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Intr-o atmosferă de înaltă solemnitate proprie unui 
moment de seamă al istoriei noastre, Marea Adunare 
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Ziua de 28 martie 1974 va ră- 
mine adine întipărită în istoria 
patriei, în conștiința poporului 
nostru.

în această zi memorabilă, în
făptuind voința întregii națiuni, 
Marea Adunare Națională — 
forul suprem al țării în care sînt 
reprezentați muncitorii, țăranii, 
intelectualii, români, maghiari, 
germani, toți oamenii muncii din 
țara noastră — convocată în a 
XII a sesiune a celei de-a Vl-a 
legislaturi, a proclamat președin
te al Republicii Socialiste 
România pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Această înaltă învestitură — 
Intru totul sprijinită prin dra
gostea și încrederea nemărgi
nită a tuturor cetățenilor pa
triei — constituie o nouă și 
strălucită recunoaștere a meri
telor nepieritoare pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a 
ciștigat în fața partidului, a în
tregului popor, ca eminent mi
litant revoluționar, care condu
ce cu abnegație destinele țării 
spre înfăptuirea țelurilor so
cialismului și comunismului în 
România, slujește fără preget, 
cauîa păcii Și progresului în 
lume.

Așteptat cu îndreptățită e- 
moție și bucurie de toți cei ce 
trăiesc și muncesc pe pămîntul 
nostru străbun, momentul aces
ta, cu rezonanță unică în istoria 
patriei, și-a pus amprenta so
lemnă. de mare sărbătoare na
țională, asupra întregii desfă
șurări a lucrărilor sesiunii.

La intrarea în clădirea Pa
latului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de 
președintele Marii Adunări Na
ționale, de membrii Biroului 
M.A.N.

O entuziastă manifestație de 
dragoste și simpatie îi este re
zervată secretarului general al 
partidului în sala de ședințe.

în lojile oficiale iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Maxim Berghianu, Elena 
Ceaușescu, Gheorghe Cioară, Li
na Ciobanu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Paul 

f Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Vasile Vilcu.

Sînt de față membrii suple- 
anți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. șl secretari ai 
C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii partici
pă numeroși Invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, oa
meni ai muncii, academicieni, 
alți oameni de știință și cultu
ră, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

De asemenea, sînt prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București.

Deputății Marii Adunări Na
ționale, în picioare, prin înde
lungi și puternice aplauze, sa
lută cu entuziasm, cu deosebită 
căldură pe conducătorul parti
dului și statului nostru.

în această atmosferă înălță-1 
toare, tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, declară deschise lucră
rile sesiunii.

în ședința istorică a Marii A- 
dunări Naționale din dimineața 
zilei de 28 martie 1974, în con
formitate cu noile prevederi ale 
Constituției Republicii Socialis
te România, adoptate, în cadrul 
acelorași lucrări, cu puțin timp 
înainte, de deputății M.A.N., a 
avut loc ceremonia alegerii pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România.

în fața Marii Adunări Națio
nale, a luat cuvîntul tovarășul 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care a 
spus :

Tovarășe deputate,
Tovarăși deputațî,
Pentru alegerea președintelui 

Republicii, a primului președin
te al Republicii Socialiste 
România, propun Marii Adunări 
Naționale. în numele Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român și al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, candidatura omului 
care a dat atît de mult patriei 
și poporului său, cauzei mari 
a socialismului, colaborării paș
nice între popoare, progresului, 
civilizației umane și păcii — 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Deputății Marii Adunări Na-

JURĂMÎNTUL
depus de președintele 

Republicii Socialiste România 
în fata Marii Adunări Naționale

J ’

și a întregii națiuni române
„Jur să slujesc cu credința patria, să acționez 

cu fermitate pentru apărarea independenței, suvera
nității și integrității țării, pentru bunăstarea și fericirea 
întregului popor, pentru edificarea socialismului și 
comunismului în Republica Socialistă România!

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

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

Jur că îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste 
și devotament pentru strălucirea și măreția națiunii 
noastre socialiste, a Republicii Socialiste România!“

ționale, întreaga asistență sa
lută cu entuziasm propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, să fie ales 
președintele Republicii Socialis
te România. Răsună nesfîrșite 
ovații, puternice urale.

Ora 11,35. Sînt clipe de pro
fundă semnificație pentru viața 
partidului și statului nostru.

în unanimitate, deputății 
Marii Adunări Naționale aleg 
pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în înalta funcție 
de președinte al Republicii So
cialiste România.

Cel mai strălucit fiu al na
țiunii române, omul între oa
menii zilelor noastre, conducăto
rul care încununează șirul ma
rilor bărbați de stat ai neamu
lui nostru, este primul președin
te al Republicii Socialiste Româ
nia.

Ora 11,37. Prin votul una
nim al Marii Adunări Na
ționale, care exprimă voința 
întregului popor român, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU 
este proclamat președinte al Re
publicii Socialiste România.

In sală domnește o atmosfe
ră de mare însuflețire. Partici- 
panții la sesiune ovaționează 
îndelung, exprimîndu-și pro
funda bucurie și mîndrîe pa
triotică față de acest act 
istoric, care dă expresie în 
fapt voinței unei națiuni întregi,

(Continuare In pag. a IV-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe și 
Stimați tovarăși deputați,

Doresc să încep prin a vă 
mulțumi dumneavoastră, ale
șilor națiunii, pentru încrede
rea ce mi-ați acordat-o alc- 
gindu-mă în cea mai înaltă și 
de răspundere funcție în stat 
— aceea de președinte al Re
publicii Socialiste România.

Este foarte greu să găsesc 
cele mai potrivite cuvinte 
pentru a da glas sentimente
lor de care sînt cuprins în 
acest moment. Știu că încre
derea pe care mi-ați acordat-o 
dumneavoastră, ca și încrede
rea și dragostea pc care mi le 
arată întregul popor, se dato- 
resc faptului că, din momentul 
in care am intrat în mișcarea 
revoluționară și am devenit 
membru al Partidului Comu

nist Romăn, am slujit fără 
preget cauza eliberării sociale 
și naționale a poporului, cau
za socialismului și comunis
mului. De mai mulți ani, 
partidul și poporul mi-au în
credințat cele mai înalte răs
punderi in partid și in stat. Am 
făcut totul pentru a le duce 
la îndeplinire în cele mai bune 
condițiuni, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidu
lui nostru.

De la Congresul al IX-Iea, 
patria noastră socialistă a 
parcurs o importantă etapă 
istorică pe calea dezvoltării 
sale economico-sociale, a ridi
cării bunăstării și fericirii po
porului. în toți acești ani, am 
acționat cu hotărîre neabătută 
pentru a uni energiile parti
dului, ale întregului popor in 
vederea înfăptuirii programu- 

Iui de dezvoltare multilaterală 
a țării. Acum, în aceste îm
prejurări solemne, doresc să 
reafirm că toate mărețele în
făptuiri din acești ani — ca 
de altfel tot ceea ce am reali
zat in epoca construcției so
cialiste — reprezintă opera 
eroicei noastre clase munci
toare, care își îndeplinește cu 
cinste misiunea de clasă con
ducătoare a societății, a har
nicei și minunatei țărănimi 
muncitoare, care în strînsă 
alianță cu clasa muncitoare 
constituie temelia de granit a 
orînduirii noastre socialiste, a 
talentatei intelectualități, care, 
în colaborare cu muncitorimea 
și țărănimea, aduce o contri
buție de preț la înfăptuirea 
programului de dezvoltare a 
țării noastre, opera tuturor 
oamenilor muncii, fără deose

bire de naționalitate. Iată de 
ce doresc să adresez, de la 
această înaltă tribună, cele 
mai calde mulțumiri poporu
lui pentru Încrederea ce mi-a 
acordat-o, pentru încrederea 
manifestată in partid, pentru 
abnegația și devotamentul cu 
care a înfăptuit și înfăptuiește 
politica Partidului Comunist 
Român — expresie fidelă a 
intereselor sale supreme. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Doresc, de asemenea, să 
subliniez și cu acest prilej că 
toate marile realizări dobin- 
dite de poporul nostru de
monstrează convingător juste
țea liniei politice generale 
marxist-leninistc a Partidului 
Comunist Romăn. Ele atestă 
cu tărie că partidul nostru a

(Continuare in pag. a JU-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la Proiectul de lege Raportul Comisiei Constituționale,
privind modificarea Constituției al Comisiei juridice ale Marii

Republicii Socialiste România

— prezentată de tovarășul EMIL BODNARAȘ —

Stimate tovarășe deputate, 
Stimați tovarăși deputați, 
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român, în ședința 
sa plenară din ziua de 26 mar
tie 1914, a adoptat clteva mă
suri privind îmbunătățirea or
ganizării și funcționării unor or
gane conducătoare ale partidu
lui care îi sint subordonate, In 
vederea unei mai bune realizări 
a rolului lor în dezvoltarea con
strucției socialiste din țara noas
tră.

în aceeași ședință plenară, Co
mitetul Central a inițiat propu
nerea, adoptată în unanimitate 
de voturi, de instituire in »ta- 
tul nostru socialist a malt-i 
funcții de președinte al Repu 
blicii. _

Propunerea aceasta a .
telului Central, așezată în con
textul hotărârii privind locul șl 
rolul organelor sale_ e3'®®“1’'76’ vine să Întregească acțiunea 
partidului ca forță politica con- 
ducătoare a întregii societăți 
printr-o mai bună articulare a 
funcțiilor organelor 
putere in stat și o mai e îcientă 
exercitare a acestor 
in relațiile interne, cit șt în re 
lațiile noastre internaționale. 
.’rtwașSJSg 

rea adoptată de c'’,rnit®t'țLCpL trai al Partidului Comunist Ro

în aceeași zi. Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste 
a luat în * ^rtidu-Comitetului Centri* al P«rtidu_ 

iectul de lege adoptat de con 
siliul de Stat In unanimitate « 
fost depus Biroului Mani Adu
nări Naționale spre a fi supus 
dezbaterilor și votului

în concepția acestui Proiect de 
lege, destinat a aduce modificăr 
Constituției. Consiliul de Stat 
lsi păstrează funcția de organ 
suprem al puterii de stat cu ac
tivitate permanentă, subordonat 
Marii Adunări Naționale, pre
ședintele Republicii fiind, în a- 
celași timp, președintele Consi
liului de Stat.

Consiliul de Stat exercită, In 
mod permanent, o serie de a- 
tribuții proprii ; în același timp, 
el este Investit, în intervalul 
dintre sesiunile Marii Adunări 
Naționale, cu înfăptuirea unora 
dintre atribuțiile acesteia.

în aceeași concepție a Pro
iectului de lege, ca rezultat al 
necesităților practicei curente in 
desfășurarea vieții de stat, atit 
In relațiile interne, cit și inter
naționale, președintele Republi
cii urmează a exercita în pro
priu acele atribuțiuni ale Con
siliului de Stat pentru care nu 
este necesară întrunirea in plen 
a acestuia.

în determinarea poziției pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România în sistemul organelor 
supreme ale puterii de stat, Pro
iectul de lege prevede :

1, — Președintele Republicii 
Socialiste România este șeful 
statului și reprezintă puterea de 
stat în relațiile interne și in
ternaționale ale Republicii So
cialiste România.

2. _  Președintele Republicii
Socialiste România este coman
dantul suprem al forțelor armate 
ai președintele Consiliului Apa- 
rării Republicii Socialiste Ro
mânia.

3 — Președintele Republicii 
Socialiste România îndeplinește 
și funcția de președinte al Con
siliului de Stat.

în ce privește atribuțiile pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Proiectul de lege pre
cizează că, in conformitate cu 
Constituția șl cu legile, îi revin 
următoarele :

1. — Prezidează Consiliul de 
Stat. , „

2 — prezidează ședințele Con-
silfului de Miniștri atunci cind 
apare necesar. • ’

3 — Numește și revocă, la 
propunerea președintelui Con
siliului de Miniștri, y3ce.^®.” 
sedinții Consiliului de Miniștri, 
miniștrii și P^’^^dministrațieî gane centrale ale administrației 
de stat care fac parte din Con 
revocă^pe^conducătorâ^Hor^ne- 

numește și revocă pe membru 
Tribunalului Suprem.

4 _ în timpul in care Marca 
Adunare Națională nu estp în

: trunită în plenul sau. "urn£r{_ 
și revocă pe Pre’e^ n^e D 
bunaluiui Suprem Și pe Procu 
rorul general, _

5. — Acordă gradele de gene 
ral, amiral și mareșal.

6 _ Conferă decorat^,5xtitlurile de onoare ; autoriză 
purtarea decorațiilor conferite 
de alte state.

— Acordă grațierea.
g” — Acordă cetățenia, apro

bă renunțarea la cetățenie și re
trage cetățenia română ; aprobă 
stabilirea domiciliului în Româ
nia pentru cetățenii altor state.

9. — Acordă dreptul de azil.
10. — stabilește rangurile mi

siunilor diplomatice, acreditează 
și recheamă reprezentanții di
plomatici ai Republicii Socialis
te România.

11. — Primește scrisorile de 
acreditare și rechemare ale re
prezentanților diplomatici ai al
tor state.

12. — încheie tratata inter
naționale în numele Republicii 
Socialiste România ; poate da 
împuterniciri, în acest scop, 
președintelui ori unor membri 
ai Consiliului de Miniștri »au 
unor reprezentanți diplomatici.

13. _ în interesul apărării 
Republicii Socialiste România, 
al asigurării ordinii publice sau 
securității statului, proclamă, în. 

caz de urgență, în unele loca
lități sau pe întreg teritoriul 
țării, starea de necesitate.

In îndeplinirea atribuțiilor 
sale, președintele Republicii So
cialiste România emite decrete 
prezidențiale și decizii.

Președintele Republicii Socia
liste România este răspunzător 
față de Marea Adunare Națio
nală pentru întreaga sa activi
tate.

Președintele Republicii Socia
liste România prezintă periodic 
Marii Adunări Naționale dări 
de seamă asupra exercitării a- 
tribuțiilor sale și asupra dezvol
tării statului.

Președintele Republicii Socia
liste România, avînd și calita
tea de președinte al Consiliului 
de Stat, urmează ca, în confor
mitate cu actualele prevederi 
ale Constituției, să semneze le
gile adoptate de Marea Adunare 
Națională, în vederea publicării 
lor in Buletinul Oficial, precum 
și decretele și hotărîrile Consi
liului de Stat.

în ce privește alegerea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Proiectul de lege pre
vede că președintele Republicii 
Socialiste România ..se alege de 
Marea Adunare -Națională,— pe 
durata ; unei« legislaturi, • urnind 
a funcționa pină --la alegerea 

. președintelui în legislatura ur
mătoare. - ,«<..*& . L

In ce privește’ Consiliul -de 
Stat al Republicii' Socialiste 
România, el Urmează să exer
cite acele atribuții prevăzute de 
Constituție pentru care este ne
cesară adoptarea unor hotărîri 
în plenul său.

în completarea atribuțiilor 
Consiliului de Stat, Proiectul de 
lege prevede că, în cazul în care 
în timpul sesiunii deschise a 
Marii Adunări Naționale nece
sități economice și sociale im
pun adoptarea neintîrziată a u- 
nor măsuri, iar Marea Adunare 
Națională nu este întrunită în 
plenul său, Consiliul de Stat 
să poată lua aceste măsuri, ur- 
mind ca normele cu putere de 
lege, astfel adoptate, »ă fie su
puse forului suprem legiuitor la 
reluarea lucrărilor în plan.

Proiectul de lege mai prevede 
unele măsuri care se referă la 
o mal bună constituire și func
ționar» a Consiliului de Mi
niștri.

în concordantă cu modifica
rea Constituției în sensul pro
punerilor de mal sus, urmează, 
implicit, să se facă modificarea 
corespunzătoare a Regulamentu
lui de funcționare a Marii Adu
nări Național», modificare ce se 

referă în special la procedura 
de alegere a președintelui Re
publicii Socialiste România, 
după cum urmează :

— propunerea privind alege
rea președintelui Republicii So
cialiste România se face de Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste ;

— alegerea președintelui Re
publicii Socialiste România se 
face cu cvorumul de două 
treimi din numărul total al de- 
putaților Marii Adunări Națio
nale.

Stimați tovarăși deputați,
în încheierea acestei succinte 

prezentări a proiectului de lege 
privind unele modificări în 
Constituția statului nostru so
cialist, vreau să dau expresie 
convingerii ferme a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
și a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România că 
propunerile prezentate cores
pund în întregime cerințelor 
desăvîrșirii organizării noastre 
de stat în care rolul politic con
ducător aparține Partidului Co
munist Român și că Marea A- 
dunare Națională, organul su
prem. al puterii de stat și legiui
tor al țării, va consfinți prin 
votul ei această nouă afirmare

propune ca președintele Repu-a mersului nostru înainte. acțidne ' iri realizarea politiciipartidului, tovarășul Nicolae

Adunări Naționale și al Consiliului
Legislativ cu privire la Proiectul 

de lege privind modificarea
Constituției Republicii Socialiste

România

— prezentat de deputatul ION CETERCHI —

Comisiile constituțională și ju
ridică ale Marii Adunări Na
ționale, precum și Consiliul Le
gislativ au analizat proiectul 
de Lege privind modificarea 
Constituției Republicii Socia
liste România și au hotărit, în 
unanimitate, să-1 avizeze favo
rabil, ca fiind un document de 
o excepțională însemnătate 
pentru perfecționarea organiză
rii de stat și dezvoltarea între
gii noastre societăți.

Instituirea funcției de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, propusă pe baza ho
tăririi recentei plenare a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, se înscrie pe 
linia preocupărilor pentru per
fecționarea continuă a organiză
rii și conducerii ■ vieții sociale 
și de stat, știut fiind că — ast
fel cum a subliniat . în repeta
te rînduri secretarul general al 

Ceaușescu — formele organiza
torice nu sint date o dată pen
tru totdeauna, ele trebuie me
reu îmbunătățite și adaptate 
exigențelor practicii sociale.

Această propunere răspunde 
cerințelor dezvoltării societății 
socialiste și relațiilor interna
ționale ale Republicii Socialiste 
România astfel cum s-au contu
rat ele, tot mai mult, în ulti
mii ani.

Ele dau expresie juridică, 
pe cel mai înalt plan norma
tiv, experienței și practicii con
ducerii de pină acum, asigu- 
rind, totodată, o mai bună, ra
țională și eficientă funcționare 
a întregului nostru aparat de 
stat.

Doresc să subliniez că propu
nerile de modificare a textelor 
Constituției reprezintă soluții 
originale, izvorâte din practica 
vieții noastre desta.t. Astfel, se 

blicii Socialiste România, ales 
de Marea Adunare Națională, 
să fie în același timp și pre
ședintele Consiliului de Stat. In 
condițiile in care Consiliul de 
Stat continuă să-și exercite 
funcțiile de organ suprem al 
puterii de stat cu activitate 
permanentă, in atribuțiile pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România au fost trecute acele 
sarcini care prin natura lor tre
buie și pot fi rezolvate direct 
de către șeful statului, astfel 
cum s-a arătat în expunerea 
de motive la proiectul de lege, 
în același timp, președintele 
Republicii Socialiste România 
este comandantul suprem al 
forțelor armate și președintele 
Consiliului Apărării.

De o deosebită importanță 
pentru asigurarea unei cît mai 
depline unități de concepție și 

partidului și legilor statului este 
prevederea potrivit căreia pre
ședintele Republicii Socialiste 
România prezidează, atunci 
cind apare necesar, ședințele 
Consiliului de Miniștri.

în spiritul principiilor demo
cratice de conducere, promova
te de partidul nostru, ale răs
punderii tuturor cadrelor în 
fața organelor care le-au ales, 
in proiect se prevede că pre
ședintele Republicii Socialiste 
România este răspunzător față 
de Marea Adunare Națională 
pentru întreaga sa activitate, 
prezentînd periodic Marii Adu
nări Naționale dări de seamă 
asupra exercitării atribuțiilor 
sale, precum și asupra dezvol
tării statului.

Proiectul de lege conține, tot
odată, unele prevederi referi
toare la perfecționarea activi
tății Consiliului de Miniștri și 
întărirea rolului acestuia- ca 
organ suprem al administrației 
de stat ; o astfel de prevedere 
este cea potrivit căreia Consi
liul de Miniștri poate să-și con
stituie un Birou Executiv, avînd 
sarcina de a rezolva operativ 
problemele curente și de a ur
mări îndeplinirea hotărârilor 
guvernului, rolul hotăritor re
venind Consiliului de Miniștri 
în plenul său. De asemenea, in 
vederea ridicării aportului or
ganizațiilor de femei la condu
cerea vieții de stat, se stabi
lește că din Consiliul de Mi
niștri face parte și președinta 
Consiliului Național al Femei
lor.

Stimați tovarăși,

Susținînd întru totul propu
nerile cuprinse în proiectul de 
lege, Comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale își 
exprimă convingerea că ele vor 
fi adoptate de forul nostru le
gislativ suprem, așa cum au 
fost prezentate, adueîndu-se 
astfel îmbunătățiri esențiale în 
organizarea și funcționarea în
tregului sistem al organelor 
statului nostru socialist.

LEGE
privind modificarea Constituției 
Republicii Socialiste România

Marea Adunare Naționali a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. I. — Articolul 43 al Con
stituției Republicii Socialiste 
România, cuprinzind principale
le atribuții ale Marii Adunări 
Naționale, se modifică după 
cum urmează :

1. Pct. 4 va avea următorul 
cuprins :

,,4. — Organizează Consiliul 
de Miniștri ; stabilește normele 
generale de organizare și func
ționare a ministerelor și celor
lalte organe centrale de stat

2. — După pct. 9 se adaugă 
pct. 9‘, care va avea următorul 
cuprins :

.,9*. — Alege și revocă pe 
Președintele Republicii Socialis
te România“.

3. — Pct. 14 va avea următo
rul cuprins :

.,14. — Controlează activitatea 
Președintelui Republicii Socia
liste România și a Consiliului 
de Stat“ ;

4. — Pct. 23 se abrogă.
Art. II. — Articolul 54 se mo

difică și va avea următorul 
cuprins :

„Art. 54. — Marea Adunare 
Națională lucrează în sesiuni.

Sesiunile ordinare ale Marii 

Adunări Naționale se convoacă 
de două ori pe an, la propune
rea Biroului Marii Adunării Na
ționale.

Marea Adunare Națională se 
convoacă, ori de cite ori este 
nevoie, în sesiuni extraordinare, 
din inițiativa Consiliului de 
Stat, a Biroului Marii Adunări 
Naționale sau cel puțin a unei 
treimi din numărul total al de- 
putaților.

Convocarea în sesiuni a Marii 
Adunări Naționale se face prin 
decret al Consiliului de Stat“.

