemărginită patriei si po
porului român vă asigur că toti ma
ramureșenii vor jura, în conformita
te cu legea, deplină credință și vor 
milita, după exemplul dumneavoas
tră, pentru binele si înflorirea con
tinuă a României socialiste.

Tovarășul Alexandru Roșu, ditec- 
torul uzinei „23 AugUst" din Capita
lă. a spus : în urmă cu un 
an. dumneavoastră, tovarășe Nicolae

Ceaușeseu. ne-ati atras atenția că 
puternicul nostru colectiv poate si 
trebuie să muncească măi bine. Am 
făcut din indicațiile dumneavoastră 
pn tel suprem al, muncii noastre pe 
anul care a trecut, (

Astăzi, ne exprimăm bucuria că 
- am reușit să ne ridicăm mai aproape 
de nivelul sarcinilor trasate de con
ducerea partidului și statului nostru, 
de dumneavoastră personal, tovarășe- 
Nicolae Ceaușescu, în anul jubiliar 
1974, să cinstim astfel alegerea dum
neavoastră ca deputat pe platforma 
industrială „23 August" și realegerea 
ca președinte al republicii.

Față de prevederile inițiale ale 
cincinalului, am realizat în primii 
patru ani un volum suplimentar de 
peste 730 milioane, avind astăzi un 
avans de peste patru luni, în paralel 
cu o diversificare rapidă a produc
ției.

Organizația noastră de partid apre
ciază că este locul și timpul să mul
țumim din inimă celor peste 500 în
treprinderi și Unități economice cu 
care colaborăm pentru ajutorul pe 
care ni l-au dat. Facem acest lucru 
nu pentru întregirea momentului 
festiv, ci convinși fiind că nici o în
treprindere nu poate să-și realizeze 
sarcinile fără sprijinul prompt al 
colaboratorilor săi.

Doresc să aduc la cunoștința Marii 
Adunări Naționale și cu această oca
zie că sîntem conștienți de lipsurile 
manifestate în 1974. Cunoaștem greu
tățile pe care le-am creat unor uni
tăți socialiste și ne angajăm să eli
minăm aceste deficiențe.

Mobilizați de înaltele distincții pri
mite. asigurăm conducerea de partid 
și de stat, pe dumneavoastră perso
nal, tovarășe secretar general, că șl 
in acest an, printr-o muncă neobo
sită și o angajare plenară, sub con
ducerea organizației de partid, între
gul nostru colectiv se va strădui să 
contribuie din plin la efortul comun 
al întregului popor pentru traduce
rea în viață a Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Vă rog să-mi permiteți — a spus 
tovarășa Szabo Irina, secretară a Co
mitetului de partid al Întreprinderii 
„Oltul" din orașul Sfîntu-Gheorghe, 
județul Covasna — ca în aceste 
momente solemne în care întreaga 
țară salută cu bucurie reînvestirea 
dumneavoastră în cea mai înaltă 
funcție de stat, președinte al Repu
blicii Socialiste România, expresie a 
voinței întregii națiuni, în numele 
celor 2 500 de muncitori, tehnicieni 
și ingineri ai colectivului nostru să 
exprim conducerii partidului și sta
tului, personal Iubitului secretar ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cele mal calde mulțumiri 
pentru înalta distincție acordată, 
apreciere a muncii pe care o depu
nem pentru transpunerea în viață a 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea spre comunism.

Această înaltă apreciere va consti
tui pentru oamenii muncii din intre- 

prinderea noastră, români șl ma
ghiari, un puternic stimulent de a ne 
îmbunătăți permanent activitatea, 
de a ridica pe noi trepte rodnicia 
muncii colectivului, fiind convinși că 
numai astfel ne facem datoria fată 
de partid, patrie și popor,

Sîntem ferm hotărîți de â ne res
pecta angajamentul de a pune supli
mentar in circuitul economic, în ac
tualul cincinal, produse în va
loare de peste 130 milioane lei, să 
diversificăm produsele de calitate 
Superioară, așa Cum ne-ăți indicat 
dumneavoastră, să acționăm cu toată 
priceperea și dăruirea pentru apli
carea in Viață a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, pentru înflo
rirea patriei noastre socialiste.

Secretarul organizației de partid a 
Institutului de cercetări chimice — 
ICECHlM din București, tovarășul 
Virgil Ciobanii, a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele organizației de partid, al tu
turor lucrătorilor din Institutul de 
cercetări chimice, să vă exprimăm 
profundele noastre sentimente de 
gratitudine, pentru înalta distincție 
acordată institutului nostru — titlul 
de „EroU al Muncii Socialiste".

Totodată, ne exprimăm întreaga 
noastră recunoștință pentru grija 
deosebită acordată activității de cer
cetare, de către conducerea partidu
lui nostru, de către dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar general. 
Indicațiile și îndemnurile dumnea
voastră, date cu prilejul vizitelor de 
lucru în institutul nostru, constituie 
un puternic imbold pentru perfecțio
narea activității de cercetare, pentru, 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
muncii noastre.

Vă raportăm șl cu prilejul acestui 
emoționant moment din viata co
lectivului nostru că angajamentele 
asumate pe anul 1974 au fost realiza
te Și depășite, prin punerea în func
țiune a 10 obiective Industriale cu o 
valoare de producție de 455 milioane 
lei anual, încheierea cercetărilor 
pentru proiectarea a 10 instalații in
dustriale a căror valoare a produc
ției anuale )a atingerea capacității 
va fi de 1 miliard 32(5 milioane lei, 
âtabilirea tehnologiilor de fabricație 
pehtrtl 30 de noi produse, care vor 
duce la obținerea unei producții in 
valoare de 843 milioane lei anual.

Mobilizați de hotăririle istorice 
ale celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului, ne-am axat întreaga 
noastră activitate de cercetare pe 
asigurarea cu tehnologii a pla
nului de dezvoltare a industriei chi
mice pe perioada 1976—1980.

în același timp, o preocupare deo- 
sebit.ă a lucrătorilor institutului nos
tru va fi activitatea efectivă pe in
stalațiile existente, pentru realizarea 
și îmbunătățirea parametrilor proiec
tați, diversificarea sortimentelor, re
ducerea consumurilor specifice de 
materii prime și energie.

Exprimindu-ne marea noastră 
bucurie pentru realegerea dumnea
voastră în înalta funcție de președin
te al Republicii Socialiste România, 
ne manifestăm încă o dată recunoș
tința noastră fierbinte față de con
ducerea partidului și statului, fată de 
dumneavoastră personal, și vă asigu
răm, iubite tovarășe secretar general, 
că lucrătorii din Institutul de cer
cetări chimice nu vor precupeți ni
mic șl vor face totul pentru realiza
rea sarcinilor trasate cercetării știin
țifice de Congresul al XI-lea, pentru 
ridicarea științei chimice românești, 
pentru dezvoltarea economiei noas
tre naționale, pentru edificarea so
cialismului și comunismului pe pă- 
mintul României.

Adresîndu-se secretarului general 
al partidului, deputaților Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Costache 
Trotuș, director al Combinatului si
derurgic Hunedoara, a spus : Trăim 
sub puternica impresie și nețărmu
rita bucurie a reinvestirii iubitului 
fiu al poporului român în înalta 
funcție de președinte al republicii și 
nu pot să nu profit de prilejul ce îl 
am de a vă transmite, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, din adincul ini
mii, în numele comuniștilor hune- 
doreni, al tuturor oamenilor muncii 
de pe aceste meleaguri, urările noas
tre de viață lungă, sănătate și putere 
de muncă, pentru binele și fericirea 
întregului nostru popor.

Vă rog să-mi îngăduiți, tovarășa 
președinte, să vă exprimăm căl
duroasele noastre mulțumiri, ale ce
lor peste 19 000 lucrători din combi
natul hunedorean, ale organizației de 
partid, pentru înalta distincție acor
dată, pentru prețuirea ce o dați și da 
această dată muncii și activității 
noastre.

Am început bine și acest ultim an 
al actualului cincinal ; vom încheia 
primul trimestru cu o depășire de 
16 000 tone oțel și 25 000 tone lami
nate, toti indicatorii tehnico-econo- 
mici și financiari vor fi realizați.

înalta cinste ce no-o faceți azi în 
sfatul țării ne va mobiliza și mai 
puternic. Promitem aici să ne con
centrăm în mai mare măsură întrea
ga capacitate și putere de muncă, să 
mobilizăm întregul potențial de care 
dispunem, pentru ca să transformăm 
combinatul hunedorean — așa cum 
ne-ați indicat — într-o unitate de 
elită, a calității și tehnicității in si
derurgie. Vom face totul pentru a ne 
situa in rîndul unităților fruntașe ale 
industriei României socialiste, pentru 
a ne susține, prin fapte, înaltele 
idealuri pentru care întîiul bărbat al 
țării, înconjurat cu dragoste de în
tregul popor, își consacră întreaga 
capacitate și putere de muncă.

Să ne trăiți ani mulți și fericiți, 
tovarășe Ceaușescu i

Primit cu vii și îndelungi ovații, 
a luat euvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. (Cuvîntarea se publică 
în pagina I).

Cuvîntarea, înaltă apreciere a mun
cii destoinice. însuflețitor îndemn 
spre noi și însemnate realizări in 
opera de edificare a socialismului, a 
fost subliniată in repetate rinduri 
cu puternice aplauze.

teatre
— 19,30, (sala din str. Alex Sa- 
hia) : Elisabeta I — 19,30.
e Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
• Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30. (sala 
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
a Teatrul satiric-muzical .»C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Uite, că nu 

, tac ! — 19.30.
• Teatrul de revistă $1 comedie 
„I. Vasilescu44 (sala din șoș. Ste
fan cel Mare 34) : La doi pași 
de București — 19,30, (sala din 
str. Eremia Grigorescu 24): La 
ora II și un sfert concert — 19,30.
@ Teatrul „Țăndărică* 4 (sala Vic
toria) : Ileana Slnzlana — 17. (sa
la Academiei) î De co a furat 
zmeul mingea — 10, Sir și elixir
— 17. >
@ Ansamblul artistic Rapsodia

cinema
• Sutjeska : PATRIA — 9.30; 12;
14.30î 17.15: 20.
q O noapte la castel : CENTRAL 
— 9,15: 11.30: 13,45; 16: 18.15: 20.30.
• Un bărbat fatal : CAPITOL -
0.15; 11.30; 1.3 45; 16: 18,15: 20.30
SALA PALATULUI - 17.30 (seria 
de bilete 5376) : 20.15 (seria de bi
lete 5377).
• Un milion pentru Jake : SCA
LA - 8,30: 11 : 13.30: 16; 18.30:
21. FESTIVAL - 9: 11.15: 13.30:
16: 18,30: 20,45. FAVORIT - 9.15: 
11,30; 13.45: 16; 18,15: 20,30.

română44 : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19,30.
a Circul de stat : Un șerif Ia... 
circ — 19,30.

