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CU PRILEJUL

CELEI DE-A XXV-A 

ANIVERSĂRI A REPUBLICII

Lucrările sesiunii
Marii Adunări

Naționale

SriHinitatea minării medaliei 
„25 de ani de la proclamarea 

Republicii" si a unor înalte 
titluri si ordine de stal

Solemnitatea înaintării 
in grad a unor generali 

și ofițeri superiori
Lucrările sesiunii a IX-a a actualei legislaturi a Marii Adunări Naționale au continuat, joi dimineața, cu dezbaterea celor două proiecte de legi prezentate în prima ședință, precum și cu rezolvarea celorlalte puncte aflate pe ordinea de zi a sesiunii.In sală, alături de deputați, erau prezenți numeroși invitați, membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, oameni ai muncii, personalități ale Vieții economice, științifice și culturale, ziariști.La intrarea în sala de ședințe, conducătorii de partid și de stat au fost întîmpinați de deputați și invitați cu puternice aplauze.în loja din dreapta au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu. Paul Niculescu- Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Maxim Ber- ghianu, Gheorghe Cioară, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgăneseu, Janos Fazekas, Petre l.upu. Dumitru Popescu, Lconte Răulu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.Tovarășul Ștefan Voitec deschide lucrările ședinței.La discuția generală asupra proiectului de lege privind organizarea a- părării naționale a Republicii Socialiste România au luat cuvintul deputății Marin Drăgan, prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., Mihai Rogoz, maistru la u- zinele „Steagul roșu“ Brașov, gene- ral-locotenent Grigore Răduică, prim- adjunct al ministrului de interne. Ștefan Pascu, rectorul Universității ,,Babeș-Bolyai“ din Cluj.
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LEGEA 
privind organizarea 
apărării naționale 

a Republicii 
Socialiste România

' PRINTR-O HOTÂRÎRE

A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

S-A STABILIT

Modul de acordare a salariilor tarifare 
și premiilor din beneficii și a unor stimulente 
suplimentare pentru realizarea exportului 

și reducerea importului, în condițiile planului 
pe anul 1973

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea. 
Președintele Republicii Populare Democrate CoreenePHENIANDragă tovarășe Kim Ir Sen,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai cordiale felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Populare Democrate Coreene, cît și al adoptării noii Constituții socialiste a Republicii Populare Democrate Coreene.Consfințind marile cuceriri revoluționare ale poporului coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, noua Constituție socialistă adoptată de recenta sesiune a Adunării Populare Supreme creează, totodată, cadrul favorabil pentru continuarea cu succes a operei de construire a socialismului în Republica Populară Democrată Coreeană.Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima profunda încredere că, în spiritul convorbirilor și acordurilor convenite în timpul vizitei efectuate în țara dumneavoastră în cursul anului trecut, relațiile de prietenie frățească, de colaborare și solidaritate dintre partidele și statele noastre vor continua să se dezvolte și să se întărească pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii.Vă urez din toată inima succes deplin în activitatea de înaltă răspundere pe care o destașurați, în fruntea partidului și statului, pentru înflorirea și întărirea Republicii Populare Democrate Coreene, pentru înfăptuirea cauzei naționale fundamentale a poporului coreean — reunifi- carea pașnică și independentă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ■ 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Proiectul de lege a fost discutat pe articole și supus votului secret. Marea Adunare Națională a adoptat Legea privind organizarea apărării naționale a Republicii Socialiste România.La dezbaterea asupra proiectului de lege cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Central de Control al Activității Economice și Sociale au luat cuvintul deputății Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., Iulia Pașca, directorul Centralei industriei textile — Timișoara, Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții. Mihail Lupșan. maistru la Combinatul siderurgic Reșița.La discuția pe articole a proiectului de lege au fost propuse mai multe amendamente, printre care și acela ca în denumirea acestui act legislativ să fie introdus cuvintul muncitoresc, iar această precizare să se reflecte și în conținutul documentului, la toate treptele organismelor și activității în acest domeniu, pentru a exprima mai fidel caracterul legii.După discuția pe articole, prin vot secret, Marea Adunare Națională a aprobat, cu unele amendamente, Legea cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.în continuare, la următorul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, a prezentat expunerea la proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise 
(Continuare în pag. a II-a)

La Consiliul . de Stat a avut loc, joi după-amiază, solemnitatea inmi- nării medaliei „25 de ani de la proclamarea Republicii" și a unor înalte titluri și ordine ale României socialiste conferite cu prilejul marii sărbători a poporului nostru.La solemnitate au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, membri și membri supleanți ai Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R.. membri ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consi- lidiui de Stat al Republicii Socialiste România, a fost distins eu medalia ..25 de ani de la proclamarea Republicii", pentru merite deosebite in opera de construire a socialismului, cu prilejul aniversării unui sfert de veac de la proclamarea republicii.Printr-un alt decret al Consiliului de Stat, pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, a fost conferită medalia .,25 de ani de la proclamarea Republicii" tovarășilor : Ion Gheorghe MaUrer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Nicu- lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu. Gheorghe Cioară, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgăneseu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu. Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Constantin Băbălău, Petre Blajovici, Cornel Burtică, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, Ion Stănescu, 
(Continuare în pag. a III-a)

LA POSTURILE 
DE RADIO Șl 
TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 
17,00, posturile noastre 
de Radio și Televiziune 
vor transmite direct de 
la Sala Palatului Repu* 
Micii Socialiste Roma* 
nia ședința jubiliară a 
Marii Adunări Naționa
le consacrată aniversă
rii a 25 de ani de la 
proclamarea republicii, 
precum și spectacolul 
festiv organizat cu a- 
cest prilej.

Au îndeplinit 
planul anualUnitățile aparținind Ministerului Minfelor, Petrolului și Geologiei au îndeplinit planul anual la producția globală, marfă și export. Rezultate bune s-au obținut și in domeniul cercetării geologice, al identificării și punerii in valoare a noi rezerve de substanțe minerale utile.Extinderea unor tehnologii moderne de extracție și preparare, a mecanizării lucrărilor în subteran au creat posibilitatea ca peste 84 la sută din sporul de producție din 1972 să fie realizai pe seama creșterii productivității muncii.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae CeaușescuStimați tovarăși,Doresc ca in numele Comitetului Central, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și al meu personal să adresez cele mai calde felicitări, în primul rind celor 25 de noi „Eroi ai Muncii Socialiste", să felicit pe toți tovarășii care au fost distinși cu „Ordinul Muncii" și „Ordinul Meritul Cultural" clasa I, pe toți cei prezenți aici pentru distincția ce li s-a acordat, și anume medalia „25 de ani de la proclamarea Republicii". Doresc, totodată, să adresez felicitări tuturor celor ce vor fi distinși in aceste zile cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Acordarea titlului de „Erou a! Muncii Socialiste", a ordinelor și a medaliei aniversării republicii constituie o expresie a aprecierii activității pe care dumneavoastră, fiecare in parte, colectivele din care faceți parte au depus-o și o depun pentru infăptuirea politicii partidului și guvernului, pentru realizarea planului de dezvoltare a României.Faptul că înminarea acestor ordine și a medaliei este legată de sărbătorirea împlinirii a 25 de ani de la proclamarea republicii dă o semnificație deosebită acestei solemnități. Totodată, constituie o expresie a încrederii conducerii de partid și de stat în activitatea pe care dumneavoastră și colectivele din care faceți parte o veți desfășura în continuare pentru realizarea planului de dezvoltare a României, pentru infăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru — politică îndreptată spre colaborare cu toate țările socialiste, cu țăriie care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, avind la bază deplina egalitate in drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul in treburile interne și avantajul reciproc. Tocmai această politică promovată consecvent de Partidul Comunist Român, dc guvernul Republicii Socialiste România, a adus patriei și poporului nostru mulți prieteni, pretutindeni, a făcut ca astăzi, la a XXV-a aniversare a proclamării republicii, România să se bucure de simpatie și de prieteni cum nu a avut niciodată.Iată de ce considerăm că cel mai bun angajament pe care îl poate lua fiecare in acest moment solemn este de a face totul pentru a contribui Ia înfăptuirea acestei politici, Ia dezvoltarea socialistă a patriei noastre, Ia bunăstarea și fericirea poporului, la politica de prietenie, colaborare și pace in întreaga lume.Vă felicit și vă urez noi succese, dragi tovarăși ! (A- plauze).

Interviul acordat de președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

ziaristului Hamdy Fouad de la 
cotidianul egiptean „Al Ahram" din CairoÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, care sint, după 25 de 
ani de la crearea republicii, 
succesele obținute de țara 
dumneavoastră și ce probleme 
mai aveți de rezolvat ?RĂSPUNS : în cei 25 de ani de la proclamarea republicii în România au fost obținute succese deosebit de importante în toate domeniile de activitate. Practic, România s-a transformat dintr-o țară agrară, cu o industrie slab dezvoltată, într-o țară industrial- agrară, organizată pe baza tehnicii și științei moderne.Anul acesta, industria românească produce de 20 de ori mai mult decît in 1938, anul cu producția cea mai mare din perioada dinainte de Eliberare. S-au dezvoltat ramuri moderne ale industriei. Producem utilaje complexe chimice și pentru rafinării, utilaj-petrolier, tractoare, camioane, autoturisme și alte mijloace de transport. S-a dezvoltat puternic producția de mașini-unelte, iar !n ultimii ani electronica, care ocupă un loc important în cadrul industriei noastre constructoare de mașini. Acoperim din producția internă circa 70 la sută din ne

Tn cursul după-amiezii de joi. Ia Palatul Consiliului de Stat a avut loc solemnitatea înaintării in grad a unor generali și acordarea gradului de ge- neral-maior unor colonei din Ministerul Apărării Naționale și din Ministerul de Interne'.La solemnitate au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ion Ioniță, Ion Stănescu. Ion Dincă.Se aflau, de asemenea, prezenți membri ai conducerii Ministerului A- părării Naționale și Ministerului de Interne.Secretarul Consiliului de Stat. Constantin Stătescu, a dat citire Decretului Consiliului de Stat, al Republicii Socialiste România prin care :■Se înaintează la gradul de generalcolonel generalul-locotenent Alexe Vasile.Se înaintează la gradul de general- loeotenent generalul-maior Mrejeru Mircea.Se acordă gradul de general-maior următorilor colonei : Andreescu Dumitru, Anescu Vasile, Apostoliu Alexandru, Ardelean Gheorghe. Balaur Dumitru, Bărbulescu Gheorghe. Buznea Dinu, Chițac Mihai, Dafinescu Traian, Florescu Victor. Geică Constantin, Geoană loan, Ghenoiu Ion, Grigore Gheorghe, Ionescu Lucian, Marcu Gheorghe, Mocanu Mircea, Niculescu Gheorghe, Oancea Traian, Popescu Gheorghe, Predescu Constantin, Simonis. Gligoriu-Octavian, Șuteu Iuliu, Voichiță Victor. Zărnes- cu Gheorghe.Vorbind in numele celor înaintați în grad, generalul-colonel Alexe Vasile a spus :Vă rog să-mi permiteți ca, in numele generalilor înaintați in grad și al ofițerilor cărora astăzi li se acordă gradul de general, să adresez cele 
(Continuare în pag. a III-a)

cesarul de mașini și utilaje. De a- semenea, acoperim complet din producția internă necesarul de tractoare, camioane și de alte mijloace de transport. Exportăm deja, în cîteva zeci de țări, produse ale industriei constructoare de mașini. Producția în industria noastră chimică a crescut, de asemenea, de aproape 30 de ori față de situația dinainte de război.Agricultura este complet coope- rativizată și asigură aprovizionarea deplină a populației cu produse agroali men tare. De altfel, producția agricolă din acest an este din cele mai mari din istoria României.Succese deosebite s-au obținut și în dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii. Actualmente am introdus învățămîntul obligatoriu . de 10 ani, întregul învăță- mînt fiind gratuit. Numărul studenților din România este astăzi la nivelul țărilor dezvoltate. Asigurăm pregătirea în țară a tuturor cadrelor pentru toate domeniile de activitate. Totodată, pe această bază, acordăm și asistență tehnică unor țări prietene. De asemenea, în institutele de invă- țămînt românesc învață cîteva mii de studenți din țările în curs de

dezvoltare prietene. De altfel, aș putea spune că tocmai rezultatele obținute în dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii au făcut posibile și succesele în dezvoltarea economiei, pentru că, pînă la urmă, factorul hotărîtor în progresul general al oricărei națiuni este ridicarea nivelului general de cultură. Acestei probleme noi i-am acordat și îi acordăm o atenție deosebită.Pe baza progreselor obținute în dezvoltarea economiei naționale a crescut continuu nivelul de trai al poporului. Au sporit veniturile oamenilor muncii de la orașe și de la sate, s-a dezvoltat puternic construcția de locuințe, s-a îmbunătățit aprovizionarea populației.Desigur, avînd în vedere că am pornit de la un nivel destul de redus, România continuă să fie încă o țară în curs de dezvoltare, cu toate succesele mari pe care le-a înregistrat. Depunem însă eforturi susținute în vederea lichidării cît mai rapide a stării de înapoiere, moștenite din trecut, propunîn- du-ne ca în următorii 10—15 ani să ne apropiem mult de țările dezvoltate din punct de vedere industrial. Desigur, ținem seama că aceste țări înaintează și ele pe drumul dezvoltării econo-

Cuvintul tovarășului 
Nicolae CeaușescuStimați tovarăși,Doresc ca în numele Comitetului Central al partidului, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și al meu personal să felicit călduros pe generalii care au fost înaintați în grad, pe ofițerii care au fost avansați Ia gradul de general. Aceasta constituie o expresie a aprecierii și încrederii partidului și guvernului in activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați pentru instruirea politică și militară a trupelor. Totodată, este, intr-un sens mai larg, o expresie a preocupării continue a partidului și stalului pentru întărirea forțelor noastre armate, a capacității de rpărare a patriei socialiste. De altfel, adoptarea «< >ătre Marea Adunare Națională a Legii privind apărarea țării reflectă tocmai această preocupare continuă de a crea cele mai bune condiții in vederea pregătirii întregii noastre națiuni pentru apărarea cuceririlor revoluționare și a patriei.Desigur, întreaga politică a partidului și guvernului este o politică de colaborare si de pace. S-au obținui pași importanți pe calea destinderii, s-au început pregătirile pentru conferința securității europene.Avem în vedere să continuăm cu fermitate această politică de a face totul pentru a evita noi războaie, noi conflicte, pentru instaurarea unei păci și colaborări rodnice intre toate națiunile lumii. Dar, atit timp cît există incă imperialism, politică de dominație și dictat, politică colonialistă și neocolonialistă, cît există încă pericol de atentate la adresa independenței și suveranității unor popoare, fiecare națiune — deci și România — are obligația să fie pregătită pentru apărare. Partidul și guvernul nostru își îndeplinesc cu sfințenie această obligație de a face totul pentru ea poporul să fie gata oricind să-și apere patria.Doresc să exprim convingerea mea și a conducerii d* partid și de stat că fiecare dintre dumneavoastră, cei care ați fost înaintați în grad sau ați primit gradul de general, veți face totul și în viitor pentru a vă îndeplini misiunea ce vi s-a încredințat, pentru a contribui la ridicarea continuă a nivelului de pregătire de luptă și politică a trupelor, pentru a servi patria, pentru a servi poporul.Vă felicit și vă urez succes în activitatea dumneavoastră ! (Aplauze).

mico-sociale, dar am avut !n vedere ca ritmul de dezvoltare al României să depășească cu ceva mai mult ritmul celorlalte țări. De- exemplu, în ultimii doi ani pro-, ducția industrială a României s-a dezvoltat intr-un ritm de aproape 12 la sută anual, în timp ce în țările mai dezvoltate acest ritm este în medie de 5-6 la sută. Această dezvoltare într-un ritm mai înalt ne va da posibilitatea ca într-o pe" rioadă de 10-15 ani să reducem simțitor decalajul existent astăzi.Doresc însă să menționez, încă o dată, că problema principală care se pune este cea a pregătirii cadrelor, pentru că, din punct de vedere al construcției unor uzine, lucrurile se pot soluționa în cîțiva ani, dar este necesar să se asigure și cadrele respective pentru buna desfășurare a activității acestora. Sperăm că dificultățile, greutățile pe care le mai avem de rezolvat vor putea însă fi învinse, desigur, prin forțele unite ale poporului, in primul rind, dar și prin dezvoltarea colaborării cu țările prietene, îndeosebi cu țările socialiste, cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, precum 
(Continuare in pag. a III-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvîntul participanților la dezbateriOrganizarea apărării naționale a Republicii Socialiste România, așa cum se arată în proiectul de lege, căruia sîntem chemați să-i dăm votul nostru — a spus în cuvîntul său deputatul Marin Drăgan ~ este ° cerință imperioasă pentru progresul națiunii noastre, in contextul general actual cînd prezența imperialismului presupune, obiectiv, menținerea posibilității unei agresiuni.Este cunoscut și confirmat prin prodigioasa activitate internațională a partidului și statului nostru, în frunte cu tovarășul Nlcolae Ceaușescu, faptul că România promovează neabătut, continuu, în orice împrejurare, o politică realistă, constructivă de pace și înțelegere între popoare, iar întărirea capacității de apărare are un unic și fundamental țel : să creeze poporului condițiile optime pentru a înfăptui vastul program elaborat de Congresul al X-lea și dus la mari dimensiuni de Conferința Națională, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul românesc.Organizarea apărării naționale emană din politica generală a partidului nostru de construire a socialismului și comunismului, de dezvoltare a colaborării și alianței cu toate țările socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismului, de promovare a raporturilor de bună vecinătate cu toate statele, indiferent de orîndui- rea socială, întemeiate pe aplicarea neabătută a principiilor ce se afirmă tot mai mult în relațiile internaționale, deplina egalitate în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, renunțarea la amenințarea cu forța sau folosirea forței.Din prevederile înscrise în proiectul de lege, care sînt în spiritul concepției partidului nostru privind participarea generală, directă, a întregului popor, la apărarea patriei, ml-au atras atenția în mod deosebit și cele referitoare la pregătirea populației pentru apărare. Apreciez faptul că aceste prevederi stabilesc mai cuprinzător rolul gărzilor patriotice, misiunea lor de a participa activ la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a muncii sale pașnice, a suveranității și securității patriei, la apărarea orașelor și comunelor, a întreprinderilor, instituțiilor și celorlalte organizații socialiste.Și pînă în prezent noi ne-am preocupat de pregătirea populației pentru apărare, aceasta constituind o problemă importantă, căreia i-am acordat și-i acordăm atenția cuvenită. în acest scop, în județul Teleorman nu există localitate sau unitate socialistă în care să nu fie organizate subunități ale gărzilor patriotice și formațiuni de pregătire a tineretului. Acestea cuprind, astăzi, peste 40 la sută din populația activă a județului. Aceeași preocupare a existat din partea noastră și în conducerea acțiunilor organizate în centrul de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. îmbunătățirile aduse pe parcurs acestor acțiuni au avut menirea să întregească modalitățile educative, contribuind, alături de celelalte acțiuni politice, la formarea multilaterală a tineretului nostru, la captarea preocupărilor și valențelor tinereții într-o activitate cu profundă semnificație patriotică.Aplicarea noilor regulamente reflectate în proiectul de lege ce îl dezbatem astăzi, care stabilește un cadru larg de activitate organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, tuturor unităților de stat și cooperatiste, va duce la ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității și în aceste domenii, la coordonarea unitară a întregului sistem de apărare a Republicii Socialiste România.Avînd in vedere importanța și semnificația proiectului de lege, voi vota pentru adoptarea lui.în cuvîntul său, deputatul Mihai 

Rogoz * spus 1 Elaborarea> dezba* terea și adoptarea acestui proiect de lege, ca și a celor adoptate în sesiunile anterioare, constituie încă o dovadă a preocupării consecvente a conducerii partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a așeza ferm întreaga viață social- politică pe temeiurile unei riguroase reglementări juridice. Principiile și normele cuprinse în proiectul de lege privind organizarea apărării naționale a Republicii Socialiste România oglindesc grija permanentă a conducerii partidului și statului nostru pentru continua întărire a capacității de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului nostru. Prin conținutul său, proiectul de lege va asigura în mai mare măsură îmbinarea potențialului material și uman care asigură apărarea patriei, a independenței, suveranității și integrității sale teritoriale. Proiectul de lege privind organizarea apărării naționale are o mare valoare și prin faptul că stabilește sarcini precise, cu a- plicabilitate practică, atît pentru organele centrale, cit și pentru cele locale, care se ocupă de organizarea concretă și rezolvarea problemelor apărării.Aș vrea să subliniez, în aceasta ordine de idei, ca deosebit de importantă prevederea privind înființarea consiliilor locale de apărare, care au obligația de a se ocupa de rezolvarea problemelor de apărare pe plan local. Prin înființarea acestor consilii, organele de partid și ale puterii de stat se vor ocupa mai bine atît de pregătirea populației, cit și a economiei, pentru apărarea patriei.Expresie a politicii umanitare a Partidului Comunist Român, proiectul de lege îmbină armonios modalitățile împletirii de către fiecare cetățean a Îndatoririi constituționale de a se pregăti și a fi gata oricind pentru apărarea țării cu interesele personale, precizînd modul in care își satisfac serviciul militar tinerii care au de întreținut părinții incapabili de muncă, au copii, urmează cursuri ori școli de calificare sau de perfecționare a pregătirii lor, inclusiv în instituții de învățămînt superior. în felul acesta se asigură respectarea unui curs normal, sănătos și disciplinat de creștere, educare și instruire a tineretului nostru, tinerii puțind să-și efectueze studiile și să satisfacă stagiul militar în timp util.Apreciez că proiectul de lege cuprinde măsurile pentru traducerea in viață a indicațiilor secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca toți cetățenii țării, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, să se pregătească pentru a fi gata oricînd să lupte cu arma in mină pentru apărarea patriei.Și în uzina noastră — a spus în încheiere vorbitorul — mii de constructori de autocamioane participa cu entuziasm la pregătirea de lupta in cadrul formațiunilor de gărzi pa

triotice, în detașamente de pregătire a tineretului sau in formațiunile pentru apărarea locală. Ei își îndeplinesc această îndatorire patriotică cu conștiința că-și apără uzina, familia și patria.După ce a subliniat faptul că prevederile proiectului de lege reflectă consecvența, fermitatea, continuitatea de concepție și spiritul de răspundere ce caracterizează toate acțiunile conducerii noastre de partid și de stat, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, menite să asigure înflorirea patriei, dezvoltarea continuă a națiunii noastre socialiste, deputatul Grigore Răduică a spus:Apărarea patriei, a independenței, suveranității și integrității sale teritoriale este cauza nobilă, datoria sacră a întregului popor. Ea se găsește materializată în proiectul de lege printr-o gamă largă de responsabilități ce revin fiecărui cetățean al țării, fiecărui organ al puterii sau administrației de stat, fiecărei organizații socialiste ori obștești. Prin întregul său conținut, proiectul legii privind organizarea apărării naționale reflectă dorința poporului român de a-și construi în pace viitorul socialist, de a nu atenta la suveranitatea altor popoare, dar și ho- tărîrea sa neclintită de a da riposta cuvenită, la nevoie, oricărui atac imperialist.Proiectul de lege în dezbatere consfințește legătura indisolubilă dintre apărarea țării, asigurarea ordinii publice și a securității statului. înaltele răspunderi ce revin Ministerului de Interne, unităților din subor- dinea sa, vizează domenii legate nemijlocit de apărarea patriei socialiste. Rațiunea de a fi a instituției noastre, îndatorirea de căpetenie a întregului personal al ministerului nostru o constituie înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul apărării securității statului, asigurării ordinii publice — laturi inseparabile ale apărării naționale. Noi sîntem conștienți că, prin aportul susținut la apărarea proprietății obștești, a tuturor cuceririlor socialiste ale poporului, contribuim la apărarea patriei socialiste, Ia propășirea și prosperitatea Republicii noastre.Sîntem preocupați permanent să ridicăm pe o treaptă mai înaltă activitatea de îndeplinire a misiunilor încredințate, să lichidăm neajunsurile ce mai apar în munca noastră practică. înțelegem să ne îndeplinim sarcinile ce ne revin printr-o sporire a vigilenței, a capacității combative a tuturor unităților și formațiunilor noastre, punînd în centrul activității prevenirea oricăror acțiuni ostile, fapte și fenomene de natură să prejudicieze valorile fundamentale ale orînduirii socialiste.în temeiul răspunderilor legale cu care sîntem învestiți, înțelegem că trebuie să contribuim activ la pregătirea populației pentru apărare. Ministerul de Interne va acționa ferm pentru ca cetățenii țării care își îndeplinesc serviciul militar în unitățile și formațiunile din subor- dinea lui să fie temeinic și multilateral pregătiți, capabili să-și facă cu pricepere și devotament datoria de apărători ai patriei socialiste. De asemenea, ne vom spori aportul la pregătirea gărzilor patriotice și a tineretului pentru apărarea patriei, organizând in cît mai bune condiții cooperarea cu factorii în a căror coordonare se află aceste forme de pregătire.De la tribuna acestui înalt forum al națiunii, vă rog să-mi permiteți să fiu mesagerul tuturor cadrelor Ministerului de Interne și să încredințez conducerea partidului și statului, pe comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră tovarăși deputați, întregul popor român, că noi toți înțelegem pe deplin sarcinile și misiunile ce ne sînt date prin lege și că vom face tot ce depinde de noi pentru a le executa în mod exemplar. Vom milita fără preget pentru aplicarea neabătută în _ viață a prevederilor legii ce va fi adoptată. Acest angajament solemn se întemeiază pe devotamentul nețărmurit al întregului nostru aparat, față de cauza partidului comunist, pe legămîntul de credință făcut de a ne apăra patria, în orice condiții, fără a precupeți nici un efort, fără a ne da în lături de la nici un sacrificiu. Avem deplina convingere că nu există misiune mai nobilă ca aceea de a face un zid de neclintit în jurul partidului, al comandantului nostru suprem, pentru a sluji cu devotament patria socialistă, pentru a apăra ferm cuceririle revoluționare, munca pașnică constructivă a poporului.V-aș ruga, a spus deputatul Ște
fan PCSCU sa_mi Permiteti să mă refer la cîteva prevederi, cuprinse în proiectul de lege pe care îl dezbatem, cu privire la pregătirea tineretului și îndeosebi a studenților. Numeroase articole din proiect relevă, pe deplin justificat, grija partidului și statului nostru, în primul rînd pentru instruirea și educarea tineretului. Astfel, consider ca binevenită prevederea din proiectul de lege prin care se stabilește încorporarea absolvenților liceelor și ai școlilor echivalente acestora numai după perioada concursului de admitere în instituțiile de învățămînt superior și în școlile speciale postliceale. De asemenea, apreciez prevederile proiectului de lege prin care se asigură instruirea tinerilor înainte de a începe studiile în învățămintul superior, precum și faptul că își vor putea continua prfe- gătirea militară în cadrul gărzilor patriotice constituite în instituțiile de învățămînt pe care le urmează, în felul acesta se va asigura unei însemnate părți a tineretului nostru studios o temeinică pregătire militară, spre a fi gata în orice moment să participe cu arma în mînă la apărarea patriei noastre.Proiectul de lege cu privire la organizarea apărării naționale dovedește grija constantă și atentă față de „fondul de aur“ al națiunii — tineretul. Preocuparea pentru corelarea pregătirii profesionale cu cea pentru apărarea patriei derivă din încrederea cu care este învestit tineretul și în ce privește îndatoririle sale de a participa, alături de ceilalți oameni ai muncii, la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului nostru. Este bine cunoscut că în luptele poporului nostru pentru libertate, independență națională și progres social, tineretul a fost în primele rînduri ale temerarilor viteji, că marii comandanți de oști și conducători politici în vremuri memorabile, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu au ieșit din rîndurile lor.Dezvoltînd asemenea tradiții, tineretul nostră trebuie să fie oricînd 