Art. III. — Articolul 57 se mo
difică și va avea următorul 
cuprins :

„Art. 57. — După adoptarea 
lor de către Marea Adunare 
Națională, legile se publică în 
Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România, în termen 
de cel mult 10 zile, sub semnă
tura Președintelui Republicii 
Socialiste România“.

Art. IV. — Articolele 63 și 64 
se modifică și vor avea următo
rul cuprins :

„Art. 63. — Consiliul de Stat 
exercită în mod permanent ur
mătoarele atribuții principale :

1. Stabilește data alegerilor 
pentru Marea Adunare Naționa
lă și consiliil» popular» ;

1 Organizează ministerele și 
celelalte organe centrale de 
stat ;

3. Ratifică și denunță tratatele 
internaționale, cu excepția ace
lora a căror ratificare este de 
competența Marii Adunări Na
ționale ;

4. Stabilește gradele militare ;
5. Instituie decorațiile și titlu

rile de onoare.
Art. 64. — Consiliul de Stat 

exercită, în intervalul dintre se
siunile Marii Adunări Naționa
le, următoarele atribuții princi
pale :

1. Stabilește, fără a putea să 
modifice Constituția, norme cu 
putere de lege. Normele cu pu
tere de lege se supun, la prima 
sesiune, dezbaterii Marii Adu
nări Naționale, potrivit proce
durii de adoptare a legilor. Pla
nul național unic de dezvoltare 
economico-socială, bugetul de 
stat, precum și contul general 
de încheiere a exercițiului bu
getar pol fi adoptate de Consi
liul de Stat numai atunci cind 
Marea Adunare Națională nu se 
poate întruni din cauza unor 
împrejurări excepționale ;

2. Numește și revocă pe Pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri ;

3. Numește și revocă Consiliul 
de Miniștri și Tribunalul Su
prem, atunci cind Marea Adu
nare Națională nu se poate în
truni din cauza unor Împreju
rări excepționale ;

4. Dă legilor în vigoare inter
pretarea general-obligatorie ;

5. Acordă amnistia ;
6. Controlează aplicarea legilor 

și hotărârilor Marii Adunări Na
ționale, activitatea Consiliului 
de Miniștri, a ministerelor și a 
celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat, precum 
și activitatea procuraturii ; as
cultă dări de seamă ale Tribuna
lului Suprem și controlează de
ciziile sale de îndrumare ; con
trolează hotărîrile consiliilor 
populare ;

7. Declară, în caz de urgență, 
mobilizarea parțială sau gene
rală ;

8. Declară. în caz de urgență, 
starea de război. Starea de 
război poate fi declarată numai 
in cazul unei agresiuni armate 
împotriva Republicii Socialiste 
România, sau împotriva unui alt 
stat față de care Republica So
cialistă România are obligații 
de apărare mutuală asumate 
prin tratate internaționale, dacă 
s-a produs situația pentru care 

obligația de declarare a stării 
de război este statornicită.

Atribuțiile prevăzute în pre
zentul articol pot fi exercitate 
de Consiliul de Stat și în timpul 
sesiunilor Marii Adunări Națio
nale, în cazul în care necesită
țile economice și sociale impun 
adoptarea neintîrziată a unor 
măsuri iar Marea Adunare Na
țională nu se află întrunită în 
plenul său ; normele cu putere 
de lege adoptate se supun dez
baterii Marii Adunări Naționa
le potrivit procedurii de adop
tare a legilor, la reluarea lucră
rilor în plen“.

Art. V. — După articolul 65 
se adaugă articolul 65* cu urmă
torul cuprins :

„Art. 65*. — Președintele Re
publicii Socialiste România este 
președinte al Consiliului de 
Stat“.

Art. VI. — Articolul 68 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins :

„Art. 68. — Consiliul de Stat 
emite decrete și adoptă hotărîri.

Decretele și hotărîrile se sem
nează de Președintele Republi
cii Socialiste România. Decrete
le normative se publică în Bu
letinul Oficial al Republicii So
cialiste România“.

Art. VII. — In cadrul „Titlu
lui III. Organele Supreme ale 
Puterii de Stat“, după secțiunea 
„Consiliul de Stat“, se introduce 
o nouă secțiune avind următo
rul cuprins :

„Președintele Republicii So
cialiste România.

Art. 69’. — Președintele Re
publicii Socialiste România este 
șeful statului și reprezintă pu
terea de stat în relațiile inter
ne și internaționale ale . Repu
blicii. Socialiste România.

Art. 692. — Președintele Re
publicii Socialiste România este 
ales de Marea Adunare Națio
nală pe durata legislaturii, in 
prima sesiune a acesteia, și rù
mine în funcție pină la alege
rea președintelui în legislatura 
următoare.

Art. 69*. — La alegerea sa, 
Președintele Republicii Socia
liste România depune în față 
Marii Adunări Naționale, urmă
torul jurămînt :

„Jur să slujesc cu credință 
patria, să acționez cu fermitate 
pentru apărarea independenței, 
suveranității și integrității ță
rii, pentru bunăstarea și ferici
rea întregului popor, pentru e- 
dificarea socialismului și comu
nismului în Republica Socialis
tă România !

Jur să respect și să apăr Con
stituția și legile țării, să fac to
tul pentru aplicarea consecven
tă a principiilor democrației so
cialiste, pentru afirmarea în 
viața societății a normelor eti
cii și echității socialiste !

Jur să promovez neabătut po
litica externă de prietenie șl 
alianță cu toate țările socialiste, 
de colaborare cu toate națiunile 
lumii, fără deosebire de orân
duire socială, pe baza deplinei 
egalități in drepturi, de solida
ritate cu forțele revoluționare, 
progresiste de pretutindeni, de 
pace și prietenie între popoare !

Jur că îmi voi face întotdea
una datoria cu cinste și devo
tament pentru strălucirea și mă
reția națiunii noastre socialiste, 
a Republicii Socialiste Româ
nia

Art. 694. — Președintele Repu
blicii Socialiste România este 
comandantul suprem al forțelor 
armate și președintele Consiliu
lui Apărării Republicii Socia
liste România.

Art. 695. — Președintele Repu
blicii Socialiste România înde
plinește, în conformitate cu 
Constituția și cu legile, urmă
toarele atribuții principale :

1. Prezidează Consiliul de 
Stat ;

2. Prezidează ședințele Consi
liului de Miniștri atunci cînd 
apare necesar ;

3. —- Numește și revocă, la 
propunerea Președintelui Con
siliului de Miniștri, vicepre
ședinții Consiliului de Miniștri, 
miniștrii și președinții altor or

gane central» ale administrației 
de stat, care fac parte din Con
siliul de Miniștri ; numește și 
revocă pe conducătorii organe
lor centrale de stat, care nu fac 
parte din Consiliul de Miniștri ; 
numește și revocă pe membrii 
Tribunalului Suprem ;

4. — în timpul In care Marea 
Adunare Națională nu este în
trunită In plenul său, numește 
și revocă pe președintele Tribu
nalului Suprem și pe procurorul 
general ;

5. — Acordă gradele de gene
ral, amiral și mareșal ;

6. — Conferă decorațiile și 
titlurile de onoare ; autoriză 
purtarea decorațiilor conferite 
de alte (tate ;

7. — Acordă grațierea ț
8. — Acordă cetățenia, aprobă 

renunțarea la cetățenie șl re
trage cetățenia română ; apro
bă stabilirea domiciliului în 
România pentru cetățenii altor 
state ;

9. — Acordă dreptul de azil ;
10. — Stabilește rangurile mi

siunilor diplomatice, acreditea
ză și recheamă reprezentanții 
diplomatici ai Republicii Socia
liste România ;

11. — Primește scrisorile de 
acreditare și de rechemare ale 
reprezentanților diplomatici ai 
altor state ;

12. — încheie tratate interna
ționale in numele Republicii 
Socialiste România ; poate da 
împuterniciri, in acest scop, 
președintelui ori unor membri 
ai Consiliului de Miniștri sau 
unor reprezentanți diplomatici ;

13. — în interesul apărării 
Republicii Socialiste România, 
al asigurării ordinii publice sau 
securității statului, proclamă, 
în caz de urgență, în unele lo
calități sau pe întreg teritoriul 
țării, starea de necesitate.

în îndeplinirea atribuțiilor sa
le, Președintei» Republicii So

cialiste România emite decret» 
prezidențiale și decizii.

Art. 69°. — Președintele Repu
blicii Socialiste România este 
răspunzător față de Marea Adu
nare Națională pentru întreaga 
sa activitate.

Președintele Republicii Socia
liste România prezintă periodic 
Marii Adunări Naționale dări 
de seamă asupra exercitării a- 
tribuțiilor sale și asupra dez
voltării statului.“

Art. VIII. — Articolul 73 
modifică și va avea următorul 
cuprins :

„Art. 73. — Consiliul de Mi
niștri se compune din președin
tele Consiliului de Miniștri, vi
cepreședinții Consiliului de Mi
niștri, miniștrii, precum și pre
ședinții altor organe centrale a- 
le administrației de stat, prevă- 
zuți prin lege. Consiliul de Mi
niștri poate desemna pe unul 
dintre vicepreședinți să îndepli
nească funcția de prim-vicepre- 
ședinte.

Din Consiliul de Miniștri fac 
parte, de asemenea, ca membri, 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor, președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție, președinta Con
siliului Național al Femeilor și 
primul secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist.

Consiliul de Miniștri poate 
să-și constituie un Birou Execu
tiv pentru rezolvarea operativă 
a problemelor curente și urmă
rirea executării hotărârilor Con
siliului de Miniștri.“

Art. IX. — Constituția Repu
blicii Socialiste România se va 
republica in Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România, 
dindu-se articolelor o nouă nu
merotare. Totodată, denumirea 
„plan de stat“ din cuprinsul 
Constituției se înlocuiește cu 
aceea de „plan național unic de 
dezvoltare economico-socială“.
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știut și știe să aplice, in mod 
creator, legitățile generale ale 
socialismului la condițiile con
crete din țara noastră, identi- 
ficind cele mai potrivite căi de 
dezvoltare a forțelor de pro
ducție, de organizare a socie
tății, de edificare a noii orin- 
duiri sociale. Succesele po
porului român pe calea zidi
rii societății socialiste se da- 
toresc faptului că partidul 
nostru s-a călăuzit și se că
lăuzește neabătut, în întreaga 
sa activitate, de concepția re
voluționară despre lume a 
proletariatului — materialis
mul dialectic și istoric.

Am acționat întotdeauna 
pentru întărirea partidului, a 
unității sale politice, organi
zatorice și ideologice, pentru 
creșterea rolului politic condu
cător al partidului în toate 
domeniile de activitate, consi- 
derînd că aceasta este garan
ția realizării cu succes a liniei 
sale generale, a programului 
său.

Pornind de Ia faptul că în 
țara noastră locuiesc, de 
veacuri, și cetățeni de altă 
naționalitate, am militat nea
bătut pentru realizarea în ca
drul societății a deplinei ega
lități in drepturi și a frăției 
în muncă și luptă a tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate. Am avut 
permanent în minte învăță
mintele istoriei, care atestă 
cu putere de lege că numai 
in strînsă unitate, in condiții 
de deplină egalitate in drep
turi, oamenii muncii pot în- 
fringe exploatarea și pot cu
ceri libertatea și independen
ța patriei, pot infringe orice 
greutăți, pot asigura progresul 
societății, pot da viață idealu
lui de libertate și dreptate 
socială, pot înălța edificiul so
cialismului in patria noastră. 
(Aplauze puternice).

Am acționat neabătut pen
tru întărirea conducerii și 
muncii colective în toate sec
toarele de activitate. înfăptui
rea consecventă a principiilor 
conducerii și muncii colective- 
a permis participarea activă a 
tuturor cadrelor de partid și 
de stat, a maselor largi popu
lare, la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și exter
ne a partidului.

Tocmai faptul că organele 
de partid și de stat au acțio- 

£țt in strinsă unitate, au dez
bătut larg problemele dezvol
tării țării, a permis găsirea 
celor mai potrivite căi pentru 
progresul societății noastre. 
Iată de ce sint pe deplin con
știent că marile sarcini care 
stau în fața partidului și po
porului nostru nu pot fi în
făptuite decit aplicind neabă
tut principiile conducerii și 
muncii colective, unind efor
turile maselor populare, valo- 
rificind înțelepciunea poporu
lui nostru. Aceasta asigură 
victoria în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, a comunismului în Româ
nia ! (Aplauze puternice).

Nu trebuie uitată nici un 
moment necesitatea întăririi 

statului, a creșterii rolului său 
de organizator în toate dome
niile de activitate, necesitatea 
de a veghea necontenit la în
tărirea forțelor noastre arma
te, la ridicarea capacității de 
apărare a patriei, de a acorda 
atenție întăririi organelor de 
stat, ale Ministerului de In
terne și Justiției, pentru a-și 
putea îndeplini îndatoririle 
față de patrie și popor în 
conformitate cu Constituția și 
legile țării.

Am considerat că are o im
portanță de prim ordin apăra
rea hotărită a intereselor po
porului muncitor, respectarea 
cu sfințenie a legalității so
cialiste, a Constituției și le
gilor țării. Vă asigur că și în 
viitor, atita timp cit voi avea 
încrederea partidului și po
porului, voi face totul pentru 
respectarea Constituției și le
gilor țării, pentru ca societa
tea noastră să fie o societate 
demnă, liberă, a unor oameni 
stăpîni pe destinele lor, care 
își făuresc, așa cum doresc ei, 
viitorul. (Aplauze puternice). 
Pornind de la principiile co
muniste, am promovat critica
rea deschisă și intransigentă 
a abuzurilor și greșelilor să- 
vîrșite în trecut; împreună 
cu organele de partid și de 
stat au fost luate măsuri 
ferme pentru a le pune capăt 
și a face imposibilă repetarea 
lor, apreciind că asemenea 
manifestări și practici sint 
străine atît orînduirii socia
liste, cît și firii poporului 
nostru, moralității și simțu
lui său de omenie și dreptate. 
(Aplauze puternice).

întotdeauna am pornit de 
la principiul că trebuie să 
creăm cel mai larg cadru 
organizatoric pentru participa
rea activă și efectivă a mase
lor populare Ia conducerea di
feritelor sectoare de activi
tate, la luarea hotărîrilor pri
vind dezvoltarea societății 
noastre socialiste. Perfecționa
rea continuă a democrației 
socialiste, făurirea de către 
poporul însuși, în mod con
știent, a propriului său destin 
constituie o cerință legică a 
mersului înainte al societății 
noastre pe calea socialismului 
și comunismului și de aceea 
vom face totul și în viitor 
pentru a asigura cel mai larg 
cadru de manifestare a per
sonalității umane și de parti
cipare a maselor la conduce
rea tuturor sectoarelor de ac
tivitate, a întregii noastre so
cietăți. (Aplauze puternice).

Pornind de la faptul că e- 
sența politicii partidului 
nostru, rațiunea supremă a 
socialismului însuși este ri
dicarea bunăstării și fericirii 
omului, am făcut totul pentru 
ca, pe măsura dezvoltării 
forțelor de producție, a 
creșterii avuției naționale, să 
sporească continuu nivelul 
de trai material și spiri
tual al poporului. S-a ac
ționat permanent pentru a- 
sigurarea manifestării ple
nare în cimpul vieții so- 
ciale a personalității umane, 
pentru ca omul să se simtă 
liber și stăpin a tot ceea ee 
se înfăptuiește în societatea 

noastră, pentru a da fiecăruia 
posibilitatea să-și valorifice 
din plin calitățile și talentele 
în slujba progresului multila
teral al patriei. Vom face și 
în viitor totul pentru realiza
rea directivelor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului pri
vind ridicarea necontenită a 
nivelului de trai, dezvoltarea 
relațiilor noi, socialiste, înfăp
tuirea principiilor și norme
lor de conviețuire socială, a 
eticii și echității socialiste.

Poporul român, înfăptuind 
neabătut programul Partidu
lui Comunist, a asigurat dez
voltarea economico-socială 
impetuoasă a țării, îndepli
nirea cu succes a sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea 
al partidului ; realizările do 
pînă acum demonstrează că 
poporul este hotărît să reali
zeze înainte de termen pre
vederile planului cincinal.

La plenara Comitetului 
Central din zilele trecute au 
fost adoptate o serie de mă
suri ce urmează a fi înscrise 
pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Marii Adunări Na
ționale. Printre documentele 
ce vor fi puse în dezbatere 
se află și Proiectul legii cu 
privire la retribuirea muncii. 
Noua lege este chemată să 
dea expresie noilor realități 
din țara noastră, schimbări
lor produse în forțele de pro
ducție, în relațiile de produc
ție, să afirme cu putere in 
viață principiile socialiste — 
ca bază a noului sistem de 
retribuire.

Vom sărbători anul acesta, 
cu rezultate remarcabile, a 
30-a aniversare a Eliberării 
patriei de sub dominația fas
cistă. Vom păși in deceniul 
următor al noii istorii a țării 
cu hotărîrea fermă de a asi
gura dezvoltarea economico- 
socială tot mai accelerată a 
României socialiste, crearea 
unei baze materiale superioa
re necesare ajungerii din urmă 
a țărilor avansate din punct 
de vedere economic, edifică
rii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, creării con
dițiilor pentru trecerea trep
tată spre comunism.

Doresc, de la această înaltă 
tribună, să vă asigur pe dum
neavoastră, să asigur partidul, 
întregul popor, că în îndepli
nirea înaltelor răspunderi ce 
mi s-au încredințat, nu voi 
precupeți nimic pentru unirea 
eforturilor partidului șl po
porului în vederea realizării 
cu succes a Programului parti
dului, pentru împlinirea nă
zuințelor poporului nostru de 
bunăstare și fericire. (Aplau
ze puternice).

Pornind de la faptul că în
tre politica internă și extern* 
există o strînsă unitate dia
lectică, am acționat permanent 
pentru înfăptuirea consec
ventă a directivelor Congre
sului al X-lea și Conferinței 
Naționale privind dezvoltarea 
relațiilor internaționale ale 
României, creșterea contribu
ției sale la cauza progresului 
social, a colaborării șl păcii 
în lume.

Punem în mod constant 
la temelia politicii noastre 

externe dezvoltarea priete
niei și colaborării multilate
rale cu toate țările socialiste, 
extinderea și consolidarea re
lațiilor cu țările care au pășit 
pe calea dezvoltării economî- 
co-sociale independente, întă
rirea solidarității cu toate for
țele progresiste; acționăm, 
totodată, in spiritul coexisten
ței pașnice, pentru amplifica
rea raporturilor reciproc a- 
vantajoase cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

Consider că în realizarea 
marilor răspunderi încredin
țate de partid și popor, am 
datoria de a promova neabă
tut această politică și vă asi
gur, dragi tovarăși, că nu voi 
precupeți nici un efort pen
tru a înfăptui politica externă 
trasată de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale 
partidului. (Vii aplauze). Țara 
noastră va acționa cu toată 
fermitatea în sprijinul mișcă
rilor de eliberare națională, a 
forțelor progresiste de pretu
tindeni, militînd pentru a se 
pune capăt politicii imperia
liste de forță și dictat, colo
nialismului și neocolonialis- 
mului. Vom lupta pentru res
pectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi pe deplin stă- 
pîn pe bogățiile lui, pe desti
nele sale, de a-și făuri viața 
așa cum o dorește, fără nici 
un amestec din afară. Vom 
așeza și în viitor relațiile 
României cu celelalte state 
pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respec
tului independenței și suvera
nității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Afirmarea 
tot mai puternică in lume a 
acestor principii constituie 
garanția instaurării unei poli
tici noi, de colaborare și pace 
între toate națiunile. Militînd 
pentru promovarea acestor 
principii în relațiile dintre 
toate statele, poporul român 
a obținut prieteni pe toate 
meridianele globului. Tratate
le de prietenie, declarațiile și 
comunicatele comune semnate 
cu zeci și zeci de state și în 
care aceste principii sînt pro
clamate cu putere arată con
secvența și hotărîrea cu caro 
România socialistă acționează 
pentru statornicirea unor noi 
relații, democratice, în viața 
internațională. Se pune mal 
mult ca oricind, la ordinea 
zilei, problema generalizării 
acestor relații în toate dome
niile. Se impun relații echi
tabile în colaborarea și schim
burile economice. Am în ve
dere, în primul rind, raportul 
între prețul materiilor prime 
și cel a! produselor industria
le, accesul tuturor națiunilor, 
în condiții de deplină egali
tate, atit 1» materii prime, cît 
și la tehnologii avansate. A- 
ceasta constituie o necesitate 
pentru dezvoltarea viitoare a 
omenirii, pentru lichidarea ra
pidă a subdezvoltării, pentru 
crearea pe planeta noastră a 
unei lumi mai drepte și mai 
bune. (Aplauze puternice).

Trăim o epocă de mari 
transformări revoluționare, so
ciale și naționale, de afirmare 
în lume a voinței popoarelor, 
de promovare a unor relații 
noi intre state, bazate pe de
plină egalitate șl respect re
ciproc.

Este necesar să facem totul 
pentru încheierea ou succes, 
încă în acest an, a Conferin

ței general-europene, care 
trebuie să ducă la așezarea 
raporturilor dintre statele con
tinentului pe principii noi, să 
asigure o largă' colaborare în
tre toate țările europene, să 
dea mai multă garanție fiecă
rui popor că se va putea con
sacra dezvoltării sale economi- 
co-sociale, fără pericolul vreu
nei agresiuni sau imixtiuni din 
afară. Înfăptuirea securității 
în Europa va constitui, fără 
îndoială, un eveniment de im
portanță istorică nu numai 
pentru țările europene, dar și 
pentru întreaga omenire.

De asemenea, considerăm că 
trebuie depuse eforturi susți
nute pentru realizarea unei 
păci drepte și 'juste în Orien
tul Mijlociu. Aceasta presupu
ne retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 19fi7, asi
gurarea independenței și in
tegrității tuturor statelor din 
zonă. In același timp, este ne
cesară asigurarea drepturilor 
poporului palestinian la auto
determinare, a dreptului de 
a-și organiza viața în mod li
ber, corespunzător voinței sale.

Mai mult ca oricind trebuie 
să acționăm pentru lichidarea 
tuturor surselor de conflict și 
încordare, pentru soluționarea 
problemelor litigioase dintre 
state pe cale pașnică, exclu- 
zîndu-se forța și amenințarea 
cu forța din viața internațio
nală.