• ștefan cel Mare — Vaslui 14751 
LUMINA — 9.30; 12,30; 16; 19, MO
ȘILOR"— 15.30: 19.
• Ochii Shivanei : LUCEAFĂRUL
— 8.30; 11,30; 14,30; 17.30; 20.30,
BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 14:
18.45: 19,30. CASA FILMULUI — 
10: 13; 16
e Actorul și sălbaticii : TIMPURI 
NOI — 9.30: 12,30; 16; 19, FLO- 
REASCA - 15,30; 19, FLACAHA
— 15.30; 19, CASA FILMULUI — 
19.
• Martorul trebuie să tacă : FE
ROVIAR — 9: 11.15; 13,30: 16;
18.15; 20,30, EXCELSIOR — 9;
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30. MO
DERN — 9; 11.15; 13.30; 16: 18.15;
20.15.
• Ulzana — căpetenia apașilor :
BUZEȘTI - 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20.30, Lira — 15.30; 18!
20.15.
• Scufundarea Japoniei : GRI- 
VIȚ'A — 9: 11,15: 13,30! 16; 18,151

20.30, FLAMURA — »; 11.15: 13,30; 
15.45: 18; 20.80.
A Al șaptelea cartuș : DOINA — 
11,15; 13,30; 17,30; 20.
O Program pentru copii : DOI
NA — 9.45: 16.
a Permisul de conducere t VIC
TORIA - 9.15; 11,30; 13.45; 16:
18,30: 20,45.
O Filip cel bun s BUCEGI — 15.45; 
18; 20,16, GIULEȘTI — 15,30; 18:
20.15, ARTA — 15,30: 17.45 ; 20.
a șapte mirese pentru șapte 
frați i melodia - 9: 11.15: 13,30; 
16: 18,13; 20,30, GLORIA — 9:
11,15; 13.30: 16; 18.15; 20.30.
a Ilustrate cu flori de ctmp : 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18; 20.15. 
VIITORUL — 15,30: 18; 20.
a Școală tinerilor căsătoriți : DA
CIA — 9; 11,15; 13.30: 16: 18.15:
20.30.
■ Muntele ascuns t COTROCENI 
— 14; 16; 18; 20, VOLGA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16: 18: 20.
a Pllngețl, chitare ! : AURORA

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
TOMIS — 9; 11,15: 13,30: 15,45;
18: 20,15.
a Indrăgostltil anului unu : UNI
REA - 16; 18; 20.
a Jerry traficantul t PACEA — 
15,30; 17,45; 20.
a Dragoste la 16 ani : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
a Luminile rampei : MIORIȚA — 
9.30: 12.30; 16: 19.
a Zidul : CRÎNGAȘI — 16: 18,15. 
a Zapata : POPULAR — 15,30; 18;
20,15.
a Au sosit călușeii : MUNCA — 
16.
a Haiducii : MUNCA — 18; 20. 
a Nemuritorii : COSMOS — 15,30; 
18: 20.15.
a Caut o nevastă : VITAN — 
14: 16; 18: 20.
a Răzbunarea lui Dani : RAHO
VA — 16: 18; 20.
a Un generai pentru victorie : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

t V
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba engleză.
0,00 TeleȘcoalâ.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
11,00 Roman-folteton: „Jane Eyre" 

(III).
11.30 Sugestii coregrafice.
12,05 Telex.
14.30 Fotbal : Turcia — România, 

(Transmisiune directă de la 
Istanbul).

16.15 Curs de limba germană.
16,45 Curs de limba franceză.
17.15 Telex.
17,20 Din lumea plantelor și ani

malelor.

17.30 Forum — emisiune soclal- 
polltlcă pentru tineret.

18.30 „Dacii" — fum documentar.
13,59 Familia.
19.20 1001 de ser! : Felix motanul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cadran economic mondial.
20.10 Teleclnemateca : ciclul „Do

sarele ecranului" — „Quel- 
mada" — o producție a stu
diourilor italiene. Regia : 
Gillo Pontecorvo.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copil : 
„Frumoasa din pădurea a- 
dormită".

20,23 Portativ ’75.
21,05 Reporter ’75.
21,25 Telex.
21.30 Seară de opera : „Nunta lui 

Figaro" de Mozart. (Partea 
a II-a a spectacolului).
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LEGE ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE 
CU POPORUL VIETNAMEZ

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

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1 — Membrii organelor de 
stat aiese. precum si personalul uni
tăților socialiste prevăzut in prezen
ța lege vor depune, la investirea lor 
în funcțiile care le sînt încredințate, 
un jurămînt de credință si devota

7^u " „..............................................................................................
Jur șa servesc cu devotament Republica Socialistă 

Romănia, poporul romăn, să pun întreaga mea capaci
tate de muncă în slujba înfăptuirii politicii interne și 
externe a partidului și sfatului, să aduc la îndeplinire, 
cu întreaga răspundere, atribuțiile care îmi sînt încre
dințate, să acționez neclintit pentru întărirea și dez
voltarea orînduirii noastre socialiste, pentru apărarea 
patriei, a suveranității, independenței și integrității țării.

Jur să respect Constituția Republicii Socialiste Romă- 
nla Șl Jefjile țării, să păstrez cu strictețe secretul de stat, 
să apăr proprietatea socialistă, să acționez potrivit prin
cipiilor democratismului socialist, aîe eticii și echității 
socialiste”.

Art. 4 — Jurămintul se depune 
oral.

După prestarea jurămîntului, tex
tul acestuia se semnează de către 
persoana care l-a depus.

Documentul cuprinzind textul ju
rămîntului se semnează, pentru ates
tare. de către persoana în fata căreia 
a fost depus. în cazul în care jură- 
mîntul se depune în fata unui organ 
colectiv, documentul se semnează 
pentru atestare de către persoana 
care prezidează lucrările acestui 
organ.

Art. 5 — Persoanele care, potrivit 
prevederilor legale, au obligația de 
a depune jurămintul, vor putea să 
exercite atribuțiile ce revin funcții
lor în care au fost alese sau numițe 
numai după depunerea jurămîntului.

CAPITOLUL II
Depunerea jurămîntului de 
către organele de stat alese 
Secțiunea I. Depunerea jură
mîntului de către membrii 
organelor supreme ale pu

terii de stat
Art. 6 — în ședința de constituire 

a Marii Adunări Naționale, după 
validare, deputății depun jurămîn- 
tuL

LEGE
pentru modificarea unor articole 
din Regulamentul de funcționare 

a Marii Adunări Naționale
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. I. — Articolele 21, 22, 23 șl 25 
din Regulamentul de funcționare a 
Marii Adunări Naționale se modifică 
și vor avea următorul cuprins :

1. „Art. 21. — Pentru pregătirea lu
crărilor sale, Marea Adunare Națio
nală alege, în prima sesiune a legis
laturii și pentru întreaga durată a 
acesteia,' următoarele comisii perma
nente :

— Comisia constituțională și juri
dică ;

— Comisia pentru industrie și ac
tivitatea economico-financiară ;

— Comisia pentru agricultură, sil
vicultură și gospodărirea apelor ;

— Comisia pentru învățămînt, 
știință și cultură ;

— Comisia pentru sănătate, mun
că, asigurări sociale și protecția me
diului ;

— 'Comisia pentru consiliile popu
lare 1 administrația de stat ;

— Comisia pentru problemele de 
apărare ;

LEGE
pentru modificarea unor articole din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției 

de locuințe, vinzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea 
de case de odihnă proprietate personală și Legea nr. 5/1973 privind administrarea

fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași
Marea Adunare Națională a Re

publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. I — Art. 35 din Legea nr. 
5/1973 se modifică și va avea urmă
torul cuprins :

„Art. 35 — Pentru persoanele în
cadrate cu contract de muncă sau 
pensionarii cu un venit mediu pe

ment fată de patrie si statul socia
list — Republica Socialistă România.

Art. 2 — Jurămintul constituie an
gajamentul solemn fată de stat si 
popor, al celor care îl depun, du a 
înfăptui politica partidului si statu
lui. de a îndeplini, cu întreaga răs
pundere, atribuțiile încredințate, de 
a apăra orinduirea socialistă, de a 
asigura înfăptuirea legalității și or
dinii de drept, socialiste.

Art. 3 — Jurămintul are următorul 
cuprins :

Deputății care nu au fost prezenți 
la ședința de constituire vor depune 
jurămintul într-o altă ședință a Ma
rii Adunări Naționale.

Deputății aleși prin alegeri parți
ale vor depune jurămintul îndată 
după validarea alegerii lor.

Art. 7 — Președintele Republicii 
Socialiste România’ depune în fata 
Marii Adunări Naționale jurămintul 
prevăzut de Constituție la art. 73.

Art. 8 — Vicepreședinții și ceilalți 
membri ai Consiliului de Stat depun 
jurămintul, după ce au fost aleși, in 
fața Marii Adunări Naționale.

Art. 9 — Documentele privind de
punerea jurămîntului de către mem
brii organelor prevăzute in art. 6—8 
se păstrează la Marea Adunare Na
țională.

Secțiunea II. Depunerea jură
mîntului de către membrii 
Consiliului de Miniștri, ai 
Tribunalului Suprem șl de 

către procurorul general
Art. 10 — Primul ministru și cei

lalți membri ai Consiliului de Mi
niștri, membrii Tribunalului Su
prem, precum și procurorul general 
depun iurămîntul. la învestirea lor 
in funcții. în fata președintelui Re
publicii Socialiste România.

— Comisia pentru politica externă 
și cooperarea economică internațio
nală".

2. „Art. 22. — Comisia constituțio
nala și juridică examinează consti
tuționalitatea legilor, a decretelor 
cuprinzind norme cu putere de lege 
și a hotărîrilor Consiliului de Mi
niștri și prezintă concluziile sale, 
după caz, Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Stat sau Consiliului 
de Miniștri.

în vederea pregătirii adoptării le
gilor, Comisia constituțională și ju
ridică examinează și dezbate, din în
sărcinarea Marii Adunări Naționale 
sau a Consiliului de Stat, potrivit 
art. 25, proiecte de legi, de decrete, 
de hotărîri sau de alte acte ce au 
fost prezentate spre adoptare aces
tor organe".