gata să salvgardeze cuceririle revoluționare ale poporului împotriva oricărui atentat, să apere cuceririle vieții, integritatea, independența și suveranitatea națională ale Republicii Socialiste România, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, cunoscător de frunte al tineretului, pe care îl prețuiește în chip deosebit și care, la rîndul său, îl stimează în cel mai înalt grad posibil.Proiectul de lege cu privire la organizarea apărării naționale formulează în mod pregnant în prevederile sale principiul cu privire la scopul pregătirii tineretului pentru apărarea patriei — și anume, educarea acestuia în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, al dragostei nețărmurite față de patrie, popor și partid, al hotărîrii de a apăra cuceririle revoluționare, independența, suveranitatea sa națională, pacea. Sînt principiile afirmate cu consecvență de partidul nostru, de secretarul său general, el însuși pildă grăitoare de înalt patriotism. întemeiat pe convingerea că educația patriotică cere în mod organic o conștiință vie și activă, prezentă în toate acțiunile și faptele, partidul nostru a înscris-o la locul de cinste ce i se cuvine și în preocuparea de pregățire a tineretului pentru apărarea patriei. A înscris-o pe coordonatele sale esențiale : conștiința apartenenței la noile realități social-politice, conștiința marilor răspunderi ce derivă din apartenența la aceste realități.Proiectul de lege supus astăzi dezbaterii și aprobării celui mai înalt for legislativ al țării, a spus deputa- 
tul Gheorghe Roșu, se înscria organic în ampla acțiune de perfecționare în continuare a conducerii activității economice și sociale. El poartă amprenta perseverenței cu care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează pentru punerea în practică a hotărîrilor Congresului al X-lea și a sarcinilor stabilite de Conferința Națională a. partidului din iulie 1972.Activitatea de control este impusă de complexitatea sarcinilor și o- biectivelor prezente și de perspectivă, de accelerarea ritmurilor de dezvoltare în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Una din caracteristicile esențiale ale noii reglementări este larga atragere a maselor la conducerea treburilor obștești, la scoaterea la iveală a neajunsurilor dintr-un domeniu sau altul și, ceea ce este foarte important, la stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun pentru eliminarea cauzelor ce le-au generat și evitarea repetării lor în viitor.Mi-aș permite, de asemenea, să menționez că existența Consiliului. Central de Control al Activității Economice și Sociale și a acelora de la nivelul județean, ca organisme de partid și de stat, creează condiții optime pentru asigurarea unui control unitar și eficient, dînd posibilitatea atît conducerii partidului și statului, cît și organelor locale de partid și de stat să acționeze rapid și în deplină cunoștință de cauză, atît pentru transpunerea în viață a hotărîrilor, ..cît și pentru urmărirea în detaliu a modului cum acestea sînt înfăptuite.Pornind de la realitățile existente, de la carențele manifestate în prezent în activitatea de control, se cuvine subliniat faptul că coordonarea unitară a controlului, constituirea unui organism la nivel central și pe plan județean vor fi în măsură să imprime acestei activități un caracter militant, combativ, exigent, să pătrundă în esența fenomenelor e- conomice și sociale, ajutînd efectiv organele de partid și de stat în conducerea activității economice și sociale din țara noastră.Consiliul Central de Control, consiliile județene și mai cu seamă consiliile de control muncitoresc al activității economico-sociale vor a- vea și un important rol educativ ; ele sînt chemate să imprime fiecărui colectiv un înalt spirit de responsabilitate față de modul cum este gospodărită partea avuției naționale încredințată spre administrare, cum își îndeplinesc sarcinile cadrele de conducere, colectivele de oameni ai muncii.Vă asigur că oamenii muncii din județul Bacău vor primi cu satisfacție noul act normativ, și, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vor milita cu perseverență pentru sprijinirea acțiunii de îmbunătățire a activității de control economic și social.Apreciez ca deosebit de important faptul că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Central de Control al Activității Economice și Sociale are dreptul de a da indicații obligatorii pentru înlăturarea lipsurilor constatate, de a aplica sancțiuni pentru încălcări ale dispozițiilor legale privind gospodărirea, păstrarea și evidența resurselor materiale și financiare. Aceasta va asigura o mai mare eficiență a controlului, va asigura traducerea în viață a măsurilor stabilite, va duce la îmbunătățirea activității economico-sociale.Deputatul a propus apoi ca din componența Consiliului Central de Control al Activității Economice și Sociale să facă parte și președinți ai consiliilor județene de control al activității economice și sociale, precum și reprezentanți ai altor organisme centrale de control.Perfecționarea continuă a vieții economice și sociale, a încheiat vorbitorul, generează în întreaga țară o deosebita emulație, care face ca în toate domeniile de activitate să se înfăptuiască exemplar programul stabilit la cel de-al X-lea Congres și Conferința Națională a partidului. Ridicînd acum pe o treaptă superioară și activitatea de control, vom fi martorii unor noi realizări, menite să antreneze și mai mult masele la aplicarea neabătută a politicii Partidului Comunist Român de continuă înflorire a patriei socialiste.Arătînd că proiectul de lege răspunde prețioaselor indicații date de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională a partidului și hotărîrilor Conferinței Naționale cu privire la organizarea corespunzătoare a unui control exigent atotcuprinzător și constructiv la toate nivelurile de activitate, deputata iuija Pașca a spus:Transformarea Consiliului Economic intr-un organ puternic de partid și de stat, organizarea Consiliului Central de Control al Activității E- conomice și Sociale vor duce la aplicarea în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului cu privire la întărirea in continuare a controlului de partid și de stat, la eliminarea oricăror paralelisme și coordonarea 

acțiunilor de control efectuate de inspecțiile specializate ale statului pentru controlul unitar al îndeplinirii hotărîrilor de partid și a legilor țării.Deputata și-a exprimat convingerea că aplicarea cu fermitate a îndatoririlor ce revin Consiliului Central de Control al Activității Economice și Sociale va conduce la îndeplinirea în condiții din ce în ce mai bune a sarcinilor de plan, a hotăriri- lor de partid și a legilor statului, la înlăturarea deficiențelor constatate și sistarea executării unor măsuri care nu sînt în conformitate cu legile statului. Vorbitoarea a apreciat, de asemenea, măsura înființării prin lege a registrului unic de control, crearea consiliilor județene de control al activității economice și sociale.înființarea consiliilor de control muncitoresc al activității economico- sociale în fiecare întreprindere consfințește prin lege hotărîrile Conferinței Naționale a partidului cu privire la participarea directă a oamenilor muncii la activitatea de înfăptuire a legalității socialiste și transpunerea în fapt a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român.După ce a înfățișat unele succese ale fabricii „1 Iunie" din Timișoara, jn care își desfășoară activitatea, vorbitoarea a arătat :Hotărîrea fermă a colectivului nostru de muncă de a realiza, în continuare, sarcinile mobilizatoare de plan, în mod exemplar, pune în fața comitetului oamenilor muncii și a întregului colectiv din întreprindere sarcini deosebit de importante. în a- ceste condiții, considerăm ca deosebit de importantă contribuția pe care o va aduce propriul nostru consiliu de control muncitoresc la analizarea diferitelor aspecte ale activității economico-sociale din întreprindere, la fiecare loc de muncă, la sesizarea la timp a unor aspecte negative și soluționarea imediată a problemelor ridicate. în consiliile de control muncitoresc vor activa tovarăși cu un înalt nivel politic, profesional și etic, buni cunoscători ai problemelor întreprinderii și ai oamenilor cu care muncesc, militanți activi pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate.Voi vota cu toată încrederea această lege și voi căuta să-mi aduc contribuția cît mai deplin la aplicarea ei în viață.în cursul actualului proces istoric de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, a arătat în cuvîntul său deputatul VUSilS

este de cade me-

PatilinCf cre?te necontenit complexitatea vieții economice și sociale, se amplifică răspunderea individuală și colectivă pentru modul în care sînt folosite resursele mari pe care statul le destinează ritmului înfloririi economice a țării și asigurării bunăstării celor ce muncesc.Proiectul legii cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Central de Control al Activității Economice și Sociale, care este supus dezbaterii și aprobării actualei sesiuni, constituie o expresie a cerințelor legice de accelerare a construcției socialiste și se înscrie organic în ansamblul măsurilor de perfecționare a cadrului de dezvoltare social-eeono- mică a țării noastre..Conceput, ca organism investit eu largi atribuții de control de partid și de stat, ce vor fi exercitate în toate sferele vieții economice și sociale, Consiliul Central de Control chemat să asigure activității control din țara noastră un dru unitar, atît din punct vedere organizatoric, cît și todologic. în legătură cu aceasta, nu se poate să nu se remarce faptul că, transpunînd în viață indicațiile Conferinței Naționale, ale conducerii partidului, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, Consiliul Economic împreună cu Inspectoratul general de stat pentru controlul calității produselor, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții au acționat în ultimul timp pe linia efectuării unor controale care au dus la îmbunătățirea muncii în unele sectoare ale acestui din urmă minister. Ca urmare, s-au realizat îmbunătățiri într-o serie de activități din domeniul exploatărilor forestiere, a industriei produselor stratificate și a mobilei, a industriei celulozei și hîr- tiei, a silviculturii, precum și al celor din domeniul industriei prefabricatelor, a ceramicei, a geamurilor și a cimentului.Controalele respective nu s-au limitat doar la a face constatări, ci ele au constituit un ajutor efectiv pentru ministerul nostru, atît pe linia prevenirii apariției unor lipsuri și depășirea unor greutăți, cît și pe linia descoperirii și a mobilizării nu puținelor rezerve interne care există, precum și a transpunerii în viață a măsurilor reieșite.Cu tot caracterul pozitiv al a- cestor acțiuni, mai dăinuie încă o serie de neajunsuri, care prin actualul proiect de lege vor trebui să fie înlăturate. Dintre aceste neajunsuri ar putea fi menționate paralelismele tematice ale diferitelor organisme de control, precum și suprapunerea în aceeași perioadă de timp și în același loc a unor acțiuni de control inițiate de organisme diferite. De exemplu, în trimestrul IV al acestui an, în numai 80 de zile, activitatea C.I.L. Pipera a fost supusă la 34 controale de către 21 organe de control și sinteză centrale și locale. Unele din aceste controale nu au dus întotdeauna la un ajutor substanțial, nici la constatarea vreunei nereguli grave. De menționat este că C.I.L. Pipera ca și alte combinate și-au realizat integral la 19 decembrie sarcinile de plan pe anul 1972.Nu sînt deloc rare cazurile cînd în aceeași centrală, combinat sau întreprindere se află în medie pe zi nu mai puțin de 5—10 cadre cu a- tribuții de control.Relevînd necesitatea unui control riguros, care să fie pătruns de ideea prevenirii lipsurilor și de a ajuta ca împreună cu organele de execuție să îndeplinească mai prompt hotărîrile partidului și statului nostru, vorbitorul a arătat totodată că, într-o perioadă determinată, toate u- nitățile trebuie să fie supuse controlului, în mod planificat, organizat și coordonat.Coordonarea de către Consiliul central de control a activității inspecțiilor de control specializate ale statului, precum și preluarea în sub- ordinea sa nemijlocită a Inspectoratului general de stat pentru controlul calității produselor, va asigura pe viitor coordonarea acțiunilor de control și concentrarea acestora asupra problemelor și sectoarelor prioritare din viața social-economi- că, fapt care va avea influență pozitivă și asupra activității organismelor de control din subordinea mi

nisterelor și a organizațiilor obștești.Promovarea largă a principiului dublei subordonări a diferitelor organisme de control, sectorial și din profil teritorial, formularea clară și exhaustivă a tuturor atribuțiilor și răspunderilor ce revin organismelor care controlează și celor care sînt controlate, indicarea unor pîrghii de acționare operativă pentru lichidarea cu promptitudine a lipsurilor și neajunsurilor, urmărirea susținută a eficienței controlului și a finalizării acțiunilor de control, ca și instituirea registrului unic de control, reprezintă tot atîtea trăsături definitorii ale superiorității prevederilor acestui proiect de lege.în cuvîntul său, deputatul Mihail 
LupȘOn a re'evat importanța pe care o are proiectul de lege în ansamblul măsurilor stabilite de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român și de Conferința Națională din iulie 1972 și a subliniat că acțiunile întreprinse în ultimul timp pentru îmbunătățirea controlului pe linie de partid și de stat reprezintă o nouă expresie a consecvenței cu care partidul nostru înfăptuiește măsurile stabilite în vederea adincirii și lărgirii democrației în întreaga viață socială, afirmării plenare a inițiativei creatoare a maselor, a spiritului lor novator.Organizarea Consiliului Central de Control al Activității Economice și Sociale, sub directa îndrumare a Comitetului Central al Partidului

Expunerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu putere 

de lege emise de Consiliul de StatDin însărcinarea Consiliului de Stat, vă prezint spre aprobare decretele cuprinzînd norme cu putere de lege, emise pînă la deschiderea actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale.O parte dintre aceste decrete continuă acțiunea de perfecționare a cadrului organizatoric și a activității organelor centrale de stat, în concordanță cu hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.în această categorie amintim decretele pentru organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnicii, Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Ministerului Apărării .Naționale; Mi- ■ njșterului de . In-, . terfie, Miniștâru- lui' ' Comerțului Interior, Ministerului Educației și învățămîntului, Comitetului deStat pentru Prețuri, Administrației Asigurărilor de Stat, precum și celelalte decrete prin care s-au adus unele modificări în actele normative referitoare la organizarea și funcționarea Consiliului de Miniștri sau a unor ministere și a altor organe centrale. Prin Decretul nr. 445/1972 a fost înființat Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii către populație, organ colectiv, subordonat Consiliului de Miniștri, avînd sarcina de a coordona și îndruma, în mod unitar, activitatea organelor și organizațiilor care, potrivit legii, înfăptuiesc politica partidului și statului în domeniul producției și desfacerii bunurilor de consum, precum și al prestărilor de servicii.De o deosebită însemnătate sînt reglementările adoptate, în această perioadă, în domeniul ocrotirii și a- sigurărilor sociale.în vederea aducerii la îndeplinire 
a hotărîrilor stabilite de. Conferința Națională a Partidului Comunist Român, de ridicare a nivelului pensiilor, prin Decretele nr. 315 și 31671972 au fost majorate, cu începere de la 1 noiembrie a.c., pensiile de asigurări sociale de staț, pensiile I.O.V.R. și ajutoarele sociale, precum și pensiile militare de stat, asigurîndu-se creșterea cu precădere a pensiilor mici. Totodată, prin Decretele nr. 386 și 387/1972 au fost aduse modificări corespunzătoare actualei legislații de pensii, astfel ca drepturile persoanelor ce vor obține pensie în perioada de după majorare să fie

RAPORTUL COMISIEI JURIDICE Șl AL CELORLALTE 
COMISII PERMANENTE 

prezentat de deputatul TRAIAN IONAȘCU, 
președintele Comisiei juridiceîntrunită în ședință de lucru în ziua de 25 decembrie 1972, Comisia juridică a Marii Adunări Naționale a examinat și discutat proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege, emise de Consiliul de Stat în intervalul dintre sesiunile a Vil-a și a IX-a, supuse Marii Adunări Naționale spre dezbatere și a- doptare.Comisia a constatat că reglementările pe care le cuprind decretele cu putere de lege supuse spre aprobare au fost, în prealabil, examinate, din însărcinarea Consiliului de Stat, și

(Urmare din pag. I)de Consiliul de Stat, pînă la deschiderea actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale. Tovarășul Traian Io- nașcu, președintele Comisiei juridice, a expus raportul acestei comisii și al celorlalte comisii permanente ale M.A.N. la proiectele de legi supuse spre aprobare.Marea Adunare Națională a aprobat, prin vot secret cu buletine, decretele cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.La ultimul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a ară

Comunist Român și a Consiliului de Stat, a consiliilor județene de control al activității economice și sociale, precum și a consiliilor de control muncitoresc al activității economico-sociale, a arătat în continuare vorbitorul, reprezintă un instrument important de perfecționare a controlului asupra îndeplinirii hotărîrilor de partid și respectării stricte a legilor țării, de atragere a maselor de oameni ai muncii la conducerea societății.în continuare, vorbitorul a făcut unele aprecieri privitoare la înființarea inspecțiilor centrale de control specializat ale statului și consiliilor de control muncitoresc al activității economico-sociale. Pentru a reflecta mai fidel caracterul muncitoresc, partinic al controlului, în- cepînd de la întreprinderi și pînă la organele centrale, deputatul Mihail Lupșan a propus ca denumirea de control muncitoresc să fie completată și la celelalte trepte, spre a avea astfel Consiliul de control muncitoresc la întreprinderi, Consiliul județean de control muncitoresc și Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.Așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din noiembrie anul acesta, a spus deputatul, constituirea consiliilor de control muncitoresc al activității economico-sociale va exercita o influență pozitivă, va spori eficiența activității 

corelate eu nivelul pensiilor majorate.Pe linia preocupărilor constante de sporire a sprijinului pe care îl acordă statul familiilor cu mulțl copii, au fost emise Decretele nr. 410 și 411, intrate în vigoare la data de 1 noiembrie 1972. Prin Decretul nr. 411/1972 s-au acordat ajutoare bănești lunare mamelor care au 8 sau mai mulți copii, în vîrstă de pînă la 18 ani ; aceste ajutoare se acordă atît în mediul urban, cît și în cel rural, indiferent dacă mamele sînt sau nu salariate, cooperatoare, pensionare sau dacă realizează venituri din alte surse. De asemenea, ca urmare a apariției Decretului nr. 410/1972, familiile salariaților și asimilaților a- cestora, care au în întreținere 6 sau 
Expunere prezentată de deputatul 

CONSTANTIN STĂTESCU, 
secretarul Consiliului de Stat

mai mulți copii, primesc un sprijin material suplimentat, prin majorarea alocației de stat pentru copii.în domeniul învățămîntului, amintim Decretul nr. 38/1972, prin care a fost înființat Institutul de marină din municipiul Constanța, precum și Decretul nr. 80/1972, care a adus unele modificări legii învățămîntului, pe linia unei legări mai strînse a învățămîntului superior de producție și de cercetare.O altă grupă de decrete privește activitatea economico-financiară, de comerț exterior și în domeniul transporturilor.în conformitate cu principiile politicii externe a țării noastre de dezvoltare a legăturilor economice cu toate țările lumii, indiferent de orin- duirea lor social-politică, Legea nr. 1/1971, cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România a prevăzut posibilitatea constituirii de către organizațiile economice române a unor societăți mixte, în sectoarele industriei, agriculturii, construcțiilor, turismului etc. în concordanță cu prevederile legii menționate, prin Decretele nr. 424 și 425/1972 a fost reglementat modul de constituire, organizare și funcționare a societăților mixte în Republica Socialistă România, precum și modul de stabilire a impozitelor pe beneficiile realizate de aceste societăți.Menționăm, de asemenea, Decretul nr. 443/1972 prin care s-a realizat o reglementare unitară a activității de navigație civilă, în acord cu legisla

avizate favorabil de către comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, potrivit competenței fiecăreia.Comisiile permanente au apreciat că aceste reglementări cu putere de lege sînt corespunzătoare scopurilor în vederea cărora au fost elaborate.Observațiile și propunerile pe care comisiile permanente le-au făcut în avizele la proiectele de decrete examinate au fost luate în considerare de către Consiliul de Stat.Aplicarea lor în practică a ilustrat că ele corespund întru totul cerințelor de dezvoltare continuă a societătat că Biroul M.A.N. propune eliberarea tovarășului deputat Constantin Dăscălescu din funcția de secretar al M.A.N., întrucit a fost ales membru al Consiliului de Stat, și alegerea în această funcție a tovarășului deputat Vasile Potop. De asemenea, Biroul M.A.N. a propus următoarele modificări în componența unor comisii permanente : la Comisia economico-financiară, în cele două locuri vacante alegerea tovarășilor deputați Mircea Simovici și Ioniță Bagiu ; la Comisia pentru industrie, construcții și transporturi, eliberarea tovarășului deputat Ilie Cîșu, numit ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Chimice, 

consiliilor și comitetelor oamenilor muncii din întreprinderi, va duce la dezvoltarea democrației socialiste și la participarea mai activă a oamenilor muncii la conducerea societății.Faptul că în componența acestor consilii vor intra cei mai buni muncitori, ingineri, economiști și tehnicieni oferă garanția stabilirii unor măsuri eficiente de remediere a neajunsurilor constatate, de îmbunătățire generală a activității unităților economice. Fiind învestite cu largi atribuții privind controlul asupra activității economice și sociale, consiliile de control muncitoresc vor desfășura în același timp o amplă activitate de educare a oamenilor muncii, de cultivare în fiecare colectiv, la fiecare lucrător, a atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc, a trăsăturilor eticii și moralei comuniste, a responsabilității sociale față de modul cum gospodăresc mijloacele materiale • și financiare încredințate spre administrare, precum și resursele de forță de muncă de care dispun.Ca reprezentant al siderurglștilor din cetatea de foc a Reșiței în marele sfat al țării, a încheiat vorbitorul, îmi exprim ferma convingere că proiectul legii privind organizarea și funcționarea Consiliului Central de Control al Activității Economice și Sociale, a consiliilor județene de control și a consiliilor de control muncitoresc din întreprinderi reprezintă un mijloc important de perfecționare a conducerii activității economice și sociale, de lărgire a democratismului orînduirii noastre.