Acum, în aceste momente, 
doresc să asigur încă o dată, 
pe prietenii noștri de peste 
hotare, toate națiunile lumii 
că poporul român iși va res
pecta cu sfințenie angajamen
tele, acționind neobosit pen
tru afirmarea principiilor noi 
de relații între state, pentru 
promovarea politicii de prie
tenie și colaborare între toate 
statele și națiunile lumii. (Vii 
aplauze). Vom milita neabătut 
pentru creșterea rolului Națiu
nilor Unite, al celorlalte orga
nisme internaționale, pentru 
dreptul fiecărui popor, fără 
deosebire de mărime sau orin- 
duire socială, deci și a țărilor 
mici și mijlocii, de a partici
pa activ la soluționarea tutu
ror problemelor internaționale, 
fiind convinși că numai pe 
această cale se pot găsi so
luțiile cele mai adecvate ma-

Felicitări adresate 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
După ședința solemnă ds în

vestitură, în salonul de onoare 
al Palatului Marii Adunări Na
ționale, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
primit călduroase felicitări din 
partea tovarășilor Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Clobanu, Florian Dănăla- 
che, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mlzil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Vasile Vilou, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Constantin 
Băbălău, Petre Blajovicf, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Aurelia Dănilă, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Mag
dalena Filipaș, Ion Iliescu, Ion 

rilor probleme care preocupă 
omenirea, se poate asigura 
dezvoltarea pașnică a omeni
rii, progresul economico-social 
al fiecărei națiuni. (Aplauze 
puternice). In ce mă privește, 
doresc să reafirm încă o dată 
că in îndeplinirea înaltelor 
răspunderi ce mi s-au încre
dințat, voi face totul ca par
tidul. poporul nostru să înfăp
tuiască neabătut această poli
tică externă ce corespunde pe 
deplin intereselor României 
socialiste, cît și intereselor ce
lorlalte țări, ale tuturor națiu
nilor, cauzei prieteniei, cola
borării, progresului șl păcii în 
lume.

In încheiere, doresc să asi
gur încă o dată Marea Adu
nare Națională, partidul, în
tregul popor, că voi face to
tul pentru a fi demn de cins
tea și încrederea ce mi s-a a- 
cordat. Voi servi întotdeauna, 
in orice împrejurare, interese
le poporului, voi acționa pen
tru dezvoltarea economico-so
cială a țării, pentru întărirea 
independenței și suveranității 
sale, pentru triumful socialis
mului și comunismului în 
România. (Aplauze puternice).

Exprimînd mulțumiri pen
tru încrederea acordată, pen
tru urările ce mi s-au adresat, 
doresc, la rindul meu, să vă 
adresez dumneavoastră, între
gului partid și popor cele mai 
bune urăți de succes în acti
vitatea de înflorire a Români
ei socialiste.

Vă doresc tuturor, întregu
lui nostru popor, multă sănă
tate. fericire, viață îmbelșuga
tă și pace !

Trăiască și să înflorească 
continuu, liberă și indepen
dentă, patria noastră socialis
tă — Republica Socialistă 
România !

Trăiască și să se dezvolte 
prietenia și colaborarea Româ
niei cu țările socialiste, cu 
toate statele lumii in lupta 
pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă, pentru pace și 
colaborare internațională !

(Aplauze puternice, îndelun
gate ; minute în șir, asistența, 
în picioare, aclamă îndelung, 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, pe întîiul președin
te al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Ioniță, Vasile Patilineț, Ion P4- 
țan, Ion Stănescu, Mihai Teles- 
cu, Ioslf Uglar, Richard Winter, 
Ștefan Andrei.

Au adus, de asemenea, oma
giul lor vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri și ai Marii Adunări Na
ționale, membri ai C.C. al 
P.C.R., prim-secretari ai comi
tetelor județene de partid, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, militanți din ilegalita
te ai partidului și ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
reprezentanți ai cultelor.

Ciocnind o cupă de șampanie 
eu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șt tovarășa Elena Ceaușescu, toți 
cei de față au urat președintelui 
Republicii Socialiste Romtnla 
multă sănătate șl putere de 
muncă, viață îndelungată, spre 
binele patriei și fericirii poporu
lui. . ,
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Cuvîntul omagial rostit
de tovarășul Ștefan Voitec

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Președinte al Republicii So
cialiste România,

Cu solemnitatea cuvenită ma
rilor momente din viata tării, 
cu satisfacția de a fi consacrat 
prin votul unanim al Marii A- 
dunări Naționale voința unui 
întreg popor, vă adresez, în nu
mele tuturor celor care v-au 
acordat această supremă învesti
tură, pe care-i reprezentat! 
strălucit și pe care îi conduceți 
ferm și inspirat, fierbintile și 
respectuoasele noastre felicitări.

Cu adîncă emoție, stăpîniti de 
sentimentul că am fost martorii 
unui moment de seamă al isto
riei noastre naționale, am ascul
tat vibrantul dumneavoastră le- 
gămînt izvorît din înălțătoarea 
dragoste față de popor, din cre
dința — mereu și mereu pildui
tor afirmată prin faptele luptei 
și vieții dumneavoastră — că 
suprema satisfacție, supremul 
ideal al dumneavoastră — mare 
fiu al țării — este să slujiți ne
abătut, cu exemplară devoțiune, 
ideile de progres și prosperitate 
ale patriei, demnitatea și liber
tatea ei.

De mai bine de patru decenii, 
încă din anii cei mai tineri, 
v-ați integrat în mișcarea revo
luționară. în lupta clasei mun
citoare împotriva exploatării, 
v-ați identificat cu aspirațiile 
celor mulți, ați luptat pentru li
bertate și dreptate socială, pen
tru eliberarea națională a po
porului român, ați militat pen
tru promovarea intereselor fun
damentale de progres și prospe
ritate a națiunii, pentru ca ade
vărul și dreptatea să ajungă la 
lumină, pentru ca oamenii mun
cii din țara noastră, fără deo

sebire de naționalitate să devi
nă stăpîni pe munca și destinul 
lor, pentru triumful cauzei so
cialismului și comunismului.

Sub steagul glorios al Parti
dului Comunist Român, dăruin- 
du-vă exemplar cauzei partidu
lui, v-ați afirmat încă din anii 
ilegalității ca patriot înflăcărat, 
ca un eminent militant revolu
ționar. Flacăra vie a încrederii 
în justețea politicii partidului, 
în clasa muncitoare, în izbînda 
ideilor socialiste a făcut ca 
întreaga dumneavoastră viată să 
devină un impresionant și pu
ternic exemplu de spirit revo
luționar, de curaj și omenie co
munistă. De peste patru decenii 
în' rîndurile partidului. îndepli
nind misiuni de înaltă răspunde
re, dumneavoastră mult stimate 
președinte Nicolae Ceaușescu, 
v-ați dobîndit un inegalabil 
prestigiu, de militant clarvăză
tor, curajos, dirz, de conducător 
al partidului, ați devenit, — așa 
cum gîndește, așa cum simte 
întreaga țară — cel mai de 
seamă, cel mai iubit fiu al tă
rii. Ne-ați învățat pe toți că 
nimic nu poate fi mai înălțător 
pentru un activist al partidului, 
pentru un conducător decit con
știința că devotindu-se poporu
lui din care face parte, slujirii 
pilduitoare a intereselor supre
me ale acestuia, va merita pre
țuirea și stima lui, se va putea 
înfățișa cu fruntea sus la marele 
examen al istoriei. Dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, urmați cu fidelitate 
acest crez, nu precupețiți nimic 
pentru ca patria noastră socia
listă. minunatul nostru popor 
să-și îndeplinească luminosul 
său destin.

Poporul român a știut dintot- 
deauna să-și pretuiască pe marii 

săi fii, pe marii săi oameni. 
Astăzi, prin votul său. prin 
învestirea dumneavoastră ca 
președinte al Republicii, Marea 
Adunare Națională nu face alt
ceva decit să consacre votul 
unanim al tuturor conștiințelor 
națiunii noastre.

De spiritul dumneavoastră re
voluționar, stimate tovarășe se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președinte al 
Republicii, se leagă întregul 
nostru drum. Congresul al 
IX-lea și al X-lea ale partidu
lui, conferințele sale naționale, 
momente de covîrșitoare impor
tanță, de Înnoire a întregii noas
tre vieți social-politice șl de 
stat, de perfecționare a condu
cerii și organizării societății, 
începutul și continuarea ampli
ficată al unui nou avînt mate
rial și spiritual.

în toate zidirile României de 
azi trăiesc marea dumneavoas
tră capacitate de a uni și mo
biliza energiile creatoare ale în
tregului popor și înalta dum
neavoastră rîvnă ; în toate con
științele e viu exemplul dum
neavoastră de dragoste pentru 
oameni, pentru patrie, pentru 
socialism, pentru pace. Numele 
dumneavoastră se identifică as
tăzi cu ascensiunea politică, so- 
cial-economfcă și spirituală a 
României socialiste. De acest 
nume, de această pqlitică se va 
lega în istorie și un alt lucru 
măreț : proiectul, attt de ome
nesc In esența lui, și atît de 
curajos, de a crea trăsăturile 
unui om nou. luptător pentru 
fericirea poporului său. pentru 
progresul patriei, pentru drep
tate în lume, un om harnic și 
curajos, un om demn, omenos 
și ferm, un comunist de omenie.

Dumneavoastră ați adus o 
inestimabilă contribuție la creș

terea prestigiului internațional 
al României socialiste, a politi
cii sale externe de prietenie și 
solidaritate cu toate țările so
cialiste. de colaborare si pace 
cu toate țările lumii, fără deo
sebire de orînduire socială.

Dumneavoastră ați luat piep
tiș citeva probleme de mare în
semnătate ale planetei.

Ati adus, tovarășe președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia, o contribuție remarcabilă la 
dezvoltarea cursului spre destin
dere în viața internațională, la 
promovarea unor relații noi în
tre state, bazate pe dreptul sa
cru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, pe ega
litate în drepturi și neamestec 
în treburile interne, pe indepen
dență și suveranitate națională, 
pe avantaj reciproc, pe abolirea 
forței și amenințării cu forța din 
relațiile dintre state.

V-ați consacrat eforturile în
tăririi solidarității partidului 
nostru cu toate detașamentele 
clasei muncitoare din întreaga 
lume, cu forțele progresiste de 
pretutindeni, pentru coeziunea 
mișcării comuniste și muncito
rești, a Întregului front antiim- 
perialist mondial.

Dumneavoastră tovarășe pre
ședinte ne-ati dat și ne dați tu
turor exemplul conducătorului 
care nici un moment nu uită pe 
cei multi și harnici, pe cei care 
sint poporul însuși. De aceea, 
poporul v-a ales.

Să trăiți și să-l conduceți spre 
fericirea pe care o merită ; să 
trăiți pentru această tară, — 
bărbat al cutezanței și al ome
niei, comunist dîrz, conducător 
clarvăzător și neînfricat !

Trăiască Republica Socialistă 
România, trăiască întîiul pre
ședinte al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !

LEGE
privind modificarea unor 

prevederi ale Regulamentului 
de funcționare a

Marii Adunări Naționale
Marea Adunare Națională a 

Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. I. — Articolul 2, alin. 1 al 
Regulamentului de funcționare 
a Marii Adunări Naționale se 
modifică și va avea următorul 
cuprins :

„Art. 2. — Marea Adunare 
Națională se convoacă în sesiu
ne ordinară, de două ori pe an, 
o dată în fiecare semestru, la 
propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale“.

Art. II. — Articolul 3 se mo
difică și va avea următorul cu
prins :

„Art. 3. — Marea Adunare Na
țională se convoacă în sesiune 
extraordinară, ori de cite ori 
este nevoie, din inițiativa Con
siliului de Stat, a Biroului Ma
rii Adunări Naționale sau a cel 
puțin unei treimi din numărul 
total al deputaților“.

Art. III. — La articolul 18 din 
Regulamentul de funcționare a 
Marii Adunări Naționale se a- 
daugă două alineate cu urmă
torul cuprins :

„Propunerile pentru alegerea 
Președintelui Marii Adunări Na
ționale și a vicepreședinților se 
fac de către Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 
și Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

Sînt aleși în funcțiile pentru 
care au fost propuși cei care au 
întrunit votul a cel puțin jumă
tate plus unu din numărul total 
al deputaților Marii Adunări 
Naționale“.

Art. IV. — Capitolul VI al Re
gulamentului de funcționare a 
Marii Adunări Naționale va fi 
intitulat astfel:

„Cap. VI. Alegerea Președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, a Consiliului de Stat, a 
Consiliului de Miniștri, a Tribu
nalului Suprem și a procuroru
lui general“.

Art. V. —- în Capitolul VI se 
introduc articolele 56* și 562, a- 
vind următorul cuprins :

„Art. 561. — în prima sesiune 
a fiecărei legislaturi, îndată du
pă alegerea Biroului său, Marea 
Adunare Națională alege, pe du
rata legislaturii, Președintele 
Republicii Socialiste România.

Propunerea pentru alegerea 
Președintelui Republicii Socia
liste România se face de către 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Pentru a fi ales în funcția de 
Președinte al Republicii Socia
liste România este necesar ca 
cel propus să întrunească votul 
a cel puțin două treimi din nu
mărul total al deputaților Ma
rii Adunări Naționale.

Art. 562. — Președintele Repu
blicii Socialiste România este 
răspunzător față de Marea Adu
nare Națională pentru întreaga 
sa activitate.

Președintele Republicii Socia
liste România prezintă periodic 
Marii Adunări Naționale dări de 
seamă asupra exercitării atribu
țiilor sale și asupra dezvoltării 
statului.

Dezbaterile asupra dărilor de 
seamă se încheie printr-o hotă- 
rire a Marii Adunări Naționale“

Art. VI. — Articolul 57 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins :

„Art. 57. — în prima sesiune 

a fiecărei legislaturi, îndată 
după alegerea Președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Marea Adunare Națională alege 
dintre membrii săi, pe durata 
legislaturii, Consiliul de Stat.

Propunerile pentru alegerea 
Consiliului de Stat se fac de că
tre Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliul Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Propunerile și alegerile se fac 
pentru fiecare din funcțiile de 
vicepreședinți și membri.

Sînt aleși în funcțiile pentru 
care au fost propuși cei care au 
întrunit votul a cel puțin jumă
tate plus unu din numărul total 
al deputaților Marii Adunări 
Naționale“.

Art. VII. — Articolul 60 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins :

„Art. 60. — In prima sesiune 
a fiecărei legislaturi, îndată du
pă alegerea Consiliului de Stat, 
Marea Adunare Națională alege, 
pe durata legislaturii, Consiliul 
de Miniștri.

Propunerea pentru alegerea 
președintelui Consiliului de Mi
niștri și a Consiliului de Mi
niștri se face de către Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Sînt aleși în funcțiile pentru 
care au fost propuși cei care au 
întrunit votul a cel puțin jumă
tate plus unu din numărul to
tal al deputaților Marii Adunări 
Naționale“.

Art. VIII. — Articolul 61 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins :

„Art. 61. — Dacă în timpul 
sesiunii are loc o descompletare 

a Consiliului de Miniștri care 
privește pe președintele său, 
Marea Adunare Națională pro
cedează la alegerea noului pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, pe baza propunerii făcute 
de către Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste“.

Art. IX. — Articolul 68 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins :

„Art. 68. — Au inițiativă le
gislativă Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul de 
Stat, Consiliul de Miniștri, co
misiile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, pentru proble
mele de competenta lor, sau un 
număr de cel puțin 35 de depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale“.

Art. X. — La articolul 81 se 
adaugă un alineat cu următorul 
cuprins :

„Marea Adunare Națională 
hotărăște. în fiecare caz în par
te, Ia propunerea Biroului, asu
pra folosirii votului deschis sau 
secret“.

Art. XI. — Articolul 82 se 
abrogă.

Art. XII. — Articolul 87, alin. 
2 se modifică și va avea urmă
torul cuprins :

„Legile se publică în Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste 
România, sub semnătura pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România“.

Art. XIII. — Regulamentul A» 
funcționare a Marii Adunări N^ 
tionale se va republica. în Bu 
letinul Oficial al Republicii Sd-j 
cialiste România, dîndu-se arti
colelor o nouă numerotare.

(Urmare din pag. I)
hotăririi tuturor oamenilor mun
ții, fără deosebire de naționali
tate. a poporului român, de a 
urma și infăptui neabătut po
litica Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

In aclamațiile asistenței, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale invită pe președintele Re
publicii Socialiste România la 
înalta tribună a forului legisla
tiv suprem al țării noastre.

Adresîndu-se președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Ștefan Voitec a spus :

în aceste momente solemne 
ale învestiturii dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România 
și comandant suprem al forțelor 
armate, In numele Marii Adu
nări Naționale, vă rog să pri
miți simbolurile demnității șl 
prestigiului, ale puterii de stat, 
ale autorității suverane a po
porului român, ale voinței sale 
de a se dezvolta liber și inde
pendent. pe calea socialismului 
și comunismului.

Urale nesfirșite. aclamații pu
ternice marchează acest mo
ment deosebit de solemn și de 
mare semnificație al înmînării 
acestor simboluri naționale. Pe 
umerii președintelui Republicii 
Socialiste România este petrecu
tă o eșarfă în culorile drapelu
lui național pe care strălucește 
stema țării. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi este înmînat. In 
același timp, însemnul preziden
țial al puterii de stat și de co
mandant suprem al forțelor ar
mate.

Ora 11,40. Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cu mina pe Consti
tuție, depune jurămintul în fața 
reprezentanților națiunii române. 
Deputății Marii Adunări Națio
nale, într-o atmosferă înălță
toare, sînt martorii acestui 
jurămînt rostit de șeful sta
tului român, jurămînt care 
devine crez și nobil țel al po

porului nostru. Fiecare cu- 
vint rostit solemn de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU repre
zintă în sine tăria pietrei de 
granit pe care partidul, statul 
nostru le așează la temelia 
României socialiste de astăzi și 
a celei de mîine.

Jurămîntul rostit este consfin
țit de președintele Republicii 
Socialiste România prin înalta 
sa semnătură depusă pe acest 
act istoric, în fața Marii Adu
nări Naționale.

Se intonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

La această solemnitate, sînt 
arborate drapelele de partid și 
de stat, care încadrează stema 
Republicii Socialiste România.

în numele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec 
a rostit apoi cuvîntul omagial.

Primit cu cele mai vii senti
mente de dragoste, cu ovații 
nesfirșite, în acest moment cul
minant al ceremoniei de înves
titură, ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în repetate rînduri, cuvîntarea 
președintelui Republicii Socia
liste România este salutată cu 
puternice aplauze, la sfîrșit. de
putății ovaționînd minute in șir.

Cuvîntarea președintelui Re
publicii Socialiste România 
— prima cuvîntare în această 
calitate de supremă învestitu
ră — va rămîne în memoria 
națiunii române ca un document 
de maximă importanță ce sinte
tizează semnificația excepționa
lă a momentului istoric pe care 
l-a trăit astăzi întreaga țară, 
gîndurile și aspirațiile conducă
torului partidului și statului 
nostru fiind înseși gîndurile și 
aspirațiile întregului popor.

Ședința solemnă a Marii Adu
nări Naționale, consacrată ale
gerii și investirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta 
funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România, a fost 
transmisă în direct de Radiote- 
leviziunea română, întreaga țară 
fiind astfel martoră Ia acest act 
istoric.

★
Alegerea președintelui Repu

blicii Socialiste România a fost 

precedată de adoptarea Proiec
tului de lege privind modifica
rea Constituției Republicii So
cialiste România și a Proiectului 
de lege privind modificarea 
unor prevederi ale Regulamen
tului de funcționare a Marii A- 
dunări Naționale.

în legătură cu Proiectul de 
lege privind modificarea Con
stituției, a luat cuvîntul tova
rășul Emil Bodnaraș.

Raportul Comisiei constituțio
nale, al Comisiei juridice ale 
Marii Adunări Naționale și

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
Consiliului legislativ, referitor 
la Proiectul de lege privind mo
dificarea Constituției, a fost 
prezentat de deputatul Ion Ce- 
terchi.

S-a trecut, apoi, la discuția și 
votarea pe articole a Proiectu
lui de lege privind modificarea 
Constituției Republicii Socialiste 
România.

Deputatul Constantin Stâtescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
a dat citire Proiectului de lege, 
articol cu articol.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate, prin vot 
secret, cu bile, Legea privind 
modificarea Constituției Repu
blicii Socialiste România.

Marea Adunare Națională 
a adoptat, de asemenea, 
prin vot secret, legea privind 
modificarea unor prevederi ale 
Regulamentului de funcționare a 
Marii Adunări Naționale. Acest 
act a fost elaborat de Biroul 
Marii Adunări Naționale, îm
preună cu un grup de 42 de de- 
putați, ca urmare a modificări
lor aduse Constituției Republicii 

Socialiste România. Raportul co
mun al Comisiei constituționale 
și al Comisiei juridice a fost 
prezentat de deputatul Tudor 
Drăganu.

Tot în cadrul ședinței de di
mineață, Marea Adunare Națio
nală a validat alegerea deputa
ților : Octavian Fodor — în cir
cumscripția electorală nr. 5, In
stitutul Agronomic, județul Cluj; 
Sebastian Ulmeanu — circum
scripția electorală nr. 5. Man
galia, județul Constanța ; 
Gheorghe Stoica — circumscrip
ția electorală nr. 5, județul Vil- 
cea.

La amiază, la redeschiderea 

ședinței. Marea Adunare Națio
nală a aprobat includerea pe 
ordinea de zi a celei de-a XH-a 
sesiuni, adoptată anterior, a 
următoarelor puncte :

1. — Eliberarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer din func
ția de președinte al Consiliului 
de Miniștri ;

2. — Alegerea președintelui 
Consiliului de Miniștri ;

3. — Eliberarea unui vicepre
ședinte al Consiliului de Stat ;

4. — Eliberarea președintelui 
Marii Adunări Naționale ;

5. — Alegerea unui vicepre
ședinte al Consiliului de Stat ;

8. — Alegerea președintelui 
Marii Adunări Naționale ;

7. — Proiectul de lege a pre
sei din Republica Socialistă 
România ;

8. — Proiectul de lege privind 
atribuțiile și răspunderile con
siliilor de conducere, președin
ților. inginerilor șefi, contabili
lor șefi, ale celorlalte cadre teh
nice și economice din coopera

tivele agricole de producție, pre
cum și ale direcțiilor generale 
județene pentru agricultură, in
dustria alimentară și ape ;

9. — Proiectul de lege privind 
atribuțiile și răspunderile comi
tetelor oamenilor muncii, direc
torilor, inginerilor șefi, conta
bililor șefi, șefilor de ferme și 
ale celorlalte cadre tehnice și 
economice din unitățile agricole 
de stat, precum și ale organelor 
de conducere colectivă și direc
torilor din trusturile județene de 
Întreprinderi agricole de stat;

10. — Proiectul de lege pri

vind principalele atribuții ale 
consiliilor populare în domeniul 
agriculturii ;

11. — Proiectul de lege cu 
privire la realizarea, exploata
rea, întreținerea și finanțarea 
amenajărilor de irigații și a ce
lorlalte lucrări de îmbunătățiri 
funciare ;

12. — Proiectul de lege a a- 
pelor ;

13. — Proiectul de lege pri
vind controlul financiar preven
tiv ;

14. — Proiectul de lege pri
vind rechizițiile ;

15. — Proiectul legii remune
rării după cantitatea și calitatea 
muncii ;

16. — Proiectul legii privind 
sistematizarea teritoriului și a 
localităților urbane și rurale ;

17. — Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consiliul 
de Stat.