3. „Art. 23. — Comisiile perma
nente sînt alcătuite dintr-un număr 
impar de membri, între 19 și 35.

în Comisia constituțională și juri
dică pot fi aleși — fără a depăși o 
treime din numărul total al membri- 

membru de familie mai mare de 
1 500 lei lunar, care nu și-au con
struit sau cumpărat locuință proprie
tate personală în termenul prevăzut 
de lege, chiria calculată potrivit art. 
28—33 se majorează după cum ur
mează :

— cu 50 la sută pentru cazul în 
care retribuția, respectiv pensia, care

Art. 11 — Documentele privind de
punerea jurămîntului de către mem
brii organelor prevăzute la art. 10 se 
păstrează la Consiliul de Stat.
Secțiunea Ill. Depunerea ju
rămîntului de către membrii 
organelor locale de stat alese

Art. 12 — în ședința de constituire 
a consiliului popular, după validare, 
deputății depun jurămintul.

Deputății care nu au fost prezenți 
la ședința de constituire vor depune 
jurămintul într-o altă ședință a con
siliului popular.

Deputății aleși prin alegeri par
țiale vor depune jurămintul îndată 
după validarea alegerii lor.

Art. 13 — Membrii comitetelor sau 
ai birourilor executive, precum și 
membrii celorlalte organe de stat 
alese de către consiliile populare 
depun iurămîntul în fata consiliilor 
populare care i-au ales.

Art. 14 — Documentele privind de
punerea jurămîntului de către mem
brii consiliilor populare și ai orga
nelor alese de acestea se păstrează 
la consiliile populare respective.

CAPITOLUL III
Depunerea jurămîntului de 
către personalul unităților so

cialiste de stat
Art. 15 — Depunerea jurământului 

este obligatorie pentru următoarele 
categorii de personal al unităților so
cialiste de stat :

a) conducătorii organelor centrale 
de stat, care nu fac parte din Con
siliul de Miniștri, numiți prin decret 
prezidențial ;

b) persoanele numite în funcție 
prin hotărîre a Consiliului de Mi
niștri ;

c) personalul de conducere din 
toate unitățile socialiste de stat ;

d) personalul de execuție tehnic, 
economic, de altă specialitate și ad
ministrativ din toate unitățile so
cialiste de stat ;

el cadrele didactice din învățămîn- 
tul de toate gradele ;

f) cercetătorii științifici și proiec- 
tanții ;

g) personalul medical de speciali
tate :

h) personalul din organele siste
mului justiției, procuraturii, nota
riatului de stat și arbitrajului de 
stat ;

i) alte categorii de personal pre
văzute de lege.

Art. 16 — Depunerea jurămîntului 
de către conducătorii organelor cen

lor ce o compun — specialiști care 
nu sint deputați".

4. „Art. 25. — Comisiile perma
nente examinează și dezbat, din în
sărcinarea Marii Adunări Naționale 
sau a Consiliului de Stat, proiecte de 
legi, de.; dd’crete, de ho.țgrîrf rsâu'fde-a 
alte acte ce urmează a'‘fi adoptate, 
precum și orice alte probleme".

Art. II. — Articolul 9 alineatul 2 
va avea următorul cuprins :

„Comisia de validare se constituie 
alegind un președinte, doi vicepre
ședinți și un secretar".

LEGE
pentru modificarea articolului 53 

din Constituția Republicii Socialiste România
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Articol unic. — Articolul 53 
din Constituția Republicii Socialiste 
România se modifică și va avea ur
mătorul cuprins :

„Articolul 53. — în exercitarea 
controlului constituționalității legilor, 
precum și pentru pregătirea lucrări
lor privind adoptarea legilor, Marea 
Adunare Națională alege pe durata 
legislaturii o comisie constituțională 
și juridică.

în Comisia constituțională și juri
dică pot fi aleși — fără a depăși o

a constituit baza de calcul a chiriei 
este de pînă la 1 800 lei ; •

— cu 75 la sută pentru cazul în 
care retribuția, respectiv pensia, este 
de Ia 1 801 pină la 2 200 lei ;

— cu 100 la sută pentru cazul in 
care retribuția, respectiv pensia, 
este mai mare de 2 200 lei.

Chiria majorată nu poate depăși 
20 la sută din retribuția, respectiv 

trale de stat, prevăzuți la art. 15 lit. 
a. are loc în fata președintelui Re
publicii Socialiste România.

Președintele Republicii Socialiste 
Romănia poate delega, în acest scop, 
pe unul dintre vicepreședinții Con

siliului de Stat.
Documentele privind depunerea ju

rămîntului potrivit prezentului ar
ticol se păstrează la Consiliul de 
Stat.

Art. 17 — Depunerea jurămîntului 
de către persoanele numite în func
ție prin hotărire a Consiliului de Mi
niștri are loc în fața primului mi
nistru.

_ Documentele privind depunerea ju
rămîntului se păstrează la Consiliul 
de Miniștri.

Art. 18 — Depunerea jurămîntului 
pentru funcțiile prevăzute în art. 15 
lit. c—i are loc în fața conducătoru
lui unității socialiste de stat respec
tive.

Conducătorii unităților socialiste 
de stat depun jurămintul în fata con
ducătorilor unităților ierarhic supe
rioare care au decis încadrarea lor 
în funcție.

Documentele privind depunerea ju
rămîntului se păstrează la unitatea 
socialistă de stat în care se face în
cadrarea sau. după caz, la unitatea 
ierarhic superioară.

Art. 19 — Membrii numiți sau aleși 
în organele colective de conducere 
ale unităților socialiste de stat, care 
nu au depus jurămînt în temeiul 
funcției în care sînt încadrați, vor 
depune jurămintul, la numirea sau 
alegerea lor, în fata președintelui or
ganului colectiv de conducere.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 20 — Depunerea jurămîntului 
de către organele de stat alese se 
aplică începînd cu constituirea aces
tor organe. în temeiul alegerilor din 
9 martie 1975.

Art. 21 — Ministerele, celelalte or
gane centrale, precum și organele 
locale vor lua măsuri ca, în termen 
de 6 luni de Ia intrarea in vigoare a 
prezentei legi, personalul aflat în 
funcțiile prevăzute în art. 15 să de
pună jurămintul potrivit prevederi
lor prezentei legi.

Art. 22 — Depunerea jurămîntului 
de către militari rămîne reglemen
tată prin dispozițiile legale speciale 
în vigoare.

Art. 23 — Depunerea jurămîntului 
de către personalul de pază are Ioc 
potrivit prevederilor legale privind 
paza bunurilor.

Art. III. — Menționarea art. 21 
alin. 3 din art. 29, precum și alinea
tul 2 al articolului 31 se abrogă.

Art. IV. — Denumirea „Comisia 
juridică" și denumirea („ „gpmjsj^e 
constituțională" din Regulajneptplrfi 

- de funcționare- a- Marii Adunări—Na- - 
tlonale se înlocuiesc cu aceea de < 
„Comisia constituțională și juridică", 
iar denumirea „Comisia economico- 
financiară", cu aceea de „Comisia 
pentru industrie și activitatea econo- 
mico-financiară".

treime din numărul total al membri
lor comisiei — specialiști care nu 
sînt deputați.

Comisia constituțională și juridică 
prezintă Marii Adunări Naționale 
rapoarte sau avize cu privire la con
stituționalitatea legilor. De aseme
nea, examinează constituționalitatea 
decretelor cuprinzind norme cu pu
tere de lege și a hotărîrilor Consi
liului de Miniștri, potrivit Regula
mentului de funcționare a Marii Adu
nări Naționale.

Dispozițiile art. 52 se aplică, in 
mod corespunzător, și Comisiei con
stituționale și juridice".

pensia, care a constituit baza de 
calcul a acesteia".

Art. II — Cuantumul venitului me
diu lunar de 1 100 lei, pe fiecare 
membru de familie, prevăzut in art. 
13 alin. 1 și 4, art. 14 alin. 1 și 2, art. 
15 alin. 2 și 3 și art. 17 alin. 2 din 
Legea nr. 4/1973, precum și in art. 8 
și art. 10 din Legea nr. 5/1973, se 
stabilește la 1 500 lei.

COMITETULUI CENTRAL
'AL FRONTULUI PATRIEI DIN VIETNAM

HANOI

Cu prilejul Zilei de solidaritate cu Vietnamul, în numele Frontului Uni
tății Socialiste, al întregului popor român, adresăm Frontului Patriei din 
Vietnam, poporului frate vietnamez un cordial salut frățesc și mesajul nos
tru de sinceră prietenie.

în spiritul internaționalismului socialist. România si-a manifestat neabătut 
solidaritatea activă cu cauza dreaptă a poporului vietnamez» ,i-a acordat în
tregul său sprijin în lupta patriotică de rezistență împotriva agresiunii im
perialiste, pentru apărarea ființei naționale, pentru libertate.

Ne pronunțăm cu fermitate pentru aplicarea riguroasă si reală a tuturor 
prevederilor Acordului de la Paris, sprijinim eforturile Guvernului R. D. Viet
nam în vederea asigurării păcii și înțelegerii naționale, pentru respectarea 
dreptului poporului vietnamez de a-și soluționa în mod independent proble
mele fără nici un amestec din afară.

Ne folosim de acest prilej pentru a adresa cele mai bune urări de succes 
poporului frate vietnamez în activitatea pe care o desfășoară pentru refacerea 
și dezvoltarea economiei, pentru accelerarea construcției socialiste în Rl D. 
Vietnam, in lupta pentru apărarea independenței, pentru înfăptuirea aspira
țiilor de pace, bunăstare și progres ale poporului vietnamez și ne exprimăm 
convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele 
noastre vor cunoaște.o dezvoltare rodnică și în viitor, în interesul reciproc, 
al întăririi unității forțelor antiimperialiste. al cauzei păcii si socialismului.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

COMITETULUI CENTRAL
AL FRONTULUI NATIONAL DE ELIBERARE 

DIN VIETNAMUL DE SUD
Cu prilejul Zilei de solidaritate cu poporul vietnamez transmitem Fron

tului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, întregii populații sud- 
vietnameze un cald salut prietenesc și cele mai bune sentimente frățești.

Profund atașată cauzei independenței popoarelor, România socialistă și-a 
exprimat în mod constant solidaritatea internaționalistă și a acordat între
gul său sprijin — material, moral, politic și diplomatic — luptei eroice a 
poporului vietnamez împotriva intervenției imperialiste, pentru apărarea li
bertății, a dreptului sacru de a-și decide in mod de sine stătător propriile 
destine.