ția în vigoare și cu prevederile convențiilor internaționale în materie.în aceeași categorie, amintim Decretul nr. 471/1971, cu privire la asigurările de stat, decretele de modificare a dispozițiilor legale privind : contractele economice, amortizarea fondurilor fixe, stabilirea taxelor consulare etc.Pentru a contribui la întărirea legalității în toate domeniile de activitate, a asigura o largă cunoaștere a legislației de interes general de către toți cetățenii, precum și în vederea creșterii simțului de răspundere a conducerilor organizațiilor socialiste pentru modul în care sînt respectate dispozițiile legii. Consiliul de Stat a emis Decretul nr. 468/1971 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de aplicare și popularizare a legislației.Reglementări noi’ au fost aduse și în alte domenii de activitate. Ast-o fel, au fost adoptate : Decretul nr. 472/1971, privind Fondul Arhivistic Național al Republicii Socialiste România, care a creat un cadru juridic adecvat pentru protecția documentelor arhivis- tice de interes general ; Decretul nr. 303/1972, privind organizarea și executarea pazei bunurilor in vederea apărării, întăririi și dezvoltării avuției naționale ; Decretul nr. 32/1972 pentru înlocuirea Anexei la Decretul privind circulația pe drumurile publice etc.Potrivit practicii existente, Consiliul de Stat a trimis, spre examinare, Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale, la cererea Ministerului Muncii și în conformitate cu art. 19 din Constituția Organizației Internaționale a Muncii, convențiile și recomandările adoptate de Conferința Internațională a Muncii în sesiunile a 55-a din octombrie 1970 și a 56-a din iunie 1971.Decretele pe care le prezentăm pentru aprobare au fost examina,e ,.i avizate favorabil, în stadiu de proiect, de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, precum și de Consiliul Legislativ, ale căror observații au fost avute în vedere de către Consiliul de Stat, cu prilejul adoptării decretelor.Ținînd seama de temeiurile care au determinat emiterea decretelor înfățișate, precum și de eficiența aplicării acestora în perioada de cînd au fost emise pînă în prezent, vă rugăm ca, în conformitate cu art. 64 pct. 2 din Constituție, să hotăriți adoptarea legilor prin care se aprobă normele cu putere de lege cuprinse în aceste decrete.

ții noastre socialiste, constituind o importantă contribuție la perfecționarea activității economice, social- culturale și de stat.Recent, comisiile permanente au examinat, din nou, aceste reglementări și, pentru considerațiunile deja expuse, avizează favorabil, în unanimitate, proiectele de legi pentru a- probarea decretelor cu putere de lege, care sînt supuse Marii Adunări Naționale spre dezbatere, și pe care vă rugăm să le adoptați, așa cum vă sînt ele înfățișate.și alegerea tovarășului deputat Ștefan Tripșa ; la Comisia pentru agricultură și silvicultură, în locul vacant alegerea tovarășului deputat Mastan Ruvin, eliberarea tovarășului Nicolae Giosan, ales membru al Consiliului de Stat, și alegerea tovarășului deputat Costică Haras.Marea Adunare Națională a aprobat propunerile făcute.Lucrările ședinței de joi au fost a- poi închise.Tovarășul Ștefan Voitec a anunțat că, vineri, urmează să aibă loc ședința jubiliară consacrată celei de-a 25-a aniversări a proclamării republicii.(Agerpres)



SCINTEIA — vineri 29 decembrie 1972 PAGINA 3

INTERVIU ACORDAT DE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT, NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)și cu alte state, fără deosebire de orînduire socială. Noi considerăm că orice națiune care dorește să obțină succese în dezvoltarea sa trebuie să participe activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale. De aceea, considerăm că dezvoltarea relațiilor de colaborare cu alte state și, în primul rînd, cu țările prietene are o importanță deosebită.ÎNTREBARE : Ce rezultate 
așteptați de la Conferința 
pentru securitate europeană ? 
Considerați necesar ca toate 
țările participante la Confe
rința de la Helsinki să fie in
vitate la Conferința de la Ge
neva pentru reducerea forțelor 
militare în Europa, sau aveți 
în vedere o altă formulă ?RĂSPUNS : în primul rînd, noi așteptăm de la Conferința pentru securitate europeană adoptarea unor măsuri care să deschidă calea spre o colaborare liberă între toate națiunile europene, să creeze mai multă siguranță în dezvoltarea independentă a fiecărui stat, să statueze principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, cît și renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în relațiile dintre state. Așteptăm ca această conferință să creeze condiții pentru o colaborare economică, tehnico-științifică, culturală și în alte domenii între toate statele europene. De asemenea, așteptăm ca în cadrul conferinței să se ajungă la constituirea unui organism permanent care să se preocupe de dezvoltarea colaborării dintre statele europene, putînd să primească și atribuția de a soluționa unele probleme ce s-ar putea ivi în relațiile dintre state.Trebuie să spun că țările socialiste s-au consfătuit în nenumărate rînduri asupra problemelor securității europene — și asupra a- cestor orientări s-a ajuns la o înțelegere deplină. Sperăm că lucrările pregătitoare de la Helsinki vor duce la stabilirea ordinii de zi și » celorlalte măsuri organizatorice ți de procedură cu privire la ținerea propriu-zisă a conferinței general-europene.în ce privește problema reducerii forțelor militare din Europa, noi apreciem că și în rezolvarea acestei probleme trebuie să se pornească de la faptul că toate țările europene sînt interesate în măsuri de dezangajare militară. De altfel, nu se poate concepe un climat de securitate fără a se obține progrese pe calea reducerii forțelor militare, a. dezarmării generale și, îndeosebi, a dezarmării nucleare. Deci, însăși înfăptuirea securității europene, garantarea Independenței și libertății tuturor statelor este legată și de problemele militare. De altfel, țările socialiste au discutat în comun și această problemă în ianuarie 1972 la Praga și au ajuns la următoarea concluzie, pe care au înscris-o în declarația semnată cu acest prilej t ,,Ele — adică țările care au participat la Praga — pornesc de la faptul că problema reducerii forțelor armate și armamentelor în Europa, atit străine cit și naționale, trebuie rezolvată în așa fel în- cît să nu se aducă prejudicii țărilor care vor lua parte la o asemenea reducere. Examinarea și definirea căilor de rezolvare a a- cestor probleme nu trebuie să fie prerogativa alianțelor militar- politice existente în Europa".Deci, și asupra necesității ca a- ceste discuții să nu se ducă de la bloc la bloc, ci cu participarea tuturor statelor europene, țările socialiste au ajuns la un consens comun. în acest sens acționează și va acționa în continuare România.Noi considerăm că la conferința general-europeană trebuie să participe cu drepturi egale toate statele și să se ajungă la soluții care să țină seama de interesele tuturor statelor. în același sens considerăm că și la discutarea problemelor militare trebuie să participe toate țările europene, deoarece orice măsură militară interesează toate statele și afectează într-un sens sau altul problemele securității tuturor țărilor. Deci, toate statele sînt interesate să participe la găsirea soluțiilor cele mai corespunzătoare.ÎNTREBARE : Credeți, dom
nule președinte, că în cadrul 
întâlnirii pregătitoare de la 
Helsinki — care își va conti
nua luna viitoare lucrările — 
se va discuta și problema cri
zei Orientului Mijlociu ?RĂSPUNS : în mod oficial, după cite cunosc, nu se prevede o discuție în legătură cu situația din O- rientul Mijlociu. însă, după părerea mea, problema va fi abordată în expunerea părerilor unor state pentru că, în orice caz, Orientul Mijlociu este destul de aproape de Europa, iar securitatea europeană nu poate să se realizeze fără a se ține seama de realizarea păcii și în Orientul Mijlociu, ca, în general, și în alte zone ale lumii. în definitiv, lumea a devenit astăzi destul de mică și orice conflict militar afectează, într-o măsură sau alta, toate continentele. Cu atit mai mult Europa, care are, în general, un rol important în dezvoltarea civilizației în lume.ÎNTREBARE : După termi
narea agresiunii americane in 
Vietnam, care este rolul pe 
care credeți că țările socialiste 

și iubitoare de pace îl vor pu
tea avea in ajutorarea poporu
lui vietnamez în etapa vii
toare ? Am în vedere in spe
cial țările care au ajutat Viet
namul în timpul războiului de 
eliberare.RĂSPUNS : Desigur, România, ca și alte state iubitoare de pace, așteaptă să se ajungă în cel mai scurt timp la un acord definitiv și la semnarea lui în cadrul tratativelor de la Paris. Trebuie să vă spun că sîn- tem oarecum îngrijorați de prelungirea din ultimul timp a acestor tratative. Sperăm, totuși, că se va ajunge într-un. timp nu prea îndepărtat la un acord privind încetarea acestui război, creîndu-se astfel condițiile necesare ca poporul vietnamez să-și poată soluționa toate problemele corespunzător dorinței sale, fără nici un amestec din afară. Fără îndoială că, o dată cu terminarea războiului, va fi necesar ca țările socialiste, alte țări iubitoare de pace — ca, în fond, toate statele lumii — să acorde într-un fel sau altul un ajutor substanțial poporului vietnamez, pentru refacerea economiei și dezvoltarea sa în condiții de pace.România, care a sprijinit întotdeauna în mod activ Vietnamul, va acorda, fără îndoială — împreună cu celelalte țări socialiste și iubitoare de pace — întregul său sprijin poporului vietnamez, aju- tîndu-1 să obțină o dezvoltare eco- nomico-socială rapidă.ÎNTREBARE : Evenimentele 
care au avut loc în ultimii ani 
au dus la deplasări în echili
brul forțelor pe plan mondial. 
Care este rolul țărilor mici și 
mijlocii, alături de acela al 
marilor puteri, in configura
ția actuală a lumii ?RĂSPUNS : într-adevăr, în ultimii ani au avut loc mari mutații în echilibrul forțelor pe plan mondial, în acest sens, se poate spune că anul 1972 constituie un moment de cotitură în schimbarea raportului mondial de forțe. Desigur, aceasta este rezultatul unei perioade îndelungate, dar trebuie avut în vedere că în 1972 s-au produs evenimente deosebit de importante, istorice, aș putea spune. După părerea mea, semnificația lor constă, în primul rînd, în aceea că politica imperialistă de forță și dictat a suferit un eșec puternic. Devine evident că această politică, precum și politica colonialistă și neocoJonialistă trebuie să fie lichidată cu desăvîrșiră, că locill acestei politici trebuie să-l ia o politică nouă, bazată pe egalitate și respect reciproc, pe dreptul fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea sa eco- nomico-socială fără nici un amestec din afară.Nu aș dori să insist asupra factorilor care marchează aceste schimbări, dar este de înțeles că în acest sens trebuie avut în vedere creșterea rolului țărilor socialiste pe plan mondial. în acest cadru, desigur, trebuie menționat rolul Uniunii Sovietice și al celorlalte țări socialiste care se manifestă ca o forță activă în viața internațională.O mențiune deosebită doresc să fac în legătură cu afirmarea Republicii Populare Chineze în viața internațională, cu faptul că astăzi a devenit evident că marile probleme internaționale nu se mai pot soluționa fără participarea Republicii Populare Chineze. De aici și faptul că în decursul ultimului an și jumătate Republica Populară Chineză a fost primită în Organizația Națiunilor Unite, că a fost recunoscută de zeci de state, că a început procesul de normalizare a relațiilor dintre Statele Unite și Republica Populară Chineză.în al doilea rînd, vizita președintelui Nixon în R.P. Chineză, precum și vizita președintelui S.U.A. în Uniunea Sovietică au marcat, de asemenea, momente importante în viața internațională, deschizînd perspective însemnate pentru evoluția ei viitoare. Sperăm, desigur, că aceasta va fi în folosul realizării unei colaborări rodnice între toate statele, pentru afirmarea în lume a principiilor, noi în relațiile dintre toate țările.Nu aș putea să nu menționez și faptul că în lume s-au afirmat, de asemenea, forțe economice și politice noi, cum este Piața comună— și în acest cadru Republica Federală a Germaniei — sau cum este Japonia, ceea ce a schimbat într-o măsură însemnată tabloul lumii contemporane.Totodată, trebuie avut în vedere că un număr tot mai mare de țări mici și mijlocii se manifestă tot mai activ în viața internațională, în primul rînd prin o politică de preluare în propriile mîini a bogățiilor naționale, prin accentuarea politicii de dezvoltare independentă și de apărare a suveranității lor. Țările mici și mijlocii înțeleg că numai participînd activ la viața internațională pot avea garanția că soluționarea marilor probleme ale lumii se va face ținîndu-se seama și de interesele lor.Aș putea spune că una din schimbările importante petrecute în lume este faptul că astăzi se recunoaște tot mai mult că principiile egalității, suveranității și independenței, neamestecului în treburile interne sînt singurele care pot asigura dezvoltarea unei colaborări active între toate statele. însuși acest lucru vorbește de creșterea conștiinței popoarelor, de faptul că forțele progresului social, antiimperialiste sînt în stare — dacă vor fi active— să asigure cursul nou de destindere în viața internațională.Apreciez că aceste schimbări, care sînt în curs de accentuare, deschid perspective largi pentru a

sigurarea unei lumi mai bune. Doresc însă să menționez că, în ce ne privește, nu ne facem iluzii că toate lucrurile vor merge ușor. Știm că mai sînt forțe reacționare, imperialiste, colonialiste care se împotrivesc acestui curs. De aceea, apreciem că este necesar ca toate popoarele — și în primul rînd forțele progresiste, antiimperialiste — să-și unească eforturile, să fie tot mai active pentru a asigura acest curs nou în viața internațională. Tocmai pentru că ținem seama de schimbările din ultimul timp, de creșterea conștiinței politice a popoarelor, noi sîntem optimiști și privim cu încredere viitorul, de colaborare și de pace în lume.ÎNTREBARE : S-a remarcat 
că Israelul a refuzat orice sfat 
și să accepte orice logică pri
vind retragerea trupelor din 
teritoriile ocupate și stabilirea 
păcii. Care este politica Româ
niei față de acest refuz ? Care 
este poziția dumneavoastră 
față de poporul palestinean ?RĂSPUNS : După cum știți, România s-a pronunțat cu fermitate încă din 1967 pentru încetarea acțiunilor militare și pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate. Am sprijinit adoptarea rezoluției Consiliului de Securitate din 1967 și am acționat pentru înfăptuirea ei. Am pornit întotdeauna de la faptul că, în situația de astăzi, cuceririle de teritorii străine prin forță nu pot decît să complice relațiile dintre state și raporturile internaționale, că ele nu pot fi acceptate în nici un fel. Nici o cucerire teritorială prin forță nu poate întări securitatea vreunui stat. Se poate crea la un moment dat iluzia unei asemenea securități, dar, mai devreme sau mai tîrziu, aceasta se va dovedi că nu duce la securitate, ci, dimpotrivă, generează o stare continuă de încordare și, deci, pune în pericol securitatea statului respectiv, a aceluia care recurge la cuceriri teritoriale prin forță.De la aceste considerente am pornit și pornim și acum în discutarea problemelor din Orientul Mijlociu. Considerăm că este necesar să se aplice rezoluția Consiliului de Securitate, ca Israelul să se retragă din teritoriile ocupate și să se ajungă la asemenea aranjamente care să garanteze integritatea teritorială și suveranitatea tuturor statelor. Este de înțeles. — și am declarat nu o dată — că securitatea unui stat, deci și. securitatea Israelului, nu poate fi garantată prin cuceriri teritoriale, ci pfintr-o politică de pace și de colaborare cu vecinii săi. Și acest lucru este valabil pentru toate statele.în ce privește problema populației pălești nene, România s-a pronunțat întotdeauna pentru dreptul la autodeterminare al acestei populații. Considerăm că o soluție trainică în Orientul Mijlociu trebuie să creeze populației palestinene condiții pentru asigurarea unei dezvoltări de sine stătătoare și să-i dea posibilitatea să-și organizeze viața așa cum o dorește. în acest spirit, consider că trebuie depuse eforturi de toate statele interesate și, desigur, in primul rînd de populația palestineană.Consider că poziția rigidă a Israelului cu privire la rezoluția Consiliului de Securitate nu face decît să complice lucrurile. Este necesar, după părerea mea, să se depună eforturi susținute în vederea determinării aplicării rezoluției Consiliului de Securitate și pentru a se trece la realizarea de pași concreți în această direcție. în acest spirit noi am salutat la timpul respectiv, inclusiv în cursul vizitei pe care am făcut-o la Cairo, inițiativele președintelui Sadat, ale Egiptului cu privire la începerea soluționării conflictului din Orientul Mijlociu, chiar prin unele a- ranjamerite parțiale. Consider că există posibilități ca în această direcție să se obțină anumite rezultate.Pot să spun că România, în ce o privește, se pronunță cu hotărîre pentru o soluție politică pe baza rezoluției Consiliului de Securitate și va face tot ceea ce depinde de ea pentru a contribui la realizarea păcii în cel mai scurt timp.Sper că nu se va ajunge la reluarea războiului în Orientul Mijlociu, ci se va acționa pentru o soluție politică care, după părerea mea, cred că este posibilă. Orice reluare a acțiunilor militare nu poate decît să complice și mai mult lucrurile și în orice caz va mări mult suferințele popoarelor.Cred că schimbările și cursul nou din viața internațională atestă tocmai necesitatea de a se face totul pentru soluționarea problemelor pe cale politică, fără recurgerea la forță în relațiile dintre state. Sigur, nu este vorba de luptele de eliberare națională, pentru că este un drept al fiecărui popor de a acționa așa cum consideră necesar pentru a-și asigura independența și suveranitatea, atunci cînd acestea sînt puse în pericol. Dar în relațiile dintre state considerăm că trebuie făcut totul pentru a se soluționa problemele pe cale politică.ÎNTREBARE : Care este pă
rerea dumneavoastră în legă
tură cu acțiunile politice pe 
care trebuie să le întreprindă 
țările socialiste, statele din lu
mea a treia, pentru a-și asi
gura suveranitatea și a refuza 
orice amestec și dependență ?RĂSPUNS : Țările socialiste și statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, sau țările 

lumii a treia, cum li se spune, trebuie să acționeze cu mai multă fermitate și unite pentru a asigura afirmarea în relațiile dintre toate statele a principiilor de egalitate și respect reciproc. în această privință un rol important are, in primul rînd, dezvoltarea colaborării și unității forțelor politice naționale, progresiste din fiecare stat. Numai în măsura în care în cadrul fiecărui stat forțele progresiste vor fi unite și vor acționa cu fermitate pentru dezvoltarea eco- nomico-socială de sine stătătoare a țării respective, se va crea forța internă necesară pentru a asigura independența și suveranitatea națională.în al doilea rînd, este necesar să se dezvolte o colaborare și conlucrare activă între statele care se pronunță pentru dezvoltare independentă, între toate forțele progresiste și antiimperialiste. Ele trebuie să se sprijine reciproc în vederea dezvoltării economico-so- ciale a fiecărui stat în parte și să nu admită nici un fel de amestec în treburile lor interne. Acționînd în acest fel, se creează realmente premisele cele mai corespunzătoare pentru asigurarea reală a independenței și suveranității fiecărui stat și pentru dezvoltarea poporului respectiv pe calea progresului și bunăstării.ÎNTREBARE : După termi
narea războiului în Vietnam, 
Orientul Mijlociu va deveni 
regiunea cea mai încordată din 
lume. In același timp, se ob
servă că marile puteri se mul
țumesc să întărească pacea nu
mai în Europa. Credeți că si
tuația internațională impune o 
acțiune nouă pe plan interna
țional pentru a obliga Israelul 
să pună în aplicare rezoluția 
Consiliului de Securitate ?RĂSPUNS : De fapt, m-am referit la această problemă. Fără nici o îndoială că, după terminarea războiului din Vietnam, Orientul Mijlociu va rămîne regiunea cu situația cea mai complicată. De aceea, popoarele vor trebui să se preocupe pentru a împiedica dezvoltarea încordării și reluarea ostilităților militare în această zonă, acționînd pentru a se aplica rezoluția Consiliului de Securitate și pentru a se ajunge și aici la restabilirea păcii. Cred că dacă, împreună cu statele interesate, celelalte state — inclusiv Organizația Națiunilor Unite — vor acționa cu mai multă fermitate, se vor putea găsi soluții care șă ducă la restabilirea păcii în această zonă. în spiritul celor ce am spus mai înainte.ÎNTREBARE : Vorbind de 
rolul Organizației Națiunilor 
Unite, pot fi de acord Națiu
nile Unite cu acțiunile unei 
țări — mă refer la Israel — 
care intr-adevăr încalcă rezo
luțiile sale ?RĂSPUNS : Tocmai de aceea România a propus să se discute la O.N.U. măsurile cu privire la creșterea rolului acestei organizații în realizarea păcii și în aplicarea u- nei serii de hotărîri. Este într-ade- văr o situație nu prea bună atunci cînd rezoluțiile Consiliului de Securitate — cum este și cea cu privire la Orientul Mijlociu — sînt ignorate. De aceea trebuie să ne gîndim de a găsi căile prin care O.N.U. să poată să exercite, o influență mai puternică și să asigure realizarea hotărîrilor sale privind pacea și independența popoarelor.Recent, de exemplu, Organizația Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție prin care cere Portugaliei șă se retragă din colonii și să intre în tratative cu mișcările de eliberare națională, pentru a preda conducerea politică acestor mișcări. Este o rezoluție foarte bună, dar ea are, după părerea mea, un defect: nu prevede nici o cale prin care Portugalia să fie determinată să realizeze această hotărîre.România este preocupată ca Organizația Națiunilor Unite să devină nu un for de discuții abstracte, ci un for internațional care să poată opri acțiunile agresive militare, să poată interveni pentru asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor. Dar, se pare că vor trebui depuse multe eforturi în direcția aceasta. Pînă la urmă, și în această privință este vorba de o afirmare mai puternică a tuturor statelor în viața internațională, pentru ca ele să poată determina și îmbunătățirea activității Organizației Națiunilor Unite. Ar fi necesar, într-adevăr, ca și în Orientul Mijlociu Organizația Națiunilor Unite — desigur, împreună cu țările interesate, nu peste capul lor — să fie ceva mai activă spre a se ajunge la aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate.Hamdy Fouad : Ați dori, 
domnule președinte, să trans
miteți poporului egiptean un 
mesaj pentru Anul Nou, și mai 
ales cu ocazia aniversării ce
lor 25 de ani de la proclama
rea republicii în România ?

Nicolae Ceauș eseu: Aș dori să transmit poporului egiptean, cititorilor ziarului dumneavoastră un salut cordial, cele mai bune urări de bunăstare și fericire, de noi succese în dezvoltarea economică și socială a țării, în consolidarea independenței și suveranității naționale, în realizarea unei păci trainice.

Solemnitatea inminării medaliei „25 de ani 
de la proclamarea Republicii" si a onor

înalte titluri si ordine de stat(Urmare din pag. 1)

Catalina, Miclea.geamuri pre- județul director Mediaș, la ju- Mlhăiescu, la Fabri-
'Vasilede maistru mecanicGheorghe de secțieConstantin Ghiță Minoiu, sectorul foraj-extractie județul Buzău. Neculai președintele C.A.P.