Supusă votului, completarea 
ordinii de zi a fost adoptată în 
unanimitate de Marea Adunare 
Națională.

Cunoașteți — a arătat pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale — că recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. șl 
plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
au aprobat cererea de eliberare 
din funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri a tova
rășului Ion Gheorghe Maurer, 
exprimată în scrisoarea adre
sată secretarului general al 
Partidului Comunist Român. Bi
roul Marii Adunări Naționale 
propune eliberarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, la cererea 

sa, din funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri.

Supusă votului, cererea tova
rășului Ion Gheorghe Maurer 
de eliberare din funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri a fost aprobată de Marea 
Adunare Națională.

In legătură cu aceasta, Marea 
Adunare Națională a adoptat o 
hotărîre prin care se exprimă 
înalta apreciere a forului legis
lativ suprem față de activitatea 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer.

Adresîndu-se Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a mulțumit pentru 
cuvintele atît de elogioase cu
prinse în hotărirea adoptată. In 
încheierea alocuțiunii sale, to
varășul Ion Gheorghe Maurer a 
spus : Vă mulțumesc încă o dată 
pentru gîndurile bune exprima
te în această hotărîre. Este inu
til să vă asigur că tot ce îmi 
va sta în putință voi face pen
tru a servi cauza pe care am 
slujit-o pînă acum.

S-a trecut apoi la următorul 

punct de pe ordinea de zi, pri
vind alegerea președintelui Con
siliului de Miniștri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
propus, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
în funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri pe tovarășul 
Manea Mănescu.

Marea Adunare Națională a 
ales în unanimitate pe tovară
șul Manea Mănescu în funcția 
de președinte al Consiliului de 
Miniștri.

în fața deputaților a luat a- 
poi cuvîntul președintele Con
siliului de Miniștri.

în continuarea lucrărilor, Ma
rea Adunare Națională a apro
bat prin vot recomandările Ple
narei C.C. al P.C.R. în legătură 
cu eliberarea tovarășului Miron 
Constantinescu din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, în vederea îndeplinirii al
tor sarcini, și a tovarășului Ște
fan Voitec din funcția de pre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, în vederea îndeplinirii al
tor sarcini.

Marea Adunare Națională, 
însuși'ndu-și propunerile Ple
narei C.C. al P.C.R., a ales în 
unanimitate pe tovarășul Ștefan 
Voitec în funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Stat și 
pe tovarășul Miron Constanti- 
nescu în funcția de președinte al 
Marii Adunări Naționale.

După pauză, lucrările sesiunii 
sînt prezidate de tovarășul 
Miron Constantinescu, care a 
luat cuvîntul mulțumind pentru 
încrederea acordată.

Marea Adunare Națională a 
trecut apoi la dezbaterea Proiec
tului de lege a presei din Re
publica Socialistă România.

Tovarășul Cornel Burtică, 

membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a prezentat proiectul de 
lege din însărcinarea C. C. al 
P.C.R.

în continuare, deputatul Mi- 
hail Ghelmegeanu, vicepreședin
te al Comisiei juridice, a pre
zentat raportul acestei comisii a- 
supra proiectului de lege. La 
discuția generală au luat cuvîn
tul deputății : Alexandru
Ionescu, Titus Popovici, Anton 
Breitenhofer, Ștefan Voicu și 
Stito Andras.

După discuția pe articole, 
Marea Adunare Națională a vo
tat în unanimitate Legea presei 
din Republica Socialistă Româ
nia.

La următorul punct de pe or
dinea de zi a luat cuvîntul tova
rășul Aldea Militaru, președin
tele Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, care a 
prezentat Proiectul de lege pri
vind atribuțiile și răspunderile 
consiliilor de conducere, pre
ședinților, inginerilor șefi, con
tabililor șefi, ale celorlalte ca
dre tehnice și economice din 
cooperativele agricole de pro
ducție, precum și ale direcțiilor 
generale județene pentru agri
cultură, industria alimentară și 
apei.

Raportul comisiilor perma
nente care au avizat proiectul 
de lege amintit a fost prezentat 
de deputatul Dumitru Coliu, 
președintele Comisiei pentru a- 
gricultură și silvicultură a Marii 
Adunări Naționale.

La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății : Iosif Uglar, 
Anghel Mircea Dan, Petre Glă- 
van.

Marea Adunare Națională, 
după discuția pe articole, a a- 
doptat în unanimitate Legea.

.Lucrările Marii Adunări Na
ționale se reiau vineri, 29 mar
tie.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NATIONALE
Cuvîntul tovarășului

Manea Mănescu

Președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

delegația economica japoneză
Mult stimate tovarășe pre

ședinte al Republicii Socialiste 
România,

Stimați tovarăși deputați, 
îngăduiți-mi să vă mulțumesc 

pentru sarcina de mare răspun
dere pe care mi-ați conferit-o 
prin votul dumneavoastră, la 
propunerea președintelui Repu
blicii Socialiste România, făcută 
în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

în legătură cu modificările in
troduse in Constituție, doresc să 
subliniez importanța istorică pe 
care o are alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca președinte 
al Republicii Socialiste România.

Conducător încercat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu -- prin viziu
nea sa politică și științifică — a 
deschis largi perspective dez
voltării economico-sociale a pa
triei noastre ; militînd cu fer
mitate pentru promovarea cola
borării dintre state, și-a atras 
atit dragostea profundă a po
porului român, cit și sentimen
tele de adîncă stimă și respect 
ale opiniei publice internațio
nale.

Alegerea în mod solemn de 
către Marea Adunare Națională 
a președintelui țării — pentru 
prima dată în istoria seculară 
a poporului român — exprimă 
voința unanimă a națiunii noas
tre socialiste.

Conducerea întregii societăți 
de către partid, prerogativele 
lărgite care revin secretarului 
general ca președinte al Româ
niei au un rol decisiv pentru 
perfecționarea in continuare a 
vieții noastre publice.

într-un cadru constituțional 
îmbunătățit și sub îndrumarea 
personală a șefului statului. 
Consiliul de Miniștri va urmări 
cu fermitate continuarea neabă
tută a cursului dinamic impri
mat întregii dezvoltări econo
mico-sociale a tării de către 
Congresele al IX-lea și al X-lea, 
ca și de Conferințele Naționale 
ale Partidului Comunist Român 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 

PREȘEDINTELE
Republicii Socialiste România

DECRET
Prezidențial

privind unele modificări în componența Consiliului de Miniștri

Președintele Republicii Socialiste România decretează :

Art. 1. - Tovarășul Manea Mănescu se eliberează din func
țiile de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, primind alte însărcinări.

Art. 2. - Tovarășul llie Verdeț se eliberează din funcția de 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și se numește 
în funcția de președinte al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.

Art. 3. - Tovarășul Miron Constantinescu se eliberează din 
funcția de președinte al Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și Sociale, primind alte în
sărcinări.

Art. 4. - Tovarășul Virgil Trofin se eliberează din funcțiile 
de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru al co
merțului interior și președinte al Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare, primind alte însărcinări.

Art. 5. - Tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, se eliberează din funcția de ministru al 
transporturilor și telecomunicațiilor și se numește In funcția 
de președinte al Comitetului de Stat al Planificării.

Art. 6. - Tovarășul Janos Fazekas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, se numește în funcția de ministru al comer
țului interior.

Art. 7. - Tovarășul Gheorghe Oprea se numește în funcția 
de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Art. 8. - Tovarășul Troian Dudaș se eliberează din funcția 
de ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele și se numește în funcția de ministru al 
transporturilor și telecomunicațiilor.

Art. 9. - Tovarășul Ion Crăciun se eliberează din funcția 
de ministru al industriei umoare, din motive de sănătate.

Art. 10. - Tovarășul Gheorghe Cazan se eliberează din 
funcția de ministru-secretar de stat la Ministerul Industriei 
Ușoare și se numește în funcția de ministru al industriei ușoare.

Președintele

Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

în spiritul consecvenței prin
cipiale, care caracterizează în
treaga politică a partidului nos
tru. guvernul va milita pentru 
adincirea, în continuare, a cola
borării multilaterale cu toate 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avan
tajului reciproc — principii 
care corespund atît intere
selor fundamentale ale Româ
niei, cit și intereselor ge
nerale ale înțelegerii intre po
poare și ale păcii.

Vă rog să fiți siguri că gu
vernul va urmări, zi de zi, să 
răspundă încrederii cu care este 
învestit, punînd întreaga sa ca
pacitate de muncă în slujba în
deplinirii exemplare a atribu
țiilor ce-i revin, pentru tradu
cerea în viață a politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului.

în centrul activității noastre 
stă obiectivul politic — aprobat 
de clasa muncitoare și de între
gul popor — realizarea înainte 
de termen a planului cincinal și 
accelerarea dezvoltării economi
co-sociale, în scopul ridicării 
nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor oamenilor 
muncii.

înfăptuirea liniei generale a 
partidului impune promovarea 
spiritului de inițiativă și de 
răspundere în muncă, în toate 
domeniile de activitate, întări
rea ordinii și a disciplinei eco
nomice, în fiecare unitate so
cialistă.

în acest sens, trebuie asigu
rată îndeplinirea integrală a in
dicatorilor cantitativi și calita
tivi ai planului — realizarea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție, ridicarea productivității 
muncii și a calității mărfuri
lor, reducerea consumurilor ma
teriale și a costurilor, creșterea 
rentabilității in activitatea eco
nomică, asigurarea bunei apro
vizionări a populației, respecta
rea riguroasă a obligațiilor asu

mate pentru export, a coope
rării economice și tehnico-eco- 
nomice stabilite pe plan extern.

Trebuie să acționăm energic 
pentru înfăptuirea întregului 
program de investiții, prin in
trarea, la termen, în funcțiune 
a tuturor capacităților planifi
cate — latură esențială a poli
ticii noastre de sporire a poten
țialului economic al țării.

Realizarea sarcinilor din do
meniul producției materiale re
prezintă o condiție hotăritoare 
pentru promovarea în continua
re a cercetării științifice și a 
învățămîntului, a culturii și o- 
crotirii sănătății, ca și pentru 
ridicarea sistematică a nivelu
lui de viață al tuturor cetățe
nilor, potrivit cerințelor repar
tiției după muncă și ale echi
tății socialiste.

îndeplinirea acestor obiective, 
sub conducerea partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, va 
sta ferm în centrul activității 
Consiliului de Miniștri.

Sintem pătrunși de convinge
rea că înfăptuirea Programului 
partidului implică o înaltă exi
gență în munca noastră, a tu
turor.

Consiliul de Miniștri, se va 
strădui să-și fundamenteze cit 
mai temeinic deciziile pe care 
este chemat să le ia, să găseas
că cu operativitate soluții via
bile problemelor complexe cu 
care unitățile sînt confruntate 
în procesul realizării planului, 
să perfecționeze în continuare 
activitatea organelor adminis
trației de stat, potrivit cerințe
lor actualei etape de dezvoltare 
a societății noastre.

Soluționarea marilor probleme 
pe care le pune progresul eco
nomic și social al țării ne im
pune mobilizarea tuturor ener
giilor creatoare ale poporului, 
valorificarea deplină a rezerve
lor existente, o muncă devotată, 
plină de abnegație și elan re
voluționar.

La recenta Plenară a Comi
tetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reliefat în
datorirea care ne revine de a 
munci — fiecare în sectorul său 
de activitate și toți în comun — 
ca Un organism unic, ce trebuie 
să funcționeze în strînsă uni
tate.

Vreau să asigur pe președin
tele țării, pe membrii Marii A- 
dunări Naționale, partidul nos
tru, clasa muncitoare și între
gul popor că guvernul va lu
cra neșovăitor în acest spirit, 
profund convins că este singura 
cale pe care va putea să-și în
deplinească în bune condițiuni 
atribuțiile ce-i revin în marea 
operă istorică de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Raportul comun al Comisiei constituționale 
și al Comisiei juridice cu privire la Proiectul 

de lege privind modificarea unor prevederi 
ale Regulamentului de funcționare a 

Marii Adunări Naționale
— prezentat de deputatul TUDOR DRÀGANU —

în ședința comună din 27 
martie 1974, Comisia constitu
țională și Comisia juridică au 
examinat și discutat Proiectul 
de lege privind modificarea u- 
nor prevederi ale Regulamentu
lui de funcționare a Marii Adu
nări Naționale.

Comisiile au constatat că noi
le prevederi regulamentare au 
devenit necesare ca urmare a 
importantelor modificări aduse 
Constituției noastre prin legea 
pe care Marea Adunare Națio
nală a adoptat-o astăzi în acest 
scop. Dînd expresie acestei ne
cesități, proiectul de lege cu

Hotărîrea Marii Adunări Naționale 
cu privire la eliberarea tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer din funcția 
de președinte al Consiliului de Miniștri

Marea Adunare Națională, 
luind act de cererea tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer, l-a 
eliberat din funcția de pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, fiind pensionat.

Marea Adunare Națională ex
primă cu acest prilej vii mul
țumiri și recunoștință tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer pen
tru întreaga sa activitate des
fășurată în fruntea guvernului, 
precum și în alte importante 
munci de partid și de stat. în 
tot acest timp, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și-a adus o 
contribuție de seamă, alături de

Cuvîntul tovarășului
Miron Constantinescu

Mult stimate tovarășe pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România,

Tovarășe și tovarăși deputați,
Preluind, din însărcinarea Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și prin votul 
Marii Adunări Naționale, sar
cina de președinte al Marii A- 
dunări Naționale, țin să vă ex
prim sincerele și profundele 
mele mulțumiri și, în același 
timp, să vă asigur că mă voi 
strădui, împreună cu ceilalți to
varăși din Biroul Marii Adunări 
Naționale, să ne îndeplinim cu 
cinste sarcina ce ne-a fost în
credințată.

Am trăit astăzi, împreună cu 
Întregul popor, aici în aula Ma
rii Adunări Naționale, vibrantul 

prinde reglementări operative, 
dintre care se cer subliniate in 
special cele chemate să aducă 
unele precizări cu privire la 
funcționarea Marii Adunări Na
ționale pe linia creșterii neînce
tate a rolului politic conducător 
al Partidului Comunist Român, 
a integrării sale tot mai adinei 
în viața societății noastre, pre
cum și a atragerii tot mai largi 
a maselor populare la activita
tea organului suprem al puterii 
de stat.

Asemenea reglementări sînt 
cuprinse în art. 561 și 57, potri

ceilalți membri ai conducerii 
partidului și statului, la reali
zarea politicii partidului, la în
făptuirea sarcinilor stabilite de 
Congresele al IX-lea și al X-lea, 
de Conferințele Naționale ale 
partidului.

Apreciind activitatea și meri
tele pe care tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer le are față 
de poporul nostru, față de 
partid și cauza socialismu
lui, în semn de deosebită pre
țuire, la împlinirea vîrstei de 
70 de ani, i s-a conferit înaltul 
titlu de „Erou al Republicii 
Socialiste România“.

Marea Adunare Națională ex

și emoționantul moment al ale
gerii și învestiturii primului 
președinte al Republicii Socia
liste România și am ascultat cu
vîntul de răspuns al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la omagiul 
pe care i l-a adus, prin tova
rășul președinte Ștefan Voitec, 
Marea Adunare Națională. A- 
cest discurs al președintelui 
Republicii Socialiste România 
are un caracter programatic și 
reprezintă un document politic 
de însemnătate istorică, cu o 
deosebită semnificație națională 
și internațională.

Sînt convins că exprim opinia 
unanimă a tuturor deputatelor 
și deputaților Marii Adunări 
Naționale, a întregului nostru 
popor, a românilor, precum și 

vit cărora propunerile pentru 
alegerea președintelui Republi
cii Socialiste România și a Con
siliului de Stat se fac de Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român și de Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

în aceeași preocupare se în
cadrează art. 2, care include 
printre factorii oare au drept de 
inițiativă legislativă Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Avind convingerea fermă că 

primă speranța că, în limita po
sibilităților sale, ținînd seama 
de starea sănătății, punînd în 
valoare bogata sa experiență, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
va participa și în viitor la viața 
social-politică a țării, contribu
ind in continuare la înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Marea Adunare Națională a- 
dresează tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer urarea fierbinte de 
viață lungă, sănătate și feri
cire !

a maghiarilor, germanilor și 
tuturor naționalităților din Re
publica Socialistă România, măr
turisind, de la această înaltă 
tribună, puternica emoție care 
ne-a însuflețit și profunda 
noastră admirație pentru acest 
strălucit document programa
tic, care ne va călăuzi in toată 
activitatea noastră.

După mărețul eveniment la 
care am participat împreună cu 
Întreaga țâră — alegerea și în
vestirea primului președinte al 
Republicii Socialiste România 
—, ceremonie care a fost întîm- 
pinată cu entuziasm de către 
întreaga națiune — vom trece 
acum, în continuare, la lucră
rile curente ale sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

Proiectul de lege cuprinde o 
justă adaptare a Regulamentu
lui de funcționare a Marii Adu
nări Naționale la nevoile și noi
le necesități constituționale, pe 
care le dezvoltă in spiritul ce
rințelor societății noastre in e- 
tapa actuală de dezvoltare a 
statului, a perfecționării conti
nue a activității organelor sta
tului și a lărgirii tot mai cu
prinzătoare a democrației noas
tre socialiste, Comisia constitu
țională și Comisia juridică pro
pun adoptarea lui de către Ma
rea Adunare Națională.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit joi după- 
amiază, delegația economică din 
Japonia, condusă de Hisashi 
Murata, vicepreședintele firmei 
„Mitsui“.

La Întrevedere au participat 
Manea Mănescu, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Oprea, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, An
gelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor, Gheorghe Cazan, minis
trul industriei ușoare, Roman 
Moldovan, președintele Camerei 
de Comerț, Vasile Pungan, con
silier al președintelui Republi
cii Socialiste România.

Oaspeții au fost însoțiți da 
ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, Masao Kanazawa.

Conducătorul delegației japo
neze a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cordiale și 
sincere felicitări cu ocazia alege
rii sale ca președinte al Repu
blicii Socialiste România, deose
bita onoare de a fi cea dinții 
delegație străină primită după 
învestirea sa în această înaltă 
funcție. Hisashi Murata a rele
vat, totodată, prestigiul de care 
se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu In Japonia, in rîndul 
oamenilor politici din țara sa 
pentru rolul important pe care ii 
are șeful statului român în viața 
internațională, pentru contribu
ția deosebită la consolidarea pă
cii în Asia și în întreaga lume.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu,. a 
primit o telegramă de mulțu
mire din partea domnului Hla 
Phone, pentru felicitările trans
mise cu ocazia numirii sale in 
funcția de ministru al afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane.

• DELEGAȚIA oamenilor de 
afaceri din Japonia, condusă de 
Hisashi Murata, vicepreședin
tele firmei „Mitsui“, a avut joi 
convorbiri la Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei, Mi
nisterul Comerțului Interior și 
la unele întreprinderi de comerț 
exterior.

Seara, Masao Kanazawa, am
basadorul Japoniei la București, 
a oferit o recepție cu prilejul 
vizitei efectuate în țara noastră 
de delegația japoneză.

Au participat Ion Pățan, vlce- 

RM. VILCEA

58 DE ȘANTIERE 

ALE TINERETULUI 
ÎN AGRICULTURĂ 
în comuna Nicolae Bălcescu a fost deschis, zilele trecute 

primul șantier local al muncii patriotice din acest an. Peste 300 
de oameni au lucrat cu spor la desecarea a 100 de hectare te
ren situat tn Lunga Tinoasa. Acțiunea va fi încheiată în zilele 
imediat următoare. Chiar in această campanie, aici, pe un teren 
considerat pînă nu demult neproductiv, vor fi însămințate cu 
porumb 20 de hectare, iar alte 20 cu trifoi. Restul suprafeței va 
fi rezervată finețelor naturale.

în unitățile consiliului intercooperatist Băbeni oamenii au 
redat circuitului agricol peste 10 hectare teren în luncile rîu- 
nlor Otașan și Bistrița, pregătind terenul în vederea însămin- 
țărilor. La Gătejești și Bunești, undr inundațiile din anii tre- 
cuți au distrus porțiuni Întinse din terenurile agricole, tinerii 
au lucrat la efectuarea Îndiguirilor, la săparea și taluzarea pc 
o lungime de mai multe sute de metri. în continuare se vor 
efectua lucrări de canalizare a riuiui Govora. în localitățile Stoi- 
ceni, Calicea, Drăgoești, Mateești Zătreni, Valea Mare și altele 
tinerii au participat la numeroase lucrări vizînd sporirea fertili
tății pămintului și stăvilirea eroziunii.

Dealtfel, obiectivele acțiunilor de muncă patriotică desfășu
rate in acest an în agricultură de tinerii vîlceni sînt mobiliza
toare. Ei și-au propus amenajarea suprafeței de 1 000 hectare 
pentru irigat, combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 
1 500 hectare, curățirea pășunilor și finețelor pe o suprafață de 
30 000 hectare, plantarea a 200 000 pomi fructiferi. Aceste acțiuni 
sînt în curs de desfășurare. în acest scop în agricultura jude- 
țului vor fi constituite 58 de șantiere locale ale tineretului. Ju- 
decind după debutul acțiunilor din aceste zile există certitudinea 
că eforturile vor fi încununate de succes.

DORU MOȚOC

în numele membrilor delega
ției, Hisashi Murata a exprimat 
bucuria și satisfacția pentru 
progresele înregistrate de Româ
nia în dezvoltarea sa economică 
și socială, pentru dezvoltarea 
prieteniei dintre România și Ja
ponia, urînd poporului român 
noi succese, pace și prosperitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pentru cu
vintele de apreciere la adresa 
României și a poporului român, 
pentru felicitările ce i-au fost 
adresate personal, apreciind in- 
tilnirea cu oamenii de afaceri ja
ponezi ca un prilej fericit pen
tru extinderea colaborării eco
nomice româno-japoneze și a 
prieteniei dintre cele două țări 
și popoare.

în timpul Întrevederii a avut 
loc un larg schimb de păreri in 
probleme de interes comun pri
vind dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice dintre 
România și Japonia. Cu acest 
prilej, a fost exprimată satisfac
ția pentru evoluția pozitivă din 
ultimii ani a relațiilor comerciale 
româno-japoneze, a cooperării 
dintre cele două țări în diferite 
domenii. în acest context a fost 
subliniată dorința de a se iden
tifica noi căi și posibilități de 
conlucrare eficientă, reciproc 
avantajoasă, in vederea lărgirii 
colaborării economice dintre 
România și Japonia. A fost evi
dențiată însemnătatea creării 
unor societăți mixte româno- 
japoneze pentru lărgirea ți di
versificarea colaborării dintre 
cele două țări.