Republica Socialistă România se pronunță statornic pentru înfăptuirea 
consecventă și cu strictețe a tuturor prevederilor Acordului de la Paris, con
damnă încălcarea sistematică a acestui acord de către administrația saigo- 
neză, sprijină eforturile Guvernului Revoluționar Provizoriu de reglemen
tare a problemelor interne, în vederea statornicirii păcii' și înțelegerii na
ționale.

Vă urăm noi succese în activitatea dumneavoastră pentru edificarea unui 
Vietnam de Sud democratic, independent și prosper și ne exprimăm încre
derea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre Frontul Unității Socia
liste din Republica Socialistă România și Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud se vor dezvolta și întări continuu, spre binele ambelor 
popoare, în interesul luptei antiimperialiste, a! cauzei păcii în lume.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Cauza dreaptă a Vietnamului eroic
Popoarele iubitoare de pace și li

bertate marchează astăzi Ziua soli
darității internaționale cu poporul 
vietnamez. Evenimentul oferă prile
jul de a evoca lupta îndelungată, 
plină de eroism și sacrificii pe care 
poporul vietnamez, bucurîndu-se de 

1 Simpatia și solidaritatea forțelor pro- 
-‘giresiste, ahtiimperialiste de pretu- 
țindeni, a desfășurat-o pentru neatîr- 

af;riâre, pentru apărarea dreptului, sacru 
de a-și hotărî destinele, corespun
zător aspirațiilor și năzuințelor sale 
vitale.

încununare a succeselor dobîndite 
în această luptă, Acordul de la Paris 
a deschis în fața poporului vietnamez 
o perspectivă nouă. Oamenii muncii 
din R.D. Vietnam au pășit de înda
tă la vindecarea rănilor pricinuite de 
război, la refacerea economiei și 
dezvoltarea vieții sociale. Sub con
ducerea Partidului celor ce muncesc, 
întregul popor s-a mobilizat in a- 
ceastă uriașă bătălie, refăcînd șosele
le și căile ferate, podurile, digurile 
șl minele, reclădind ateliere, fabrici 
și centrale electrice, școli și spitale, 
defrișînd jungla și întemeind noi 
așezări. Anul acesta este apreciat ca 
marcînd încheierea perioadei de re
facere și făurirea premiselor noului 
cincinal, ale cărui principale obiec
tive constau în dezvoltarea econo
miei și culturii, consolidarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului, 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale populației.

Prefaceri remarcabile au avut loc,

VIZATELE DELEGAȚIEI PARLAMENTARE FRANCEZE
Delegația Comisiei pentru produc

ție și schimburi a Adunării Națio
nale Franceze, condusă de Jean 
Favre, membru al Uniunii Democra
ților pentru Republică, deputat de 
Haute-Marne, consilier general și 
primar de Langres, care, la invita
ția Marii Adunări Naționale, face o 
vizită în țara noastră, a fost primită, 
marți după-amiază, de Ion Pățan, 
viceprim-mlnistru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Cu 
acest prilej au fost abordate pro
bleme privind relațiile economice și 
schimburile comerciale bilaterale. La

vremea
Timpul probabil pentru 20, 21 și 22 

martie. în țară : .Vreme în curs de 
încălzire mai ales în sud-estul țării. 
Cerul va prezenta înnorări mai ac

de asemenea, în zonele eliberate 
din Vietnamul de sud. S-au extins 
suprafețele cultivate, a fost re
făcută rețeaua de școli, a început 
reconstruirea localităților. Puterea 
populară a fost consolidată la toa
te eșaloanele, în același timp, 
a Present;.^prestigiul internațional al 
Guvernului. Revoluționar Provizoriii 
al Republicii ■Vietnamului de Sud.

Din păcate, ca urmare a violăfiiws 
sistematice a Acordului de la Paris 
de către regimul saigonez, populația 
din Vietnamul de sud nu se poate 
bucura de pace. în mod frecvent, 
regimul Thieu atacă zonele elibera
te, provocînd noi pierderi umane și 
distrugeri materiale. Telegramele de 
presă menționează că numărul încăl
cărilor Acordului de la Paris este 
de ordinul sutelor de mii. în regiu
nile pe care le controlează, adminis
trația saigoneză întreține o sălba
tică prigoană împotriva forțelor pro
gresiste și democratice, a tuturor ele
mentelor care se pronunță pentru 
respectarea reglementărilor de pace.

Este bine cunoscut că poporul .ro
mân, in spiritul solidarității mili
tante față de toate popoarele care 
luptă pentru afirmarea dreptului lor 
sacru de a-și făuri 6ingure desti
nele, și-a manifestat de la început 
simpatia profundă față de măreața 
cauză a Vietnamului eroic, a acordat 
poporului vietnamez un permanent 
sprijin material, politic șl moral. So
lidaritatea frățească a comuniștilor, 
a întregului popor român cu poporul

întrevedere, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate, a luat 
parte Francis Levasseur, ambasado
rul Franței la București.

în cursul aceleiași zile, parlamenta
rii francezi au avut o întrevedere 
cu loan Bogdan Butoi, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini grele.

A fost, de asemenea, vizitată în
treprinderea de mașini-unelte și 
agregate București..

în onoarea oaspeților, președintele 
Consiliului legislativ, loan Ceterchi, 
a oferit un dineu.

(Agerpres)

centuate în Crișana, Banat, Oltenia, 
unde temporar va ploua. în rest — 
ploi locale. Vînt moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 
8 grade, iar maximele între 10 și 20 
grade. în zona de munte se vor sem
nala lapoviță și ninsoare. în Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire. 
Cerul va fi temporar noros. Ploaie 
slabă în a doua parte a intervalului.

Miting la întreprinderea 
„Danubiana" din Capitali

Cu prilejul Zilei internaționale da 
solidaritate cu poporul vietnamez, 
marți după-amiază la întreprinderea 
„Danubiana" din Capitală a avut loc 
un miting organizat de Comitetul 
municipal București al P.C.R., la 
care au luat parte numeroși munci
tori. Au participat Gheorghe Stupa- 
ru, membru al Biroului Comitetului 
municipal .București al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Centrai al 
U.G.S.R., Constantin Paraschivescu- 
Bălăceanu, vicepreședinte al Comite
tului național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez. Erau pre
zenți Lam Van Luu, ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud, și 
Nguyen Van Su, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R.D. Vietnam la 
București.

Tovarășii Valeriu Bjola, directorul 
întreprinderii, muncitorul Ironim Da
mian și inginerul Alexandrina Ștren
gar au evocat in cuvîntul lor. solida
ritatea permanentă a poporului ro
mân cu poporul vietnamez, subliniind 
că România se pronunță cu fermi
tate pentru aplicarea riguroasă și 
reală a tuturor prevederilor Acordu
lui de. la Paris, pentru respectarea 
dreptului sacru al poporului vietna
mez de a-și decide în mod de sine 
stătător propriile destine.

A luat apoi cuvîntul Nguyen Van 
Su, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.D. Vietnam la București. Re- 
levînd semnificația acestei zile, el a 
subliniat hotărîrea poporului țării 
sale de a aplica acordurile de la Paris, 
de a-și concentra eforturile în ve
derea vindecării rănilor războiului, 
refacerii și dezvoltării economiei și 
culturii, pentru normalizarea și îm
bunătățirea treptată a vieții oame
nilor muncii, pentru construirea ba
zei tehnico-materiale a socialismului, 
în întreagă .această activitate, a 
subliniat vorbitorul, poporul vietna
mez s-a bucurat de sprijinul și aju
torul acordate din partea partidului, 
guvernului și poporului frate român, 
Exprimind recunoștință profundă șl 
mulțumiri sincere președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Partidului Comu
nist Român, guvernului și poporului 
frate român pentru sprijinul acor
dat operei revoluționare a poporului 
vietnamez, vorbitorul a urat poporu
lui român noi succese pe calea în
făptuirii hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. (Agerpres) 

vietnamez prieten și-a găsit o grăi
toare expresie în vizita întreprinsă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
R. D. Vietnam in vara anului 1971, 
eveniment care a ridicat pe o treaptă 
nouă relațiile strînse de colaborare 
dintre partidele, popoarele și țările 
noastre. în numeroase documente ale 

’pârtiduluFȘi -sUtului''nostru-este rea
firmată hotărirea. României' socialiste 

•ide/hAdortlar și ân .noile,jfpndiții între
gul său sprijin luptei poporului viet
namez pentru accelerarea construcției 
socialiste în Nord, realizarea păcii în 
Sud, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale legitime. în acest spirit țara 
noastră a încheiat cu R. D. Vietnam 
o serie de acorduri în domeniile eco
nomic, comercial, tehnico-științific. 
Totodată, România a acordat Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud un aju
tor nerambursabil. Condamnind vio
lările la adresa reglementărilor de 
pace comise de către administrația 
saigoneză, România se pronunță ferm 
pentru respectarea Acordului de la 
Paris.

Poporul român, reafirmindu-și so
lidaritatea frățească cu cauza dreap
tă a poporului vietnamez, îi urează 
noi și noi succese în eforturile des
fășurate pe tărimul construcției paș
nice, în lupta pentru refacerea uni
tății naționale, pentru împlinirea tu
turor aspirațiilor pentru care a fă
cut atîtea sacrificii.

Al. CÂMPEANU

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Theodor Dițulescu a fost numit in 
calitatea de ambasador extraordinar 
si plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Malayezia. cu re
ședința la Djakarta. în locul tovară
șului Marin Alexie, care a fost re
chemat în centrala Ministerului Afa
cerilor Externe.

★
Marți seara, la Casa Centrală a 

Armatei a avut loc o adunare fes
tivă consacrată celei dâ-a 54-a ani
versări a zilei armatei populare 
mongole, la care au participat gene
rali, ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri din garnizoana București.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-maior loan Geoană, care a ’ rostit 
un cuvint de salut. Despre semnifi
cația evenimentului a vorbit Giam- 
byn Niamaa, ambasadorul R. P. 
Mongole la București.

★
Marți a sosit în Capitală L. A. 

Whittome. director al Departamentu
lui european al Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.), care face o vi
zită în țara noastră. (Agerpres)
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în cadrul pregătirilor pentru relua
rea meciurilor din campionatul euro
pean (cel mai apropiat — 17 aprilie, 
la Madrid, cu Spania), selecționata 
de fotbal a țării noastre întîlnește 
azi, la Istanbul, într-un joc amical, 
reprezentativa Turciei. Cum și fotba
liștii gazdă au în vedere participarea 
la C.E. (2 aprilie, la Kiev, întilnesc 
echipa U.R.S.S.), partida se anunță 
atractivă, fiind așteptată cu un deo
sebit interes.