Mihai Telescu, Iosif Uglar, Richard Winter, Ștefan Andrei, Ion Dincă.Au fost distinși, de asemenea, prin același decret, cu medalia ..25 de ani de la proclamarea Republicii", membri de partid cu stagiu in ilegalitate, vechi militanți ai mișcării muncitorești, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, deputați in Marea Adunare Națională, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, oameni de știință și cultură, generali.În cadrul solemnității s-au înmînat titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia „25 de ani de la proclamarea Republicii", acordate pentru merite deosebite in opera de construire a socialismului, tovarășilor : Vasile Bărbulescu, președintele C.A.P. din comuna Scornicești, Nicolae I. Blinda, președintele C.A.P. din comuna Bo- sanci. județul Suceava, Victor Con- stantinescu, strungar, șef de echipă la Uzina de sodă Govora, Ion Coman, președintele C.A.P. din comuna Cio- răști, județul Vrancea, Constantin Diaconescu, maistru la Trustul de construcții și montaje metalurgice Hunedoara, Alexandru A. Dimen, in- giner-șef la C.A.P. Sînmartin, județul Harghita, Paul Dinu, maistru bobinator la uzina „Electroputere" Craiova, Nicolae Doggendorf, director la S.M.A. Orțișoara. județul Timiș. Maria D. Dulică, ajutor maistru la întreprinderea textilă Pitești, Gheorghe Duma, președintele C,A.P. din comuna Săulia. județul Mureș, Gheorghe Carol Farcaș. muncitor la Fabrica de hirtie Letea, Nicolae Gaida- giu, președintele C.A.P. Topalu. județul Constanța. Radu Lițan. mecanic ajustor la Laminorul de 6 țoii de la uzina „Republica" București. Grigore Lupeș, lăcătuș specialist la Uzina de țevi Roman. Mihail Kovacs, ședințele C.A.P.Covasna, Ia Fabrica Ion Mihail, întreprinderea mecanică Sadu, dețul Gorj, maistru, șef ca de ciment Fieni, _județul Dîmbovița, maistru, Berea.S. Neculai.comuna însurăței, județul Brăila. Ion Potoceanu, director general la Centrala siderurgică Galați, Radu I. Rî- ciu, președintele C.A.P. din comuna Drăgănești Vlașca. județul Teleorman, Zaira Sachelarie, inginer zootehnist. șef fermă la I.A.S. Strunga, județul Iași. Ene R. Tătăruș, președintele C.A.P. comuna Berezeni, județul Vâsliți, Dimache Toma, președintele C.A.P. - • coreeană", Ialomița.Ordinul lia „25 de Republicii" rite deosebite in opera de construcție a socialismului, tovarășilor : Romulus I. Alban, matrițer la Fabrica de sticlă Turda, ' - • • — • Mircea Anghel, din comuna Grindu, mița, Ștefan Antal, C.A.P. Lunga, județul ria Arșu, croitoreasă confecții și tricotaje Francisc I. Bagoși, pensionar, orașul Cărei, județul Satu-Mare, Balint. președintele C.A.P. județul Brașov, Dimitrie maistru principal la Uzina mecanică Timișoara, Filip T. Băcioiu. președintele C.A.P. din comuna Mirșani, județul Dolj, Sabin Bec. președintele C.A.P. din comuna Biled, județul Timiș, Ioan Alexandru I. Berindean, șeful filialei Institutului de cercetări și proiectări energotermice Cluj, Mihai D. Bodron, maistru instalator la întreprinderea județeană de con- strucții-montaj Tulcea, Aurel Bo- ghici, director la Uzina mecanică fină din Sinaia, județul Prahova, Gheorghe Bogza, președintele C.A.P. Someșul, județul Satu-Mare, Vasile I. Bucurică, maistru turnător la U- zina mecanică Cîmpina, județul Prahova, Constantin Gh. Bursucanu, frezor la Fabrica de rulmenți Bîr- lad. județul Vaslui, Ilie Cioarsă. președintele C.A.P. „Victoria" Nădlac, județul Arad, Ioan I. Codea, lăcătuș la Uzina mecanică Cugir, județul Alba, Gav.ril I. Costin, tăbăcar la fabrica „Clujana" Cluj, Aurel N. Cristea, prim-secretar al Comitetului municipal Sibiu al P.C.R., Alexandru Czege, președintele C.A.P. Salonta, județul Bihor, Dumitru F. Dinu, strungar la Uzina de autoturisme Pitești, Gheorghe Doagă, șef de secție la S.M.A. „1 Mai", județul Brăila, Radu E. Domnea, președintele C.A.P. Bălești, județul Vrancea, Trandafira V. Fabricantu, țesătoare la Întreprinderea ..Țesătura" Iași, loan I. Gabor, maistru Ia Uzina metale neferoase Copșa Mică, județul Sibiu, Vlad M. Georgescu, maistru mecanic la Uzina textilă Botoșani. Petrea Gh. Ghelase, președintele C.A.P. Ro-

..Prietenia româno- țomuna Făcăeni, județulMuncii clasa I și meda- ani de la proclamarea s-au acordat, pentru me-
județul Cluj. Dan președintele C.A.P. județul Ialo- președintele Covasna, Mala Fabrica de București,AndreiSăcele,Bandu,

Solemnitatea înaintării în grad 
a unor generali și ofițeri superiori
(Urmare din pag. I)mai calde și vii mulțumiri pentru deosebita onoare ce ni se face, pentru marea încredere ce ni se acordă, să dau glas sentimentelor de nețărmurită dragoste, recunoștință și devotament pe care le nutrim față de conducerea de partid și de stat, față de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste.Marea bucurie, emoțiile pe care le încercăm în acest moment solemn, cu ample rezonanțe in conștiința noastră, sint cu atit mai mari cu cît înaintarea in grad coincide cu împlinirea unui sfert de veac de la proclamarea republicii, jubileu măreț al întregului nostru popor. A- cordarea noilor grade constituie o dovadă elocventă a grijii pe care partidul o poartă celor care au slujit și slujesc republica sub drapel. 

manu, județul Brăila, Florin T. Giurcă, maistru la Oțelăria electrică a Combinatului siderurgic Hunedoara, George C. Ion, cazangiu la Uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie" București, Pavel N. Lalla, director la Uzina de piese auto Sibiu, Gheorghe N. Manole. președintele C.A.P. din comuna Aninoasa, județul Argeș, Ioan I. Mecleș, miner, șef de brigadă la Exploatarea minieră Borșa, județul Maramureș, Ioan M. Melaniuc, maistru pomicol la întreprinderea agricolă de stat Bistrița, Petru Munteanu, șef de brigadă la întreprinderea minieră Anina, județul Caraș-Severin, Constantin C. Năstase, laminator la Combinatul siderurgic Galați, Irina D. Oanea, filatoare la uzinele textile „Moldova", județul Botoșani, Neculai A. Ocheșelu, președintele C.A.P. Sivița, județul Galați, Alexandru A. Olah, lăcătuș la uzina „Unio“- Satu-Mare, Gheorghe St. Peticilă, președintele C.A.P. Sudiți, județul Ialomița, Alexandru T. Petre, președintele C.A.P. Pietroasele, județul Buzău, Constantin Popa, președintele C.A.P. Dor Mărunt, județul Ialomița, Neculai C. Romanescu, sudor la întreprinderea de montaj București, șantier Săvinești — Piatra Neamț, Simion M. Roth, președintele C.A.P. din comuna Miercurea Sibiului, județul Sibiu, Ion M. Samfira, lăcătuș la Depoul C.F.R. Craiova, Ioan I. Sasz. maistru miner la mina de caolin Harghita-Băi, județul Harghita, Ion M. Scheanu, brigadier miner la Exploatarea minieră Leurda-Motru, județul Gorj, Zoltan A. Szaras, lăcătuș la S.M.A. Sfîntu-Gheorghe, județul Covasna, Stelian C. Șerban, sudor la uzina „Tractorul" Brașov, Lascăr L. Teodor, ajustor la Uzina mecanică fină București. Avram Tomodan, șef de brigadă la întreprinderea minieră Barza, județul Hunedoara, Laurențiu Țoringhibel, director la întreprinderea de construcții hidrotehnice, județul Constanța, Ștefan Nicolae Daniel C. Vadnay, sudor la Uzina de construcții de mașini Reșița, Iulian B. Vasi- lescu, pensionar, orașul Cîmpulung, județul Argeș.Prin același decret au fost conferite ordinul „Meritul Cultural" clasa I și medalia „25 de ani de la proclamarea Republicii" tovarășului Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului Român pentru Relații Culturale cu Străinătatea.înaltele distincții ale Republicii Socialiste România au fost inminate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Luînd cuvintul, in numele celor distinși, Eroul Muncii Socialiste Ion Potoceanu, director general la Centrala siderurgică Galați, a spus: „Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc conducerii de partid și de stat, dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, pentru înaltul titlu ce mi s-a acordat astăzi. Aceasta reprezintă o cinste deosebită și un puternic îndemn atit pentru mine, cit și pentru întregul colectiv de siderur- giști gălățeni, pentru toți siderurgiștii noștri, care nu-și precupețesc eforturile pentru a transpune in viață hotăririle Conferinței Naționale a partidului, pentru a da patriei cit mai mult metal și de calitate superioară. Aplicînd in practică prețioasele dumneavoastră indicații, date cu ocazia vizitelor de lucru la combinatul nostru, am reușit să valorificăm noi resurse și să asigurăm condițiile necesare obținerii in 1973 a unor niveluri de producție superioare parametrilor proiectați la majoritatea a- gregatelor".A vorbit apoi Maria Arșu, muncitoare la Fabrica de confecții și tricotaje București. „Cu bucurie și emoție — a spus ea — primesc a- ceastă înaltă distincție, acum cînd se împlinește un sfert de veac de la proclamarea Republicii. Eu privesc distincția care mi-a fost conferită astăzi ca o apreciere pe care conducerea partidului, dumneavoastră personal o dați muncii desfășurate de colectivul Fabricii de confecții și tricotaje București. Colectivul nostru, format în majoritate din femei, și-a îndeplinit și depășit an de an sarcinile de plan și s-a angajat să îndeplinească actualul plan cincinal in patru ani și trei luni. Asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. împreună cu celelalte tovarășe ale mele, vom munci și in viitor cu pasiune și devotament pentru îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața colectivului nostru de muncă, pentru a traduce în viață politica partidului nostru și că. totodată, ne vom face pe deplin datoria de mame, dînd scumpei noastre patrii fii de nădejde, care să o ducă mai departe pe drumul progresului, al socialismului și comunismului".„Vă rog să-mi permiteți să exprim, din toată inima, in fața dumneavoastră, recunoștința fără hotar și profunda mea mulțumire pentru cinstea ce mi s-a făcut prin acordarea înaltului titlu de Erou al Muncii Socialiste, a

în cinstea ce ni s-a făcut noi vedem o înaltă recunoaștere a eforturilor depuse de toate cadrele armatei noastre populare pentru formarea unor contingente de ostași temeinic instruiți, cu înalte calități morale și de luptă, devotați fără margini patriei, poporului și partidului, cauzei socialismului.Pe deplin conștienți că acordarea noului grad amplifică răspunderile ce ne revin, sîntem hotăriți să nu precupețim nici un efort, să ne con- sacrăm întreaga energie, pricepere și putere de muncă transpunerii in viață a sarcinilor rezultate pentru armată din istoricele hotăriri ale Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român. La fel ca toți militarii, de la soldat la general, considerăm drept datoria noastră supremă de a milita neabătut pentru înfăptuirea cu fermitate a politicii marxist-leniniste a partidului — po

spus Radu I. Riciu, președintele C.A.P. din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Pentru mine, ca și pentru toți cooperatorii din comuna noastră, in mijlocul cărora muncesc și trăiesc de mic copil, această distincție reprezintă o dovadă a grijii permanente a conducerii partidului și statului, a dumneavoastră personal, iubite tovarășe secretar general, pentru înflorirea și dezvoltarea multilaterală a agriculturii noastre socialiste, față de toți cei care muncim pe ogoarele patriei, smulgînd, an de an. pământului producții tot mai mari, in folosul bunăstării și fericirii poporului nostru. Cooperatorii din comuna mea m-au împuternicit să vă asigur, stimate tovarășe Ceaușescu, că, alături de ceilalți lucrători din agricultură, de toți oamenii muncii din țara noastră, vom munci cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea programului stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională, pentru a îndeplini și noi. inainte de termen, prevederile actualului plan cincinal".A luat apoi cuvintul Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de Științe Sociale și Politice. Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, a spus : „Dumneavoastră știți că nouă, celor deprinși să vorbim și să scriem multe și mult, ne este uneori greu să evităm vorbele mari cînd vorbim și scriem despre fapte mari. Iar noi știm că dumneavoastră, care prețuiți faptele mari, nu vă plac vorbele mari. In- găduiți-mi, de aceea, acuma, ca In aceste prea puține cuvinte, să exprim simțămintul înălțător pe care il încearcă, deopotrivă și frățește, intelectualitatea noastră și toți oamenii muncii din România, în această clipă cînd sărbătorim bilanțul e- forturilor eroice prin care tinăra noastră Republică a tradus în mari și memorabile fapte dorul milenar al patriei, și să vă mulțumim, cu toată căldura inimii, nu numai pentru răsplata sufletească de azi, dar în primul rînd pentru lupta și munca dumneavoastră, de conducător al partidului și al țării socialiste, pentru că ați ințeles, ați ajutat și ați pus în mișcare oamenii și ideile cu care ne înfățișăm astăzi, cu fruntea sus, in lumea unui an și a unei ere noi și in pragul unui falnic viitor. Să trăiți, tovarășe președinte al Republicii, intru mulți ani, pentru ca să trăiască și să înflorească România 1“In cuvintul său, scriitorul Gyorgy Kovacs a spus : „Permiteți-mi ca, exprimind profundele mele sentimente de emoție și recunoștință, să mulțumesc din toată inima conducerii de partid și de stat, dumneavoastră personal, tovarășe secretar general al partidului și președinte al Consiliului de Stat, pentru înalta distincție, ce mi-a lost acordată. Aceste sentimente trăiesc in mina cu atit mai mult cu cit acest eveniment al vieții mele se îmbină cu momentul istoric care marchează sărbătorirea de către întregul popor a împlinirii unui sfert de veac de existență a republicii noastre. Consider că distincția ce mi s-a a- cordat simbolizează în același timp înalta prețuire a partidului și statului nostru și grija părintească de care se bucură din partea dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, creația scriitorilor, poeților din țara noastră și în acest cadru literatura militantă a creatorilor din rindul naționalităților conlocuitoare. - Aceasta oglindește totodată politica națională consecvent internaționalistă, marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, care asigură drepturi egale tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, și promovează prietenia și frăția intre oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități, care trăiesc și muncesc laolaltă pe pămintul patriei comune — Republica Socialistă România: Permiteți-mi, tovarășeCeaușescu, să vă asigur că voi munci și voi lupta în continuare cu perseverență pentru traducerea in viață a politicii interne și externe a scumpului nostru partid, pentru frăția între poporul român și naționalitatea maghiară și să închei mulțumind din suflet pentru distincți» cu care am fost onorat".In încheierea solemnității a luat cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.După festivitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cordial cu cei prezenți.
★Prin decrete ale Consiliului do Stat s-au conferit, cu prilejul marii sărbători a poporului nostru. 200 000 medalii „25 de ani de la proclamarea Republicii", precum și 3 900 ordine și 2 000 medalii ale Republicii Socialiste România.In cursul aceleiași zile, tovarășii Emil Bodnaraș, Miron Constantincs- cu și Ștefan Peterfi. vicepreședinți ai Consiliului de Stat, au inminat in cadrul unor solemnități un mare număr din aceste ordine și medalii.

litica libertății și independenței Republicii Socialiste România, a propășirii ei neîntrerupte pe drumul socialismului și comunismului.Cu aceste gînduri raportăm Comitetului Central al partidului. Consiliului de Stat, guvernului Republicii. dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. comandant suprem al forțelor armate, că. și de aici înainte, vom munci neobosit pentru perfecționarea procesului in- structiv-educativ din armată, vom sluji cu credință, cu onoare și demnitate patria, poporul și partidul, fiind oricind gata la datorie.în încheierea solemnității a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut apoi cordial cu cei prezenți.
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LEGEA
privind organizarea apărării naționale

a Republicii Socialiste RomâniaApărarea Republicii Socialiste România constituie o parte integrantă a operei de construire a socialismului. în condițiile existenței imperialismului, a forțelor reacționare, care promovează o politică agresivă, ostilă socialismului, progresului și civilizației, răspunderea față de viitorul națiunii noastre, asigurarea muncii pașnice, creatoare a poporului, interesele păstrării neștirbite a independenței, suveranității și integrității Republicii Socialiste România, ale apărării cauzei socialismului și păcii, impun ca o necesitate vitală întărirea continuă a capacității defensive a țării, luarea tuturor măsurilor în vederea mobilizării resurselor umane și materiale pentru a putea respinge la nevoie orice agresiune armată.Poporul român și-a apărat întotdeauna cu arma în mină, demn și neînfricat libertatea, dreptul la viață și dezvoltare de sine stătătoare. Continuind aceste glorioase tradiții, în condițiile de azi, cînd victoria într-un război antiimperialist de apărare se poate obține numai prin lupta generală a întregului popor, toți cetățenii țării trebuie să fie gata să lupte, chiar cu prețul vieții, pentru salvgardarea muncii pașnice a poporului, suveranității și integrității patriei.Organizarea apărării naționale a Republicii Socialiste România are la bază politica generală a Partidului Comunist Român de construire a socialismului și comunismului, de întărire a prieteniei, colaborării și alianței cu țările socialiste in conformitate cu principiile marxism-leninismului, ale internaționalismului proletar, de promovare a relațiilor de bună vecinătate și conviețuire pașnică cu toate statele, indiferent de orînduirea socială, bazate pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestecul in treburile interne și avantaj reciproc, precum și pe renunțarea la folosirea forței sau la amenințarea cu forța in soluționarea problemelor litigioase, în scopul apărării securității și păcii în lume.Dreptul de a hotărî asupra problemelor apărării Republicii Socialiste România constituie un atribut suveran al statului român. Luarea tuturor măsurilor in vederea apărării țării este o obligație fundamentală a tuturor organelor de stat și a celorlalte organizații socialiste și obștești.Cauză și operă a întregului popor, apărarea patriei este datoria sfîntă a fiecărui cetățean al Republicii Socialiste România, dovadă supremă a dragostei față de glia strămoșească, a devotamentului față de cauza socialismului. Cetățenii români, bărbați și femei, fără deosebire de naționalitate, religie șl ocupație, au dreptul și obligația să participe la una din formele de pregătire militară stabilite prin lege, să-și însușească mînuirea mijloacelor de luptă și să-și perfecționeze continuu această pregătire spre a fi oricind în măsură să lupte cu arma în mînă pentru apărarea patriei socialiste.In acest scop,
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege ; TITLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — Republica SocialistăRomânia este stat socialist suveran, independent și unitar — în care întreaga putere aparține poporului — iar teritoriul său este inalienabil și indivizibil.Este interzisă acceptarea sau recunoașterea vreunei acțiuni a unui stat străin sau a oricărei situații — indiferent de natura sa, inclusiv capitularea generală, ocuparea teritoriului național — care în timp de pace sau de război ar aduce vreo a- tingere suveranității, independenței naționale și integrității teritoriale a Republicii Socialiste România sau căre ar slăbi in orice fel capacitatea sa de apărare.Orice asemenea act de acceptare sau recunoaștere este nul ;și neavenit, ca fiind contrar orinduirii de stat șl intereselor supreme ale națiunii noastre socialiste.Art. 2. — Apărarea patriei, a suveranității și independenței naționale, a unității și integrității sale teritoriale, în cazul unei agresiuni armate sau al altor acțiuni îndreptate împotriva cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii din Republica Socialistă România, ește o datorie sfintă a fiecărui cetățean român, bărbat sau femeie, indiferent de naționalitate. «Art. 3. — Organizarea apărării naționale a Republicii Socialiste România are la bază concepția fundamentală a sistemului de apărare elaborată de Consiliul Apărării șiTITLUL II

Atribuțiile organelor de stat care 

răspund de organizarea apărării 
naționale a Republicii Socialiste 

România
CAPITOLUL I

Marea Adunare Națională 
și Consiliul de StatArt. 6. — în conformitate cu prevederile constituționale, Marea Adunare Națională, iar in intervalul dintre sesiunile acesteia, în caz de urgență, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, proclamă, in interesul apărării țării, a ordinii publice sau a securității statului, starea de necesitate în unele localități sau pe întreg teritoriul țării, declară mobilizarea parțială sau generală ori starea de război. Starea de război poate fi declarată numai în cazul unei agresiuni armate împotriva Republicii Socialiste România sau împotriva unui alt stat față de care Republica Socialistă România are obligații de apărare mutuală asumate prin tratate internaționale, dacă s-a produs situația pentru care obligația de declarare a stării de război este statornicită.Art. 7. — Tratativele privind suspendarea totală a ostilităților pe timp determinat pentru încheierea armistițiului general ori local, încetarea stării de război ori încheierea tratatului de pace pot fi duse numai cu aprobarea Marii Adunări Naționale, iar în intervalul dintre sesiunile acesteia, a Consiliului de Stat, la propunerea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România, de către persoanele împuternicite de acestea.Tratativele pentru suspendarea ostilităților pe un anumit sector al frontului și pentru o durată limitată pot fi duse de comandanții locali din împuternicirea comandantului suprem al forțelor armate.

CAPITOLUL II

Consiliul ApărăriiArt. 8. — Consiliul Apărării Republicii Socialiste România are sarcina

deare ne-
funda- sistemului de apărare, de vor in- So-legile și obiceiurile războiu-

asigură realizarea din timp de pace a tuturor măsurilor necesare pentru ridicarea continuă a capacității apărare a statului.Organizarea apărării naționale drept scop să asigure condițiile cesare ducerii luptei de apărare pe tot teritoriul patriei, valorificînd întregul potențial uman șl economic și subordonîndu-1 efortului de apărare a țării în caz de război.La elaborarea concepției mentale a precum și la ducerea acțiunilor luptă împotriva agresorului se respecta prevederile înțelegerilor terhaționale la care Republica cialistă România este parte referitoare la lui.1Art. 4. ționale România privește :— pregătirea apărare ;— pregătirea apărare ;— pregătirea pentru apărare.Art. 5. — Organele supreme ale puterii de stat și organele centrale ale administrației de stat, consiliile populare și comitetele lor executive, precum și celelalte organizații socialiste au obligația de a lua din timp de pace toate măsurile necesare pentru întărirea capacității de apărare a țării.

— Organizarea apărării na- a Republicii Socialistepopulației pentruteritoriului pentrueconomiei naționale

de a examina, coordona și soluționa principalele probleme în domeniul apărării țării și asigurării securității statului, atit în timp de pace, cit și in timp de război. In acest scop :a) stabilește concepția fundamentală a sistemului de apărare a Republicii Socialiste România ;b) aprobă măsurile privind organizarea generală și pregătirea forțelor armate și a gărzilor patriotice ;c) aprobă planurile de mobilizare și întrebuințare în război a forțelor armate și a gărzilor patriotice ;d) aprobă măsurile referitoare la dislocarea și redislocarea trupelor pe teritoriul țării ;e) adoptă măsurile principale privind pregătirea operativă a teritoriului țării ;f) aprobă și urmărește realizarea planurilor referitoare la asigurarea mijloacelor materiale necesare pentru apărarea și securitatea țării, precum și a planului de mobilizare a economiei naționale elaborat de Consiliul de Miniștri ;g) stabilește măsurile principale privind organizarea și asigurarea materială a apărării locale antiaeriene ; aprobă planul de dispersare și evacuare a populației ;h) ascultă rapoarte ale ministrului Apărării Naționale, ministrului de interne și șefului de stat major al gărzilor patriotice de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, precum și ale conducătorilor oricăror organe ale administrației de stat, referitoare la apărarea și securitatea statului ;i) examinează și propune Marii Adunări Naționale, respectiv Consiliului de Stat, proclamarea stării de necesitate, mobilizarea parțială sau generală, precum și declararea stării de război ;j) în caz de atac armat prin surprindere, ia deîndată toate măsurile necesare pentru respingerea atacului și apărarea țării ;k) în timp de război, conduce nemijlocit operațiunile de luptă și de mobilizare a întregului potențial uman și material al țării.Consiliul Apărării poate îndeplini 

și alte atribuții privind apărarea și securitatea țării.Președintele Consiliului Apărării este comandantul suprem al forțelor armate ale Republicii Socialiste România.Hotărîrile Consiliului Apărării sînt obligatorii pentru toate organele la care ele se referă.Consiliul Apărării răspunde pentru întreaga sa activitate în fața Comitetului Central al Partidului Comunist Român — organul politic conducător, și în fața Marii Adunări Naționale —- organul suprem al puterii de Stat în Republica Socialistă România ; în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, Consiliul Apărării răspunde și față ds Consiliul de Stat.Organizarea și funcționarea Consiliului Apărării se realizează potrivit legii.
CAPITOLUL III 

Consiliul de MiniștriArt. 9. — Consiliul de Miniștri organizează aplicarea măsurilor generale privind apărarea țării, potrivit hotărîrilor Consiliului Apărării Republicii Socialiste România, în care scop :a) conduce, coordonează și controlează activitatea ministerelor și a celorlalte organe centrale și locale ale administrației de stat, în legătură cu realizarea sarcinilor privind asigurarea capacității de apărare a țării;b) elaborează din timp de pace proiectul planului de mobilizare a economiei naționale și proiectul bugetului de stat, pentru primul an de război ;c) stabilește măsurile pentru realizarea producției de bunuri materiale necesare populației în timp de război, precum și a producției de interes deosebit pentru nevoile de apărare ;d) ia măsuri pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare ;e) ia măsuri, potrivit hotărîrilor Consiliului Apărării, pentru organizarea generală a forțelor armate și fixarea contingentelor anuale de cetățeni care urmează să fie chemați la îndeplinirea serviciului militar ;f) ia măsuri din timp de pace pentru constituirea rezervelor materiale necesare pe timp de război, atît pentru nevoile apărării, cit și ale populației.
CAPITOLUL IV

Ministerele, celelalte or
gane centrale ale admini
strației de stat și organi
zațiile centrale coopera

tisteArt. 10. — Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne înfăptuiesc, potrivit legii, politica partidului și statului în domeniul apărării țării, a ordinii publice și a securității statului, fiecare în domeniul său de activitate ; participă împreună cu celelalte ministere și organe centrale ale administrației de stat, cu comitetele executive ale consiliilor populare și cu orice alte organizații socialiste, la pregătirea populației, teritoriului și economiei, pentru apărare.In acest scop, Ministerul Apărării Naționale :a) analizează nevoile de apărare a țării și propune Consiliului Apărării măsurile privind ridicarea continuă a capacității ei de apărare, îmbunătățirea organizării, înzestrării și pregătirii armatei, dislocarea și redislocarea trupelor, pregătirea operativă a teritoriului, precum și proiectul planului de intrebuințare a armatei în caz de război ;b) asigură pregătirea militară a tuturor cetățenilor români, organizează, conduce și îndrumă pregătirea operativă, de luptă, politică și tehnică in armată ;c) organizează și asigură pregătirea în probleme de apărarea patriei a activiștilor de partid și de stat cu funcții de conducere în organele centrale și locale de partid, de stat și obștești ;d) asigură organizarea și desfășurarea muncii politico-educative a militarilor in vederea cunoașterii și înfăptuirii politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, educării lor in spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, al dragostei nețărmurite față de patrie, popor și partid, al hotărîrii de a apăra cuceririle revoluționare, hotarele patriei, independența, suveranitatea sa națională și pacea ;e) asigură armamentul, muniția, tehnica de luptă și alte materiale necesare gărzilor patriotice și activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei ;f) înfăptuiește sarcinile ce-i revin potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea apărării locale antiaeriene în Republica Socialistă România ;g) sprijină activitatea celorlalte ministere și altor organe centrale ale administrației de stat, a comitetelor executive ale consiliilor populare și a altor organizații socialiste, privitoare la pregătirea teritoriului potrivit intereselor apărării țării și controlează modul în care acestea își aduc la îndeplinire sarcinile ce le revin ;h) urmărește, îndrumă și controlează pregătirea de mobilizare a ministerelor, celorlalte organe centrale ale administrației de stat, a comitetelor executive ale consiliilor populare și altor organizații socialiste, in vederea satisfacerii nevoilor de apărare a țării.Art. 11. — Comitetul de Stat al Planificării, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat, precum și cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, elaborează propuneri pentru proiectul planului de mobilizare a economiei naționale pentru primul an de război.La elaborarea și aplicarea planului de mobilizare a economiei naționale, Comitetul de Stat al Planificării îndeplinește aceleași atribuții ce-i revin prin lege cu privire la planurile de stat curente și de perspectivă.