înainte de a se despărți de 
oaspeți, președintele Nicolae 
Ceaușescu i-a rugat ca la 
înapoierea în patrie să transmită 
poporului japonez urări de 
prosperitate și pace.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o ambianță cordială, prie
tenească.

președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț și 
Industrie, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Vasile Răuță, vicepreședinte 
al Comitetului de stat al plani
ficării, reprezentanți ai condu
cerii âltdr ministere economice 
și întreprinderi de comerț ex
terior.

• ÎN CADRUL manifestărilor 
care preced sesiunea Comisiei 
Economice pentru Europa a 
O.N.U., joi după-amiază a avuf 
loc în Capitală o gală de filme 
organizată de Centrul de infor
mare al O.N.U. pentru Româ
nia și Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu“.

Au fost prezentate filme do
cumentare consacrate valorilor 
estetice și muzicale europene.

PACALA î Excelsior (orele 9 ; 
12 30 ; 16 ; 19.30), Capitol (orele 9 ; 
11,45 ; 14.30 ; 17.15 : 20). Melodia 
(orele 8.45 : 11,30 ; 14.15 ; 17 : 20), 
Gloria (orele 9 ; 11.45 ; 14.30 ; 17.15 ; 
20).

porțile ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Patria (orele 9.30 ; 
12 : 14 30 ; 17 ; 20). Grivița (orele 
9 , 11,15 ; 13.30 : 16 : 18.15 ; 20.30),

CIDUL : Scala (orele 9: 12.45;
16 30: 20,15) Festival (orele 9; 
12 45; 16.30: 20.15) Favorit (orele 
9. 12,30; 16 15: 20). Modern (orele 
9: 12.30, 16; 19 45).

RIO LOBO : Sala Palatului
(orele 17.15 : 20,15). Luceafărul 
(orele 8.30 : 11 : 13.15 : 16 ; 18.30 ; 
21) Casa Filmului (orele 15 ;
17,30 ; 20).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Cen
tral (orele 9,15; 11.30: 13.45: 16;
18.15; 20,30) Dacia (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18.15; 20,30). Aurora (ore
le 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15).

LE MANS : București (orele
8 30: 11; 13.15: 15; 18.30; 21)

PROPRIETARII : Lira (orele 
15,30; 18; 20.15). Popular (orele 
15.30; 18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIAȚA MEA ; Victoria (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30) »

CEAȚA : Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20,45).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN" : Buzești (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

NUNTA : Viitorul (orele 16; 18; 
20).

CHEMAREA STRĂBUNILOR :
Bucegl (orele 15,30: 18; 20,15). 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30),

ÎNTOARCEREA LUI MAGE- 
LLAN : Cotroceni (orele 14; 16; 
18; 20).

MARELE VALS : Doina (orele 
12,30; 16; 19.30) — Program de
desene animate — orele 9.45; 
11,15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE l 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Fe
rentari (orele 15.30; 18; 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20,15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Giulești (orele 15.30; 18;
20.15). Floreasca (orele 15.30: 18: 
20 15), Moșilor (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20.30).

CAPCANA : Pacea (orele 15.30; 
17.45: 20).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Vol
ga (orele 9: 11.15; 13.30: 15,45; 
18 15; 20.30). Flacăra (orele 9;
1115: 13.30; 15,45; 18; 20,15).

PRINȚUL BOB ; Progresul (ore
le 15 30; 18: 20.15).

INSULA MISTERIOASA ; Crîn- 
gași (orele 16: 19,15).

DACII : Munca (orele 16; 18; 20).
CÎNTECUL NORVEGIEI : Arta 

(orele 10.30; 14; 16.45; 20).
DOSARE DE MULT UITATE î 

Cosmos (orele 18; 20,15).
SIMON TEMPLER ; Cosmoe (ora 

15.30).

BUNA SEARA. DOAMNA 
CAMPBELL : Vltan (orele 15.30; 
18: 20,15).

DINCOLO DE NISIPURI : Raho
va (orele 15.30: 18; 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE ; în
frățirea (orele 16 ; 18 ; 20).

ROMANȚĂ PE ZĂPADĂ (ora 
14 30) ; URMAȘUL LUI GINGIS 
HAN (ora 16 30) ; DOUĂ FETE ȘI 
UN MARINAR (ora 18.45) : CO
MOARA DIN SIERRA MADRE 
(ora 20.45), rulează la Cinemateca 
..Union“.

Opera Română : BOEMA —
ora 19.00 ; Teatrul Național (Sa
la Comedia) : SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — ora

20 ; Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : 
PYGMALION — ora 20; (Sala 
Studio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TÎNARULUI ,,W" — ora 20: Tea
trul ,,C. I. Nottara“ (Sala Maghe- 
ru) : ADTO, CHARLIE — ora 19.30; 
(Sala Studio) : HAMLET — ora 
19.00 ; Teatrul Mic : VIAȚA
E CA UN VAGON — ora
19.30 ; Teatrul Giulești : COME
DIE CU OLTENI — ora 19.30 ; 
(Sala Studio ’74) : SPECTACOL 
DE MUZICĂ ȘI POEZIE ROMA
NEASCĂ — ora 17; Teatrul ..Ion 
Vasilescu“ : EU SÎNT TATĂL CO- 
PITLOR — ora 19.30; Teatrul ,.C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : PARDON... 
SCUZAȚI... BONSOAR ! — ora 
19,30; (Sala Victoria) : VINO SA 
NE VEZI DISEARĂ — ora 19.30; 
Teatrul .,Ion Creangă“ : OMUL 
INVIZIBIL — ora 9,30; Teatrul 
„Țăndărică'’ (Sala Victoria) a 

ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — ora 
15; NOCTURN — ora 21,30; (Sala 
Academia) : UN BĂIAT ISTEȚ ȘI 
UN REGE NATĂFLEȚ _ ora 17; 
Ansamblul ..Rapsodia Română“ : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
19,30: Circul ..Globus“ : ÎNTÎLNI- 
RE LA CIRC — ora 19,30.

PROGRAMUL III
900 — Știri; 9.05 — Incognito — 

program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei: EU ȘTIU O 
ZI de Ioan Chiresc’U; 10,00 — Clu
bul curioșilor; 11.00 — Profil pe 
portativ: Benone Sinulescu; 11.30 
— Antract muzical; 12,00 —Știri; 
12.05 — Invitația in fonotecă; 12.55

— Melodia zilei; 13.00 — Închide
rea emisiunii de dimineață; 17,00
— Știrile după-amiezii; 17.05 —
Alo. Radio! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor; 18.00 — 
Șapte zile, șapte arte; Arhitectu
ra: 18,10 — Muzică din opere; 
18.55 — Melodia zilei: 19,00 — în 
direct., de la Deva: 19,30 — știri; 
19.35 — Casa de discuri Electre- 
cord; 20.00 — Educație. răspun
deri. Raid-anchetă; 20,30 — Con
certul pentru orchestră de coarde 
de Ion Dumitrescu: 21,00 _  Top-ul
revistei Săptămîna; 22.00 — Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport: 22.30 — Melodia zilei; 22,35
— Vedete ale muzicii ușoare ; 
23.15 — Poetica: Zamfir Vasiliu ; 
23.20 — Melodii în ritm de dans ; 
23.55—24,00 — Ultimele știri.

PROGRAMUL I

16.00—17.00 — Telețcoală Mate
matică (consultații pentru elevii 
clasei a Vlll-a) : Corpuri rotunde 
(XI). Biologic (anul IU) : Fiziologia

respirației. Pagini din Istoria pa
triei : Răscoala Iui Horia, Cloșca 
șl Crișan. Fizică : Din tainele e. 
lectrotehnlcil ; 17,30 — Emisiune In 
limba germană ; 19.10 — Tragerea 
Loto : 19.20 — 1001 de seri ; 19.30 
— Telejurnal ; 20.09 — România
—- Anul XXX. Revistă social-po- 
lltică TV. : 20.40 — Film artistic : 
..Poveste de dragoste" — produc
ție a studiourilor cinematografice 
franceze. Premieră pe țară. Regia 
Guy Lefrane ; 22.15 _ 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 — Telex ; 17,35 — Tineri so
liști din județul Olt • Stela Stir- 
lea. Cecilia Dobre, Iile Bartos 
Gheorghiță Costea : 17 50 — Desene 
animate ; 17.55 — Film pentru co
pii : ..Eu te-am iubit“ ; 19 20 __
1001 de seri : 19,30 — Telejurnal ; 
20,00 _ o viață pentru o idee : 
Ludovic Mrazec ; 20.30 — Pagini 
de mare popularitate din muzica 
lui J. S Bach ; 21.00 — Bucu-
reștlul azi ; 21.15 — Amintiri, a- 
mlntlrl... Cu Mia Braia ; 21,45 _
Biblioteca pentru toți : Alexandru 
Macedonskl. 120 de ani de la 
nașteri.
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Cel mai strălucit fiu al națiunii române, omul intre oamenii zilelor noastre, 
încununează șirul marilor bărbați de stat ai 

este primul președinte al Republicii Socialiste România
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telegrame adresate președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu

conducătorul care neamului nostru

Telegrama Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist
In aceste momente, cu profunde semnificații istorice pentru 

viata și activitatea întregului nostru popor, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, exprimind sentimentele de dra
goste fierbinte și adincă gratitudine pe care vi le poartă tinăra 
generație a patriei, vă roagă să primiți stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde și sincere felicitări cu prilejul alegerii 
dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Investirea dumneavoastră ca întîiul președinte al Republicii, 
constituie o expresie elocventă a voinței unanime a întregului 
nostru popor, a dragostei și încrederii în cel mai iubit fiu al său, 
care întruchipează in chip strălucit calitățile cele mai înalte de 
conducător de partid și de stat, de patriot înflăcărat și militant 
neobosit pentru făurirea socialismului și comunismului în patria 
noastră, pentru cauza păcii și progresului social în întreaga lume.

Pentru noi, tinăra generație a României socialiste, activitatea 
dumneavoastră tumultuoasă, închinată din primii ani ai tinere
ții, partidului, luptei sale revoluționare, constituie un perma
nent și grăitor exemplu, un luminos ideal de muncă și viață, o 
flacără vie pe care o vom urma neabătut, spre împlinirea desti
nului comunist al patriei, a aspirațiilor fundamentale ale națiu
nii noastre socialiste.

Mărețul program de edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, de accelerare a progresului social și spiritual al 
țării, perfecționarea continuă a democrației socialiste, promova
rea hotărită a principiilor eticii și echității socialiste, nemărgi
nita grijă pentru educarea comunistă a tinerei generații și afir
marea ei dinamică în viața social-politică, sînt indisolubil legate 
de ideile și clarviziunea dumneavoastră creatoare, de activitatea 
neobosită pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, 
ca exponent strălucit al eroicei clase muncitoare și al întregului 
nostru popor. Convingerea noastră profundă, a tuturor tinerilor 
României socialiste, este că îndeplinirea de către dumneavoas
tră a mandatului prezidențial suprem, reprezintă o puternică 
garanție a succeselor viitoare ale tinerei generații, ale națiunii 
noastre, pe drumul făuririi socialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie.

Exprimind din adîncul ființei noastre, adeziunea deplină la 
hotărîrea istorică a întregului popor, vă asigurăm mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu că noi, ținerii patriei, 
români, maghiari, germani și de alte naționalități, vom face, tot 
ceea ce ne stă in putere, ca tineri comuniști, pentru a întîm
pina cu noi succese cea de-a XXX-a aniversare a Elibrării pa
triei și Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român, 
pentru a asigura traducerea in viață a programului partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Permiteți-ne să folosim acest prilej, al alegerii dumneavoastră, 
prin voința suverană a poporului, ca președinte al Republicii 
Socialiste România, pentru a da expresie încă o dată profun
dului nostru atașament față de politica Partidului Comunist 
Român, dragostei și stimei nemărginite pe care vi le poartă în 
suflet întregul tineret al țării și să vă urăm multă sănătate și 
viață îndelungată, pentru a duce mai departe, cu aceeași energie 
clocotitoare, opera de înflorire continuă a patriei de promovare 
a principiilor legalității și justiției în viața internațională.

COMITETUL CENTRAL
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Vă adresăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde și 
respectuoase felicitări cu prile
jul alegerii dumneavoastră ca 
președinte al Republicii Socia
liste România se spune în tele
grama Comitetului municipal 
București al P.C.R. și Consiliu
lui popular al Capitalei. Trăind, 
alături de întregul popor, mo
mentele solemne ale acestui 
eveniment cu adinei semnifica
ții în istoria națiunii noastre, 
vă urăm din toată inima succes 
deplin in rodnica și neprecupe
țita activitate pe care o desfă
șurați in fruntea partidului și 
a țării, in slujba patriei și po
porului.

Unanimitatea și entuziasmul 
cu care reprezentanții poporu
lui v-au ales in această func
ție de înaltă răspundere consti
tuie o strălucită manifestare a 
adeziunii depline a tuturor fii
lor patriei la politica înțe
leaptă a partidului, o dovadă 
netăgăduită a dragostei și sti
mei cu care tot poporul vă în
conjoară, pentru pilduitoarea 
dumneavoastră dăruire, pentru 
fierbintele patriotism cu care 
participați la făurirea noii isto
rii a României.

Sintem pe deplin conștienți 
că inaltul prestigiu internațio
nal dobindit de România, locul 
nicicind mai demn și mai sti
mat pe care l-am cucerit in rin- 
dul celorlalte națiuni, se dato- 
rește politicii interne și exter
ne a partidului, cuceririlor po
porului in procesul edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, excepționalei activi
tăți pe care dumneavoastră o 
desfășurați pe plan extern în 
spiritul marxism-leninismului, 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie cu toate țările socia
liste, pentru unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, peritru pace, colabo
rare și cooperare intre toate 
statele, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă.

Dorim să vă reafirmăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și cu acest prilej 
sărbătoresc pentru întregul po
por român, liotărirea celor 
250.000 de comuniști din Bucu
rești, a întregii populații a Ca
pitalei de a milita neabătut 
pentru traducerea în viață a 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
pentru indeplinirea angajamen
tului pe care ni l-am asumat 
de a înfăptui actualul plan cin
cinal cu șase luni mai devre
me, întîmpinind cu noi și im
portante realizări, în toate do
meniile de activitate, cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist și 
Congresul al Xl-lea al Partidu
lui Comunist Român, . eveni
mente care însuflețesc în acest 
an întreaga noastră națiune.

în aceste momente istorice, 
permiteți-ne. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne alătu
răm întregii țări, să vă felici
tăm din inimă și să vă urăm 
cele mai strălucite succese in 
îndeplinirea misiunii de înaltă 
răspundere cu care v-a învestit 
partidul și poporul, spre binele 

patriei noastre, ale înaintării 
sale viguroase pe drumul mi
nunat al construirii civilizației 
socialiste și comuniste — se 
spune în telegrama Comitetului 
județean Argeș al P.C.R.

Argeșenii se alătură votului 
Marii Adunări Naționale cu 
cea mai vie satisfacție, cu con
știința că această funcție de 
mare răspundere v-a fost încre
dințată dumneavoastră, fiul cel 
mai iubit și respectat al parti
dului și poporului, personalitate 
proeminentă a națiunii noastre, 
socialiste, revoluționarul devo
tat care și-a închinat viața li
bertății și prosperității patriei, 
slujind cu pilduitoare abnegație 
și devotament cauza socialismu
lui și comunismului. Dăm 
cea mai înaltă apreciere și 
ne exprimăm admirația față 
de prodigioasa dumneavoas
tră activitate, de dinamis
mul, energia, clarviziunea și 
fermitatea cu care munciți, zi 
de zi, neobosit, pentru împlini
rea idealurilor de mai bine ale 
poporului, pentru întărirea și 
înflorirea patriei noastre scum
pe. Dăm cea mai înaltă apre
ciere activității dinamice, pa
sionate cu care militați pentru 
triumful in viața internațională 
a ideilor păcii și cooperării, 
pentru instaurarea unui climat 
sănătos, în care fiecare popor, 
mare sau mic, să se dezvolte 
liber, independent, să-și Împli
nească aspirațiile de progres și 
civilizație.

Exprimind devotamentul fier
binte al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Argeș, față de politica partidu
lui, ne angajăm solemn ca sen
timentele de nemărginită dra
goste și recunoștință pe care vi 
le purtăm să le transformăm in 
fapte de muncă exemplară, să 
facem totul pentru a obține re
zultate mai bune în industrie, 
agricultură, construcții, știință, 
cultură, în toate domeniile de 
activitate, să contribuim mereu 
mai mult la dezvoltarea econo
mică și socială a patriei.

Votul pe care Marea Adu
nare Națională l-a exprimat 
unanim, incredințîndu-vă dum
neavoastră, conducătorul încer
cat și dîrz al partidului și sta
tului, comunistul de înaltă prin
cipialitate marxistă, funcția de 
președinte al țării, constituie ac
tul de voință și acțiune al în
tregului nostru popor — se men
ționează in telegrama Comitetu
lui județean de partid și a Con
siliului popular al județului 
Brașov. Prin dumneavoastră, 
țara a cîștigat un imens pres
tigiu în lumea întreagă, iar idei
le generoase și pătrunse de o 
înaltă principialitate ale politicii 
noastre externe își confirmă tot 
mai evident justețea, temeinicia, 
contribuie la însănătoșirea vieții 
internaționale, la întărirea cola
borării și promovarea unui cli
mat de pace, demnitate și con
lucrare liberă între țări și po
poare.

Onoarea și mindria de a avea 
în fruntea Republicii Socialiste 
România pe cel mai iubit și 
respectat fiu al patriei, întăresc 
unitatea de acțiune a națiunii 
noastre socialiste, fac mai pu

Telegrama Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 

din România
Dind glas sentimentelor de adincă emoție de care este stă- 

pinit în acest moment istoric, tineretul universitar al României 
socialiste, asemenea întregului nostru popor, vă adresează, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sincere și calde 
felicitări pentru cea mai inaltă învestitură pe care națiunea 
noastră v-a încredințat-o avind convingerea profundă că ea re
prezintă garanția mersului ascendent al societății românești pe 
drumul socialismului și comunismului.

Ca studenți comuniști, simțim că trăim cu adevărat o epocă 
de adinei și profunde prefaceri revoluționare, care aparține ne
îndoielnic celor mai mari momente din istoria poporului nostru, 
epocă puternic marcată de activitatea dumneavoastră neobosită 
consacrată împlinirii dorințelor și aspirațiilor supreme ale na
țiunii, promovării principiale șl consecvente a politicii crea
toare a Partidului Comunist Român. Congresele al IX-lea și al 
X-lea, Conferințele Naționale ale partidului, momente hotărî- 
toare în evoluția ascendentă a societății noastre, poartă pecetea 
dinamismului revoluționar care vă caracterizează, a contribu
ției dumneavoastră esențiale la stabilirea orientărilor și direc
țiilor de dezvoltare șl progres ale patriei noastre, Ia traducerea 
lor în viață.

Personalitatea dumneavoastră de militant neobosit, afirmată 
din fragedă tinerețe în focul luptelor hotărîtoare pentru drep
tate și libertate, pentru triumful idealurilor comuniste de muncii 
și viață, expresie a celor mai nobile trăsături ale poporului 
român, reprezintă pentru noi, generația tinără a amfiteatrelor, 
un exemplu viu de dăruire revoluționară și inaltă conștiință 
patriotică, de clarviziune politică și responsabilitate pentru 
destinul, civilizația și progresul patriei, al întregii umanități.

Reafirmind in numele întregii studențimi adeziunea noastră 
deplină la politica internă și externă a partidului, făgăduim 
primului președinte al României, patriot și internaționalist în
flăcărat, omul pe care l-am simțit și îl simțim întotdeauna 
apropiat, dinamizator al activității noastre, că noi, studenții pa
triei ne vom pregăti cu hotărîre și responsabilitate pentru a 
sluji fără preget, cu toate forțele, cu energie și dăruire revolu
ționară cauza Partidului Comunist Român, a socialismului și 
comunismului. Acest an jubiliar, in care se împlinesc treizeci 
de ani de la Eliberarea patriei de sub jugul fascist și va avea 
loc Congresul al Xl-lea al Partidului .Comunist Român, va fi 
pentru tineretul universitar un an de noi și grăitoare succese 
în pregătirea sa pentru muncă și viață, de participare și mai 
activă la înfăptuirea programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

Să ne trălți întru mulți ani tovarășe președinte, pentru viito
rul fericit al națiunii noastre și continua ei afirmare între na
țiunile lumii.

CONSILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 
COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

ternice partidul, statul și poporul 
român. Astăzi cînd ați fost în
vestit cu suprema răspundere 
din partea poporului, vă rugăm, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți urarea noastră de să
nătate și putere de muncă, oda
tă cu încredințarea că oamenii 
muncii din județul Brașov — 
români, maghiari, germani — 
vor munci cu întreaga convinge
re și însuflețire pentru a da 
viață hotărîrilor partidului și 
statului nostru, că vor urma cu 
neabătută consecvență linia po
litică a Partidului Comunist Ro
mân pentru a înfăptui înainte de 
termen sarcinile actualului cin
cinal.

Noi vedem In noua dumnea
voastră învestitură expresia op
țiunii unanime a națiunii noastre 
socialiste, a atașamentului și 
dragostei nemărginite cu care 
partidul și poporul vă înconjoa
ră, iubite conducător, strălucit 
și înflăcărat militant revoluțio
nar, devotat trup și suflet cau
zei comuniste a României, emi
nent om politic și personalitate 
de reputație mondială, care 
v-ați făcut din slujirea cu patos 
a idealurilor țării un neclintit 
crez al muncii ți vieții.