Echipa țării noastre, sosită luni la 
Istanbul, s-a antrenat, în aceeași zi, 
pe stadionul „Ismet Inonii", După

Astăzi, la Istanbul, in meci amical

ROMÂNIA—TURCIA LA FOTBAL
toate probabilitățile, antrenorul Va
lentin Stănescu va prezenta următoa
rea formație : Răducanu — Cheran, 
Sameș, G. Sandu, Anghelini — Dumi
tru. Dinu, Iordănescu — Kun, Dudu 
Georgescu, Lucescu.

Un anumit procent de probabili
tate există si în privința echipei 
gazdă, care, pînă ieri dimineață, pă
rea a fi următoarea : Yasin. Alpas- 
lan, Ismail. Ziya. Zekeriya. Mehmet 
I. Rasid. Engin. Metin. Cemil, Sinan. 
Arbitrul meciului este austriacul 
Spielg Werner.

Partida de azi de la Istanbul va 

putea fi urmărită în întregime, 
direct, pe „micul ecran" și la radio 
(programul I), cu începere de la ora 
14,30. *
' Disputat ieri, Ia Ankara. în fața 
a 10 000 de spectatori, meciul amical 
de fotbal dintre selecționatele de 
tineret ale României și Turciei s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (l—0).
Jocul, transmite corespondentul 
sportiv al agenției Anatolia, a decurs 
in nota de dominare a fotbaliștilor 
români. Scorul a fost deschis de 
Mulțescu în minutul 14. iar gazdele 
au egalat în minutul 89, prin Kadir.

HOCHEI

Rezultat bun, la Sapporo : 
2-2 cu echipa Japoniei
In campionatul mondial de hochei 

pe gheață (grupa B), ieri, la Sapporo, 
s-au disputat două partide. în me- 
ciul-vedetă, urmărit de peste 8 000 
de spectatori, s-au intîlnit selecțio
natele României și Japoniei. Specia
liștii pronosticau un succes al gaz
delor, dar hocheiștii români au răs
turnat aceste calcule, reușind să ter
mine la egalitate 2—2 (1—0. 1—2, 
0—0) cu valoroasa formație niponă.

Partida dintre echipele R. F. Ger
mania și Iugoslaviei s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—0 1—1, 0—0) în fa
voarea jucătorilor vest-germani.

Azi, echipa noastră are pauză.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISM — Mărșăluitorul fran

cez Jean Pierre Garcia a ameliorat 
cea mai bună performanță «mondială 
în proba de 100 km disputată pe 
pista unui stadion, realizînd timpul 
de 9h33’6”. în acest concurs interna
țional locul doi a revenit Iui Roger 
Quemener (9h41’23”) urmat de en
glezul Harding (9h43’41”).

BOX — Campionul mondial la ca
tegoria pană (versiunea WBA), Alexis 
Arguello (Nicaragua), și-a păstrat 
centura, învingind prin ko în repriza 
a 8-a pe Leonel Hernandez (Vene
zuela).

HALTERE. în concursul de haltere 
de la Zaporoje, doi sportivi sovietici 
au ameliorat recordul mondial la ca
tegoria pană, stilul aruncat. Nikolai 

Kolesnikov a realizat 160,500 kg, iar 
Iuri Golubțov 160 kg. Recordul , an
terior era de 158,500 kg.

HOCHEI. — Astă-seară va avea 
Ioc, pe patinoarul artificial din par
cul sportiv „23 August", finala com
petiției de hochei pe gheață pentru 
„Cupa primăverii", in care se vor 
întilni echipele bucureștene Steaua 
și Dinamo. Jocul începe la ora 18.

® Aseară, Ia Praga, într-un meci 
amical de hochei pe gheață, selec
ționata Cehoslovaciei a întrecut cu 
6—1 (2—1, 2—0, 2-0) formația
U.R.S.S.

NATAȚIE — Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Marsilia, înotăto

rul francez Marc Lazzaro a egalat 
recordul european în proba de 800 m 
liber, cu timpul de 8’30”2/10. Aceeași 
performanță a mai fost realizată, în 
ziua de 3 martie 1975, la Leningrad, 
de sportivul sovietic Igor Efgrafov.

ȘAH. Turneul internațional de șah 
de la București ă continuat aseară, 
in aula Bibliotecii Centrale Univer
sitare din Capitală, cu desfășurarea 
rundei a 9-a. în partida centrală s-au 
întîlnit Anatoli Lutikov (U.R.S.S.) și 
Victor Ciociltea (România). într-o 
variantă a partidei Spaniole, șahistul 
român, cu piesele negre, a obținut 
victoria în 37 de mutări» consoli- 
dindu-și astfel poziția de lider al 
clasamentului. Partidele Mititelu 
(România) — Pribyl (Cehoslovacia) 
și Adamski (Polonia) — Vaisman 
(România) s-au terminat remiză. 
Restul partidelor s-au întrerupt.
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„Crearea de zone denuclearizate- parte 
integrantă a procesului de dezarmare"
Intervenea reprezentantului României la lucrările Comitetului 

pentru dezarmare de la Geneva

Deschiderea lucrărilor CongresuluiP.C.I.
GENEVA 18 (Agerpres). — Comi

tetul pentru dezarmare de la Gene
va a început. în cadrul unor ședințe 
neoficiale, consultările în legătură 
cu alcătuirea unui grup de experți 
ad-hoc care să fie însărcinat cu rea
lizarea unui studiu cuprinzător asu
pra problemei creării de zone denu
clearizate.

Comitetul a primit această sarcină 
la ultima sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care a dispus, prin 
rezoluția 3261 (XXIX), crearea unui 
asemenea grup de experți. Studiu) 
urmează să fie prezentat sesiunii 
Adunării Generale din acest an.

După cum se știe, itomânia s-a 
pronunțat, atît in cadrul Comitetului 
de la Geneva, cît și la Adunarea 
Generală a O.N.U., în repetate rân
duri pentru crearea de zone denu
clearizate în diferite părți ale lumii, 
însoțite de angajamentul puterilor 
nucleare de a respecta acest statut 
și de a nu folosi împotriva acestor 
zone arma nucleară, ca o cale de 
punere la adăpost de pericolul nu
clear a unor regiuni cît mai întinse 
ale globului. Propunerea figurează și 
printre măsurile incluse în progra
mul concret de dezarmare propus în 
Raportul la cel de-al Xl-lea Congres 
al P.C.R. expus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, și prezentat, săptămîna 
trecută, ca document oficial în Co
mitetul de la Geneva de către dele
gația română.

La ultimele sesiuni ale Comitetu
lui pentru dezarmare, România a 
propus negocierea unul acord-cadru.

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE EUROPEANĂ
înțelegere privind dezvoltarea cooperării în problemele 

tineretului

GENEVA 18 (Agerpres). — în con
textul conturării clare a condițiilor 
de bază și măsurilor care se impun 
pentru edificarea unui sistem trainic 
de securitate și cooperare în Euro
pa, statele participante la Con
ferința pentru securitate și coope
rare în Europa, au abordat 
probleme ale pregătirii tinerei 
generații pentru sarcinile mari care 
îi revin în construirea unei noi or
dini politice și economice pe conti
nent. Prezentînd propuneri concrete 
vizînd propagarea pe plan interna
țional a poziției cunoscute a Româ
niei, de educare a tinerei generații 
în spiritul păcii, de promovare în 
rîndurile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare, delegația țării noas
tre a insistat asupra includerii unor 
prevederi clare în această privință, 
precum și asupra unor măsuri con
crete care să asigure realizarea a- 
cestui deziderat major.

De asemenea, au participat în mod 
activ la negocieri, prezentînd propu
neri cu privire la diferite aspecte 
ale cooperării între tineri pe plan 
european, reprezentanții Austriei, 
Cehoslovaciei, Danemarcei, Elveției, 
Irlandei, Marii Britanii, Ungariei, 
U.R.S.S. și ai altor țări. Astfel, s-a 
convenit asupra unui text bogat, 
care constituie o sinteză a propune
rilor prezentate de un număr de țări, 
între care și România, privind atît 
cadrul general de dezvoltare a coo
perării europene în problemele tine
retului, cît și o serie de măsuri con
crete în acest domeniu. în acest 
sens, se prevede promovarea în rîn
durile tineretului a dorinței de în
țelegere reciprocă și de întărire a 
relațiilor de prietenie și încredere 
între popoare. Documentul sublinia
ză obiectivul creșterii înȘemnate a 
schimburilor și a relațiilor între ti
nerii muncitori, elevi și studenți pe 
baza acordurilor bilaterale și multi
laterale sau a programelor specifice 
care vor fi încheiate în acest scop. 
Ca forme și mijloace concrete de 
dezvoltare a cooperării între tineri 
sa prevăd organizarea de seminarii 
internaționale, cursuri de perfecțio
nare profesională, cursuri de studie

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

bonn Tendințe semnificative
in organizațiile politice de tineret

La interval de nu
mai o săptămînă s-au 
desfășurat în Republi
ca Federală Germania 
două congrese cu o 
semnificație deosebită 
pentru viața politică 
vest-germană. Este 
vorba, în primul rînd, 
de Congresul de la 
Wiesbaden al tinerilor 
socialiști și, în al doi
lea rînd, de Congresul 
tinerilor liberali de- 
mocrați. desfășurat la 
Lahnstein. Ambele 
foruri au evidențiat 
că' organizațiile de ti
neret din cele două 
partide ale actualei 
coaliții guvernamenta
le sînt preocupate de 
găsirea unor răspun
suri adecvate la pro
blemele atît de com
plexe pe care le ridică 
actualitatea politică si 
eoonomică internațio
nală.

în rîndurile „Tineri
lor socialiști" — sau 
„Jusos", cum sînt nu
miți în mod curent 
în Germania Federală 
— are loc de mai 
multă vreme un pro
ces de clarificare. 
Sprijinind politica de 
reforme social-econo- 
mice ce figurează în 
programul guvernului 
de coaliție. „Tinerii 
socialiști" insistă .Pen
tru realizarea neîntîr- 
ziată, efectivă și con
secventă a acestor re
forme, considerînd că 
aceasta va întări pozi
țiile guvernului si ale 
Partidului social-de
mocrat. Promotorii a- 

cestui punct de vedere 
afirmă că tocmai ne- 
realizarea pînă acum a 
programului de refor
me ar explica acele 
reculuri înregistrate 
de P.S.D. la unele din 
alegerile de land, des
fășurate pe parcursul 
lui 1974 și de la înce
putul anului 1975 în
coace.