împreună eu titularii de plan, Comitetul de Stat al Planificării propune realizarea, prin planurile de stat curente și de perspectivă, a măsurilor privind pregătirea de mobilizare a economiei și teritoriului.Art. 12. — Ministerul Finanțelor, pe baza proiectului planului de mobilizare a economiei naționale, elaborează propuneri pentru proiectul planului financiar centralizat și proiectul bugetului de stat, pentru primul an de război.Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării, propune măsuri pentru acoperirea financiară a planului de mobilizare a economiei naționale pentru primul an de război.Art. 13. — Ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat și organizațiilor centrale cooperatiste iau măsuri din timp de pace, fiecare în domeniul său de activitate, pentru pregătirea de mobilizare a economiei și a teritoriului în vederea satisfacerii nevoilor de apărare și asigurarea desfășurării normale a activităților economice, politice și sociale pe timp de război.Ministerul Educației și Invățămîn- tului, împreună cu Ministerul Sănătății vor introduce în programul de învățămînt al facultăților de medicină, al școlilor de asistenți medicali și școlilor de surori medicale, cicluri de lecții privind medicina în campanie.Pentru elaborarea materialului didactic, Ministerul Apărării Naționale va acorda asistența tehnică necesară.Organele de conducere colectivă ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale ale administrației de stat, precum și ale organizațiilor centrale cooperatiste, vor analiza, ori de cite ori este nevoie, modul în care au fost îndeplinite, de către aceste organe și organizații centrale și unitățile subordonate lor, sarcinile pentru apărare.Miniștrii sau conducătorii celorlalte organe centrale ale administrației de stat și cooperatiste vor desemna pe unul dintre adjuncții lor să se ocupe nemijlocit de rezolvarea tuturor problemelor de apărare în cadrul organelor centrale respective sau al unităților subordonate, care va ține legătura directă cu Ministerul Apărării Naționale — Marele stat major.Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale ale administrației de stat și cooperatiste, precum și conducătorii oricăror organizații socialiste răspund, fiecare în domeniul său de activitate, de realizarea sarcinilor de apărare, luînd în acest scop toate măsurile ce se impun ; prezintă Consiliului Apărării, ori de cîte ori li se cere, rapoarte privind stadiul pregătirii populației, teritoriului și economiei naționale pentru apărare.
CAPITOLUL V

Organele locale ale puterii 
și administrației de statArt. 14. — Consiliile populare județene, municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale, precum și comitetele lor executive iau măsuri în unitățile administrativ-teritoriale în care au fost alese aceste consilii populare, pentru pregătirea de mobilizare a întreprinderilor subordonate și a teritoriului, precum și pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare a economiei naționale.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București întocmesc, țin la curent și pun la dispoziția centrelor militare monografia economică militară a unităților administrativ-teritoriale respective.Art. 15. — în vederea coordonării și realizării măsurilor de apărare pe plan local, la județe, municipii, sectoare ale municipiului București, orașe și comune funcționează consilii locale de apărare, organe deliberative, care au sarcina de a soluționa problemele de apărare atît în timp de pace, cit și in timp de război.Art. 16. — Consiliul județean de apărare și cel al municipiului București este format din :Președinte : — primul secretar al comitetului județean de partid și președinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, respectiv al municipiului București ;Membri : — primul vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular ;— secretarul comitetului executiv al consiliului popular ;— primul secretar al comitetului județean al Uniunii Tineretului Comunist, respectiv al municipiului București ;— comandantul militar al garnizoanei sau al unei unități militare, desemnat de Ministerul Apărării Naționale— comandantul centrului militar, care este și secretarul consiliului local de apărare ;— șeful inspectoratului județean, respectiv al municipiului București, al Ministerului de Interne ;— șeful de stat major al gărzilor patriotice ;— șeful de stat major al apărării locale antiaeriene ;— comandantul grupului de pompieri ;— șefii direcțiilor județene, respectiv ale municipiului București, sanitare, P.T.T.R. și directorii sau impu- temiciții regionalelor de cale ferată, ai întreprinderilor de transporturi auto și, după caz, ai celor aeriene și navale ;— șeful serviciului I al consiliului popular județean, respectiv al municipiului București.Consiliile județene de apărare și cel al municipiului București sînt subordonate și răspund pentru întreaga lor activitate față de comandantul suprem al forțelor armate, Consiliul Apărării Republicii Socialiste România, iar pe plan local față de comitetul județean de partid, consiliul popular județean, respectiv al municipiului București.Art. 17. — Consiliul municipal, de sector al municipiului București, orășenesc și comunal de apărare este format din :Președinte : — primul secretar sau acolo unde nu există această funcție, secretarul comitetului municipal, de sector în municipiul București, orășenese sau comunal de partid.Membri : — primarul sau atunci cind acesta este și secretar al comi

tetului de partid, primul vicepreședinte ori unul dintre vicepreședinții comitetului executiv al consiliului popular, acolo unde nu există funcție de prim-vicepreședinte ;— secretarul comitetului executiv al consiliului popular, care este și secretarul consiliului local de apărare ;— primul secretar sau acolo unde nu există această funcție, secretarul comitetului Uniunii Tineretului Comunist, municipal, de sector în municipiul București, orășenesc sau comunal ;— comandantul militar al garnizoanei sau al unei unități militare, acolo unde există astfel de unități, desemnat de Ministerul Apărării Naționale ;— șeful organului local al Ministerului de Interne ;— șeful de stat major al gărzilor patriotice ;— șeful de stat major al apărării locale antiaeriene, acolo unde există.La sectoarele municipiului București și la municipiile în care funcționează centre militare, din consiliul local de apărare face parte și comandantul centrului militar, care este și secretar al consiliului de apărare.Consiliile locale de apărare prevăzute la acest articol se subordonează consiliului județean de apărare, respectiv al municipiului București și răspund pentru întreaga lor activitate în fața comitetului municipal, de sector al municipiului București, orășenesc sau comunal de partid, precum și în fața consiliilor populare corespunzătoare.Art. 18. — Consiliile locale de apărare care funcționează la județe, municipii, sectoare ale municipiului București, orașe sau comune, pe timp de pace sau război, au următoarele atribuții principale :a) asigură îndeplinirea hotărîrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ale Marii Adunări Naționale și ale Consiliului Apărării, a ordinelor și, dispozițiilor comandantului suprem ; de asemenea, asigură îndeplinirea hotărîrilor comitetelor de partid și consiliilor populare cărora le sînt subordonate ;b) iau măsuri de pregătire a populației, gărzilor patriotice, formațiilor civile de apărare locală antiaeriană, de pompieri, sanitare și a detașamentelor de tineret care se pregătesc pentru apărarea patriei și urmăresc asigurarea lor din punct de vedere material, potrivit dispozițiilor legale ;c) analizează cererile prezentate de unitățile militare pentru nevoile lor la mobilizare, iar hotărîrile luate în această privință vor fi aduse la îndeplinire de către comitetele executive ale consiliilor populare ;d) iau măsurile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților de recrutare, încorporare, evidență militară și mobilizare ;e) organizează și conduc în mod unitar acțiunile pentru prevenirea și lichidarea efectelor calamităților naturale, a incendiilor, pentru apărarea sănătății populației, a avutului obștesc, respectarea liniștii și ordinii publice ;f) iau măsuri din timp de pace pentru asigurarea desfășurării normale a activităților economice, politice și sociale și de ducere a acțiunilor de luptă în timp de război, precum și pentru protecția cetățenilor și a bunurilor materiale de orice natură împotriva efectelor armelor de nimicire în masă și ale armelor obișnuite ;g) pe timpul ducerii acțiunilor de luptă pe teritoriul aflat în raza lor de activitate, subordonează marilor unități militare gărzile patriotice și celelalte formații de apărare, asigu- rind participarea forțelor umane și resurselor materiale necesare, iar în cazul cînd pe teritoriul respectiv nu acționează mari unități militare, organizează și conduc nemijlocit acțiunile de luptă ale tuturor formațiunilor de apărare ;h) constituie și pregătesc unități, subunități și grupuri ale luptei de rezistență în condițiile ducerii acțiunilor de luptă pe teritoriul vremelnic ocupat de inamic și conduc acțiunile acestora în timp de război ;i) iau măsuri cu privire la mobilizarea economiei și pregătirea operativă a teritoriului din raza lor de activitate, în scopul satisfacerii nevoilor de apărare ;j) în interesul apărării, al ordinii publice și securității statului, stabilesc măsurile necesare pentru e- fectuarea de rechiziții și chemări pentru prestări de servicii potrivit prevederilor legii rechizițiilor.Art. 19. — Convocarea consiliului local de apărare se face de către președintele acestuia, semestrial și ori de cîte ori este nevoie.In cazul cînd consiliul local de a- părare examinează probleme ce se referă la mobilizarea economiei, la apărarea locală antiaeriană sau la pregătirea operativă a teritoriului, pot fi invitați să participe și conducătorii organizațiilor socialiste interesate.Art. 20. — Pentru rezolvarea operativă a problemelor curente privind organizarea apărării, la județe, municipii, sectoarele municipiului București, orașe și la comune funcționează birouri ale consiliilor locale de apărare, formate din :a) la județe, municipii și sectoare ale municipiului București :— președintele consiliului local de apărare ;— prim-vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popular ;— secretarul comitetului executiv al consiliului popular ;— comandantul militar al garnizoanei sau al unei unități militare, acolo unde există astfel de unități, desemnat de Ministerul Apărării Naționale ;— șeful organului local al Ministerului de Interne ;— comandantul centrului militar, acolo unde funcționează centre militare ; '— șeful de stat major al gărzilor patriotice.b) la orașe și comune :— președintele consiliului local de apărare ;— primarul sau, atunci cînd acesta este și secretar al comitetului de partid, primul vicepreședinte ori unul din vicepreședinții comitetului executiv al consiliului popular, acolo unde nu există funcția de prim-vicepreședinte ;— secretarul comitetului executiv al consiliului popular ;— comandantul militar al garnizoanei sau al unei unități militare, 

acolo unde există astfel de unități, desemnat de Ministerul Apărării Naționale ;— șeful organului local al Ministerului de Interne ;— comandantul, sau după caz, șeful de stat major al gărzilor patriotice.Art. 21, — Organele de conducereTITLUL III
Pregătirea populației

pentru
CAPITOLUL I

Dispoziții preliminareArt. 22. — Toți cetățenii români, indiferent de sex, au datoria să se pregătească pentru a fi în măsură să îndeplinească misiuni in legătură cu apărarea patriei.Pregătirea militară a cetățenilor români pentru apărarea patriei se organizează pe baza concepției fundamentale a sistemului de apărare a Republicii Socialiste România stabilită de Consiliul Apărării și a ordinelor comandantului suprem al forțelor armate, realizindu-se prin ;A. îndeplinirea serviciului militar obligatoriu în cadrul unităților și formațiunilor militare ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, în condițiile stabilite prin prezenta lege ;B. participarea Ia alte forme de pregătire a populației pentru apărare :a) gărzi patriotice ;b) formații de apărare locală antiaeriană ;c) formațiuni de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei ;d) alte organe sau organizații ce se vor stabili prin lege.Art. 23. — Durata și normele generale privind organizarea și desfășurarea pregătirii militare a cetățenilor români cuprinși la formele de pregătire prevăzute la art. 22 litera B se aprobă de către Consiliul Apărării.Art. 24. — Pregătirea militară a cetățenilor în cadrul formelor prevăzute la art. 22 litera B alineatele b, c și d se realizează sub coordonarea, controlul și îndrumarea Ministerului Apărării Naționale.Art. 25. — în interesul apărării Republicii Socialiste România, persoanele apte de muncă, începînd cu vîrsta de 16 ani împliniți, pot fi chemate pentru prestări de servicii, în condițiile prevăzute de legea rechizițiilor.
CAPITOLUL II 

îndeplinirea serviciului mi
litar obligatoriu în forțele 

armate
Secțiunea I

, FORȚELE ARMATEArt. 26. — Forțele armate ale Republicii Socialiste România se compun din unitățile subordonate Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne și au misiunea să apere independența, suveranitatea și integritatea teritorială a patriei, precum și cuceririle revoluționare ale întregului popor.Art. 27. — Cetățenii români tac parte din forțele armate în condițiile stabilite prin prezenta lege.
Secțiunea II

ÎNDEPLINIREA SERVICIULUI 
MILITARArt. 28. — Serviciul militar este obligatoriu pentru toți cetățenii români, indiferent de sex și se îndeplinește de către aceștia in următoarele forme :a) ca militari în termen, de la data la care cei încorporați s-au prezentat la centrele militare, unități sau formațiuni militare și pînă la data trecerii lor în rezervă ;b) ca militari cu termen redus, de la data la care absolvenții de liceu admiși în instituțiile de învățămînt superior s-au prezentat la centrele militare și pînă la data trecerii lor în rezervă ;c) ca elevi în școli militare sau în instituții militare de învățămînt superior, de la data la care aceștia s-au prezentat la școlile sau instituțiile militare de învățămînt superior și pînă la data absolvirii acestora ;d) în calitate de rezerviști concentrați sau mobilizați, de la data la care s-au prezentat la centrele militare ori la unități sau formațiuni militare și pînă Ia data înminării livretului militar eu mutația de descon- centrare sau de demobilizare ori a dovezii de desconcentrare sau de demobilizare ;e) în calitate de cadre permanente — ofițeri, maiștri militari și subofițeri — ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, de la data acordării gradului și pînă la data trecerii acestora în rezervă sau direct în retragere.Studenții instituțiilor de învățămînt superior stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri pot îndeplini serviciul militar și prin executarea pregătirii militare pe timpul studiilor, urmată de convocări sau cursuri în unități sau instituții militare de învățămînt.Art. 29. — Cetățenii Republicii Socialiste România, bărbați, pot fi chemați pentru îndeplinirea serviciului militar, din anul în care împlinesc vîrsta de 20 ani, pînă la împlinirea vîrstei de 50 ani, cu excepțiile prevăzute în articolul 45 alineatele 2, 4 și articolele 57, 62 și 67 din prezenta lege.Intre limitele de vîrstă prevăzute la alineatul precedent, pe timpul cit nu îndeplinesc serviciul militar, cetățenii se găsesc in rezerva forțelor armate.Femeile în vîrstă de la 18 la 45 ani, cetățene ale Republicii Socialiste România, pot fi luate în evidența militară și vor putea fi chemate să în

colectivă ale tuturor organizațiilor socialiste sînt obligate să ia toata măsurile necesare în vederea realizării sarcinilor de apărare ce le revin. Ele răspund în fața consiliilor locale de apărare în a căror rază de activitate este situată fiecare organizație, pentru modul în care duc la îndeplinire sarcinile de apărare.

apăraredeplinească serviciul militar în condițiile stabilite prin prezenta lege.Art. 30. — Nu îndeplinesc serviciul militar :a) alienați! și debilii mintali ;b) inapții pentru serviciul milita» cu scoaterea din evidență pentru invalidități sau boli permanente, altele decit cele prevăzute la litera a ;c) cei condamnați la închisoare, pe timpul executării pedepsei în penitenciare.Art. 31. — Durata serviciului militar este de 1 an și 4 luni pentru militarii în termen din toate armele, în afară de militarii în termen, încorporați la marina militară și la navele grănicerești, pentru care durata serviciului militar este de 2 ani. Pentru stabilirea datei trecerii în rezervă, durata serviciului militar în termen se socotește începînd din prima zi a lunii următoare încorporării.Durata serviciului militar, ca militari cu termen redus, este de 9 luni.Tinerii prevăzuți la alineatul precedent îndeplinesc serviciul militar după ce au fost declarați reușiți la examenul de admitere în instituțiile de învățămînt superior, înainte de începerea cursurilor anului I.Durata serviciului militar pentru studenții instituțiilor de învățămînt superior stabilite prin hotărire a Consiliului de Miniștri, care au executat pregătirea militară pe timpul studiilor, este de 2 luni.în caz de nevoie, durata serviciului militar în termen poate fi prelungită cu cel mult 8 luni și anume : pentru primele 3 luni, prin ordinul ministrului Apărării Naționale, iar pentru următoarele 5 luni, prin hotărîre a Consiliului de Miniștri. Pentru militarii cu termen redus, durata serviciului militar poate fi prelungită cu cel mult 2 luni și anume : pentru prima lună, prin ordinul ministrului Apărării Naționale, iar pentru următoarea lună, prin hotărira a Consiliului de Miniștri.In cazul cînd, din diferite motive, tinerii întrerup îndeplinirea serviciului militar, aceștia se consideră lă- sați la vatră și pot fi reîncorporați pentru continuarea îndeplinirii serviciului militar, în condițiile și cu durata prevăzute de prezenta lege.Timpul cît militarii în termen condamnați execută pedeapsa închisorii într-o unitate militară disciplinară nu se consideră în calculul duratei serviciului militar. După executarea pedepsei, cei în cauză își continuă îndeplinirea serviciului militar. în perioada cît execută pedeapsa închisorii într-o unitate militară disciplinară, militarii în termen condamnați au gradul de soldat.Art. 32. — Cetățenii care îndeplinesc serviciul militar-se numesc militari, iar cei care se găsesc în rezervă se numesc rezerviști.Art. 33. — Militarii și rezerviștii sînt :— soldați ;— gradați ;— subofițeri ;— maiștri militari ;— Ofițeri : inferiori, superiori, generali și amirali, mareșali.Art. 34. — Gradele militarilor si rezerviștilor, în ordinea lor ierarhică sint :a) pentru soldați :— soldat ;b) pentru gradați ;— fruntaș ;— caporal ;— sergent ;c) pentru subofițeri :— sergent-major ;— plutonier ;— plutonier-major ;— pîutonier-adjutant ;d) pentru maiștri militari :— maistru militar clasa a IV-a ;— maistru militar clasa a IlI-a ;— maistru militar clasa a Il-a |— maistru militar clasa I :— maistru militar principal ;e) pentru ofițeri :— ofițeri inferiori ;— sublocotenent ;— locotenent ;— locotenent-major ;— căpitan, căpitan locotenent pentru marina militară ;■— ofițeri superiori :— maior, căpitan de rangul III pentru marina militară ;— locotenent-colonel, căpitan de rangul II pentru marina militară ;— colonel, căpitan de rangul I pentru marina militară ;— generali și amirali ;— general-maior, contraamiral pentru marina militară ;— general-locotenent, viceamiral pentru marina militară ;— general-colonel, amiral pentru marina militară ;— general de armată ;— mareșali.Art. 35. — Militarii depun jură- mintul militar de credință poporului și patriei.Jurămîntul militar are următorul cuprins :„Pentru îndeplinirea datoriei sacre de apărare a patriei înscrisă în Constituție, eu..............................cetățeanal Republicii Socialiste România, in- trînd in rîndurile forțelor armate, jur credință nestrămutată poporului român și patriei mele socialiste.Jur să respect legile țării, să execut întocmai ordinele comandantului suprem, cerințele regulamentelor militare și ordinele comandanților și șefilor mei, atît în timp de pace, cit și in timp de război.Jur să nu-mi precupețesc sîngele și viața pentru a apăra pămîntul strămoșesc, independența și suveranitatea patriei, cauza socialismului.Dacă voi călca jurămîntul meu, să suport pedeapsa aspră a legilor Republicii Socialiste România".
(Continuare in pag. a V-a)
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LEGEA 
privind organizarea apărării naționale 

a Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. a IV-a)

Secțiunea III 
SERVICIUL MILITAR ÎN TERMENArt. 36. — în vederea îndeplinirii serviciului militar în termen, centrele militare efectuează in fiecare an recrutarea tinerilor.Prin recrutare se înțelege luarea tinerilor în evidență militară, stabilirea aptitudinilor acestora pentru serviciul militar și repartizarea lor pe arme în vederea încorporării.Sînt recrutați tinerii care în perioada de la 1 ianuarie la 31 decembrie a anului, cînd se face recrutarea, împlinesc vîrsta de minimum 19 ani. Tinerii care cer să fie încorporați inainte de termen pot fi recrutați în anul în care împlinesc vîrsta de 18 ani.Elevii liceelor sau ai altor școli echivalente acestora sînt recrutați în ultimul an de studii; chiar dacă nu au împlinit vîrsta prevăzută la alineatul precedent.Tinerii care îndeplinea condițiile prevăzute la alineatele precedente, chiar dacă nu au primit ordine de chemare, sint obligați să se prezinte in fața comisiilor locale de recrutare- încorporare in perioada recrutării, sau cel mai tîrziu pînă în ultima lună a anului respectiv, la centrele militare județene, pentru a fi recrutați.Tinerii recrutați de comisiile locale de recrutare-încorporare se numesc recruți.Art. 37. — Recrutarea tinerilor ți încorporarea recruților se face de către comisiile locale de recrutare- încorporare, constituite pe lingă centrele militare, comisii ce pot funcționa atît în localitățile de reședință ale centrelor militare, cît și în alte localități. Pe lingă un centru militar pot funcționa una sau mai multe comisii locale de recrutare-încorporare.Fiecare comisie locală de recru- tare-incorporare se compune din :— președinte— un ofițer superior numit de către comandantul centrului militar ;— membri :— un delegat al comitetului executiv al consiliului popular local ;— un delegat al inspectoratului județean sau al municipiului București al Ministerului de Interne ;— un medic din localitatea în care funcționează comisia, desemnat de directorul direcției sanitare județene sau a municipiului București ;— secretar :— un ofițer sau subofițer din cadrul centrului militar.Din comisiile locale de recrutare- încorporare, în afară de medicul desemnat de directorul direcției sanitare județene sau a municipiului București, pot face■ parte și mediei militari desemnați de Ministerul Apărării Naționale.Hotărîrile comisiilor de recrutare- încorporare se comunică tinerilor și recruților.Art. 38. — Comisiile locale de recrutare-încorporare au următoarele atribuții :a) examinează medical tinerii la recrutare și recruții la încorporare, stabilind dacă sînt apți sau nu pentru serviciul militar, în conformitate cu prevederile baremului medical aplicabil în Ministerul Apărării Naționale ;b) repartizează la recrutare tineriipe arme, iar la încorporare recruții pe unități și formațiuni militare, pentru îndeplinirea serviciului militar ; ,c) acordă scutiri de serviciu militar recruților care sint unici susținători de familie, precum și amînări de la încorporare pentru motive de boală, greutăți familiale deosebite sau pentru studii, în condițiile prevăzute la art. 48 și 49 din prezenta lege.Art. 39. — Tinerii sau recruții pot face contestație împotriva hotărîri- lor comisiilor locale de recrutare- încorporare la comisia județeană, respectiv a municipiului București, de recrutare-încorporare, care se constituie din :— președinte : — comandantul centrului militar ;— membri :— delegatul comitetului executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București ;— delegatul inspectoratului județean sau al municipiului București, al Ministerului de Interne ;— medicul centrului militar, iar in lipsa acestuia un medic desemnat de directorul direcției sanitare județene sau a municipiului București, altul decît cel care a făcut parte din comisia de recrutare-incorporare.Contestația se depune la comisia județeană, respectiv a municipiului București, de recrutare-încorporare, în termen de cel mult 3 zile de la comunicarea hotărîrii care se atacă.Președintele comisiei fixează termen și ia măsuri de rezolvare a contestației in termen de maximum 5 zile de la data înregistrării.Hotărîrea comisiei județene este definitivă.Art. 40. — Pentru clarificarea situației medico-militare a recruților in perioada dintre recrutare și încorporare, precum și a rezerviștilor, se pot organiza, la nevoie, pe lingă centrele militare, la propunerea acestora, comisii de expertiză medico-militară, compuse din :— președinte : — comandantul centrului militar sau un ofițer superior numit de acesta ; .— membri : — medicul centrului militar ;— un medic desemnat de directorul direcției sanitare județene sau a municipiului București.Art. 41. — Examinarea medicală de specialitate la comisiile de recrutare- încorporare și la comisiile de expertiză medico-militară se efectuează în spitale sau policlinici de către medici specialiști sau medici primari, desemnați de către directorul direcției sanitare județene sau a municipiului București. Acești medici fac parte din comisiile de recrutare-încorporare sau, după caz. din comisiile de expertiză medico-militară.Art. 42. — Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București asigură comisiilor de recrutare-încorporare care funcționează in cuprinsul județului sau municipiului localuri corespunzătoare, iluminatul și încălzitul acestora, mobilier, materiale și personal pentru întreținerea localurilor și personal ajutător pentru întocmirea do