Calitatea conferită prin vo
ința poporului, se spune în tele
grama Comitetului județean 
Suceava al P.C.R. — ne face, 
mult stimate tovarășe Ceaușescu, 
să fim și mai Încrezători în 
viitorul luminos al patriei, con
știenți fiind că energia ce vă 
caracterizează, profunzimea și 
realismul gîndirii, capacitatea de 
a găsi cele mai bune modalități 
de acțiune pentru a asigura pro
gresul rapid și multilateral al 
țării, prin mobilizarea marilor 
energii ale talentatului nostru 
popor, de a statornici In lume 
un trainic climat de colaborare, 
încredere și pace, vor urca 
România socialistă pe nebă
nuite culmi ale bunăstării, ci
vilizației și prestigiului inter
național. în aceste momente de 
înălțătoare mîndrie patriotică vă 
asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că sucevenii, strîns uniți 
în jurul conducerii partidului și 
statului, vor traduce in mod 
exemplar în faptă cuvintul parti
dului, indicațiile dumneavoas
tră prețioase, vor face ca sen
timentele și gîndurile pe care 
le trăiesc acum să-și găsească 
materializarea în remarcabile 
succese, in înfăptuirea angaja
mentului de onoare pe care și 
l-au luat — realizarea sarcini
lor pe 4 ani ai cincinalului pină 
la 23 august 1974.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Teleorman, au 
luat cunoștință cu nespusă 
bucurie de alegerea dumnea-

tovarășevoastră, mult iubite
Nicolae Ceaușescu, in funcția de 
președinte al Republicii Socia
liste România, — se spune în 
telegrama Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R. Ea repre
zintă o expresie a înaltei pre
țuiri pentru contribuția pe care 
o aduceți la edificarea socialis
mului în patria noastră.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe
Nicola* Ceaușescu, că, făcindu- 

ne din slujirea țării scopul su
prem al vieții, vom urma și de 
acum încolo neabătut politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, ’Vom face to
tul pentru a contribui la reali
zarea ei. Vom milita cu în
treaga ființă pentru ca jude
țul Teleorman să întimpine cu 
noi succese cea de-a XXX-a a- 
niversare a eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea al P.C.R., 
să-și sporească aportul la dez
voltarea materială și spiritua
lă a României.
în telegrama Biroului Comite
tului județean de partid și a 
Consiliului popular județean Bi
hor se scrie :

De pe meleagurile județului 
Bihor, comuniștii, toți oamenii 
muncii — români, maghiari și 
de alte naționalități — vă felicită 
din toată inima cu profundă sti
mă pentru alegerea în înalta 
funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România. Acest 
moment istoric ne umple inimi
le de bucurie și de satisfacție, 
pentru că vedem eu toții în re
marcabila dumneavoastră perso
nalitate omul distins, experi
mentat și capabil să conducă in 
cele mai bune condiții destinele 
României socialiste.

Investirea dumneavoastră în 
funcția de președinte al Repu
blicii este spre binele patriei și 
poporului nostru, deschide ori
zonturi noi în perfecționarea 
necontenită a societății noastre 
socialiste. Noi, comuniștii de pe 
plaiurile străbune ale Bihoru
lui, vedem în alegerea dumnea
voastră ca președinte al Româ
niei socialiste moderne o reali
zare a aspirațiilor noastre fi
rești către formele cele mai per
fecte de organizare și conduce
re a statului, care se vor răs- 
frînge negreșit asupra întregii 
noastre vieți economice, sociale 
și politice.

Considerăm că în contextul 
acestui an bogat în evenimen
te de seamă ale națiunii noas
tre socialiste, alegerea dumnea
voastră la președinția statului 
constituie ea însăși un eveni
ment istoric de seamă pe care 
îl prețuim la adevărata lui va
loare.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Bihor vor 
întîmpina cu noi rezultate cele 
două mari sărbători ale poporu
lui nostru — a XXX-a aniver
sare a eliberării României de 
sub jugul fascist și al Xl-lea 
Congres al P.C.R. — înfrățiți în 
muncă — români, maghiari și 
de alte naționalități — ne vom 
spori eforturile pentru ca apor
tul Bihorului să fie cit mai 
mare la prosperitatea și înflori
rea țării.

Vestea alegerii dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socia
liste România, a umplut de 
bucurie inimile comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Tulcea, care o aprecia
ză ca pe o hotărire plenară a 
poporului român — se spune în 
telegrama Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R. Exemplul dum
neavoastră d* muncă și viață 

reprezintă pentru noi călăuză 
în întreaga activitate, în lupta 
consecventă pentru transpune
rea neabătută în viață a liniei 
politice interne și externe a 
partidului și statului nostru, a 
prețioaselor dumneavoastră in
dicații date cu diferite prilejuri.

Oamenii muncii de pe meagu- 
rile tulcene vă asigură încă o 
dată, că își vor mobiliza între
gul potențial în direcția spo
ririi contribuției la edifica
rea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîn- 
tul României, pentru a în- 
timpina cele două mari eveni
mente din istoria partidului și 
poporului — a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și Congresul al 
Xl-lea al Partidului Comunist 
Român — cu noi și remarcabile 
realizări,

Exprimîndu-ne încă o dată 
totala adeziune față de istorica 
hotărîre a actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale, vă do
rim, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, mulți, mulți ani și 
putere de muncă spre binele și 
fericirea națiunii noastre socia
liste.

In telegrama Comitetului de 
partid și * Consiliului popular 
comunal Scornicești, județul 
Olt, se arată :

Comuniștii, toți lucrătorii co
munei Scornicești au luat cu
noștință cu profundă emoție și 
bucurie de alegerea dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în înalta 
funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România. Noi 
vedem în aceasta, prețuirea pe 
care partidul și statul, întregul 
nostru popor o acordă excep
ționalelor dumneavoastră me
rite, eminentei dumneavoastră 
contribuții la edificarea socie
tății socialiste pe pămîntul 
României, la creșterea presti
giului și demnității ei pe toate 
meridianele lumii.

Datorită contribuției dum
neavoastră hotărîtoare pe care 
ați adus-o fundamentării poli
ticii promovate cu consecvență 
de partid se înregistrează an de 
an succese remarcabile în toate 
domeniile vieții sociale. Aflate 
permanent în atenția dumnea
voastră, meleagurile noas
tre au cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare economico-so- 
cială puternică, datorită căreia 
nivelul de viață al celor ce mun
cesc aici a căpătat mari dimen
siuni.

Ne mîndrim din adincul ini
milor că cel mai iubit fiu al 
poporului român este fiul aces
tor meleaguri și noi, locuitorii 
din Scornicești, am știut că în
totdeauna ați fost alături de 
noi. de munca, de bucuriile și 
înfăptuirile noastre.

Am fost și vom fi permanent, 
cu trup și suflet, cu gîndul și 
fapta alături de dumneavoastră, 
dovedindu-ne atașamentul nos
tru nețărmurit față de politica 
înțeleaptă pe care o promovați 
în fruntea partidului și statului 
nostru.

Pentru acest an ne-am pro
pus obținerea unor producții a- 
gricole record și ne angajăm că 
vom face totul pentru realiza
re* integrali a obiectivelor p* 

care ni le-am propus In chema
rea la întrecere adresată de 
C.A.P. Scornicești tuturor coo
perativelor agricole de produc
ție din țară.

Vă dorim din inimă, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
multă sănătate și multă putere 
de muncă pentru a conduce și 
mai departe destinele patriei pe 
drumul edificării socialismului 
și comunismului în Republica 
Socialistă România.

Constructorii Capitalei au luat 
cunoștință cu nețărmurită bucu
rie de alegerea dumneavoastră, 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. Ca și ceilalți oameni 
ai muncii din patria noastră, 
constructorii sînt conștienți că 
înfloritoarea dezvoltare pe care 
o cunoaște. România și locul pe 
care și l-a cucerit în lume sînt 
strîns legate de nobilă și neobo
sita dumneavoastră activitate — 
se scrie în telegrama Biroului 
Comitetului de partid construc
ții — București.

Vă rugăm să ne permiteți cu 
acest fericit prilej să vă asigu
răm că noi — cei peste 40 000 de 
constructori ai orașului — nu 
vom precupeți nici un efort, 
pentru a ridica Bucureștiul în 
rîndul celor mal moderne me
tropole, construind trainic și du
rabil pentru generațiile socialis
mului și comunismului, așa cum 
ne-ați învățat dumneavoastră, 
primul arhitect și constructor al 
țării.

Colectivul întreprinderii de 
rulmenți — Alexandria, a pri
mit cu inimile pline de bucurie 
și mîndrie patriotică, alegerea 
dumneavoastră, mult Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în 
funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România. Vă a- 
sigurăm cu acest prilej că tî- 
nărul nostru colectiv, care a în
ceput să producă de cîteva zile 
rulmenți, își va spori și mai mult 
eforturile pentru perfecționarea 
nivelului de pregătire a cadre
lor, pentru a putea fi capabil 
să mînuiască în cele mai bune 
condiții utilajele de înaltă 
tehnicitate cu care este echipa
tă întreprinderea noastră. Vom 
face totul pentru a cinsti a 
XXX-a aniversare a eliberării 
țării de sub jugul fascist și 
Congresul al Xl-lea al P.C.R. — 
evenimente cu profunde semni
ficații în viața poporului și a 
partidului — cu noi succese și 
fapte de muncă, adueîndu-ne 
astfel contribuția la edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră 
patrie — România socialistă.

Este deosebit de plăcut pentru 
noi, ca în numele cadrelor di
dactice și studenților celui mai 
vechi for al învățămîntului su
perior, să ne exprimăm adeziu
nea totală în legătură cu alege
rea dumneavoastră, strălucit fiu 
al poporului român, ca pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, se subliniază în tele
grama adresată de Universita
tea din București.

Ființă din ființa acestui popor 
«tît de greu Încercat de istorie, 

dar tot atît de demn și hotărît 
în apărarea drepturilor sale le
gitime, a idealurilor sale de li
bertate, independență națională 
și dreptate socială, fiu al plaiu
rilor pe care le îndrăgiți cu pa
siune, bunătate și înțelepciune, 
ați contribuit decisiv la crește
rea neîntreruptă a prestigiului 
țării în lumea contemporană, la 
ridicarea oamenilor României și 
a patriei noastre pe culmile de 
mult rîvnite ale civilizației și 
progresului.

Este o trăsătură statornică a 
poporului nostru respectul legi
lor firii — cum spunea altădată 
domnitorul și filozoful Dimitrie 
Cantemir — ca cei care provin 
din rindurile sale și-i duc mai 
departe, cu talentul, energia și 
capacitatea lor idealurile, visu
rile și năzuințele, să-și dobân
dească stima, dragostea și atașa
mentul poporului acolo unde 
poporul însuși își găsește împli
nirea. De aceea, desemnarea 
dumneavoastră ca președinte al 
țării, este expresia gîndirii și 
sentimentelor poporului, a pre
țuirii dobîndite în procesul acti
vității dumneavoastră al luptei 
pe care ați desfășurat-o pentru 
instaurarea pe pămîntul Româ
niei a dreptății, egalității și 
omeniei.

Vă rugăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să pri
miți asigurarea noastră că vom 
milita pentru materializarea tu
turor ideilor pe care le vreți îm
plinite pe pămîntul scump al 
României socialiste și că nu vom 
precupeți nici un efort spre a 
ne aduce contribuția, alături de 
întregul popor, la dezvoltarea 
culturii șl științei românești, la 
formarea tinerelor vlăstare ale 
patriei.

In telegrama Academiei de 
Științe Sociale și Politice, mem
brii și cercetătorii acestei in
stituții își exprimă marea bucu
rie că înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România o va îndeplini cel mai 
iubit fiu al patriei, de numele 
căruia este legat întregul curs 
al politicii revoluționare a parti
dului nostru, marile realizări 
obținute de poporul român pe 
calea construirii noii orînduiri 
sociale.

în personalitatea dumneavoas
tră — se spune în telegramă — 
vedem întruchiparea modelului 
de conducător comunist, patriot 
înflăcărat și internaționalist con
secvent, militant neobosit pen
tru triumful cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Cu acest fericit prilej, mem
brii Academiei, cercetătorii din 
domeniul științelor sociale își 
exprimă sentimentele lor de 
gratitudine pentru sprijinul și 
îndrumarea clarvăzătoare, pen
tru condițiile ce le sînt create, 
își reafirmă angajamentul lor 
hotărît de a-și spori contribuția 
la realizarea însuflețitorului pro
gram de dezvoltare economică 
și socială a țării, pe calea fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate in Republica 
Socialistă România.

In personalitatea dumneavoas
tră — se spune în telegrama 
Consiliului Central al Uniunii 

Generale a Sindicatelor — în
tregul nostru popor vede omul 
care întruchipează cele mai înal
te calități de conducător de 
partid și de stat, de patriot con
secvent, de jnilitant înflăcărat 
pentru cauza socialismului și co
munismului în patria noastră, 
pentru libertatea și neatîrnarea 
României, pentru adincirea re
lațiilor de colaborare și priete
nie cu toate țările socialiste, cu 
toate forțele revoluționare, pen
tru promovarea unui spirit nou 
în relațiile cu toate statele lu
mii, pentru progresul și pacea 
omenirii, pentru sporirea pres
tigiului României pe toate me
ridianele globului.

Alegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România — 
primul președinte al României 
socialiste — corespunde pe de
plin dezvoltării Istoriei noastra 
contemporane, reprezintă garan
ția realizării în și mal bune con« 
dițiunl a programului adoptat ds 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale Partidului Co
munist Român.

Adresîndu-vă cel* mal calde 
felicitări pentru înalta misiune 
ce v-a încredințat-o acum parti
dul, statul și poporul, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
sindicatele nu vor precupeți nici 
un efort în înfăptuirea sarcinilor 
încredințate de partid de a mo
biliza toți oamenii muncii pen
tru a întîmpina cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei șl 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui cu rezultate deosebite în rea
lizarea planului și crearea pre
miselor pentru înfăptuirea an
gajamentului patriotic de a în
deplini actualul cincinal înainte 
de termen, spre binele și ferici
rea poporului român.

Toți cei car* slujim patria 
sub drapel, de la soldat la ge
neral, vedem în funcția de cea 
mai înaltă răspundere cu care 
ați fost învestit o vie expresie a 
încrederii nestrămutate pe ca
re făuritorii societății socialiste 
multilateral dezvoltate o nu
tresc față de dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al națiunii ro
mâne, patriot înflăcărat, emi
nent militant al mișcării comu-J 
niște și muncitorești, personali
tate proeminentă a vieții poli
tice contemporane — se scrie 
in telegrama Consiliului de con
ducere al Ministerului Apărării 
Naționale.

însuflețiți de strălucitul e- 
xemplu pe care-1 oferiți în slu
jirea intereselor supreme ale 
poporului, patriei și partidului, 
comandanții, activiștii de partid, 
toți militarii, mobilizați de orga
nele și organizațiile de partid, 
sint angajați eu toate for
țele în munca pentru întîmpi- 
narea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist și a celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului cu 
rezultate superioare in pregăti
rea de luptă și politică, precum 
și în activitatea desfășurată, 
alături de oamenii muncii, pe 
șantierele economiei naționale.

Vă încredințăm, tovarășe pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al 
forțelor noastre armate, că nu 
vom precupeți nici un efort 
pentru a forma luptători iscu
siți, profund devotați patriei, 
poporului și partidului, cu o 
înaltă conștiință socialistă, gata 
oricînd să apere, la nevoie, cu 
sacrificiul vieții, cuceririle re
voluționare, independența și su
veranitatea noastră națională.

Rugindu-vă să primiți onorul 
tuturor ostașilor țării cu pri
lejul alegerii dumneavoastră în 
funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România, vă 
asigurăm că armata noastră 
populară, formată și educată de 
partid, operă în care dumnea
voastră personal aveți merite 
excepționale, nu cunoaște alt« 
interese decit slujirea cu abne
gație a României socialiste.

Consiliul de conducere *1 Mi
nisterului de Interne împreună 
cu toți oamenii muncii sintem 
pătrunși de legitimă mîndrie și 
vie satisfacție, știind că desti- 
nel* patriei sint încredințate 
celuî mai iubit fiu al poporului 
român, personalitate proemi
nentă a partidului și statului 
nostru, militant de frunte al 
vieții internaționale, de numele 
căruia sint legate marile succe
se obținute în construcția so
cialismului, prestigiul de car* 
se bucură România socialistă 
pe toate meridianele globului, 
chezășie sigură a mersului nos
tru victorios spre cele mai 
înalte culmi ale progresului 
și civilizației umane. Vă asi
gurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, președinte al Repu
blicii Socialiste România, Co
mandant Suprem al Forțelor 
Armate, că întregul personal al 
Ministerului de Interne, în 
frunte cu comuniștii, va trans
forma în fapte satisfacția și en
tuziasmul prilejuite de acest 
măreț eveniment, ce va rămîne 
înscris cu litere de aur în isto
ria patriei, intensificindu-șl 
eforturile pentru a respecta cu 
strictețe indicațiile dumnea
voastră deosebit de prețioase, 
pentru a-și aduce contribuția la 
aplicarea în viață a politicii in
terne și externe a partidului, la 
înflorirea națiunii noastre so
cialiste.
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din România, spre 1- 
mai bine a temei 

U.T.C.. moment de o 
semnificație In istoria 
revoluționare pentru

schimb de experiență 
educarea tineretului

Astăzi, la Ateneul tineretului, 
începind cu orele 16, comitetul 
U.T.C. al sectorului 1 organi
zează o întllnire a celor mai noi 
uteciști (cărora li se va înmîna 
cu acest prilej carnetul roșu) cu 
eroi ai muncii socialiste. Tot 
astăzi, uteciștii sectorului IV 
și-au propus o vizită la Muzeul 
de istorie a partidului comunist 
a mișcării revoluționare și de
mocratice 
lustrarea 
„Crearea 
deosebită 
mișcării 
tineret“.

lare de artă. Despre seriozita
tea și pasiunea cu care el a 
abordat această a doua latură 
a preocupărilor sale, stă mărtu
rie faptul că a expus deja o 
galerie de apreciate tablouri la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Pitești, iar în prezent are 
expuse într-o judicioasă selecție 
mai multe tablouri în spațiul ex- 
pozițional al Tehnic-clubului ti
neretului din aceeași localitate.

VASILE MARUTA

cronica rò]

Comitetul județean Bacău al 
U.T.C. organizează, în prima 
jumătate a lunii aprilie, în 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, un 
privind 
pentru muncă și prin muncă, 
agitația vizuală și alte forme 
educative, la care participă se
cretarii comitetelor U.T.C. din 
marile întreprinderi ale județu
lui. Gazda va fi comitetul 
U.T.C. de Ia Platforma petrochi
mică. A doua gazdă va fi 
„Tin-clubul“ din cadrul casei 
de cultură, unde va avea loc o 
activitate culturală complexă.

Maistrul 
Florin Dumitrana

Paralel cu producția, cu acti
vitatea de zi cu zi, maistrul Flo
rin Dumitrana. de la Combinatul 
petrochimic din Pitești, urmează 
de trei ani cursurile școlii popu-

DOLJ : Tinerii din orașul Băi- 
lești au de realizat în acest an 
prin muncă patriotică lucrări în 
valoare de 60 000 lei. în două 
zile peste 1 300 de tineri au în
scris în bilanțul economic 18 000 
lei. în județ au participat pînă 
în prezent la acțiunile de muncă 
patriotică peste 40 000 de tineri. 
I-am întilnit la Parcul poporu
lui, Lunca Jiului, Parcul „1 
Mai", în zonele Aeroport, Făcăi, 
Valea fetei, la Stațiunea expe
rimentală Șimnic, pretutindeni 
unde este nevoie de brațe ti
nere. (I. Giuvelan).

OLT : Șantierele de muncă 
voluntar-patriotică din județ au 
înscrise între obiective plantarea 
a 10 500 pomi fructiferi și circa 
5 000 de pomi ornamentali, ame
najarea, curățirea și întreținerea 
a 18 ha spații verzi, amenajarea 
de baze sportive în peste 30 de 
localități etc. Zilnic pot fi intîl- 
niți pe șantiere peste 3 500 de 
tineri. în cadrul întreprinderii 
de osii și boghiuri din Balș, la 
întreprinderea de vagoane din 
Caracal și cea de aluminiu din 
Slatina au fost constituite echi
pe care au colectat 1 200 de me
tale vechi (Ioan Mânu).

VÎLCEA : 500 de tineri de la 
întreprinderea de talpă și în
călțăminte din cauciuc, Școala 
generală „N. Bălcescu", Indus
tria locală și alte unități din 
Drăgășani au preluat de la Oco
lul silvic 20 de ha cu răchită, 
constituindu-se astfel 
șantier al tineretului, pe care 
vor fi executate toate lucrările 
de întreținere și recoltare. (Ho- 
ria Horăscu).

HUNEDOARA : Tinerii și ele
vii din municipiul Hunedoara 
au executat in cadrul a 5 000 de 
ore de muncă patriotică lucră
ri in valoare de 25 mii lei. S-au 
plantat 6 000 puieți pin, s-au 
curățat 40 ha de pășune, s-a 
săpat canal pentru conducta de 
gaz metan etc. Alți tineri au

• Teatrul „Al. Davilla“ din Pi
tești aniversează 25 de ani de 
activitate, în perioada 29 mar
tie—4 aprilie. In programul ma
nifestărilor : premiera piesei 
„Fata bună din cer“ de Cor- 
neliu Leu, spectacole cu piesele 
„Jocul de-a vacanța" de M. Se- 
bastian, „Chițimia“ de Ion Bă- 
ieșu, simpozionul „Teatrul Al. 
Davilla“ în contextul mișcării 
teatrale naționale etc.

• Vineri și sîmbătă (5 și 6 
aprilie), ora 20, are loc la Ate
neul Român un concert simfo
nic dirijat de Stanislaw Wislocki 
din Polonia. în program : Sim
fonia I de Sostakovici, Concer
tul pentru pian și orchestră în 
Do major, K V 503 (solist — ita
lianul Fausto Zadra) și — în 
primă audiție, „Livre pour or
chestre" de Lutoslawski.

• Duminică. 7 aprilie, ora 19 
Lavinia Tomuleseu Coman sus
ține un Recital de pian în Sala 
Studio a Ateneului Român. In 
program, lucrări de Mozart, 
Haydn, Nicolae Coman, Liszt.

nergie electrică a Exploatării 
miniere Vulcan • In orașul Brad 
au fost puse la dispoziția tine
rilor constructori nefamiliști 225 
de garsoniere • Elevii din co
muna Cucerdea, județul Mureș, 
au curățat în 2 ore 20 de hecta
re de pășune • In județul Ba
cău au fost inițiate două intere
sante concursuri: „30 de ani de 
luptă și împliniri“, organizat pe 
patru categorii socio-profesiona- 
le, și „Omagiu anului XXX“ 
pentru recitatorii de poezie pa- 
riotică. Ultimul se va finaliza în 
perioada 20—26 mai cu prilejul 
manifestărilor din „Săptămîna 
tineretului băcăoan" o La Casa 
de cultură din Drăgășani artiștii 
amatori din unitățile industriale 
și din școli se-ntrec în cadrul 
concursului „Dialog drăgășă- 
nean" (De la corespondenții noș
tri : Ioan Vlad, Mihail Vlad, Ho- 
ria Horăscu, Emilia Tîmpa, Va
ierul Bârgău).

GERMINAL

într-un

Criteriului tineretului
Spectatorilor brăileni, mari a- 

matori ai sportului cu mănuși, 
le-a fost „cedată" cea de a 
doua gală semifinală a celei de 
a 5-a ediții a „Criteriului tine
retului", inaugurată miercuri 
în orașul Galați.