Totodată, un grup 
important de membri 
ai „Tinerilor socialiști" 
consideră că aceste re
forme sînt. evident, 
necesare, dar nu si su
ficiente pentru a îm
bunătăți simțitor si
tuația celor ce mun
cesc. După opinia lor, 
se impune înfăptuirea 
unor reforme „antica
pitaliste". care să 
transforme înseși struc
turile sociale actuale. 
Lucrările Congresului 
de la Wiesbaden au 
evidențiat o tendință 
spre radicalizare în 
cadrul „Tinerilor so
cialiști", care, fără în
doială, va influența 
evoluția acestei orga
nizații si, implicit, a 
partidului însusi.

în ce-i privește pe 
„Tinerii democrați" 
(„Judos"), aceștia au 
ținut la Congresul de 
la Lahnstein să facă 
în mod public dovada 
unei distanțări fată de 
unele manifestări din 
cadrul conducerii Par
tidului liber-demo- 
crat, pe care le soco
tesc ca incompatibile 
cu colaborarea dintre 
acest partid si Parti

conținînd criteriile de bază ale con
stituirii unei zone denuclearizate. 
care să servească aceluiași scop, de 
sprijinire a eforturilor statelor în 
realizarea de înțelegeri privind cre
area dg zone libere de arma nuclea
ră. de cooperare - și bună-vecinătate.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, șeful delegației române, am
basadorul Constantin Ene, a subli
niat importanta pe care România o 
acordă creării de zohe denucleariza
te. ca parte a procesului dezarmării, 
evocînd. în context, propunerea țării 
noastre, reluată de-ă lungul anilor, 
privind transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și colaborării, lip
sită de arme nucleare.

Referindu-se la grupul ad-hoc de 
experți, ambasadorul român a insis
tat asupra necesității participării 
egale la lucrări a statelor interesate, 
membre și nemembre ale Comitetu
lui pentru dezarmare. Grupul — a 
arătat el — trebuie să funcționeze 
pe baze democratice, să-și stabileas
că propriile proceduri de lucru, po
trivit obiectivelor pe care le are de 
îndeplinit, pe baza mandatului pri
mit din partea Adunării Generale, și 
să se bucure de autonomie în orga
nizarea și desfășurarea întregii sale 
activități, fără nici un fel de subor
donare Comitetului pentru dezar
mare.

Aceleași puncte de vedere au fost 
susținute, printre alții, de reprezen
tanții Mexicului, Perului, Braziliei, 
Argentinei, Iugoslaviei, Iranului, 
Suediei.

re a limbilor străine, turismul pen
tru tineret.

Se subliniază, de asemenea, rolul 
ce revine organizațiilor de tine
ret în extinderea schimburilor, a re
lațiilor și cooperării pe plan bilate
ral sau multilateral și în găsirea 
unor noi forme șj metode de coope
rare.

Cu prilejul adoptării acestui text, 
s-a exprimat satisfacția pentru acor
dul realizat, subliniindu-se impor
tanța prevederilor incluse în docu
ment, atît pentru statornicirea unui 
climat nou în Europa, cît și pentru 
progresul lucrărilor conferinței.

„Mările și oceanele interesează 
toate popoarele"

Lucrările Conferinței asupra dreptului mării

GENEVA 18 (Agerpres). — Mesa
jul adresat de secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, celei de-a 
treia sesiuni a Conferinței asupra 
dreptului mării — inaugurată; luni-, 
la Geneva — subliniază importanța 
actualelor dezbateri, care trebuie 
privite ca „făcînd parte dintr-o stra
tegie globală menită să’ găsească so
luții marilor probleme internaționale 
actuale si stabilirii unei noi ordini 
economice mondiale".

„în trecut — a menționat Wald
heim — oceanele erau considerate 
ca domeniul exclusiv al unor puteri 
relativ puțin numeroase. Astăzi, re
cunoaștem că mările și oceanele in
teresează toate popoarele si că pro
blemele cruciale privind reglementa
rea lor eficace si echitabilă nu poț 
fi soluționate decît prin strategii și 
înțelegeri globale". Arătînd că. „eta
pa crucială a conferinței precedente, 
de la Caracas, a deschis calea unui 
viitor acord privind dreptul asupra 
mării, acceptabil tuturor participan- 
ților", Kurt Waldheim a subliniat 
importanta obținerii, în prezent, a 
unor noi progrese reale.

în cuvîntul inaugural, președintele 
conferinței, reprezentantul Republicii 
Sri Lanka, Shirley Amerasinghe. a 

dul social-democrat — 
colaborare pe care se 
sprijină guvernul de 
coaliție. Arătînd că, în 
actualele condiții, este 
de neconceput o alian
ță cu forțele poli
tice conservatoare din 
R.F.G., acești tineri 
subliniază că întărirea 
coaliției socialist-libe- 
rale este o condiție 
pentru înfăptuirea 
propriului program 
politic al P.L.D. Con
gresul a luat, totoda
tă. poziție într-o serie 
de probleme cum este 
aceea a reformei în- 
vătămîntului, pledînd 
pentru democratizarea 
acestuia.

Cele două congrese 
denotă în mod evident 
o orientare către stin
gă a organizațiilor de 
tineret ale partidelor 
coaliției guvernamen
tale. în actualul climat 
politic vest-german. în 
care o parte a presei 
din R.F.G. reliefează 
ceea ce ea numește 
tendințele unei oareca
re „alunecări spre 
dreapta" a corpului e- 
lectoral, cele două 
congrese arată că în 
rîndurile tineretului 
vest-german se mani
festă dorința de a ac
ționa pentru contraca
rarea unei asemenea 
tendințe, pentru dez
voltarea si accentuarea 
curentelor progresiste 
din viața politică a 
R.F.G.

N. S. STANESCU

ROMA 18. — Corespondentul
Agerpres transmite : în impunătoa
rea sală a Palatului sporturilor din 
Roma, s-au deschis, marți dimi
neața, lucrările celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Ita
lian, eveniment deosebit de impor
tant în viața puternicului detașament 
al comuniștilor italieni, al tuturor 
forțelor democratice și progresiste 
din Italia. Alături de steagul de 
luptă al P.C.I., în sala congresului 
se află înscrisă lozinca „înțelegerea 
și lupta tuturor forțelor democra
tice și populare, pentru salvarea și 
renașterea Italiei !“.

La lucrări participă 1124 de dele
gați aleși în cadrul adunărilor din 
preajma congresului ale celor 109 
federații provinciale ale P.C.I. și 
ale celor 6 federații comuniste din 
străinătate, reprezentînd pe cei 
1 657 895 de membri ai partidului și 
154 de reprezentanți ai Federa
ției Tineretului Comunist Italian 
(F.G.C.I.), membrii Comitetului Cen
tral și ai Comisiei Centrale de Con
trol ale P.C.I. Sînt prezente, de ase
menea, delegații ale tuturor partide
lor democratice italiene, reprezen
tanți ai tuturor organizațiilor sindi
cale și de masă, precum și peste 
4 000 de invitați — militanți din 
toate zonele țării, personalități ale 
vieții culturale, economice și științi
fice, profesori universitari, studenți 
și un impresionant număr de zia
riști italieni și corespondenți ai 
presei străine, trimiși speciali ai 
marilor agenții de presă și ziare din 
întreaga lume.

La congres sînt prezente, de ase

ANGLIA

Guvernul laburist 
recomandă răminerea 

în Piața comună
LONDRA 18 (Agerpres). — Primul 

ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, a declarat marți în Parla
ment că guvernul consideră satis
făcătoare rezultatele renegocierii ter
menilor de aderare la Piața comună, 
în consecință, a precizat premierul, 
cabinetul a hotărît să recomande ră- 
mînerea Angliei în C.E.E. la viitorul 
referendum consacrat acestei pro
bleme.

vorbit despre importanta căutării 
unor soluții, prin dialog și nu prin 
confruntare. . .

în cadrul conferinței au fost con
stituite o- serie de comisii de lucru, 
pe probleme. în acest sens, sînt exa
minate regimul internațional al teri
toriilor submarine dincolo de limi
tele jurisdicțiilor naționale ; o altă 
comisie se ocupă de problema limi
telor apelor teritoriale si a zonelor 
economice ale statelor de coastă, iar 
cea de-a treia se preocupă de aspec
te ale poluării marine, precum si de 
mijloacele pentru combaterea ei.

Tuturor comisiilor, arată agențiile 
de presă, li s-au prezentat, deja, un 
număr impresionant de propuneri 
privind problemele abordate.

De menționat că aceasta este pri
ma conferință a O.N.U. care utilizea
ză araba ca limbă oficială si ca lim
bă de lucru. O hotărîre în acest sens 
a fost adoptată de Adunarea Gene
rală a O.N.U.. în decembrie anul tre
cut. Pe de altă parte, se menționea
ză prezenta la dezbateri, cu titlu de 
observatori, a reprezentanților a 12 
mișcări de eliberare, printre care și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei.

Habib Bourguiba 
ales președinte pe viață 

al Tunisiei
TUNIS 18 (Agerpres). — Adunarea 

Națională tunisiană a adoptat, marți, 
la a doua lectură, în unanimitate, 
un amendament la Constituție ce a- 
cordă președinția republicii, pe via
ță, lui Habib Bourguiba, „cu titlu 
excepțional și avînd în vedere ser
viciile eminente aduse de el poporu
lui tunisian".

agențiile de presă transmit:
Televiziunea kuweitianâ 

a transmis, în cadrul programului 
său în culori, o emisiune dedicată 
României. Au fost prezentate ima
gini înfățișînd Bucureștiul de azi, 
obiective turistice românești, dansuri 
populare.

Sesiunea Biroului de 
coordonare al statelor ne
aliniate, la care ParticiPă delegați 
din 17 țări membre ale acestui or
ganism, precum și reprezentanți și 
observatori din 43 de state nealiniate 
și alte țări ale lumii — a fost inau
gurată la Santa Maria del Mar, in 
apropiere de Havana, de ministrul 
cubanez de externe Râul Roa.