cumentelor de recrutare-încorporare. Cheltuielile ce se fac cu aceste activități se suportă de către comitetele executive ale consiliilor populare.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, prin direcțiile sanitare, asigură personalul medico-sanitar și auxiliar, precum și instrumentarul medical și medicamentele necesare efectuării examenului medical prevăzut la articolele 38 și 41. De asemenea, organizează tratamentul medical și asigură recruților asistență și tratament medical gratuit în spitale pentru acele boli care îi fac inapți temporar pentru serviciul militar. Recruții bolnavi sînt obligați să se prezinte pentru tratament medical la unitățile sanitare la care au fost repartizați.Art. 43. — Recrutarea și încorporarea cetățenilor români aflați în străinătate se efectuează în condițiile prezentei legi, în termen de cel mult 6 luni de la înapoierea lor în țară.Art. 44. — în vederea îndeplinirii serviciului militar în termen, centrele militare efectuează în fiecare an încorporarea recruților.Prin încorporare se înțelege prezentarea recruților la centrele militare, examinarea medicală, repartizarea și trimiterea acestora la unități și formațiuni militare, pentru îndeplinirea serviciului militar.Art. 45. — Sint încorporați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen cetățenii români care in perioada de la 1 ianuarie — 31 decembrie a anului încorporării împlinesc vîrsta de 20 ani.Pot fi incorporați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen, la cererea acestora, și cetățenii care au împlinit vîrsta de 18 ani.Limita maximă de vîrstă pînă la care cetățenii români pot fi chemați să îndeplinească serviciul militar în termen este de 26 ani. Cei chemați pînă la împlinirea acestei vîrste vor fi încorporați și îndeplinesc serviciul militar în termen cu durata prevăzută la articolul 31 alineatul 1.Absolvenții liceelor sau ai școlilor echivalente acestora sînt chemați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen în cursul anului jn care au absolvit liceul, chiar dacă au vîrsta mai mică de 20 ani, însă nu • înainte de perioada în care se ține in anul respectiv examenul de admitere în instituțiile de învățămînt superior și în școlile de specializare postli- ceală.Absolvenții liceelor de cultură generală care pentru a se putea înscrie la concursul de admitere în învăță- mintul superior tehnic și agronomic trebuie să efectueze stagiul de un an în producție vor fi chemați pentru îndeplinirea serviciului militar jn termen numai după efectuarea acestui stagiu dacă nu au reușit la examenul de admitere în îrrvățămîntul superior. Cei care nu vor efectua stagiul în producție vor fi încorporați.Art. 46. — Pentru a fi încorporați, recruții sînt obligați să se prezinte la data, ora și locul prevăzute în ordinele de chemare.De asemenea, sînt obligați să se prezinte la încorporare și tinerii care din diferite motive nu au fost recrutați, dar fac parte din contingentul respectiv. Aceștia se vor prezenta la centrele militare pe a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința pînă cel mai tîrziu la sfirșitul lunii în care împlinesc vîrsta de 20 ani.Prin contingent se înțelege totalitatea cetățenilor români născuți intre 1 ianuarie și 31 decembrie ale aceluiași an. Contingentul este indicat de anul nașterii.Ordinul de chemare la recrutare sau încorporare, precum și pentru clarificarea situației militare a recruților se înmînează în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală referitoare la modul de comunicare a actelor procedurale.In cazul în care la domiciliu nu este găsit cel chemat și nici persoanele care locuiesc cu acesta, ordinul de chemare se predă organului miliției care are obligația să ia măsuri deindată pentru a găsi persoana chemată și să-i înmineze ordinul de chemare.Art. 47. — Cetățenii supuși încorporării care se găsesc arestați preventiv sau sînt trimiși în judecată prin rechizitoriu nu vor fi încorporați pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii prin care s-a soluționat cauza penală.Art. 48. — Recruții care sint unicii susținători de familie și contribuie efectiv la întreținerea acesteia sint scutiți de serviciul militar dacă :a) soția recrutului este bolnavă încadrată in gradul I sau II de invaliditate ;b) recrutul are 1 sau mai mulți copii minori, iar soția acestuia este decedată ;c) tatăl recrutului este în vîrstă de cel puțin 62 ani și mama 57 ani ;d) ambii părinți sînt invalizi de gradul I sau II, indiferent de vîrstă ;e) părintele supraviețuitor îndeplinește una din condițiile de mai sus ;f) părintele despărțit legal sau în fapt, aflat în întreținerea recrutului, îndeplinește una din condițiile prevăzute la literele c sau d Și dacă despărțirea a avut loc cu cel puțin 2 ani inainte de recrutare.De asemenea, sînt scutiți de serviciul militar și recruții care sint unicii susținători ai surorilor și fraților minori ori invalizi de gradul I sau II, dacă contribuie efectiv la întreținerea lor.Recruții înfiați beneficiază de prevederile alineatelor c—f din prezentul articol, dacă înfierea a avut loc cu cel puțin 2 ani înainte de recrutare.Se consideră unic susținător al părinților ori al surorilor sau fraților mineri recrutul care :a) nu mai are alte surori sau frați majori apți de muncă ;b) mai are alte surori sau frați majori, dar aceștia nu pot contribui la întreținerea părinților deoarece :— sînt elevi sau studenți la cursurile de zi»;— îndeplinesc serviciul militar în termen sau cu termen redus ;— sînt elevi în școlile militare de ofițeri, maiștri militari, subofițeri activi sau de rezervă ;— sînt invalizi de gradul I sau II.Prin contribuție efectivă se înțelege participarea permanentă a recrutului la întreținerea părinților, surorilor și fraților minori cu o parte însemnată din veniturile lui, precum și la îngrijirea acestora în cazul cînd prezența recrutului este absolut necesară.

Art. 49. — Amînarea de la Incorporare se acordă :a) recruților găsiți la încorporare bolnavi de una din bolile prevăzute în baremul medical aprobat de Ministerul Apărării Naționale ;b) elevilor liceelor sau ai școlilor echivalente acestora și ai școlilor de specializare postliceală de la cursurile de zi, precum și elevilor de la cursurile serale ale liceelor industriale, pînă la absolvirea școlii ;c) celor care au greutăți familiale deosebite și care se încadrează in următoarele situații :— ambii părinți sînt bolnavi clasați în gradul III de invaliditate :— părinții au cel puțin 2 copii minori, iar copilul cel mai mare este încorporat;— părinții îndeplinesc condițiile de vîrstă pentru ca fiul să fie scutit de serviciul militar, dar mai au un fiu sau fiică majori încadrați în gradul 111 de invaliditate, care au cel puțin 2 copii minori și nu pot contribui la întreținerea părinților ;— unul din părinți este decedat, iar cel în viață are vîrsta de peste 40 de ani și întreține cel puțin 2 copii minori ;— recrutul nu are părinți, a fost crescut de bunici sau alte persoane de la vîrsta de 1—14 ani, nu a fost înfiat, locuiește cu cei care l-au crescut, aceștia sînt bolnavi și se încadrează în gradul I sau II de invaliditate ori au vîrsta prevăzută în art. 48 litera c ;— recrutul este căsătorit, are cel puțin 2 copii sub vîrsta de 7 ani.Pentru cazurile prevăzute la alineatele 1, 2, 4 și 5 ale literei c, venitul mediu lunar al celor ce au nevoie de întreținere să nu fie mai mare decît cuantumul minim stabilit la pensia integrală pentru limită de vîrstă sau pensia de serviciu pentru o vechime de 25 ani, prevăzut în dispozițiile legale, exclusiv indemnizația pentru copii.Pierd dreptul de amînare de la Incorporare și sînt încorporați în condițiile stabilite de prezenta lege :— elevii exmatriculați pe termen nelimitat sau pe o durată mai mare de un an ;— elevii care întrerup studiile cu aprobarea organelor competente pe o perioadă mai mare de 2 ani ;— elevii care repetă anul de studii sau clasa mai mult de 1 an, din lipsă de interes la învățătură sau abateri grave.Art. 50. — în cazul cînd încetează cauzele de scutire sau de amînare prevăzute de articolele 48 și 49 din prezenta lege, recruții pot fi chemați pentru a îndeplini serviciul militar dacă nu au împlinit vîrsta de 26 ani.
Secțiunea IV 

SERVICIUL MILITAR CU TERMEN 
REDUSArt. 51. — Absolvenții de liceu, reușiți la examenul de admitere în instituțiile de învățămînt superior, îndeplinesc serviciul militar cu termen redus, beneficiind de drepturile prevăzute pentru elevii școlilor militare, incorporarea lor se va face la 1 octombrie al fiecărui an.în timpul duratei de 9 luni de instrucție li se vor putea acorda grade de fruntaș, caporal sau sergent, in raport de nivelul însușirii cunoștințelor militare.Art. 52. — Militarii prevăzuți la articolul precedent care pe timpul îndeplinirii serviciului militar manifestă lipsă de interes sau comit abateri disciplinare grave, se trimit să îndeplinească serviciul militar în termen cu durata prevăzută la art. 31 alineatul 1 din prezenta lege, fără a li se lua în considerare timpul e- fectuat în condițiile prevăzute în articolul 51 din prezenta lege.Militarii prevăzuți la alineatul precedent, precum și cel care pe timpul îndeplinirii serviciului militar obțin rezultate nesatisfăcătoare la pregătirea militară, au o comportare neregulamentară, ori dau dovadă de neglijență față de ținuta militară, vor fi comunicați instituțiilor de învățămînt unde au fost admiși. Pe baza notărilor comandanților de unități militare, conducerile instituțiilor de învățămînt superior vor hotărî dacă cei în cauză pot frecventa cursurile, sau este cazul să li se a- plice alte sancțiuni disciplinare.Ari. 53. — După îndeplinirea duratei de 9 luni, cei prevăzuți la art. 51 sînt trecuți în rezervă cu gradele militare acordate pe timpul satisfacerii serviciului militar.Art. 54. — Pe timpul cît urmează cursurile de învățămînt superior, studenții continuă instruirea militară în cadrul gărzilor patriotice constituite în instituțiile de învățămînt pe care le frecventează.Art. 55. — După absolvirea instituțiilor de învățămînt superior, cei care au îndeplinit serviciul militar în condițiile prevăzute la art. 51 din prezenta lege, vor executa o convocare metodică cu durata de 2 săptă- mini, pentru verificarea cunoștințelor în vederea acordării gradului de ofițer sau subofițer de rezervă, în condițiile stabilite prin Statutul corpului ofițerilor și Statutul corpului subofițerilor.Cei care nu reușesc la examen, rămîn cu gradul militar avut la data trecerii în rezervă.Pe timpul convocării de 2 săptă- mîni, cei în cauză beneficiază de drepturile prevăzute pentru elevii școlilor militare.

Secțiunea V

SERVICIUL MILITAR IN ȘCOLILE 
MILITARE ȘI INSTITUȚIILE 
MILITARE DE ÎNVĂȚĂMÎNT 

SUPERIORArt. 56. — Absolvenții liceelor militare, după ce au reușit la examenul de bacalaureat și la examenul de admitere în școlile militare, sînt considerați încorporați la școlile militare la care au fost repartizați de către Ministerul Apărării Naționale.Cei care nu au reușit la examenul de bacalaureat sau la examenul de admitere în școlile militare de ofițeri ori nu s-au prezentat pentru susținerea acestui ultim examen sînt încorporați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen la unitățile militare.Absolvenții liceelor militare care comit abateri incompatibile cu calitatea de ofițer sint incorporați pentru Îndeplinirea serviciului militar în termen la unitățile militare.Art. 57. — Condițiile de admitere în instituțiile militare de învățămînt se stabilesc de către Ministerul Apă

rării Naționale, în măsura în care nu sint prevăzute prin alte acte normative.La concursul de admitere se pot prezenta tinerii care au împlinit cel puțin 18 ani. 'Cei admiși sint considerați încorporați.Pe timpul examenelor de admitere în instituțiile militare de învățămint, Ministerul Apărării Naționale asigură gratuit candidaților cazare, hrană, asistență medicală și medicamente in condițiile stabilite pentru elevii acelor instituții militare. De asemenea, le asigură gratuit documente militare de transport de la domiciliu la locul unde se țin examenele și înapoi, iar celor reușiți, de la domiciliu la instituția militară de învățămînt.Art. 58. — Candidații admiși în liceele militare, școlile militare de ofițeri, de maiștri militari și subofițeri, în Academia militară, precum și în instituții civile de învățămînt superior, pentru care cheltuielile de întreținere se suportă de Ministerul Apărării Naționale ori Ministerul de Interne, vor încheia angajamente scrise în condițiile stabilite de lege.Art. 59. — Elevii școlilor militare de ofițeri, de maiștri militari și subofițeri activi și elevii instituțiilor militare de învățămînt superior care sint eliminați pentru lipsă de interes la studii sau abateri disciplinare grave sînt trimiși să îndeplinească serviciul militar în termen la unități militare, fără a li se lua în considerare timpul petrecut în instituția militară de învățămînt. în cazul că au îndeplinit serviciul militar înainte de intrarea în instituțiile militare de învățămînt, sînt trecuți în rezervă cu gradul avut la intrarea în aceste instituții.Elevii din școlile militare de ofițeri, de maiștri militari și subofițeri activi sau din instituțiile militare de învățămînt superior, care nu mai pot continua cursurile din cauză de boală sau pentru alte motive decît cele prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol, dar sînt apți pentru serviciul militar combatant sau necombatant sînt trimiși la unități militare, pentru continuarea serviciului militar in termen sau sînt trecuți în rezervă, acordîndu-li-se grade potrivit prevederilor statutelor corpului ofițerilor, corpului maiștrilor militari și corpului subofițerilor, precum și instrucțiunilor ministrului apărării naționale emise în baza art. 102 din prezenta lege.Art. 60. — Studenților instituțiilor de învățămînt superior stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, care au executat pregătirea militară pe timpul studiilor și au efectuat convocări sau au urmat cursuri in unități sau instituții militare de învățămînt timp de 2 luni, li se acordă grade de ofițer în rezervă, dacă promovează examenul de absolvire a acestor forme de pregătire, în condițiile stabilite de Statutul corpului ofițerilor.
Secțiunea VI

SERVICIUL MILITAR IN CADRELE 
PERMANENTE ALE FORȚELOR 

ARMATE ALE REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIAArt. 61. — Cadrele permanente ale forțelor armate se compun din : subofițeri, maiștri militari și ofițeri, în activitate.Art. 62. — Limita de vîrstă în grad, pînă la care cadrele permanente ale forțelor armate pot fi menținute in activitate, este următoarea :

GRADE Limita de virstăClasaI Clasa aII-a Clasa aIlI-aa) Subofițerii în rezervă :— sergenții-majori și plutonierii 40 ani 45 ani 55 ani— plutonierii-majori și plutonierii-adjutanți 45 ani 50 ani 60 anib) Maiștrii militari în rezervă :— maiștrii militari clasa a IV-a și maiștrii militari clasa a IlI-a 45 ani 50 ani 60 ani— maiștrii militari clasa a II-a și maiștrii militari clasa I 50 ani 55 ani 60 ani— maiștrii militari principali 55 ani 60 anic) Ofițerii în rezervă :— sublocotenenții, locotenenții și locotenenții-majori 35 ani 45 ani 55 ani— căpitanii și căpitanii-loco- tenenți 40 ani 50 ani 55 ani— maiorii și căpitanii de rangul III 45 ani 50 ani 55 ani— locotenenți-coloneii și căpitanii de rangul II 50 ani 55 ani 60 ani— coloneii și căpitanii de rangul I __ __ 60 ani— Generalii-maiori, contraamiralii, generalii-locote- nenți, viceamiralii — — 60 aniOfițerii în rezervă medici și cei cu specialități militare de ingineri și subingineri care au grade de la sublocotenent la maior, respectiv căpitan de rangul III inclusiv, rămîn în rezerva forțelor armate și după depășirea limitei de vîrstă prevăzută pentru gradul respectiv în clasa a IlI-a, pînă la vîrsta de 60 ani.Pentru gradele de general-colonel, amiral, general de armată și mareșal în rezervă nu sînt limite de vîrstă.Art. 68. — Pentru menținerea și perfecționarea nivelului de pregătire militară, subofițerii, maiștrii militari și ofițerii în rezervă pot fi chemați la concentrare la datele și pe durata stabilite prin ordinul ministrului apărării naționale, astfel :a) subofițerii, maiștrii militari și ofițerii in rezervă, pe timpul cît se găsesc în clasa I, în fiecare an pe o durată pînă la 3 luni ;b) subofițerii, maiștrii militari și ofițerii în rezervă, pe timpul cît se găsesc în clasa a II-a, la. 2 concentrări cu o durată de cel mult 3 luni fiecare ;c) subofițerii, maiștrii militari și ofițerii în rezervă, pe timpul cît se găsesc în clasa a IlI-a. la o singură concentrare cu o durată de 2 luni.De asemenea, subofițerii, maiștrii militari și ofițerii în rezervă pot fi chemați pentru instruirea periodică, fără scoaterea din producție, pe baza ordinului ministrului apărării naționale. Instruirea periodică se execută în 56 de ore repartizate în decursul a 4 luni și jumătate.Pot fi chemați la instruirea periodică subofițerii, maiștrii militari și ofițerii în rezervă, după cum urmează :a) în fiecare an, pe timpul cît se găsesc în clasa I ;b) de două ori, pe timpul cît se găsesc în clasa a II-a ;c) o singură dată, pe timpul cît se găsesc în clasa a IlI-a.Art. 69. — Durata concentrărilor poate fi prelungită în caz de nevoie, astfel ;a) prin ordinul ministrului apărării naționale, cu 2 luni ;b) prin hotărire a Consiliului de Miniștri, peste termenul prevăzut mai sus.Art. 70. — După declararea mobilizării, chemarea pentru mobilizare sau chemările ulterioare în timp de

a) Subofițerii >— sergenții-majori . . , 45 ani ;— plutonierii ..... 50 ani ;— plutonierii-majori . , 55 ani ;— plutonierii-adjutanți . . 60 ani ;b) Maiștrii militari s— maiștrii militari clasa a IV-a, maiștrii militariclasa a IlI-a și maiștrii militari clasa a II-a . 50 ani— maiștrii— maiștrii militari militari clasa I prin- 55 anicipali • • • • • e. • 60 anic) Ofițerii J— sublocotenenții . ; ; ; 30 ani— locotenenții...................... 35 ani— locotenenții-majori . . 40 ani— căpitanii și căpitanii-locotenenți...................... 45 ani— maiorii și căpitanii derangul III...................... 50 ani— locotenenți-coloneii șicăpitanii de rangul II . 55 ani— coloneii, căpitanii de rangul I, generalii-ma- iori, contraamiralii, ge- neralii-locotenenți, viceamiralii...........................60 ani.Pentru gradele de general-colonel, amiral, general de armată și mareșal nu sînt limite de vîrstă.Subofițerii, maiștrii militari și ofițerii necesari forțelor armate pot fi menținuți în activitate peste limitele de vîrstă în grad prevăzute la literele a, b și c.Menținerea în activitate a cadrelor permanente peste limitele de vîrstă în grad prevăzute la literele a, b și c se hotărăște de către ministrul apărării naționale.Art. 63. — Normele referitoare la : proveniența cadrelor permanente și a celor în rezervă, acordarea gradelor, numirea lor în funcție, stabilirea duratei de stagiu în grad, durata concediului de odihnă, trecerea în rezervă și în retragere, retrogradarea și degradarea militară, precum și alte norme în legătură cu situația lor militară, se stabilesc prin Statutul corpului subofițerilor, Statutul corpului maiștrilor militari și Statutul corpului ofițerilor, aprobate prin decret al Consiliului de Stat.
Secțiunea VII 

REZERVIȘTII FORȚELOR 
ARMATE ȘI SERVICIUL MILITAR 
PE TIMPUL CONCENTRĂRILOR 

ȘI MOBILIZĂRILORArt. 64. — Soldații și gradații se iau și se țin în evidența rezervei forțelor armate de la trecerea lor în rezervă și pînă la împlinirea vîrstei de 50 ani.Art. 65. — După vîrstă, soldații și gradații în rezervă se împart în 3 clase :a) clasa I, pînă la 35 ani inclusiv ;b) clasa a II-a, de la 36 ani pînă la 45 ani inclusiv ;c) clasa a IlI-a, de la 46 ani pînă la împlinirea vîrstei de 50 ani.Art. 66. — Pentru menținerea și perfecționarea nivelului de pregătire militară, soldații și gradații în rezervă pot fi chemați la concentrare, la datele și pe durata stabilite prin ordinul ministrului apărării naționale, astfel :— pe timpul cît se găsesc în clasa I și a II-a ori de cite ori este nevoie, fără ca durata fiecărei concentrări să depășească 3 luni ;— pe timpul cît se găsesc în clasa a IlI-a, la o singură concentrare, cu durata de cel mult 3 luni.Ari. 67. — Subofițerii, maiștrii militari și ofițerii in rezervă se împart după vîrstă în 3 clase,'astfel : 

război se fac potrivit ordinului ministrului apărării naționale.Ordinul de chemare la concentrare sau mobilizare se înmînează in condițiile stabilite de articolul 46 din prezenta lege.Art. 71. — La declararea mobilizării, toți militarii din forțele armate, precum și rezerviștii concentrați se consideră mobilizați și rămîn in continuare în marile unități, unitățile și formațiunile militare, pînă la primirea de noi dispoziții.Art. 72. — Pentru satisfacerea nevoilor economiei naționale în timp de război, pot fi mobilizați la locul de muncă, în condițiile stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, cetățenii care lucrează în ramurile importante ale' economiei naționale și în administrația de stat.
Secțiunea VIII

OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE 
RECRUȚILOR, MILITARILOR 

ȘI REZERVIȘTILORArt. 73. — Persoanele supuse obligațiilor militare au următoarele îndatoriri :a) să lupte pentru apărarea independenței și suveranității patriei, pentru cauza socialismului și a păcii, neprecupețindu-și sîngele și viața ;b) in orice împrejurare să îndeplinească cu devotament și demnitate datoria de credință față de patrie și popor, luptînd cu hotărire și fermitate pentru prevenirea, descoperirea și curmarea oricăror acțiuni îndreptate împotriva intereselor statului și poporului muncitor ;c) să respecte întocmai legile țării și jurămîntul militar, să cunoască temeinic și să îndeplinească în mod conștiincios cerințele regulamentelor militare, ordinele comandanților și șefilor ;d) să prețuiască onoarea și gloria de luptă a Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, precum și demnitatea gradului militar pe care-1 poartă ;e) să suporte cu tărie toate greutățile și privațiunile serviciului militar, să manifeste inițiativă, curaj și dirzenie în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin ;f) să cunoască și să păstreze cu grijă armamentul și tehnica de luptă ce li s-au încredințat, precum și cele

lalte bunuri ale armatei și poporului ;g) să fie cinstiți, drepți, sinceri și disciplinați, să-și ridice continuu nivelul conștiinței socialiste, pentru a oontribui la dezvoltarea și întărirea patriei ;h) să păstreze cu strictețe secretul de stat și de serviciu ;i) să participe cu conștiinciozitate la toa»e ședințele și convocările de pregătire militară. în formele stabilite de organele competente, în vederea ridicării continue a nivelului de cunoștințe militare și a formării deprinderilor privind mînuirea armamentului și tehnicii de luptă ;j) să păstreze cu grijă și în cele mai bune condiții documentele de evidență militară aflate asupra lor ;k) să se prezinte la organele de evidență militară în termen de 5 zile de la data trecerii lor în rezervă, pentru a fi luați în evidență ;l) să răspundă cu promptitudine la chemările tuturor organelor de evidență militară, prezentîndu-se la locul și data stabilite de acestea.Art. 74. — Tinerii chemați la recrutare, recruții și rezerviștii sint obligați :a) să se prezinte la locul, data și ora prevăzute în ordinele de chemare emise de centrele militare ;b) să se prezinte la organul de evidență militară pentru :— scoaterea din evidență înainte de plecarea la noul domiciliu ;— luarea în evidență, în termen de 5 zile de la data sosirii la noul domiciliu, dar nu mai tîrziu de 10 zile de la data scoaterii din evidență ;— anunțarea schimbării domiciliului în raza teritorială a aceluiași organ de evidență militară ;— viza livretului militar sau anunțarea pierderii ori deteriorării acestuia, respectiv a adeverinței de recrutare ;c) să anunțe, prin prezentarea personală sau in scris, la centrul militar :— cu 10 zile înaintea plecării, ab- sentarea de la domiciliu pe o durată mai mare de 45 zile ;— în termen de 5 zile, schimbările survenite în situația lor cu privire la locul de muncă, studii sau calificare, starea sănătății și schimbarea numelui.Obligațiile prevăzute de prezentul articol revin recruților și în cazul schimbării reședinței pe o durată mai mare de 45 zile.Recruții și rezerviștii din localitățile în care sînt centre militare se prezintă la acestea, iar cei din alte localități se prezintă la organele locale ale miliției.Art. 75. — Neprezentarea la recrutare, încorporare sau concentrare Ia data fixată prin ordinul de chemare poate fi motivată :a) cînd tînărul, recrutul sau rezer- vistul este bolnav și nu se poate deplasa ;b) în cazul decesului unui membru al familiei tinărului, recrutului sau rezervistului, ori al unui părinte, frate sau soră ;c) în cazuri de forță majoră.în situația prevăzută la litera a, cei în cauză sînt obligați să facă dovada cu certificatul medical eliberat de organele sanitare competente.Pentru cazurile prevăzute la literele b și c, cei în cauză sînt obligați să prezinte la centrul militar dovezi eliberate de comitetul executiv al consiliului popular local sau de alte organe competente, din care să rezulte cauza neprezentării la data stabilită.Cei chemați la recrutare, încorporare. sau concentrare ori, după caz, membrii familiilor lor, precum și organizațiile socialiste unde lucrează aceștia au obligația de a anunța de- îndată centrelor militare motivele neprezentării la locul, data și ora prevăzute în ordinele de chemare, urmînd ca, în termen de 3 zile, să prezinte actele justificative.Art. 76. — Recruții chemați la centrele militare în vederea încorporării, dar care nu au fost încorporați, precum și cei lăsați la vatră ori trecuți în rezervă sînt obligați să se prezinte la locurile de muncă în termen de 5 zile de la data la care li s-a comunicat că nu au fost încorporați, respectiv în termen de 15 zile de Ia data lăsării lor la vatră ori a trecerii în rezervă.în cazul nerespectării, cu vinovăție, a obligațiilor prevăzute la alineatul precedent, contractele de muncă ale celor în cauză pot fi desfăcute disciplinar, în temeiul art. 13 litera e din Legea nr. 1/1970, privind organizarea și disciplina muncii in unitățile socialiste de stat.Unitățile militare sînt obligate să comunice în timp util, în scris, organizațiilor socialiste interesate recruții care au fost chemați la încorporare, dar nu au fost încorporați, data la care salariații admiși în școlile militare sau în instituțiile militare de învățămînt superior trebuie să se prezinte la acestea, precum și data lăsării la vatră a militarilor care la încorporare aveau calitatea de salariați. Data trecerii în rezervă pentru cei care au îndeplinit serviciul militar este cea consemnată în livretul militar.Art. 77. — Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii instituțiilor militare de învățămînt și rezerviștii au dreptul, pe timpul îndeplinirii serviciului militar, la hrană, echipament, întreținere, cazare, asistență medicală, medicamente și soldă. în condițiile stabilite de dispozițiile legale. De asemenea, au dreptul la documente militare de transport la chemarea pentru îndeplinirea serviciului militar, la trecerea în rezervă, la lăsarea la vatră, la desconcentrare sau demobilizare, în caz de concedii, permisii, internări și ieșiri din spitale, precum și dreptul la pensie în caz de accidente sau boli ce au provocat invaliditate, survenite în timpul îndeplinirii obligațiilor militare, în condițiile prevăzute de legislația pensiilor.Drepturile studenților care execută pregătirea militară pe timpul studiilor și care efectuează convocări sau urmează cursuri în unități ori instituții militare de învățămînt tițnp de 2 luni se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 78. — Militarii în termen, militarii cu termen redus și elevii instituțiilor militare de învățămînt au dreptul să primească ajutoare, în caz de deces al soției, copiilor sau al unui alt membru de familie aflat în întreținerea acestora înainte de încorporare, în cuantumul stabilit prin dispozițiile legale pentru salariații din organizațiile socialiste de stat.Ajutoarele prevăzute la alineatul precedent se plătesc de organizațiile socialiste pentru cei care înainte de încorporare aveau calitatea de salariat, ori de comitetele executive ale consiliilor populare locale, pentru cei care nu au avut această calitate.In caz de deces al militarilor în termen, al militarilor cu termen redus și al elevilor instituțiilor militare de învățămînt, ajutorul de deces se acordă în cuantumul și condițiile stabilite pentru salariați și se plătește de Ministerul Apărării Naționale.Militarii prevăzuți la aliniatul 1 din prezentul articol, precum și soldații și gradații în rezervă concentrați sau mobilizați au dreptul la 

expedierea gratuită, în contul Ministerului Apărării Naționale, a scrisorilor trimise prin unitățile militare.Art. 79. — Cadrele permanente ale forțelor armate beneficiază de soldă, echipament, concedii de odihnă, asistență medicală și medicamente, pensie, documente militare de transport, precum și de orice alte drepturi, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale.Membrii de fațnilie ai cadrelor pernf mente beneficiază prin Minis- teru. Apărării Naționale de asistență medicală, documente militare de transport în cazul mutării cadrelor dintr-o garnizoană în alta, pensie de urmaș, ajutor sau despăgubiri în cazul decesului militarului, precum și de alte drepturi, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale.Art. 80. — Recruții chemați pentru îndeplinirea serviciului militar au următoarele drepturi :a) să primească de la organizațiile socialiste la care sînt salariați toate drepturile la zi, inclusiv compensația în bani a concediului de odihnă neefectuat ;b) să primească de la Ministerul Apărării Naționale documente de transport și hrană pe timpul transportului de la centrele militare la unități, precum și în alte situații cu aprobarea ministrului apărării naționale. De aceste drepturi beneficiază și tinerii chemați la recrutare, precum și rezerviștii chemați la concentrare sau mobilizare.Art. 81. — Contractele de muncă ale salariaților chemați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen, cu termen redus sau ca elevî în școlile militare de ofițeri de rezervă se mențin în condițiile prevăzute de lege.Contractele de muncă ale celor prevăzuți în alineatul precedent nu pot fi desfăcute decît ca urmare a desființării unității sau restrîngerii activității acesteia. In aceste situații, unitatea sau organul ierarhic superior, după caz, sînt obligate să asigure plasarea celor în cauză în aceleași munci sau în munci echivalente, la alte unități din aceeași localitate, potrivit pregătirii și capacității lor profesionale, comunicînd aceasta și unității militare la care angajatul a fost încorporat.Contractele de muncă ale salariaților care au fost admiși în școlile militare sau în instituțiile militare de învățămînt superior se desfac pe data prezentării la aceste școli și instituții, prevăzută în comunicarea făcută potrivit prevederilor art. 76 alin. 3 din prezenta lege.Posturile în care sînt încadrate persoanele prevăzute la alin. 1 pot fi ocupate, pe timpul cît acestea îndeplinesc serviciul militar, numai pe baza unor contracte de muncă pe durată determinată.La stabilirea numărului mediu scriptic de salariați se va lua în considerare numai numărul salariaților încadrați temporar pe posturile celor chemați pentru îndeplinirea serviciului militar.Compensația în bani pentru concediul de odihnă neefectuat, plătită recruților chemați la încorporare se reține din salariul acestora, în trei rate lunare, în cazul în care nu au fost încorporați, au fost lăsați Ia vatră ori au fost trecuți în rezervă, dacă s-au reîntors în unități pînă la 1 decembrie al anului calendaristic în care au fost chemați la încorporare. Celor aflați în această situație, unitatea este obligată să le acorde în natură concediul de odihnă rămas astfel neefectuat.Art. 82. — Pe toată durata concentrării, rezerviștii primesc ia) soldații și gradații :— solda prevăzută de dispozițiile legale, de la unitățile militare la care sînt concentrați ;— o indemnizație lunară egală cu jumătate din salariul lor mediu, luîndu-se ca bază salariul calculat pe ultimele 3 luni, de la organizațiile socialiste la care au lucrat.Membrii cooperativelor meșteșugărești și membrii colegiilor de avocați primesc toate drepturile bănești prevăzute pentru militarii în termen de la unitățile militare la care sînt concentrați, iar de la cooperativele sau colegiile ai căror membri sînt, primesc lunar jumătate din cîștigul lor mediu, luîndu-se ca bază cîștigul realizat pe ultimele 3 luni.Membrii cooperativelor agricole de producție primesc toate drepturile bănești prevăzute pentru militarii în termen de la unitățile militare la care sînt concentrați, iar de la cooperativele ai căror membri sînt, un ajutor lunar egal cu jumătate din cîștigul mediu realizat pe ultimele 12 luni din munca în cooperativă.b) subofițerii, maiștrii militari și ofițerii :— solde și alte drepturi bănești stabilite potrivit dispozițiilor legale, ca și pentru cadrele militare permanente, de la unitățile militare la care sînt concentrați.Organizațiile socialiste sînt obligate ca pe timpul concentrării soldaților, gradaților, subofițerilor, maiștrilor militari și ofițerilor în rezervă să le păstreze locul și funcția avută la data concentrării.în cazul incapacității temporare de muncă intervenită pe timpul concentrării, care se prelungește și după data desconcentrării, rezerviștii primesc, în condițiile legii, de la organizațiile socialiste ai căror salariați sînt, ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat, de la data desconcentrării. De acest drept beneficiază și membrii cooperativelor meșteșugărești, ai cooperativelor agricole de producție și ai colegiilor de avocați, prin sistemele proprii de asigurări, în condițiile reglementărilor în vigoare.Art. 83. — Tinerii chemați la recrutare, recruții și rezerviștii care au calitatea de salariați și sînt chemați de către centrele militare pentru a da relații în legătură cu evidența militară au dreptul la concediu de maximum 3 zile, cu plata corespunzătoare a salariului calculat în ranort cu salariul mediu realizat pe ultimele 3 luni. în mod corespunzător, de acest drept beneficiază și membrii cooperativelor meșteșugărești sau ai colegiilor de avocați, care primesc o indemnizație calculată pe baza cîștigului mediu realizat pe ultimele 3 luni, precum și membrii cooperativelor agricole de producție, care primesc o indemnizație calculată în raport cu ciștigul mediu realizat în ultimele 12 luni din munca în cooperativă.Art. 84. — Pe lingă drepturile prevăzute la acest capitol, militarii și rezerviștii beneficiază și de alte drepturi prevăzute în dispozițiile legale.
Secțiunea IX

EVIDENȚA MILITARĂ 
A RECRUȚILOR 

ȘI REZERVIȘTILORArt. 85 — Conducerea, îndrumarea și controlul activității de evidență militară, pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România, se execută de către Ministerul Apărării Naționale.Evidența militară a recruților se ține după domiciliul sau reședința acestora, iar a rezerviștilor numai după domiciliu.
(Continuare in pag. a Vl-a)
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LEGEA
privind organizarea apărării naționale 

a Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. a V-a)Prin organe de evidență militară se înțeleg centrele militare și organele miliției.Centrele militare funcționează în localitățile reședință de județ, in municipiul București și sectoarele acestuia și în alte municipii stabilite de Ministerul Apărării Naționale.Art. 86. — Evidența militară a cetățenilor Republicii Socialiste România, care se găsesc în străinătate pe o durată mai mare de 45 zile, se ține de misiunile diDloanatice sau de oficiile consulare ale Republicii Socialiste România din țările respective, acolo unde nu sînt misiuni diplomatice.Art. 87. — Centrele militare țin evidența nominală și numerică a tuturor recruților și rezerviștilor care au domiciliul, precum și a recruților care au reședința pe teritoriul lor.Efectuează mutațiile de luare sau scoatere din evidență ' in adeverințele de recrutare sau în livretele militare ale recruților și rezerviștilor care au domiciliul în localitatea de reședință, precum și pentru recruții care schimbă reședința în această localitate.Art. 88. — Centrele militare au dreptul să cheme recruții și rezerviștii pentru precizarea unor date în legătură cu situația lor militară. Recruții pot fi chemați de cel mult 3 ori pe an, iar rezerviștii de cel mult 2 ori pe an.Documentul de evidență militară aflat asupra recruților este adeverința de recrutare, iar pentru rezerviști livretul militar, care se eliberează gratuit. Livretul militar se vizează periodic, la datele ce se vor anunța, de către centrul militar în a cărui evidență se află titularul. Pierderea livretului. militar se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Art. 89. — Centrele militare verifică și îndrumă activitatea organizațiilor socialiste privind ținerea evidenței militare a recruților și rezerviștilor.De asemenea, sprijină și îndrumă organele miliției în ceea ce privește ținerea evidenței militare a recruților și rezerviștilor.Art. 90. — Comitetele executive ale consiliilor populare comunale au următoarele obligații privind evidența militară a tinerilor, recruților și rezerviștilor care au domiciliul, precum și a tinerilor și recruților care au reședința pe teritoriul comunelor :a) să recenzeze anual tinerii care urmează să fie recrutați ; să întocmească tabele nominale cu aceștia și să le trimită, la cerere, centrelorb) să lnmîneze tinerilor ordinele de chemare la recrutare. Aceștia vor fi însoțiți și prezentați comisiilor de recrutare-încorporare de către președinții sau secretarii comitete- lor executive ;c) să înmîneze recruților ordinele de chemare la încorporare sau pentru clarificarea situației militare și să organizeze trimiterea acestora la data, ora și locul prevăzute în ordinele de chemare ;d) să asigure înmînarea ordinelor de chemare la concentrare sau mobilizare rezerviștilor și să organizeze trimiterea acestora la data, ora și locul prevăzute în ordinele de chemare. Această ultimă obligație revine și comitetelor executive ale consiliilor populare ale municipiilor și orașelor în care nu funcționează centre militare.Cazurile de deces ale recruților și rezerviștilor se comunică centrelor militare de către comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești, municipale sau ale sectoarelor municipiului București.Art. 91. — Organele miliției din municipii, orașe și comune au următoarele obligații privind evidența militară a recruților și rezerviștilor care au domiciliul, ori a recruților care au reședința in localitățile respective :a) să țină, în comune, evidența nominală a cetățenilor supuși obligațiilor militare ;b) să efectueze în documentele de evidență militară ale recruților și rezerviștilor, in municipiile, orașele și comunele unde nu funcționează centrele militare, mutația de luare sau scoatere din evidență, să inmi- neze rezerviștilor ordinele de chemare la concentrare sau mobilizare și să-i trimită la data, ora și locul prevăzute în ordinul de chemare ,c) să întocmească anual, în municipii și orașe, tabele nominale cu tinerii care au domiciliul sau reședința in localitățile respective și care urmează să fie recrutați și să le predea centrelor militare, la cererea acestora ;d) să efectueze în buletinele de identitate ale cetățenilor supuși obligațiilor militare, in localitățile unde sint centre militare, mențiunea de schimbare*a domiciliului, iar in cele ale recruților — și de stabilire sau schimbare a reședinței, numai după ce aceștia fac dovadă că au fost luați in evidență de către centrele militare ;el să ia măsuri de îndată să identifice locul unde se află persoana chemată și să-i înmîneze ordinul de chemare, in situația cind acesta nu a putut fi înminat din cauză ca persoana respectivă sau persoanele cu care locuiește nu au fost găsite la domiciliu ;f) să urmărească. în baza măsurilor ordonate de către organele de urmărire penală și să conducă la locul indicat de către acestea pe tinerii neprezentați la recrutare, precum și pe recruții și rezerviștii neprezentați la încorporare, respectiv la concentrare sau mobilizare.Art. 92. — Organizațiile socialiste au următoarele obligații în legătura cu evidența militară :a) să țină la ri evidența nominală a recruților și rezerviștilor și sa comunice lunar centrelor militare angajările și plecările din serviciu ale acestora. Evidența se va ține de compartimentul ori persoana desemnată de conducătorul organizației socialiste ;b) să verifice înainte de angajare în serviciu dacă recruții și rezerviștii posedă adeverință de recrutare sau după caz, livret militar, cu mențiunea că au fost luați în evidența de centrul militar sau organul miliției din localitatea unde își au domiciliul sau reședința și să le pună in 

vedere, dacă este cazul, să-și clarifice înainte de a fi angajați situația militară ;c) să întocmească anual tabele nominale cu tinerii care urmează să fie recrutați și să le predea centrului militar, la cererea acestuia ;d) să înmîneze tinerilor ordinele de chemare la recrutare, recruților ordinele de chemare la încorporare cit și ordinele de chemare în vederea clarificării situației militare a recruților șl rezerviștilor, emise de centrul militar, pentru salariații care au domiciliul sau reședința în localitatea unde funcționează respectiva organizație socialistă ;e) să înmîneze rezerviștilor ordinele de chemare la concentrare sau mobilizare ;f) să verifice dacă recruții și rezerviștii respectă regulile de evidență militară și să ia măsuri ca aceștia să se prezinte la organul de evidență militară, în termen de 10 zile, în cazul cînd nu posedă adeverință de recrutare sau livret militar ori nu au în adeverința de recrutare, respectiv în livretul militar, mențiunea de luare în evidență de către centrul militar sau organul miliției din localitatea unde își au domiciliul sau, după caz, reședința ;g) să acorde un concediu fără plată de 5 zile, înainte de data prezentării la centrul militar, recruților chemați la încorporare pentru îndeplinirea serviciului militar, în scopul rezolvării problemelor personale șl familiale ;h) să comunice centrelor militare, nominal; absolvenții liceelor de cultură generală care s-au încadrat pentru a efectua stagiul în producție, precum și cei care l-au întrerupt din diferite motive, pe parcurs.Obligațiile prevăzute în prezentul articol revin în mod corespunzător, atunci cind este cazul, și instituțiilor de învățămînt, pentru recruții elevi și studenți de la cursurile de zi. De asemenea, instituțiile de învățămînt sînt obligate să comunice centrului militar elevii și studenții care au întrerupt studiile fără o justificare legală, au fost exmatriculați sau au rămas a doua oară repetenți.Instituțiile de învățămînt superior sînt obligate, în plus, să comunice centrelor militare candidații reușiți la examenul de admitere, in termen de 10 zile de la afișarea rezultatelor acestuia.Art. 93. — Comitetele executive ale consiliilor populare, organele miliției, instanțele judecătorești și celelalte organizații socialiste sînt obligate să comunice centrelor militare schimbările survenite în datele de e- vidență ale recruților și rezerviștilor.
Secțiunea X

ALTE DISPOZIȚII PRIVIND 
ÎNDEPLINIREA SERVICIULUI 

MILITARArt. 94. — Pentru asigurarea desfășurării activității centrelor militare, comitetelor executive ale consiliilor populare județene, municipale și celor de sector din municipiul București, în afara obligațiilor prevăzute în articolele precedente din prezenta lege, le revin și următoarele sarcini :a) să asigure centrelor militare localuri care să permită desfășurarea activității lor zilnice în condiții corespunzătoare și să suporte cheltuielile de reparații, întreținere și amenajare a acestora, precum și plata iluminatului, încălzitului, canalizării și salubrității. Pentru localurile aflate în administrarea Ministerului A- părării Naționale, folosite de centrele militare, reparațiile se suportă de acest minister, iar celelalte cheltuieli se suportă de către comitetele executive ale consiliilor populare județene, municipale sau de sector.Comitetele executive ale consiliilor populare prevăzute la alineatul 2 nu pot dispune mutarea centrelor militare din localurile ce le-au fost puse la dispoziție decît cu acordul Ministerului Apărării Naționale ;b) să asigure, din bugetul local, înzestrarea centrelor militare care funcționează pe raza lor teritorială cu inventarul necesar ca : mobilier, cazarmament, mașini de scris, mașini de calculat, mașini de multiplicat, materiale de propagandă și agitație, rechizite, precum și alte materiale, după normele stabilite de Ministerul Apărării Naționale, de acord cu Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală ;c) să asigure pentru autovehiculele din dotarea centrelor militare : carburanții și lubrifianții necesari îndeplinirii sarcinilor de serviciu, întreținerea, reparațiile curente și materialele necesare executării acestora, anvelopele, precum și garaje.Reparațiile capitale se vor executa prin grija Ministerului Apărării Naționale.Art. 95. — Absolvenții instituțiilor de învățămînt superior care nu au îndeplinit serviciul militar în una din formele prevăzute la art. 28 din prezenta lege sînt încorporați după terminarea studiilor și îndeplinesc serviciul militar ca elevi în școli militare de. ofițeri de rezervă sau ca militari cu termen redus.Art. 96. — Durata serviciului militar pentru cei prevăzuți la articolul precedent este de 6 luni, cu excepția celor care sint instruiți in specialitățile militare intendență și finanțe, carburanți, lubrifianți, căi ferate și serviciul medical, pentru care durata serviciului militar este de 4 luni.Durata serviciului militar prevăzută la prezentul articol poate fi prelungită cu cel mult 3 luni și anume i pentru prima lună prin ordinul ministrului apărării naționale, iar pentru următoarele 2 luni prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 97. — Absolvenții instituțiilor de învățămînt superior prevăzuți la art. 95 sint chemați pentru îndeplinirea serviciului militar pină la împlinire® vîrstei dz 50 arii.Art. 98. — Elevii școlilor militare de ofițeri de rezervă care sînt eliminați pentru lipsă de interes la studii sau abateri disciplinare grave sint trimiși să îndeplinească serviciul militar la unități militare, ca militari cu termen redus cu durata prevăzută la art. 96, fără a li se lua in considerare timpul petrecut în școală.Arț. 99. — Absolvenților școlilor militare de ofițeri de rezervă li se acordă rade de ofițeri de rezervă in condițiile stabilite prin Statutul corpului ofițerilor.

Absolvenților instituțiilor de învățămînt superior, la terminarea serviciului militar în unități militare ca militari cu termen redus, li se pot acorda grade de ofițeri sau subofițeri în rezervă în condițiile stabilite de Statutul corpului ofițerilor și Statutul corpului subofițerilor, precum și de gradați sau soldați în rezervă.Art. 100. — Cei care au calitatea de studenți la cursurile de zi, serale sau fără frecvență ai instituțiilor de învățămînt superior, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de amînare de la încorporare pînă la absolvirea acelor instituții.Dreptul la aminare de la încorporare se pierde în situațiile prevăzute pentru elevi la art. 49, alineatul ultim din prezenta lege.Art. 101. — Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător militarilor din Ministerul de Interne.Expresia „ministrul apărării naționale", precum și aceea de „Ministerul Apărării Naționale" din cuprinsul articolelor 10, alineatul c. 31, 38, 56, 57, 59, 62, 66, 68, 69, 70, 78, 79 și 80 ale prezentei legi se referă, după caz, și la „ministrul de interne" ori la „Ministerul de Interne".Art. 102. — Prin instrucțiuni ale ministrului apărării naționale se va stabili modul de executare a prevederilor prezentului capitol de către organele subordonate, precum și de ținere a evidenței militare de către comitetele executive ale consiliilor populare și celelalte organizații socialiste.Modalitatea examinării 'medicale a recruților și rezerviștilor, a tratamentului medical al recruților, asigurarea cu instrumentar medical, medicamente și personal sanitar, precum și întocmirea fișei de sănătate pentru tineri se stabilesc prin instrucțiuni comune ale ministrului apărării naționale și ministrului sănătății.Modul de executare a dispozițiilor prezentului capitol privind obligațiile ce revin organelor de miliție se stabilește prin instrucțiuni comune ale ministrului apărării naționale și ministrului de interne.Art. 103. — Obligațiile prevăzute în prezentul capitol pentru organizațiile socialiste revin în mod corespunzător și oricăror altor persoane juridice sau fizice care au salariați.Prevederile articolelor 76 și 82 se aplică în mod corespunzător,_ potrivit reglementărilor existente în sectoarele respective și membrilor cooperativelor meșteșugărești și ai cooperativelor agricole de producție.
CAPITOLUL III

Alte forme de pregătire 
a populației pentru apărare

Secțiunea I

GĂRZILE PATRIOTICEArt. 104. — Gărzile patriotice sînt unități de luptă înarmate ale oamenilor muncii de la orașe și sate, constituite în scopul întăririi capacității de apărare a patriei.Ele au misiunea ca, împreună cu forțele armate, să participe activ la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a muncii sale pașnice, a suveranității și securității patriei, la apărarea orașelor și comunelor, a întreprinderilor, instituțiilor și celorlalte organizații socialiste.Gărzile patriotice participă, prin subunități destinate și pregătite special. la activitatea de sprijinire a grănicerilor in paza frontierei de stat, precum și a miliției în asigurarea menținerii ordinii publice.Gărzile patriotice sprijină pregătirea tineretului pentru apărarea patriei prin instructaje, cu baza materială și prin participarea la aplicații tactice.Art. 105. — Gărzile patriotice își desfășoară activitatea sub conducerea nemijlocită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a comandantului suprem al forțelor armate și a organelor locale ale partidului. Organizarea, pregătirea gărzilor patriotice și folosirea lor in luptă se aprobă de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România.întreaga activitate a gărzilor patriotice este sprijinită de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și unitățile din sub- ordinea acestora.Art. 106. — Pe timp de război, in situația cînd pe teritoriul unde acționează gărzi patriotice desfășoară acțiuni de luptă mari unități sau unități ale forțelor armate, gărzile patriotice se subordonează comandantului marii unități sau unității militare.Art. 107. — Gărzile patriotice se organizează pe principiul teritorial și al locului de muncă, în raport CU importanța obiectivelor și cu nevoile de apărare a patriei.Art. 108. — Gărzile patriotice sînt formate din cetățeni ai Republicii Socialiste România, muncitori, _ țărani și intelectuali, bărbați pină la virsta de 60 ani și femei pînă la 55 de ani, fără deosebire de naționalitate. Cei care doresc, pot activa in gărzile patriotice și peste aceste limite de vîrstă.Art. 109. — La Comitetul Central al Partidului Comunist Român, la comitetele județene, municipale, de sector ale municipiului București, orășenești și comunale de partid, precum și la unele organizații economice, întreprinderi și instituții funcționează state majore ale gărzilor patriotice, constituite din cadre militare active și de rezervă, prin care organele de partid îndruma și conduc instruirea și acțiunile gărzilor patriotice.Art. 110. — Dotarea gărzilor patriotice cu armament și muniția ne- . cesare, cu tehnică și aparatură de specialitate, înzestrarea cu hărți,, regulamente, literatură militară și de specialitate se asigură de către Ministerul Apărării Naționale. Verificarea tehnică și repararea armamentului, în măsura în care nu pot fi făcute de către organizațiile socialiste, se asigură de către Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul de Interne.Echipamentul necesar luptătorilor se asigură de către întreprinderi, 

instituții, organizații economice, organizații cooperatiste sau consilii populare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Echipamentul intră în patrimoniul acestora și se dă spre folosința luptătorilor gărzilor patriotice pentru instruire și acțiuni.Art. 111. — Conducătorii întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor economice și președinții comitetelor executive ale consiliilor populare sînt obligați să pună la dispoziție încăperi amenajate conform instrucțiunilor Ministerului Apărării Naționale, pentru păstrarea armamentului, muniției, tehnicii și a altor materiale din înzestrarea gărzilor patriotice și să asigure mijloacele necesare pentru transportul luptătorilor și pentru desfășurarea ședințelor de pregătire, suportînd cheltuielile aferente.în comune, armamentul și muniția se păstrează la posturile de miliție, iar tehnica și alte materiale care nu pot fi depozitate la Un loc cu armamentul, în încăperi asigurate de către comitetele executive ale consiliilor populare.Art. 112. — Conducătorii organizațiilor socialiste, împreună cu comandanții gărzilor natriotice, iar la comune președinții comitetelor executive ale consiliilor populare, cu șefii posturilor de miliție și comandanții gărzilor patriotice, răspund de securitatea și paza armamentului, muniției, tehnicii de luptă și a altor materiale din înzestrarea gărzilor patriotice.Art. 113. — Statul major al gărzilor patriotice de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român va elabora, în baza dispozițiilor prezentei legi, regulamentul de organizare și funcționare a acestora, care se va supune aprobării Consiliului A- părării Republicii Socialiste România.Art. 114. — Miniștrii și conducătp- rii celorlalte organe centrale, președinți: comitetelor executive ale Consiliilor populare, conducătorii organizațiilor economice, întreprinderilor, instituțiilor și ai altor organizații socialiste sînt obligați să acorde tot sprijinul necesar bunei desfășurări a activității gărzilor patriotice.
Secțiunea II 

APĂRAREA LOCALA 
ANTIAERIANĂAri. 115. — Apărarea locală antiaeriană se organizează în scopul asigurării desfășurării normale a activităților economice, politice, sociale și de ducere a acțiunilor de luptă pe timp de război și pentru protecția cetățenilor și a bunurilor materiale de orice natură împotriva efectelor armelor de nimicire în masă și ale armelor obișnuite, în condițiile stabilite de legea specială.Art. 116. — Apărarea locală antiaeriană se realizează în concordanță cu celelalte măsuri de pregătire pentru apărare a teritoriului țării și cu cerințele activităților productive și sociale care se desfășoară în timp de război și se aplică în raport de importanța localităților și organizațiilor socialiste-Art. 117. — Cetățenii români au o- bligația de a se pregăti pentru cunoașterea și aplicarea regulilor și măsurilor de apărare locală a ' ‘ "-riană.