în limitele categoriei muscă, 
Niță Robu (Brăila) învinge la 
puncte cu destulă dificultate pe 
Mihai Donciu (Piatra Neamț), 
iar Nicolae Stoenescu (Galați) 
pe Constantin Voinescu (Brăila). 
La categoria pană, Titi Tudor 
(Ploiești) bate la puncte pe Ion 
Mantu (P. Neamț), iar Adrian 
Turcitu (C.S.M. Craiova) ciș
tigă tot la puncte în fața lui 
F* tin Livadâru (Steaua), com- 
P1 limitele categoriei semiușoa- 
ră, Virgil Sirbu (Dinamo Bra
șov) și Paul Iancu (C.S.M. Cra
iova) au oferit un meci tehnic, 
în care primul, mai lucid spre 
finele reprizei a treia, își adju-

ent al lotului de tineret.

decă victoria la puncte. Ghiță 
Florian (Electroputere), alt 
component al lotului de tineret, 
obține înainte de limită, în re
priza secundă prin abandon, 
victoria asupra lui Nicolae Dol- 
can (P. Neamț). La categoria 
mijlocie mică, Paul Papp (Baia 
Mare) depășește la puncte pe 
Vasile Drăghia (Energia Bucu
rești), iar Costache Ciochină 
(Brăila) ciștigă prin descalifi
carea adversarului său, Ștefan 
Turcuș (Crișul Oradea). Semi
greul Mircea Simon (Dinamo 
București) obține prin abandon 
în repriza întîi o ușoară în- 
fringere a lui Dumitru Căpățină 
(Tr. Severin).

Vineri, pugiliștii vor avea o 
meritată pauză, după care, sîm
bătă, la orele 18, în Sala spor
turilor din Galați vor Încrucișa 
mănușile pentru victoria finală.

I. BALAURE

participat la lucrările de cură
țirea șoselelor, amenajarea spa
țiilor verzi, a zonei de agrement 
din Chizid. (Ioan Vlad).

Nou procedeu de încle- 
iere a pieselor din lemn

Conf. dr. ing Virgiliu Zamfir, 
împreună cu un colectiv de spe
cialiști de la catedra de fizică 
a universității din Timișoara au 
pus la punct un nou procedeu 
de încleiere a pieselor din lemn, 
cu ajutorul curenților de înaltă 
frecvență. Soluția propusă de fi
zicienii timișoreni — materiali
zată în producția industrială pe 
baza unui contract de colabora
re cu întreprinderea de prelu
crare a lemnului din localitate, 
asigură creșterea substanțială a 
productivității muncii, mărirea

• MIERCURI NOAPTE, 
In Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa B) 
de la Liubliana, echipa Iu
goslaviei a învins cu 5-4 
(1-1, 2-0, 2-3) selecționata 
Japoniei. Joi a fost zi de 
odihnă pentru toate echipe
le. Astăzi, competiția pro
gramează jocurile : Austria— 
Olanda ; Norvegia—Japonia; 
România—S.U.A. și Iugosla
via—R.F. Germania.

înaintea acestor jocuri, 
clasamentul se prezintă ast
fel : 1. S.U.A. — 10 puncte;

rezistenței părților încleiate, și 
îmbunătățirea calității produselor.

Televizoarele sînt mai 
bune

în ultima vreme, cititorii noș
tri au sesizat, desigur, gama va
riată a televizoarelor cu diago
nala ecranului de la 47 pînă la 
65 cm. Dar aceasta nu este sin
gura îmbunătățire adusă televi
zoarelor românești. Una din cele 
mai substanțiale înnoiri este de
terminată de renunțarea la tele
vizoarele echipate cu rotactori. 
Aceste piese au fost înlocuite cu 
selector tranzistorizat. Avanta
jele rezidă în asigurarea unei 
mai mari fiabilități, o mai în
delungată folosință, o mai ușoa
ră depanare etc. Astfel, ultime
le tipuri de televizoare (Elec- 
tra, Diana, Venus) beneficiază, 
în producția anului curent, de 
asemenea înnoiri.

• In județul Bacău se fac 
pregătiri pentru sărbătorirea a 
500 de ani de atestare documen
tară a comunei Faraoani. Un 
eveniment pe care tinerii îl 
cinstesc prin cîștigarea locului 1 
în întrecerea utecistă cu tinerii 
din C.A.P. județului. • La Pe
troșani a avut loc a treia ediție 
a Festivalului concurs de muzică 
ușoară și de poezie intitulat 
„Cîntecul adîncurilor". Cel mai 
bun solist — Beniamin Chivu 
din București, și cea mai bună 
recitatoare, Maria Dincă din Pe
troșani, au primit premiul 1, 
trofeul „Lampa minerului" și- 
felicitări « In județul Hunedoa
ra s-a dat startul într-o nouă 
inițiativă: albumul ștafetă „Ute- 
cistul de azi — muncitorul de 
mîine" ® A fost pusă sub ten
siune linia electrică nr. 2 de 
6 KV pentru alimentarea cu e-

INVITATI LA

ria 3,5 puncte (o rundă in 
minus). Polonia 1 punct (1), 
Iugoslavia 1 punct. Echipa 
României a învins cu 3,5-0,5 
formația Iugoslaviei și con
duce cu 2,5-0,5 (o partidă 
întreruptă) în meciul cu Po
lonia.
• TURNEUL INTERNA

ȚIONAL DE TENIS de la 
Rotterdam contind pentru 
Circuitul WCT a continuat 
cu desfășurarea altor intil- 
nirl ale probei de simplu și 
cu primele partide ale pro
bei de dublu. Perechea Ilie

Germania
puncte ; 3. Iugoslavia — 6
puncte ; 4. România — 5
puncte ; 5. Olanda — 4
puncte ; 6. Japonia — 4
puncte ; 7. Norvegia — 1
punct ; 8. Austria — zero
puncte.

• IN TURNEUL Internațio
nal feminin de șah de ia 
Vrnjacka Banja (Iugoslavia) 
după două runde în clasament 
conduce selecționata Româ
niei (Elisabeta Polihroniade, 
Gertrude Baumstarck, Mar
gareta Teodorescu, Marga
reta Mureșan) cu 6 puncte 
și o partidă întreruptă, ur
mată de Ungaria și Bulga-

Nastase (România) — Pierre 
Barthes (Franța) a eliminat 
cu 7-6, 6-7, 7-5 pe australie
nii Alexander, Dent.

• IN TURUL DOI al tur
neului internațional de tenis 
de la Tempe (Arizona), Ian 
Crookenden (Noua Zeelan- 
dă) a cîștigat cu 6-4, 5-7, 
6-3 partida susținută în com
pania lui Ion Sântei

• AU CONTINUAT IN- 
TÎLNIRILE turneului inter
național de tenis de la Palm 
Desert (California) contind 
pentru Circuitul WCT. A- 
mericanul Harold Solomon 
l-a întrecut cu 6-2, 6-1 pe 
Ion Țiriac (România).

Meteorologul Ion Bordei 
Ecaterina ne relatează in 
gătură cu starea vremii 
mătoarele : în timp ce 
regiunile din jumătatea 
vest a țării vremea va 
mîne relativ caldă, în 
temperatura aerului va înre
gistra o scădere atît Ia valo
rile maxime de azi cit și la 
minimele 
Cerul va 
nourări 
Banat și 
sufla 
cări locale din sectorul estic. 
Temperaturile maxime vor 
oscila între 15 și 21 grade în 
Banat, Crișana, Maramureș, 
Transilvania și numai între 
6 și 13 grade în regiunea din 
jumătatea de est a țării.

In București cerul va fi 
variabil cu înnourări persis
tente. Vîntul va sufla mode
rat. Temperatura maximă se 
va înscrie între 11 și 13 gra
de, iar minima între 2 și 4 
grade.

le- 
ur- 

in 
de 
ri
est

din timpul nopții, 
fi variabil cu în- 

mai accentuate în 
Crișana. Vîntul va 

moderat cu intensifi-

Redactorul rubricii : 
LIDIA POPESCU

AȘ fi vrut să scriu în această 
telecronică despre o romantică 
seară pentru tineret de săptămî- 
na trecută, unde, mai ales, s-a 
cîntat. Ș-au cintat cintece pa
triotice și s-au cintat balade de 
la un festival, balade care în
tr-un fel semănau cu cele vechi 
și în alt fel cu cele de mîine. 
Despre romantica seară 
tineret In care zăpezile 
sclipit odată undeva, pe 
țime pustie și semeață, 
familie de meteorologi 
învățat că este jignitor . 
viață să ne imaginăm că are un 
singur chip al bucuriei și un 
singur chip al fericirii și un sin
gur chip al înțelegerii. Ei, cei 
doi meteorologi ne vorbeau des
pre asta, despre felul cum ei 
se bucură de viață și de frumu
sețe — ne vorbeau reținut și cu 
vorbe puține, se gîndeau pro
babil că n-o să-l credem prea 
tare, că îi vom putea jigni cu 
bănuiala că o spun așa, pentru 
aparatul de filmat și pentru re
porter și pentru țara care îi 
privea și asculta. Pe chipul lor 
adevărat de confesie, ei ar fi 
vorbit în versuri. în cîte mi
nute de emisie se poate povesti 
despre splendoarea unei vieți 
trăită față în față cu muntele 
gol, față-n față cu pădurea și 
zăDada, față-n față cu frumu
sețea ? Ei au eroismul de a fi 
poeți — și despre asta ce se mal 
poate spune ?

Dar nu pot scăpa de obsesia 
lui Germinai — pentru care ne 
ceartă în „România literară" 
excepționalul eseist, scriitor și 
gazetar pe adevăratul chip al 
gazetăriei Radu Cosașu. Nu pot 
scăpa de gîndul la acel telefon 
pe care 1 l-a dat acel „poet, fără 
de margini de poet“ — (Nichi- 
ta Stănescu) în care acesta îi 
spunea — „Bătrîne, este insu
portabil să privești în față ne
fericirea“, și 
gînd. Și ne 
Radu Cosașu, 
lui Germinai 
callan, precum tăcerea spațiilor 
infinite". Pentru că a fost o 
mare tăcere. Pentru că intr-ade-

pentru 
au mai 
o inăl- 
unde o 
știe, a
pentru

i-o spunea 
spunea, în 
„Tăcerea în 
mă înfioară

plîn- 
final, 
jurul 
pas-

Modern-club, sîmbătă, 30 martie, orele 19,30
Două formații cunoscute și mult apreciate 

pentru originalitatea stilului abordat in inter
pretare. Două formații care s-au impus prin 
muncă asiduă și prin înnoirile permanente in
troduse cu succes. De Ia începutul anului cu
rent, cele două formații constituie împreună un 
supergrup. care imbină fericit pulsația și rit
mul... bărbătesc cu sensibilitatea și duioșia vo
cilor feminine, creind un spectacol gen show, 
mult mai antrenat, menținut cu multă măiestrie 
intr-un perfect echilibru muzical. La seara 
„Scinteii tineretului“, cele două formații vor in
terpreta, împreună și separat, piese pregătite in 
mod special.

— Vom prezenta piese originale, ne satisface 
o primă curiozitate Liane Birnberg. conducătoa
rea formației „Venus L" : „Floarea", „Prietenul 
castan“, „Universul“, „Adio", trilogia „Poemul 
orelor". Eu și colegele mele Elvira Iancu, Atena 
Constantin. Petra Cristescu și Eugenia Ionescu 
sintem bucuroase să oferim rodul muncii noas
tre colegilor de generație, tinerilor care se dis
ting in planul muncii productive.

— Sintem dominați de curiozitatea cum vor fi 
primite asemenea piese care nu fac parte din 
genul mai facil, au un caracter deosebit, ne de
clară șl Nancy Brandes. Cu atît mal mult cu 
cit n-am mai cintat in mijlocul tineretului bucu- 
reștean cam de mult. Ne era dor de un aseme
nea public. Sperăm să-i placă și piesele noas
tre din repertoriul de ultimă oră („Imnul copii
lor", „Pădurea l-a gonit" etc). Cu Ovidiu Lipan, 
Mihai Muncloiu, Bubu Visky șl Petru Bosnea 
ne vom strădui să arătăm tot ce am dobtndit 
mal bun in ultima vreme.

V. RAVESCU

„VENUS L“ »1 „ROȘU ȘI NEGRU'

văr, nimeni, nici subsemnata și 
nici alții, nu au scris despre 
Germinai, despre acel serial te
ribil, cum teribil este insuși 
Zola, cum teribilă era suferința 
și lupta și mizeria din Germi
nai. Pentru că, din comoditate 
morală, unii nici nu l-au 
privit. Pentru că, într-o seară, 
eu însămi, recunosc cu o adîncă 
rușine, am întrebat iritată — 

vezi, pe programul celălalt 
e nimic ? Sînt obosită, nu 
privi Germinai !“. Pentru 
într-adevăr, ne încolțește 

uneori teama de a gîndi, teama 
de a fi vigilenți cu memoria 
noastră și cu memoria capodo
perelor, pentru că, într-adevăr, 
pericolul comodității morale își 
disimulează nefastele consecințe. 
Am scris in acest colț de pagină 
despre Columbo — și am primit 
un vraf de scrisori de la cititori. 
Unii au înțeles ce am scris, alții 
nu, cineva din București mă 
ceartă pe opt pagini că nu-mi 
place Columbo — el așa a în
țeles, și vreau să sper că nu din 
vina mea — dar eu, într-adevăr, 
greșeam în acea telecronică. 
Plăcîndu-mi atit de mult „Co
lumbo" pentru subtilitatea lui, 
ceream să fie inclus Ia serialele 
de luni seara — serialele de 
artă I Adică, acolo unde s-a dat 
„Germinai". Adică, In spațiul 
acela unde s-a dat Germinai șl 
acum îmi dau seama cit de 
superficială și labilă poate fi 
uneori judecata noastră de va
loare, cînd se pripește și cînd 
uită referințele fundamentale. 
Oricît de bine ar fl făcut „Co
lumbo" — el, desigur, n-are ce 
căuta în acel spațiu rarefiat și 
dur, în care cu o necruțătoare 
nepăsare față de comoditatea 
noastră morală Zola și lumea sa 
de mizerie, suferință, și luptă, 
ne era redat întreg, într-o orbi
toare, crudă, fidelitate față de 
text, într-o orbitoare, crudă, fi
delitate față de istorie.

Am primit un vraf de scrisori 
pentru „Columbo“ — nici un 
rînd despre „Germinai“ serialul 
de sîmbătă seara este problema 
problemelor, atîtă grijă pentru 
spațiul nostru de distracție ! 
Cită grijă pentru spațiul nostru 
de meditație 7 Cită grijă pentru 
memoria noastră fundamentală? 
Marile idei, marile fapte, marile 
mișcări sociale, lupta necruță
toare, pe lîngă care marile epo
pei pălesc cu’ tUthirurile lor de 
carton sînt litera noastră fun
damentală, cartea legilor, 
gura 
vezi 
me, 
cum 
dureros, pentru tineretul nostru 
liber, curat și vesel, să vadă 
cum se murea, cum se stingea 
floarea tinereții care n-a cunos
cut surisul ? Este. Dar lecțiile 
istoriei și lecțiile marii arte care 
le-a transfigurat sint ochiul per
manenței noastre, sînt chezășia 
integrității noastre morale și 
chezășia adevărului nostru și a 
viitorului nostru. Vreau să sper 
că tineretul nostru nu le uită — 
pentru a putea da mărturie des
pre sine. Vreau să sper că n-am 
primit scrisori despre „Germi
nai" — ci despre „Columbo" 
pentru că este mult mai ușor 
să scrii despre ce este trecător 
și fragil — trecătoarele și fra
gilele seri de sîmbătă ! — decît 
despre adevărurile mari, cutre
murătoare, în fața 
tul, copleșit, tace, 
țiilor infinite.

„Ia 
nu 
pot 
că,

« «I

sin- 
'• religie. Este dureros să 
cum se poate muri de foa- 
este dureros să privești 
mizeria cheamă furia, este

SMARANDA

cărora spiri- 
Tăcerea spa-

JELESCU

întreprinderea de turism, hoteluri 

și restaurante - București

ORGANIZEAZĂ

EXCURSII DE PRIMĂVARĂ
cu prilejul zilei de 1 MAI, pe cele 
mai variate și interesante trasee 

turistice
© Valea Jiului
® Valea Prahovei
® Valea Oltului
• Nordul Olteniei, Banat, Tran

silvania
• La mănăstirile din Moldova și 

Oltenia
• In stațiunile : Boresc, Călimă- 

nesti, Tușnad, Herculane, etc.
• Pe LITORAL etc.
Durata excursiilor: 2.2/2-5 zile, 
cu plecări începînd din 27 aprilie 
1974

” INFORMAȚII Șl ÎNSCRIERI LA FILIALA DE TURISM DIN CAL VICTORIEI S 
" nr. 100 Șl B-DUL REPUBLICII nr. 68. — TELEFON 15.74.11 — 14.08.00 ! 
b s

BIROUL ÎNVAȚAMINT AL ÎNTREPRINDERII 
DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI 

cu sediul in B-dul Armata Poporului nr. 7, sec.
7, face zilnic inscrieri pentru 

cursurile de calificare 
cu durata de 3 luni

Se primesc tineri și tinere de 15 1/2—25 ani,’ 
pentru a se califica în meseria de confecționer 
la mașină.

La terminarea cursurilor, absolvenții primesc 
certificat de muncitor calificat.

Pe perioada școlarizării, cursanții primesc o 
indemnizație lunară de 400 lei.

Candidații cu domiciliul stabil în București, 
sau pînă la 50 Km de București, absolvenți a 
cel puțin 8 clase se pot prezenta la Biroul în- 
vățămînt cu următoarele acte :

— Adeverință sau certificat de 8 clase ;
— Adeverință de |a C.A.P. sau repartiție de 

la Forțele de Muncă
— Originalul și copia după certificatul de 

naștere
— Buletinul de identitate
— Micro și analiza sîngelui
Mijloace de transport sînt : autobuze : 36, 

74,80, troleibuze: 90 și 93 ; tramvaie : 13 și 25.

COLMITI CA -
arta menținerii frumuseții

Fiecare dorim aă ne menținem prospețimea Cos
metica ne ajută in acest scop, dovedindu-și tot mai 
mult necesitatea. Personal specializat, gata oricind 

nrî.rtre l?<51ca'ille ceIe mal bune pentru folo- 
nrofti a<iecvate deservește unitățile de

paSaIel cu Prezentarea produselor, nubil
ul dispune de consultații, demonstrații și expuneri 

de cosmetică pentru toate categoriile ce 
f>rnhi„m-aSeTene?-pro.duse- In‘eresul pentru aceste 
probleme este evidențiat și de numărul mare al 
hatinP^d<enfte«r pe care ,inerU <Jn special băr
bații) le Întrețin cu personalul magazinului Far- 

dln Sal.ea Vletenei nr. 63—65, unitate de pre
zentare a întreprinderii „Miraj“, cu program de 
funcționare continuă între orele 9.00—18,00 zilnic.

’A Prol<’;'s„prctector și regenerator totodată, da- 
T?? calităților nutritive deosebite poate fi ales 
oricind din magazinul amintit, din cea mai nouă 
și mai largă gamă „PELL-AMAR“. concepție româ
nească a doctorului Ionescu Călinești, produse im- 
puse și pe piața internațională.

Prin folosirea zilnică, conform indicațiilor pre
scrise, efectele pozitive sint deosebite. La tenurile 
acneice. loțiunea tonică Pell-amar favorizează re
ducerea. eliminarea și cicatrizarea microabceselor. 
Emulsia hidratantă. din aceeași gamă, reechilibrea
ză hidrofila țesutului, constituind, totodată, și bază 
pentru machiaj Crema hidratantă de zi — emulsie 
fină protejează dar, în același timp, menține elas
ticitatea și netezimea tenului. După demachere este 
indicată crema nutritivă de noapte. Un produs an- 
tirîd, foarte necesar, este și crema emolientă pentru 
ochi. Gama Pell-amar este mult mai largă. Există 
și un șampon pentru păr, un spumant de baie. etc. 
care au un caracter tonifiant, refrișant. ne între
țin buna dispoziție de care avem nevoie mereu.



Conferința pentru 
securitate și cooperare 

în Europa
Acord preliminar privind îmbunătățirea și lăr-

girea cooperării între țările europene in domeni* 
ile educației și științei.

Continuînd negocierile asu
pra propunerilor de dezvolta
re a cooperării și schimburilor 
în domeniile educației și ști
inței, reprezentanții țărilor 
participante în Subcomisia 
pentru educație au ajuns la 
un acord preliminar asupra 
unui șir de măsuri menite să 
îmbunătățească și să lărgeas
că cooperarea între țările eu
ropene în domeniile mențio
nate.

Măsurile preconizate vizea
ză lărgirea accesului cadrelor 
didactice, oamenilor de știin
ță și studenților la instituțiile 
corespunzătoare din celelalte 
țări participante, în vederea 
intensificării schimburilor de 
experiență în domenii care 
prezintă un interes comun. 
Cadrul propice unei dezvoltări 
largi a cooperării în materie 
urmează să-1 constituie elabo
rarea de programe care să 
prevadă nu numai schimbul 
de informații, de publicații și 
de materiale documentare, ci, 
mai ales, organizarea de co
locvii, seminarii și realizarea 
de studii de interes comun. De 
asemenea, statele participante 
se vor preocupa de îndepli
nirea efectivă a acestor pro
grame și înțelegeri care să 
contribuie în mod eficient la

dezvoltarea și diversificarea 
cooperării general-europene în 
domeniile educației, științei și 
culturii.

• JOI a avut Ioc Ia Viena 
cea de-a 30-a ședință plenară 
din cadrul negocierilor privind 
reducerea reciprocă a trupelor 
și armamentelor și măsuri adia
cente în Europa centrală. După 
cum relatează agenția France 
Presse, în cadrul ședinței au 
luat cuvîntul reprezentanții 
R.D. Germane și Statelor Unite.

ȘEDINȚA
CABINETULUI FRANCEZ

Protest împotriva 
actelor teroriste 

comise de adminis-
trația sâigoneză

In cadrul ședinței de miercuri, 
cabinetul francez a efectuat o 
analiză a situației internaționa
le actuale. Președintele Georges 
Pompidou a declarat — după 
cum a informat Jean-Philippe 
Lecat, purtătorul de cuvînt gu
vernamental, — că „dacă State
le Unite cer țărilor membre ale 
C.E.E. să practice o politică de 
informare și de consultare, este 
evident că Franța — ca și par
tenerii ei — va fi favorabilă u- 
nei astfel de inițiative. Nu lip
sesc — a spus președintele — 
mijloacele care să permită a- 
ceastă informare și consultare.

Dacă, dimpotrivă — a sub
liniat Georges Pompidou — 
ceea ce se urmărește este un a- 
cord prealabil al Statelor Unite 
față de politica C.E.E., prin care 
dezvoltarea internă și construi
rea progresivă a identității Pie
ței comune 
acest caz 
Franței“.