Comunicatul comun dat 
publicității la Pekin în urma 
vizitei oficiale întreprinse de primul 
ministru al Guyanei. Linden Forbes 
Burnham, în R. P. Chineză, relevă 
dorința celor două țări de a pro
mova și dezvolta în viitor relațiile 
de prietenie și cooperare în diverse 
sectoare de activitate, transmite a- 
genția China Nouă. Cele două părți 
au subliniat necesitatea edificării 

menea, peste 70 de delegații din par
tea unor partide comuniste și mun
citorești, ale unor mișcări de elibe
rare, ale unor partide socialiste și 
social-democratice de pe toate conti
nentele.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân este condusă de tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în aplauzele celor prezenți, în pre
zidiul congresului au fost aleși to
varășii Luigi Longo, președintele 
P.C.I., Enrico Berlinguer, secretarul 
general al partidului, membrii Direc
țiunii, activiști și militanți de frunte 
ai P.C.I. Secretarul Federației P.C.I. 
din Roma a adresat apoi tuturor ce
lor prezenți călduroase urări de bun 
sosit, după care Clelio Darida. pri
marul capitalei Italiei, a rostit un 
cuvînt de salut.

în continuare, a fost adoptată or
dinea de zi a congresului, care pre
vede Raportul de activitate pentru 
perioada dintre cele două congrese, 
modificări la statutul partidului, ale
gerea organelor conducătoare ale 
P.C.I.

La primul punct de pe ordinea de 
zi a luat cuvîntul Enrico Berlinguer, 
secretar general al P.C.I., care a pre
zentat raportul. în repetate rînduri, 
raportul a fost subliniat cu aplauze 
prelungite de către participanții la 
congres.

în cursul după-amiezii, lucrările 
au continuat pe comisii. Dezbaterile 
pe marginea raportului urmează să 
înceapă miercuri dimineața.

Tovarășul lars Werner 
a primit pe ambasadorul 
României la Stockholm

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 
Noul președinte al Partidului de 
Stînga-Comuniștii din Suedia. Lars 
Werner, l-a primit, la 18 martie, pe 
ambasadorul român la Stockholm, 
Dumitru Lazăr.
4Cu acest prilej, ambasadorul român 

â înmînat tovarășului L. Werner me- 
/sajul de salut și felicitări adresat 

acestuia de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
cu prilejul alegerii sale în funcția de 
președinte al partidului. Tovarășul 
Lars Werner a exprimat viile 
sale mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceausescu pentru mesajul transmis 
si a adresat secretarului general al 
P.C.R.. președintele Republicii So
cialiste România, cele mai bune urări 
de sănătate și de deplin succes în 
îndeplinirea misiunii sale de înaltă 
răspundere. Tovarășul Werner și-a 
exprimat bucuria și satisfacția pen
tru bunele relații dintre P.C.R. și 
P.S.C.S. și dorința de a le dezvolta 
în continuare în folosul celor două 
partide, al cauzei păcii si socialis
mului. El și-a amintit cu plăcere de 
discuțiile . fructuoase avute cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vțgiței făc.utp în tara noastră în urmă 
cu cîțivă ani'și a arătat că este dor
nic să continue dialogul început 
atunci.

La primire a fost de față și to
varășa Eivor-Marklund, vicepreședin
te al P.S.C.S.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 18 (Agerpres). — Marți, la 

Assuan s-a încheiat cea de-a treia 
etapă în Egipt a turneului pe care 
îl întreprinde, în prezent, în Orien
tul Apropiat secretarul de stat al
S.U.A., Henry Kissinger. El a fost 
primit în două rînduri de președin
tele R.A. Egipt, Anwar El Sadat, în 
prezența miniștrilor egipteni ai afa
cerilor externe și apărării. Cu acest 
prilej, au fost trecute în revistă, în
tr-o atmosferă deschisă, punctele de 
vedere aduse de secretarul de stat 
american din Israel.

La o întîlnire cu ziariștii, la sfîrși- 
tui rundei de convorbiri de marți di
mineața, președintele Anwar El Sa
dat a declarat că nu s-a căzut încă 
de acord asupra principiilor dezan
gajării. El a evocat posibilitatea de 
a nu se ajunge la un acord.

La rîndul său.'Henry Kissinger a 
afirmat că președintele Sadat a for
mulat cîteva considerațiuni și idei 
suplimentare, pe care le va prezenta 
negociatorilor israelieni. El a adău
gat că distanța dintre pozițiile ce
lor două părți în. legătură cu un 
nou acord de dezangajare este mai 
mică, că există mai multe puncte 
de acord, precum și altele substan
țiale asupra cărora se mențin dife
rențe. Marți după-amiază, H. Kissin
ger a plecat în Israel.

unei noi ordini economice interna
ționale echitabile. Comunicatul re
levă că problemele omenirii intere
sează deopotrivă toate statele și tre
buie rezolvate prin consultări pe 
bază de egalitate.

La Belgrad a avut loc-sub 
președinția lui I. B. Tito, o ședință 
a Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, con
sacrată examinării unor probleme de 
politică internă, precum și progra
mului de lucru al Consiliului Federal 
pentru apărarea ordinii constituțio
nale — relatează agenția Taniug.

Sn Franța există aproape 
800 000 șomeri totali și aproximativ 
500 000 șomeri parțiali, menționează 
ziarul „Le Figaro".

Președintele Consiliului 
Național African <A N c)- Abel 
Muzorewa, a afirmat că în circum
stanțele actuale — în care, după 
cum se știe, autoritățile rasiste de
țin sub stare de arest pe Ndabaningi 
Sithole, lider al A.N.C. — orice dia
log între organizația sa și guvernul 
de la Salisbury este imposibil. In-

Lucrările Congresului al Xl-lea al P. M. S. 0.
Raportul de activitate ai Comitetului Central 

prezentat de tovarășul Jănos Kădăr
In raportul prezentat Congresului 

al Xl-lea al P.M.S.U., Jănos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. ăl P.M.S.U., 
s-a referit pe larg la problemele 
dezvoltării sociale, construcției eco
nomice, activității ideologice, vieții 
culturale, muncii de partid, precum 
și la problemele relațiilor internațio
nale ale Republicii Populare Ungare 
și Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. El a subliniat că raportul 
prezintă nu numai realizările perioa
dei trecute, ci și sarcinile pe urmă
torii cinci ani. Țelurile de perspec
tivă formulate în proiectul Decla- 
rației-program, prezentată congresu
lui servesc construirii societății so
cialiste dezvoltate și asigurării con
dițiilor necesare pentru trecerea la 
etapa construirii comunismului — a 
spus vorbitorul.

După ce a relevat că, în ultimii 
patru ani, s-a consolidat din toate 
punctele de vedere caracterul socia
list al societății și statului, raporto
rul s-a referit la dezvoltarea demo
crației socialiste și a subliniat creș
terea rolului clasei muncitoare, ac
celerarea dezvoltării țărănimii coope
ratiste, întărirea alianței dintre mun
citori și țărani, sporirea rolului in
telectualității și a rîndurilor ei. Ro
lul conducător al P.M.S.U. în viața 
societății noastre se realizează pe 
deplin. Partidul a subliniat întot
deauna că edificarea socialismului 
trebuie să fie opera poporului și că 
forța care transformă istoria este 
însuși poporul. Legătura strinsă din
tre partid și popor, coeziunea lor, 
încrederea reciprocă dintre partid și 
mase prezintă, în zilele noastre, o 
importanță deosebită.

Comitetul Central al P.M.S.U. a 
constatat că majoritatea covîrșitoare 
a poporului ungar, a societății s-a 
convins, din proprie experiență, de 
justețea politicii partidului.

Referindu-se, în continuare, la pro
blemele dezvoltării economice ale 
țării, raportorul a relevat că există 
toate condițiile pentru realizarea sar
cinilor economice, stabilite de Con
gresul al X-lea. Au fost create toa
te condițiile și premisele pentru în
deplinirea prevederilor celui de-al pa
trulea plan cincinal. în 1974, venitul 
național a.crescut cu 29 la sută, iar 
volumul producției industriale cu 30 
la sută, față de anul 1970. In peri
oada anilor 1971—1974, producția a 
crescut în agricultura socialistă cu 17 
la sută, în comparație cu nivelul me
diu al cincinalului precedent. în in
dustrie, productivitatea muncii a 
crescut cu 29 la sută, sporul produc
ției fiind aproape în întregime re
zultatul unei mai mari productivi
tăți a muncii. Producția industriei 
construcțiilor a crescut, deși într-o 
măsură mai mică decît cea prevă
zută.

Primul secretar al C.C. al P.M.S.U. 
a subliniat apoi că au fost elabo
rate planuri precise pentru construc
ția economică din anii viitori. în ur
mătorii cinci ani, venitul național 
urmează să crească cu aproximativ 
30 la sută, producția industrială cu 
33—35 la sută, iar producția agricolă 
cu 16—18 la sută.. (■;,

în ultimii doi ani s-au schimb:'.t 
considerabil premisele ințprpațiqnale 
ale " dezVdîtării economiei urinarei 
De aceea, atît în prezent, cît și în 
viitor. în cadrul activității economice

LISABONA

Ceremonia instalării oficiale a Consiliului
Revoluției

LISABONA 18 (Agerpres). — La 
Palatul Belem, sediul Președinției 
republicii, s-a desfășurat, luni seara, 
în prezența membrilor guvernului, 
ceremonia instalării oficiale a Con
siliului Revoluției — noul organism 
creat în Portugalia după desființarea 
Consiliului de Stat și a Comisiei de 
coordonare a Mișcării Forțelor Ar
mate.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, pre
ședintele Portugaliei, generalul Fran
cisco da Costa Gomes, a arătat că 
„instituționalizarea Mișcării Forțe
lor Armate era un act politic pre
văzut", dar că evenimentele interve
nite la 11 mârtie — cînd a avut loc 
tentativa reacționară de lovitură de 
stat — au accelerat acest proces. El 
a arătat că formarea Consiliului Re
voluției devenise necesară,. întrucît 
„numărul excesiv al organelor de de
cizie — care existau anterior — se 
concretiza printr-un ritm inferior ce
lui cerut de evoluția procesului re
voluționar din țară". Consiliul Revo
luției, a spus președintele portughez, 
va acționa în serviciul poporului și 
va respecta spiritul programului 
Mișcării Forțelor Armate, ț,Dorim, a 
menționat el, să creăm o Adunare 
Generală a Mișcării Forțelor Arma-

tr-o declarație făcută înainte de ple
carea sa în Zambia, Abel Muzorewa 
a condamnat guvernul lui Ian Smith 
pentru că a împins în impas negocie
rile privind viitorul constituțional al 
Rhodesiei.