Purtătorul 
vat, pe de 
ședințele Pompidou va efectua, 
la sfîrșitul lunii aprilie, vizita 
oficială programată în R.F. Ger
mania, care se înscrie în cadrul 
consultărilor periodice dintre 
cele două părți.

să fie afectate, in 
există dezacordul

de cuvînt a rele- 
altă parte, că pre-

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de Sud a dat pu
blicității o declarație în care 
condamnă masacrul comis de 
administrația Sâigoneză la 
Cai Lay, în provincia My 
Tho. Declarația, difuzată de 
atenția de presă Eliberarea, 
relevă că, la 9 martie, la 
școala elementară din Cai 
Lay s-a produs o explozie, 
în urma căreia și-au pierdut 
viața 20 de elevi, iar alți 40 
au fost răniți. Explozia a 
fost provocată de autorită
țile. de la Saigon, care au 
recurs în repetate rinduri la 
asemenea acte teroriste îm
potriva populației sud-viet- 
mmeze, subliniază declara
ția Totodată, se menționea
ză că administrația sâigoneză 
ridică obstacole în calea cer
cetărilor privind elucidarea 
cauzelor exploziei.

R.P. UNGARA: Imagine aeriană a noului cartier de locuințe Obuda, din Budapesta.

Lisabona :
Nemulțumirile urmatei

É
Îs

La Atena s-a închis ex
poziția reprezentativă de 
carte din România, după ce 
a fost vizitată, timp de o 
lună, de peste 20 000 de per
soane. Organizată de „Fun
dația europeană Drăgan“, 
expoziția a prezentat în stan
durile sale mii de volume 
— lucrări de beletristică, 
știință și artă.

Standul central al expo
ziției, care s-a bucurat de 
o atenție deosebită, a per
mis publicului din Grecia 
un contact direct cu lucră
rile președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lucrări 
apărute atît în țară, cit și 
în numeroase edituri din 
străinătate.

Lucrările reuniunii ministeriale
Arabe

CRIZA GUVERNAMENTALA DIN BELGIA
încercarea lui Leo Tindemans de a

reface coalifia tripartită a eșuat
Leo Tindemans, însărcinat de 

regele Baudouin cu formarea 
unui nou guvern în Belgia după 
alegerile din 10 martie a.c., a 
declarat, miercuri seara, că ten
tativa sa de a reface coaliția 
guvernamentală tripartită — so- 
cial-creștină, socialistă și libera
lă — a eșuat, după ce liderii 
Partidului Socialist i-au adus la 
cunoștință că refuză să facă 
parte dintr-un astfel de cabinet. 
Tindemans a precizat, pe de altă 
parte, că viitorul guvern va fi 
alcătuit fie din reprezentanți ai 
partidelor social-creștin și libe
ral, fie din cei ai partidelor so
cial-creștin și socialist.

Negocierile dintre social-creș- 
tini și socialiști asupra progra
mului viitorului guvern șl a dis
tribuirii portofoliilor vor Începe 
vineri.

Lucrările reuniunii mi
nisteriale a Ligii Arabe 
au continuat în cadrul co
misiilor de lucru create 
în prima zi a conferinței.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată dezbaterilor Comisiei 
politice care, după încheierea 
examinării evoluției situației 
actuale din Orientul Apropiat, 
au fost concentrate asupra pro
blemei privind organizarea vi
itoarei conferințe la nivel înalt 
a statelor membre ale Ligii A- 
rabe. In acest sens, agenția 
M.E.N., care reia postul de ra
dio Tunis, informează că parti- 
cipanții au acceptat propunerea 
egipteană de aminare a reu
niunii arabe la nivel înalt, din 
luna aprilie, cum se preconiza 
anterior, in luna septembrie 
1974. Reuniunea la nivel înalt 
urmează să aibă loc Ia Rabat.

Membrii Comisiei pentru pro
blemele economice și-au consa
crat atenția asupra examinării 
problemelor decurgînd din re
comandarea conferinței la nivel 
înalt de la Alger privind inten

sificarea cooperării economic« 
dintre țările arabe și africane, 
avîndu-se în vedere, în mod 
deosebit, crearea Băncii Arabe 
pentru Dezvoltare Economică și 
Socială în Africa. Comisia reco
mandă, in acest sens, tuturor 
statelor arabe să semneze a- 
cordul privind crearea băncii 
respective, urmind ca șefii de
legațiilor să stabilească sediul 
acestui organism.

In sfîrșit, Comisia juridică a 
încheiat examinarea probleme
lor înscrise pe ordinea de zi, 
referitoare, între altele, la ar
monizarea pozițiilor statelor a- 
rabe in materie de aviație ci
vilă pe plan internațional, coor
donarea punctelor de vedere ale 
statelor arabe în ceea ce pri
vește drepturile maritime, liber
tatea de navigație in strîmtorile 
internaționale, exploatarea te
ritoriilor submarine și delimi
tarea platoului continental, în 
legătură cu conferința asupra 
drepturilor maritime, ce va avea 
loc, in iunie, la Caracas. Tot
odată, a fost creată o comisie 
de experți pentru unificarea 
legislațiilor statelor arabe.

'„Sub o aparență de 
calm, atmosfera la Lisa
bona continuă să fie în
cordată. Toată lumea 
este convinsă că se a- 
nunță noi explozii și fră- 
mîntări deoarece cau
zele crizei virulente de
clanșate în urmă cu a- 
proape o lună persistă".

O
bservația aceasta, 
a corespondentu
lui agenției FRAN
CE PRESSE in 
capitala portughe
ză, Marc Tillon, 

este confirmată de o serie de in
dicii care vădesc amploarea 
nemulțumirii din rîndul arma
tei. La o săptămtnă după răs
coala, înăbușită, a unor unități 
ale garnizoanei de Ia Caldas de 
Rainha, a fost difuzat clan
destin un document elaborat 
de un grup de ofițeri care se 
constituie ca un manifest-a- 
ouzator ai războiului colonial și 
al actualului regim de la Lisa
bona in genere. Documentul se 
referă la „criza globală" a unui 
regim „incapabil să Întreprindă 
reformele necesare“. Referindu- 
se la situația din teritoriile co-

loniale, manifestul subliniază) 
„Militarii conștienți știu că o 
soluție militară este imposibilă 
și că se impune o soluție poli
tică care să țină seama de 
realitatea de netăgăduit și ire
versibilă a aspirațiilor profun
de ale popoarelor africane de a 
se guverna ele însele". Docu
mentul precizează că in rindul 
forțelor armate se dezvoltă o 
veritabilă mișcare a ofițerilor 
care revendică încetarea războ
iului colonial, un dialog politie 
cu reprezentanții națiunilor din 
Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau și, totodată, efectuarea 
unor reforme structurale politi- 
co-economice în Portugalia. 
„Nu este vorba de solde sau 
privilegii — subliniază docu
mentul amintit. Problema nu 
se situează la nivelul situației 
unui grup socio-profesional. 
Problema este cea a întregului 
popor portughez care suferă 
consecințele unui regim anacro
nic și ale unei politici nesănă
toase". Un al doilea manifest 
difuzat la începutul acestei săp- 
tămini de aceleași cercuri mili
tare relevă că un număr de 
circa 200 de militari au fost a- 
restați în urma revoltei din 
garnizoana de Ia Caldas de 
Rainha și că unii dintre ei sint 
deținuți pe insulele Azore șl 
Madeira. Manifestul, care sub
liniază necesitatea „de a se tra
ge concluziile ce se impun din 
recentele evenimente", arată că 
autoritățile „au trecut la folo
sirea din plin a metodelor tero-

Car blindat la un punct de control în timpul răscoalei de la 
Caldas de Rainha.

rismulul administrativ" și lan
sează un apel la „continuarea 
fermă" a luptei pentru atinge
rea obiectivelor propuse, in ca
drul „unor acțiuni coerente și 
lucide". Dacă adăugăm Ia a- 
ceste luări de poziție clare dez
văluirile semi-oficiale despre 
faptul că răscoala de la Caldas 
de Rainha a fost doar un ele
ment dintr-o vastă acțiune 
care, din unele motive de con
junctură, nu a mai fost declan
șată, avem un tablou al puter
nicei mișcări opoziționiste ce se 
dezvoltă în rindul armatei por
tugheze. Pentru prima oară de 
Ia instaurarea actualului re
gim, importante cercuri ofițe
rești iși manifestă opoziția față 
de aspecte esențiale ale politi
cii promovate la Lisabona. Pen
tru prima oară mai mulți ofi
țeri superiori, chiar din vîrfu- 
rile ierarhiei militare, au con
testat în mod fățiș și public 
politica extremistă a guvernu
lui.

Este evident că frămintările 
din rindul armatei constituie o 
reflectare a deteriorării poziții
lor actualului regim, o reflec
tare a împotrivirii mereu mai 
puternice a unor cercuri me
reu mai largi ale opiniei publi
ce portugheze față de menține
rea unor structuri anacronice 
și continuarea unui absurd 
război colonial.

Cum vor evolua lucrurile i>--6 
viitorul apropiat e greu să eva
luăm cu precizie. La Lisabona 
se vehiculau supoziții despre o 
apropiată remaniere a guver
nului și chiar despre o înlo
cuire a premierului Caetano 
cu un „ultra dur". Unii obser
vatori sugerează că cele mal 
extremiste cercuri manevrează 
pentru întărirea represiunilor 
și continuarea cu orice preț a 
politicii coloniale. „Toate a- 
ceste supoziții și zvonuri — o- 
pinează agenția FRANCE PRES
SE — au Ia bază dorința și ten
dința evidentă a extremiștilor 
de dreapta de a-și Impune con
cepțiile lor dar nu țin seama 
de reacția mișcării opoziționiste 
din țară și a opoziționismului 
din armată care constituie de 
aici înainte o forță politică de
loc neglijabilă".

Ceea ce se poate afirma cu 
certitudine este că ne aflăm la 
începutul celei mai profunde 
crize pe care a infruntat-o vreo
dată regimul „salazarismului 
fără Salazar".

EM. RUCÄR

Un tineret angajat în lupta Rezultatele alegerilor locale

Cu privire la ședința Consiliului mirtar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia

forțelor progresiste
Interviul acordat ,,Scìnteli tineretului0 de MAZRAANI SADALA,

secretar general ai Uniunii Tineretului Democrat din Liban

din Olanda
Aproximativ 10 milioane de cetățeni din Olanda au fost 

chemați, miercuri, la urne pentru a desemna nn număr de 693 
noi membri in cele 11 parlamente locale. în condițiile unei 
participări la vot de 75 la sută, scrutinul a reprezentat, In 
ansamblu, un test pozitiv pentru guvernul da coaliție condus 
de premierul Joop Den UyL

în zilele de 26—28 martie 1974, 
în Republica Populară Ungară, 
orașul Budapesta, sub președin
ția Comandantului suprem al 
Forțelor Armate Unite, mareșa
lul Uniunii Sovietice I. I. Iaku- 
bovski, s-a desfășurat ședința 
ordinară a Consiliului militar al 
Forțelor Armate Unite ale sta- 
teloi' participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Consiliul militar a analizat 
probleme curente ale activității 
Forțelor Armate Unite și a a- 
doptat recomandări puse de 
acord.

Lucrările Consiliului militar 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de lucru tovărășească. în. spiri
tul unei strînse colaborări și de 
înțelegere reciprocă deplină a 
tuturor participanților.

CUBA: Elevi recolfind tomate la una din fermele situate in 
jurul Havanei, în timpul orelor de practică.

în cochetul salon al hotelului 
„Hamra", situat pe strada cu 
același nume din centrul Beirutu
lui, Mazraani Sadala, secretar 
general al Uniunii Tineretului 
Democrat din Liban, ne-a acor
dat un interviu pentru „Scinteia 
tineretului".

• Care este, după părerea dumnea
voastră, rolul tineretului in lumea con
temporană, in general ți in Liban in 
special ?

— Tineretul este angajat In lupta desfă
șurată de forțele progresiste împotriva ana
cronismelor sociale și politice care mai dăi
nuie in diverse târî, pentru o viață mal 
bună și mai dreaptă, pentru independență 
și progres social. In ultimii ani, după cum o 
atestă realitatea, tineretul joacă un rol tot 
mai important. Angajarea iot mai fermă în 
luptă a organizațiilor de tineret exprimă 
dorința tineretului de înnoiri sociale și po
litice. Lupta tineretului libanez reflectă 
preocupările unei generații care are un simț 
deosebit al responsabilităților sale, care 
năzuiește spre schimbări sociale profunde 
și luptă împotriva imperialismului. Consi
der că tineretul democrat libanez va putea 
să-și îndeplinească și mai bine rolul său 
revoluționar cînd se va înrola și va parti
cipa cu Întreaga sa energie în frontul for
țelor progresiste.

• Care sint obiectivele Uniunii Ti
neretului Democrat din Liban ?

— Tineretul libanez reprezintă mai mult 
de 50 Ia sută din populația țării șl parti
cipă la toate activitățile economice, politi
ce și sociale din Liban. întreaga noastră ac
tivitate vizează lupta sub toate formele 
împotriva forțelor reacționare, a imperia
lismului, ale căror interese sint în contra
dicție cu interesele noastre naționale. Li
banul este o țară arabă, iar mișcarea popu
lară libaneză, din care tineretul face parte

Programul organizației noastre prevede pro
movarea? unor acțiuni cultural-sportive, 
prin care vizăm o dezvoltare armonioasă a 
tinerilor, încurajarea unor talente, forma
rea unei concepții sănătoase despre arta 
națională și valorile umanității.

Pe planul activităților internaționale, ti
neretul democrat libanez susține o politică 
de pace, este alături de țările socialiste și 
toate forțele progresiste din lume și iși ma-
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Integrantă, luptă împotriva imperialismului 
și reacțiunii arabe. Tineretul libanez se 
pronunță ferm pentru o politică de apărare 
a intereselor naționale, ințelegînd prin a- 
ceasta întreaga comunitate arabă. Organi
zația noastră consideră rezistența palesti
niană — reprezentantul legal, unic, al po
porului palestinian — ca o parte foarte im
portantă a mișcării de eliberare arabă și, 
în acest sens, desfășoară acțiuni de spriji
nire a sa.

Ne preocupăm de tineretul din industrie 
și agricultură căruia trebuie să i se asigu
re locuri de muncă în țară (in fiecare an 
emigrează 15 000 de tineri) și care nu be
neficiază de reală securitate socială. Ne 
preocupă situația în care se găsește învă- 
țămîntul libanez. Insuficiența școlilor de 
sfat face ca în prezent 150 000 de tineri în
tre 5—18 ani șă se afle în afara școlii. De 
asemenea, Universitatea libaneză este lipsi
tă de facultăți tehnice și de medicină. Ase
menea facultăți există numai la universi
tățile particulare unde taxele școlare foar
te ridicate constituie o barieră greu de 
trecut pentru fiii de muncitori și țărani.

nifestă solidaritatea deplină cu mișcările 
de eliberare națională din lume.

• In aoest context, v-aț ruga să vă 
referiți la relațiile care există între 
U.T.D. din Liban ți U.T.C. din Romd- 
nia.

— Noi apreciem că relațiile Intre organi
zațiile noastre sint fondate pe o bază foar
te profundă, de prietenie, a luptei comune 
pentru pace și progres, pentru o lume a 
dreptății și echității sociale. între U.T.D. 
din Liban și U.T.C. din România au avut 
loc numeroase contacte care au prilejuit 
schimburi de păreri sincere. Prețuim pozi
ția principială a tovarășilor români și ex
primăm cu această ocazie o inaltă conside
rație față de activitatea Uniunii Tineretu
lui Comunist din România in mișcarea in
ternațională de tineret. Noi sperăm ca re
lațiile dintre cele două organizații să se 
extindă permanent, iar tineretul celor două 
țări să $e cunoască și mai bine.

Beirut, martie 1974.

Partidul socialist — al pre
mierului olandez — a cucerit cu 
2 la sută mai multe sufragii 
decît la alegerile generale din 
1972, întrunind 27,97 la sută din 
totalul voturilor exprimate. în 
ce privește celelalte partide ale 
coaliției, se constată o pierdere 
importantă pentru Partidul „De
mocrația ’66“, care a întrunit 
numai 0,98 la sută din voturi 
față de 3,89 la sută în consulta
rea precedentă, in timp ce Par
tidul Radical a cîștlgat cu 0,46 
la sută mai multe voturi însu- 
mînd 4,88 la sută din total. îm
preună, aceste trei partide au 
alcătuit „Alianța progresistă“, 
care a totalizat 35,89 la sută din 
voturi.

Partidele confesionale au în
trunit un număr de 30,90 la sută 
din voturi, ceea ce reprezintă o 
pierdere totală de 0,38 la sută. 
Principala formațiune politică a 
opoziției — Partidul liberal — 
a realizat 18,99 la sută din to
talul voturilor, față de 14,45 la 
alegerile din 1972.

Rezultatele — fără a avea un 
efect direct asupra orientării 
politice a Olandei — au relevat

• PRIMUL MINISTRU AL 
TURCIEI, Biilent Ecevit, l-a 
primit, miercuri, pe vicepreșe
dintele Ciprului, Rauf Denktaș, 
aflat in vizită oficială la Ankara. 
La încheierea întrevederii, Bu- 
lent Ecevit a afirmat că Turcia 
va depune toate eforturile pen
tru găsirea unei soluții pașnice 
și durabile problemei cipriote.

în aceeași zi, vicepreședintele 
cipriot a conferit și cu miniș
trii de externe și al apărării na
ționale ai Turciei.
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• LA HAVANA s-au Înche
iat convorbirile oficiale dintre 
delegația de partid și guverna
mentală cubaneză, condusă de 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului Revo
luționar, și delegația de partid 
și guvernamentală a R.D. Viet
nam, condusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru al Guvernului R.D. 
Vietnam.

Noi incidente 
israeliano-siriene

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT militar israelian a anun
țat că, joi, pentru a 17-a zi con

secutiv, pe linia de încetare a 
focului de pe înălțimile Golan 
au avut loc noi schimburi de 
focuri între forțele israeliene și 
cele siriene. Purtătorul de cu
vînt a declarat că incidentele au 
durat cîteva ore în cursul dimi
neții, continuînd apoi în cursul 
după-amiezii.

• POTRIVIT unul comunicat 
militar sirian, joi, pe linia de 
încetare a focului dintre forțele 
israeliene și cele siriene din 
Golan, au avut loc noi inciden
te armate. în cursul acestor in
cidente — arată comunicatul — 
forțele siriene au folosit artile
ria și tancurile pentru a con
tracara încercările trupelor israe
liene de a-și consolida pozițiile 
avansate.

H. Kissinger și-a încheiat 
vizita în U.R.S.S.

• IN COMUNICATUL referi
tor la vizita in U.R.S.S. a se
cretarului de stat ai S.U.A., 
Henry Kissinger, se relevă că 
in cadrul convorbirilor pe care 
ei Ie-a purtat cu conducătorii 
sovietici, au fost abordate pro
bleme de interes reciproc legate 
de pregătirea vizitei președin
telui Nixon în U.R.S.S. Au fost 
discutate, de asemenea, proble
me privind limitarea armamen
telor strategice, reglementarea 
pașnică a situației din Orientul 
Apropiat, lucrările Conferinței 
de securitate și cooperare în 
Europa și alte chestiuni de in
teres comun.

IRLANDA DE NORD : Starea de tensiune se menține la Bel- 
fast. In fotografie, o clădire din acest oraș, distrusă in 

urma exploziei unei bombe.

în orașul suedez Sundsvail 
s-a deschis o săptămină ro
mânească organizată de am
basada țării noastre la 
Stockhoim, Biroul de turism 
și Agenția economică româ
nă.

în cadrul acesteia sint 
prezentate expoziția de foto
grafii „România azi", expozi
ții de carte, artizanat, cera
mică, icoane pe sticlă etc. 
Vor avea loc. de asemenea, 
vizionări de filme artistice 
și documentare, expuneri 
despre istoria și cultura po
porului român, ca și despre 
dezvoltarea turismului in 
România, spectacole folclori
ce și o săptămină gastrono
mică.

• PERU a reluat exportul de 
făină și untură de pește, sus
pendat în urmă cu doi ani da
torită dispariției din apele de 
coastă peruane a peștelui anșoa, 
principala sursă de obținere a 
acestor produse.

Condamnări în Chile
• LA ÎNCHEIEREA primei 

zile a dezbaterilor in pro
cesul intentat <L- autorită
țile militare chilieni) unui 
grup de 51 de militanți ai 
Mișcării Revoluționare de Stin
gă — partid dizolvat după lo
vitura de stat de Ia 11 septem
brie 1973 — Consiliul militar de 
război întrunit la Temuco (pro
vincia Cautin) a pronunțat 14 
condamnări Ia închisoare pe

astfel ci, In linii mari, opțiuni
le alegătorilor au rămas ace
leași.

* Premierul olandez a apreciat 
scrutinul de miercuri drept o 
încurajare pentru continuarea 
politicii actuale a guvernului.

Detașamentele mișcării ao> 
eliberare națională din Gu!**“' 
neea-Bissau continuă acțit i 
nile ofensive pe toate fror. 
turile — se arată Intr-un’ 
comunicat al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.). 
Ele au provocat trupelor co
lonialiste portugheze pierde
ri în oameni și tehnică mi
litară.

în perioada 25 februarie— 
5 martie — menționează co
municatul — combatanții 
P.A.I.G.C. au ucis, in cursul 
luptelor, 45 de soldați por
tughezi și au distrus, cu 
sprijinul bateriilor de artile
rie, garnizoana Dyumbem- 
bem și un detașament ina
mic în localitatea Sambad- 
Samanin. în portul maritim 
Sufăr, din Guineea-Bissau, 
din cele trei nave care au 
intrat in port, transportind 
alimente șl muniții pentru 
trupele colonialiste portu
gheze, una a fost scufundată, 
iar alta incendiată de uni
tăți speciale ale forțelor de 
eliberare națională.

termene variind intre două luni 
și 10 ani. Judecătorii militari au 
hotărit. de asemenea, eliberarea 
altor 13 persoane, care și-au în
deplinit pedepsele.

• LA PANMUNJON a avut 
loc o nouă întrevedere a ad- 
juncților copreședinților Comi
tetului de coordonare Nord-Sud. 
Cu acest prilej, reprezentantul 
nord-coreean a relevat că noua 
propunere a R. P. D. Coreene 
privind inițierea unor convorbiri 
cu Statele Unite în scopul în
cheierii unui acord de pace în
tre R. P. D. Coreeană și S.U.A. 
urmărește înlăturarea stării de 
tensiune din Coreea și a facto
rilor externi care împiedică re- 
unificarea independentă și paș
nică a Coreei.
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