Aeroportul internațional al Pnom Penh-ului, Pochentong, sub tirul forțelor 
patriotice

— a spus vorbitorul — trebuie să se 
ia in considerare prețurile sporite de 
pe piața mondială a materiilor pri
me și purtătorilor de energie de care 
are nevoie economia ungară. Co
mitetul Central al partidului, ana- 
lizind situația creată, a ajuns la con
cluzia că, în ciuda greutăților exter
ne, se poate asigura dezvoltarea și 
în anii următori a economiei națio
nale ungare. în ritmuri apropiate ce
lor din anii precedenți, astfel încît 
nivelul de trai să continue să creas
că. Sarcina constă, pe de o parte, în 
îmbunătățirea muncii, în folosirea 
rațională a resurselor și posibilită
ților naționale, iar pe de altă parte, 
într-o utilizare mai amplă decît pînă 
în prezent a posibilităților create 
prin colaborarea economică a ță
rilor socialiste.

în raport s-a subliniat, în context, 
importanța perfecționării activității 
economice și îmbunătățirii continue 
a conducerii economice la toate ni
velurile, evidențiindu-se faptul că 
experiența ultimilor șapte ani arată 
că perfecționarea sistemului de con
ducere economică a fost justă și ne
cesară.

în capitolul privind nivelul de trai, 
raportul a relevat faptul că, în cin
cinal, venitul real pe locuitor creste 
cu 25 la sută. în același timp, creș
terea nivelului prețurilor cu amănun
tul, sub influenta factorilor externi 
și interni, a fost, în medie, de 2—3 
la sută pe an.

Pentru perioada anilor 1976—1980 
se prevede ca veniturile reale să 
crească cu 23—25 la sută. în următo
rii 15—20 de ani — relevă raportul
— vor fi create condițiile ca fieca
re familie sau fiecare pereche de ti
neri care urmează să întemeieze o 
familie să poată avea un apartament 
separat. Sub influența măsurilor în
treprinse de guvern, în ultimii ani 
s-a îmbunătățit considerabil situa
ția demografică, natalitatea atin- 
gînd 17,8 la mie.

Referindu-se la perspectivele dez
voltării economice a Ungariei în ur
mătorii 15—20 de ani, Jănos Kădăr 
a arătat că venitul national va creș
te de 2—2,5 ori pe locuitor, în com
parație cu nivelul' actual, volumul 
producției industriale de 2,5—3 ori. 
iar cel al producției agricole de 1,5— 
2 ori.

Corespunzător cu dezvoltarea rela
țiilor sociale, cu obținerea de suc
cese în activitatea economică, în 
societatea ungară s-a consolidat in
fluența ideologiei marxist-leniniste,

*
BUDAPESTA 18. — Coresponden

tul' nostru transmite : La Budapesta 
au continuat marți lucrările celui 
de-al Xl-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Delega
ții la congres au început dezbaterile 
pe marginea Raportului de activita
te al Comitetului Central al P.M.S.U., 
prezentat de Jănos Kădăr, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U., și â Ra
portului Comisiei Centrale de revi
zie. ‘

Delegații care au luat cuvîntul, 
printre..care .Jeno Fock, membru al 
Bi^o.ului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
jîreșeclinteie Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, Bela Biszku, membru 
al Biroului Polit-Jfc al C.C.. secretar 

te care să reprezinte, într-o manie
ră progresistă, întreaga armată a 
tării". „Sîntem, in prezent, a spus el, 
in măsură să adoptăm atitudini mai 
ferme și să atingem mai rapid obi
ectivele programului Mișcării Forțe
lor Armate, într-un climat de încre
dere, securitate și calm, necesar re
construcției naționale. Nu dorim să 
impunem voința noastră țării, ci ne 
vom strădui să interpretăm și să 
servim voința colectivă liberexpri
mată".

Forțele patriotice 
au deschis două noi 

fronturi în apropierea 
Pnom Penh-ului

CAMBODGIA 18 (Agerpres). — 
Două noi fronturi au fost deschise, 
în apropierea orașului Pnom Penh 
— unul pe malul de est al fluviului 
Mekong, în fața Palatului regal, al 
doilea la Pnom Basset, oraș aflat la 
25 km nord-vest de Pnom Penh — 
relatează agenția France Presse.

Corespondenții agențiilor de presă 
relatează că personalul diplomatic și 
cetățenii străini din Pnom Penh 
continuă să se evacueze. Luni, două 
avioane militare de transport au e- 
vacuat aproximativ 150 cetățeni 
francezi și membri ai Ambasadei 
Franței. Se precizează că și perso
nalul Ambasadei americane se pre
gătește pentru evacuare.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse anunță că, în capitala Cam- 
bodgiei, sute de tineri studenți au 
organizat o manifestație împotriva 
regimului Lon Noi, pronunțîndu-se 
pentru încetarea războiului. Poliția a 
intervenit cu brutalitate pentru a-i 
împrăștia pe manifestanți. 

concepția de viață socialistă, s-au 
extins pe scară largă normele mo
ralei socialiste și modului de viată 
socialist, s-au obținut noi succese 
în revoluția culturală socialistă — a 
declarat Jănos Kădăr.

El a relevat că partidul consideră 
drept principiu fundamental al siste
mului socialist ca proprietatea per
sonală să nu provină decît de pe 
urma unei munci utile societății și 
ca ea să servească unor nevoi justi
ficate. Partidul consideră de dorit, 
prin urmare, ca măsura în care se 
poate realiza creșterea proprietății 
personale să fie astfel reglementată, 
încît să permită satisfacerea nevoilor 
familiale, fără însă a aduce atin
gere interesului public și principii
lor socialismului. în același timp, re
levă. raportul, în societate se observă 
că uneori se produc și chiar se in
tensifică fenomene incompatibile cu 
principiile și țelurile socialiste, cu 
normele morale. în context este 
subliniată necesitatea intensificării 
activității ideologice și educative a 
partidului.

In capitolul referitor la activitatea 
internațională a P.M.S.U. și a Gu
vernului R. P. Ungare se subliniază 
importanta întăririi relațiilor de 
prietenie și colaborare cu țările so
cialiste. Se relevă că, în spiritul prie
teniei și internaționalismului socia
list, s-au dezvoltat fructuos relațiile 
Ungariei cu țări socialiste, între care 
Republica Socialistă România. De 
asemenea, menționind importanța co
laborării cu țările membre ale 
C.A.E.R., se subliniază faptul că în 
ultimii patru ani volumul schimburi
lor Ungariei cu România s-a dublat. 
P.M.S.U. și Guvernul R. P. Ungare 
— se arată totodată în raport — 
acordă o mare importanță dezvoltării 
relațiilor cu țările eliberate din 
Asia, Africa și America Latină.

Vorbind despre problemele secu
rității și cooperării în Europa, rapor
torul a relevat că țările socialiste, 
inclusiv Ungaria, sînt gata să rea
lizeze cu toată elasticitatea, dar fără 
concesii principiale, acorduri în toate 
problemele privind principiile de 
bază ale securității europene, ale 
colaborării statelor de pe continent. 
Acum se acționează în sensul de a 
se începe cit mai curînd posibil, la 
Helsinki, cea de-a treia etapă, la 
nivel înalt, a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
astfel ca pe continent să înceapă o 
epocă nouă, mai fericită.

*
al C.C. al P.M.S.U., și Imre Katona, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Budapesta al P.M.S.U., au scos 
în evidență succesele obținute de co
muniști și de toți oamenii muncii 
unguri in cei patru ani care au tre
cut de la Congresul al X-Iea și au 
făcut propuneri privind îmbunătă
țirea activității în toate domeniile de 
activitate.

Tot in cursul zilei de marți, con
gresul a fost salutat din partea 
P.C.U.S. de Leonid Brejnev, din 
partea P.C. Bulgar de Todor Jivkov 
și din partea P.C. din Cehoslovacia 
de Gustav Husak. Lucrările con
gresului continuă.

DE PRETUTINDENI
• A FOST DESCOPEr 

RIT SECRETUL LUI 
STRADIVARIUS? Un chi’ 
mist vest-german crede că ar fi 
descoperit secretul care conferă 
viorilor construite de celebrul 
lutier acea rezonanță unică. El 
afirmă că taina nu trebuie cău
tată în calitatea lacului, după 
cum s-a susținut pină acum, ci 
în faptul că Stradivarius înde
părta, din lemn, înaintea apli
cării lacului, orice urmă de ră
șină. Imitarea acestei teh
nici cu ajutorul mijloacelor 
moderne ale chimiei nu a pro
dus încă, ce-i drept, o vioară 
de aceeași calitate ca instru
mentele confecționate de Stra- ,■ 
divarius, dar cele realizate du-;, 
pă acest procedeu sînt mult mai 
joune decît cele aflate obișnuit 
în comerț.

„AUTOTRATAMEN-
TUL" O publicație britanică
de medicină a efectuat o an
chetă în rîndul a 2 297 de per
soane pe tema insolită : cînd vă 
„autotratați", indiferent de ma
ladia care vă supără, după ce 
„sursă" vă inspirați ? Rezul
tatele anchetei s-au dovedit 
surprinzătoare, fiind citate în 
ordine : cărțile și revistele de 
popularizare a medicinii — în 
162 de cazuri, părinții — în 387 
cazuri, partenerul de viață — în 
466 cazuri, prietenii — în 499 
cazuri, experiența personală — 
în 521 cazuri, farmacistul sau 
infirmiera în 262 cazuri.

• PORUMB POLI
CROM. Specialiștii ceho
slovaci au obținut, după 15 ani 
de studii și încrucișări, două 
varietăți de porumb... policrom, 
Pornind de la 'cîteva soiuri de 
porumb ale căror frunze pre
zentau dungi roșii, galbene ori 
albe, ce cresc în Japonia, ei au 
realizat o varietate de porumb 
cu frunze pestrițe, colorate în 
verde și roșu, și o altă varietate 
colorată în verde, roșu și violet, 
ambele avînd însă știuleți obiș- 
nuiți. Utile și decorative în a- 
celași timp, noile soiuri de po
rumb vor fi cultivate în grădini, 
parcuri și de-a lungul șoselelor.

• „CONTEMPORAN" 
CU NAPOLEON. Muzeul 
aeronaval din Italia a achizițio
nat un exponat de o deosebită 
valoare. Este vorba de un balon 
cu o vechime de peste 170 de 
ani. El a fost lansat în 1804 la 
Paris cu prilejul încoronării lui 
Napoleon Bonaparte. Confec
ționat din mătase galben-ver- 
zuie, balonul măsoară șase me
tri înălțime.
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