Secțiunea III

PREGĂTIREA TINERETULUI 
PENTRU APĂRAREA PATRIEIArt. 118. — Activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei se organizează, potrivit legii, cu cetățeni ai . Republicii Socialiste România — băieți și fete și anume : cu tineretul școlar începînd cu ..clasa â IX-a (anal i), pe toată durata școlarității, cu elevii, școlilor de specializare postliceală din anul I și II, precum și cu tinerii din unitățile e- conomice, instituții și comune în vîrstă de la 16 la 20 ani și are ca scop educația patriotică, instruirea militară generală și de apărare locală antiaeriană, precum și pregătirea de specialitate in cadrul unor cercuri tehnico-aplicative.Instruirea tinerilor se realizează în centre de pregătire organizate pe lingă întreprinderi, instituții, organizații economice, unități de învățămînt, comune sau pe grupe de întreprinderi, instituții sau organizații e- conomice și este condusă de către ofițeri, subofițeri și, gradați din rezervă, selecționați din rîndul salaria- țiior organizațiilor, socialiste pe lingă care funcționează centrul de pregătire.Art. 119. — Activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei se desfășoară sub conducerea Uniunii Tineretului Comunist, cu sprijinul organelor de stat, in condițiile stabilite de lege.Ministerul Apărării Naționale asigură armamentul, muniția și alte materiale de instrucție necesare activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, precum și instruirea metodică a comandanților centrelor de pregătire.

Secțiunea IV

DEEP 1 URILE ȘI ÎNDATORIRILE 
CETĂȚENILOR CARE PARTICIPĂ 

LA PREGĂTIREA MILITARĂArt. 120. — Membrii gărzilor patriotice, ai formațiilor de apărare locală antiaeriană, comandanții formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, precum și membri ai altor formațiuni de pregătire militară au următoarele drepturi :a) primesc asistență medicală, medicamente, spitalizare și pensie, în aceleași condiții ca și salariații, pentru accidentele sau bolile ce au provocat invaliditate survenite pe timpul participării acestora la ședințele de pregătire militară. în condiții similare, beneficiază de aceste drepturi și tinerii care participă la pregătirea tineretului pentru apărarea patriei ;b) li se consideră ca activitate în îndeplinirea serviciului militar, perioada cît aceștia se află în executarea misiunilor de luptă ordonate, în timp de război, mobilizare sau stare de necesitate, în aceste situații fiind supuși legislației și jurisdicției militare :c) ofițerii, maiștrii militari, subofițerii, gradații, și soldații în rezervă care activează în gărzile patriotice sau îndeplinesc funcția de comandanți ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei au prioritate la înaintarea în gradul următor, iar -cei cu merite deosebite pot fi înaintați la gradul următor iară executarea concentrărilor prevăzute în statutele corpului ofițerilor, corpului maiștrilor militari și corpului subofițerilor sau în instrucțiunile ministrului apărării naționale.:Art. 121. — Membrii gărzilor patriotice și ai formațiunilor de apărare locală antiaeriană, comandanții și tinerii — băieți și fete — din formațiunile de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, membri ai altor formațitini de pregătire m’ilita- 

că, precum și ceilalți cetățeni sînt obligați :a) să participe cu regularitate la convocările, ședințele și chemările în scopul pregătirii militare sau îndeplinirii misiunilor ordonate ;b) să-și însușească cunoștințele și deprinderile necesare mînuirii armamentului și tehnicii de luptă și să-și perfecționeze continuu pregătirea militară ;c) să îndeplinească întocmai ordinele primite și să păstreze secretul de stat ;d) să păstreze șl sâ perfectă stare bunurile scopul întrețină în primite înpregătirii ; TITLUL IV
Pregătirea 

pentruArt. 122. — Pregătirea teritoriului pentru apărare are la bază concepția fundamentală a sistemului de apărare a Republicii Socialiste România elaborată de Consiliul A- părării și . conține ansamblul de măsuri necesare a se lua din timp de pace, pe linia pregătirii de mobilizare, în scopul satisfacerii nevoilor operative ale forțelor armate și asigurării protejării pe timp de război a populației, a bunurilor materiale și a bunurilor culturale, împotriva armelor de nimicire în masă și a armelor obișnuite.Art. 123. — Măsurile pentru pregătirea teritoriului în scopul satisfacerii nevoilor operative ale forțelor armate se stabilesc de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne, fiecare în domeniul său de activitate, de regulă o dată cu elaborarea planurilor de perspectivă de dezvoltare a economiei naționale și se supun centralizat, de Ministerul Apărării Naționale, a- probării Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.Aceste măsuri se realizează de ministere și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat prin planurile de stat curente și de perspectivă, precum și prin planul de mobilizare a economiei naționale pentru primul an de război.Art. 124. — Măsurile pentru pregătirea teritoriului, în scopul protecției cetățenilor și a bunurilor materiale de orice natură împotriva efectelor armelor de nimicire în masă și ale armelor obișnuite, se stabilesc și se realizează potrivit prevederilor cu privire la apărarea locală antiaeriană.Art. 125. — în scopul îndeplinirii măsurilor ce le revin privind pregătirea teritoriului pentru apărare, ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat, organele centrale cooperatiste și ale celorlalte organizații obștești, comitetele executive ale consiliilor popu-TITLUL V
Pregătirea economiei naționale 

pentru apărareArt. 127. — Pregătirea economiei naționale pentru apărare . cuprinde ansamblul de măsuri necesare a se lua din timp de pace, în cadrul pregătirii de mobilizare, în vederea valorificării întregului potențial economic al țării și subordonării a- cestuia în caz de nevoie, efortului de apărare.Art. 128. — Comitetul de Stat al Planificării, în condițiile prevăzute la art. 11, alineatul 1 din prezenta lege, elaborează propuneri pentru proiectul planului de mobilizare a economiei naționale pentru primul an de război.Art. 129. — Proiectul planului de mobilizare a economiei naționale cuprinde, pe ministere, organe centrale ale administrației de stat, comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, sarcinile ce le revin pentru asigurarea necesităților forțelor armate, a economiei naționale și a populației pentru un an de război, precum și resursele ce se au în vedere pentru realizarea acestor sarcini.Art. 130. — Proiectul planului de mobilizare a economiei naționale și al bugetului de stat se întocmește pentru primul an al planului de perspectivă de dezvoltare a economiei naționale ca an de bază, iar anual se actualizează în măsura în care survin modificări în necesitățile forțelor armate sau în resursele și nevoile economiei naționale, care influențează gradul de asigurare a cererilor.Art. 131. — Proiectul planului de mobilizare a economiei naționale și al bugetului de stat elaborat de Consiliul de Miniștri se supune a- probării Consiliului Apărării Republicii Socialiste România. După a- probare, planul de mobilizare a economiei naționale va fi difuzat de către Comitetul de Stat al Planificării titularilor de plan în părțile ce îi privesc, pentru a fi desfășurat pe unități, în lederea luării măsurilor corespunzătoare.Art. 132. — Punerea în aplicare a planului de mobilizare a economiei naționale se aprobă de Marea Adunare Națională sau, după caz, de Consiliul de Stat, la propunerea Consiliului Apărării.Art. 133. — Ministerele, celelalte organe centrale i ale administrației de stat și cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, care, potrivit planului de mobilizare a economiei naționale, au sarcini pentru forțele armate în legătură cu producția și reparațiile de armament, muniții, tehnică de luptă și alte produse militare, asigurarea transporturilor militare, a legăturilor de. telecomunicații, spitalizarea și tratamentul militarilor în spitale de zonă interioară, vor stabili capacitățile de mobilizare necesare pentru realizarea sarcinilor și vor lua măsuri din timp de pace, prin planurile de stat curente și de perspectivă, pentru asigurarea și menținerea acestora în stare de funcționare.Constituie capacități de mobilizare :A) ÎN INDUSTRIE :— documentația, utilajele, instalațiile și suprafețele de producție, pregătite pentru a realiza fabricația și reparația de armament, muniții, tehnică de luptă și alte produse militare ;

e) să-și însușească cunoștințele de apărare locală antiaeriană și să a- ducă la îndeplinire orice alte masuri pe această linie ;f) să-și procure contra cost masca contra gazelor și trusa sanitară antichimică ;g) să participe la amenajarea de adăposturi pentru apărarea locală antiaeriană ;h) să participe la acțiunile de limitare și lichidare a urmărilor a- tacurilor din aer, la localizarea sl Înlăturarea urmărilor provocate de calamități naturale și catastrofe.

teritoriului 
apărarelare județene și al municipiului București au următoarele obligații ia) să solicite avizul Ministerului Apărării Naționale privind amplasamentele noi ale obiectivelor economice ce urmează a fi incluse în planurile de stat curente și de perspectivă ;b) să propună a se include în planurile de stat curente și de perspectivă construirea din timp de pace a spațiilor de adăpostire pentru a- părarea locală antiaeriană și de depozitare pentru bunurile materiale necesare asigurării nevoilor forțelor armate și populației pe timp de război ; locul de amplasare a a- cestora se va stabili cu acordul Ministerului Apărării Naționale ;c) să studieze și să realizeze măsurile de apărare locală antiaeriană privind : amenajarea de spații de adăpostire în mine, canale, tunele și folosirea judicioasă a reliefului terenului pentru protecția cetățenilor ; executarea de mijloace individuale de protecție și a mijloacelor și dispozitivelor pentru camuflarea luminilor ; executarea degazării, dezactivizării și dezinfectării mijloacelor de transport și tehnicii ; tratarea sanitară a personalului ;d) să țină seama în activitatea de dezvoltare și modernizare a căilor de comunicații, a mijloacelor de transport și telecomunicații civile, ca acestea să poată fi folosite și pentru satisfacerea nevoilor de apărare, în care scop lucrările respective vor fi avizate în prealabil de Ministerul Apărării Naționale.Art. 126. — Pe timp de război,ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat, organele centrale cooperatiste și ale celorlalte organizații obștești, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București iau măsuri pentru refacerea operativă parțială sau totală a obiectivelor care au suferit distrugeri, în scopul asigurării funcționării lor continue.

B) IN TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII :— documentația, mijloacele și instalațiile destinate a satisface în exclusivitate nevoile de transporturi și telecomunicații solicitate de forțele armate ;C) PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂȚII :— documentația, utilajele, instalațiile, aparatura și instrumentarul, mijloacele sanitare și suprafețele din unitățile medico-sanitare, cercetare și producție, care participă la asigurarea asistenței medico-sanitare a ră- niților și bolnavilor proveniți din rîndul forțelor armate și a victimelor din rindul populației.Art. 134. — Ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București care, potrivit planului de mobilizare a economiei naționale, au sarcini pentru forțele armate și de asigurare medicală a victimelor din rîndul populației, vor lua măsuri de creare și păstrare a rezervelor de mobilizare prin prevederi în planurile de stat curente și de perspectivă, astfel :A) IN INDUSTRIE :— acumularea principalelor sortimente de materii prime, materiale, semifabricate și subansamble, echipament tehnologic complet, unele mașini și utilaje specializate, instalații complexe, aparatură de măsură și control și alte produse, care să asigure desfășurarea procesului de fabricație in timp de război la produsele militare ;B) IN TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII :— acumularea de materiale, aparatură, subansamble, piese de schimb și utilaje specifice ramurii, care să asigure sarcinile ce le revin prin planul de mobilizare al economiei naționale ; TITLUL VI
Asigurarea finanțării nevoilor

de apărareArt. 145. — Cheltuielile necesare organizării, înzestrării, întreținerii și instruirii efectivelor, precum și finanțării investițiilor forțelor armate se suportă din bugetul de stat, dacă prin lege nu se dispune altfel.Art. 146. — Mijloacele materiale și financiare necesare gărzilor patriotice, activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei și realizării măsurilor de apărare locală antiaeriană se asigură în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.Art. 147. — Fondurile necesare realizării măsurilor pentru pregătirea operativă a teritoriului, creării capacităților și rezervelor de mobili
zare ce urmează a se folosi in timp

C) PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂȚII :— acumularea de aparatură, instrumentar medical, materiale sanitare consumabile, materii prime pentru medicamente și alte produse pentru completarea dotării unităților medico-sanitare care au sarcini de mobilizare și dotarea formațiilor spitalicești care se pun în funcție la mobilizare ca spitale de zonă interioară, cum și pentru producerea medicamentelor și materialelor sanitare necesare la război.Art. 135. — Nomenclatura materialelor, a grupelor de materiale și produse, nomenclatura grupelor de medicamente și produse tehnico-medi- cale, precum și nivelurile rezervelor de mobilizare se. aprobă o dată cu planurile de stat curente și de perspectivă, la propunerea ministerelor, cu avizul Comitetului de Stat al Planificării.Art. 136. — Condițiile referitoare la crearea și păstrarea capacităților și rezervelor de mobilizare se vor reglementa prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 137. — In timp de război, materiile prime, materialele și produsele industriale, constituite, potrivit legii, în rezerve de stat, pot fi folosite pentru satisfacerea nevoilor de apărare cu aprobarea Consiliului Apărării, la propunerea Consiliului de Miniștri.Art. 138. — In vederea asigurăriicapacității de luptă a trupelor, ținin- du-se seama de necesitatea completării pierderilor și a consumurilor pe timp de război, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor acumula din timp de pace, în cadrul rezervelor proprîi5 armament, muniții, tehnică de luptă și materiale.Nomenclatorul și nivelurile acestor rezerve se vor propune de către Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne, fiecare în părțile ce le privesc, și se vor aproba de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România, iar acumulările respective se vor realiza prin planurile de stat curente și de perspectivă.Art. 139. — Materialele perisabile ce se vor acumula în condițiile art. 138 și care depășesc posibilitățile de împrospătare în cadrul Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne se vor constitui ca rezervă în custodie la unitățile economice, în vederea împrospătării lor din producția curentă. Cantitățile de produse din această categorie vor fi stabilite de beneficiari împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și ministerele interesate, în funcție de posibilitățile de Împrospătare.Art. 140. — In interesul apărării Republicii Socialiste România, a ordinii publice și a securității statului pot fi rechiziționate bunuri aparținînd organizațiilor socialiste de stat, organizațiilor cooperatiste ori altor organizații obștești, celorlalte persoane juridice, precum și persoanelor fizice, în conformitate cu dispozițiile legale privind rechizițiile.Art. 141. — Pentru asigurarea continuității activităților pe timp de război sau în alte situații excepționale, ministerele și celelalte organe centrale, toate organizațiile socialiste sint obligate să stabilească din timp măsuri pentru pregătirea personalului care să înlocuiască pe cei chemați în forțele armate. Pe timp de război, contractul de muncă se poate desface la cererea salariaților organizațiilor socialiste, numai cu aprobarea celui ce angajează.Art. 142. — Ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat, organele centrale cooperatiste și ale organizațiilor obștești, precum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor satisface cu prioritate^ potrivit planului de stat, atît nevoile forțelor armate, cît și cererile furnizorilor de produse destinate sectorului de apărare.Art. 143. — îndrumarea și controlul privind pregătirea economiei naționale pentru apărare se exercită de către :a) Ministerul Apărării Naționale, cu privire la măsurile de pregătire de mobilizare luate de către ministere, celelalte organe centrale ale administrației de stat, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului. București, precum și de unitățile subordonate a- cestora, pentru realizarea sarcinilor de plan privind asigurarea cererilor forțelor armate, întocmirea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă, pregătirea teritoriului pentru nevoile o- perative ale forțelor armate și apărarea locală antiaeriană ;b) Comitetul de Stat al Planificării, cu privire la îndeplinirea de către ministere, celelalte organe centrale ale administrației de stat, comitetele- executive ale consiliilor populare jur dețene și al municipiului București, precum și de unitățile subordonate acestora, a sarcinilor ce le revin pe linia pregătirii economiei naționale pentru mobilizare ;c) Ministerul Finanțelor, pentru activitatea economico-financiară a ministerelor, celorlalte organe centrale ale administrației de stat, comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și a unităților subordonate acestora, pe linia pregătirii de mobilizare ;d) Ministerul Sănătății, cu privire la îndeplinirea în domeniul său de activitate a acțiunilor și măsurilor privind pregătirea de mobilizare nie- dico-sanitarâ ;e) Celelalte ministere și organe centrale ale administrației de stat sau cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, cu privire la îndeplinirea de către unitățile subordonate a sarcinilor pe linia pregătirii de mobilizare.Art. 144. — Ministerul Apărării Naționale și Comitetul de Stat al Planificării prezintă Consiliului Apărării Republicii Socialiste România rapoarte privind stadiul pregătirii economiei naționale pentru apărare.

de război se suportă din bugetul de stat.Art. 148. — Fondurile necesare asigurării transportului, depozitării, conservării, efectuării prooelor de calitate și manipulării rezervelor de mobilizare, precum și cele legate de administrarea și paza depozitelor în care acestea sint constituite se suportă din bugetul de stat.în cazul în care materialele constituite in rezervele de mobilizare sînt păstrate in depozite comune cu cele destinate producției curente a organizațiilor economice și întreprinderilor, cheltuielile necesare depozitării, conservării, administrării și pazei
(Continuare în pag. a Vil-a)
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LEGEA
privind organizarea apărării naționale 

a Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. a Vl-a)spațiilor de depozitare se suportă din cheltuielile de producție sau circulație ale organizațiilor economice și întreprinderilor.Art. 149. — Normele metodologice privind finanțarea constituirilor și

împrospătărilor, a cheltuielilor legate de depozitarea, administrarea și conservarea materialelor rezervă de mobilizare, precum și evidența contabilă și de gestiune se vor stabili de către Ministerul Finanțelor cu avizul Comitetului de Stat al Planificării.TITLUL VII
Militarizarea unităților socialiste 

in timp de războiArt. 150. — Unitățile socialiste de orice fel pot fi militarizate în timp de război oricînd interesele apărării naționale a Republicii Socialiste România impun aceasta, în scopul desfășurării în bune condiții a întregii lor activități pentru realizarea tuturor sarcinilor de plan.Art. 151. — Prin militarizarea unităților socialiste se înțelege punerea sub regim de control, disciplină și jurisdicție militară a întregului personal al acestora, care va fi socotit mobilizat sau chemat pentru prestări de servicii, corespunzător situației militare ce o are, astfel :a) cei care sînt supuși obligațiilor militare sînt considerați mobilizați ;b) cel care nu sînt supuși obligațiilor militare sînt considerați chemați pentru prestări de servicii, potrivit.legii speciale.Cei prevăzuți la literele a și b de mai sus sînt considerați militari mobilizați în timp de război, cu gradele din evidența militară, numai în ceea ce Wjvește aplicarea dispozițiilor de la prezentul titlu.?n aceleași categorii intră și personalul mobilizat pentru lucru ori cel chemat pentru prestări de servicii conform legii rechizițiilor, la unitățile socialiste nemilitarizate.Art. 152. — Militarizarea unităților socialiste se va face prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, a- probată de Consiliul Apărării Republicii Socialiste România.Măsura prevăzută în alineatul precedent poate fi propusă de Ministerul Apărării Naționale, din inițiativă proprie, sau la propunerea ministerelor ori a altor organe centrale interesate.Art. 153. — Pe timpul militarizării lor, unitățile socialiste se află sub controlul Ministerului Apărării Naționale, exercitat direct sau prin unitățile militare anume destinate.Art. 154. — Prin control se înțelege supravegherea întregii activități * unităților socialiste militarizate, precum și a modului de asigurare a ordinii și disciplinei în scopul de a «e crea toate condițiile necesare pentru realizarea întocmai și la timp a sarcinilor de plan ce le revin.Art. 155. — La unitățile socialiste militarizate se pot numi, la nevoie, comandanți militari de către Ministe

rul Apărării Naționale, cu aprobarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.Art. 156. — Personalul unităților socialiste militarizate nu poate părăsi serviciul și nici nu i se poate desface contractul de muncă din inițiativa celui ce angajează, decît cu aprobarea organului militar care e- xercită controlul asupra activității unităților respective, pe baza propunerilor comandantului militar, acolo unde există, de acord cu organele de conducere respective.Angajarea de personal nou se face cu avizul comandantului militar, iar acolo unde acesta nu există, cu a- cordul organului militar de control.In cazuri bine motivate, comandantul militar sau organul militar de control poate cere pe cale ierarhică, Ministerului Apărării Naționale, în interesul bunului mers al unității e- conomice socialiste militarizate, schimbări în personal. Hotărîrea se va lua cu avizul prealabil al organului de conducere colectivă din unitatea respectivă și al ministerului sau organului central de resort.Art. 157. — Pentru infracțiunilesăvîrșite de personalul unităților socialiste militarizate în exercițiul a- tribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, competența de judecată revine tribunalelor militare, cu respectarea dispozițiilor din Codul de procedură penală privitoare la competența după materie și după calitatea persoanei.Urmărirea penală poate începe numai la sesizarea comandantului militar, acolo unde există, sau a comandantului organului militar care exercită controlul și se efectuează de a- ceștia sau de către ofițerii cu cercetarea penală anume desemnați în a- cest scop.Supravegherea activității de cercetare penală, punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată se efectuează de Procuratura militară, conform prevederilor Codului de procedură penală.Art. 158. — Organizarea și funcționarea unităților socialiste militarizate, măsurile privind asigurarea securității, ordinii și disciplinei, sancțiunile și modul lor de aplicare pentru personalul din unitățile!. militarizate, precum și alte aspecte specifice se stabilesc prin lege specială.TITLUL VIII
SancțiuniArt. 159. — încălcarea prevederilor prezentei legi, in măsura în care constituie infracțiune, se pedepsește potrivit legii penale.Art. 160. — Constituie contravenții următoarele fapte săvîrșite de tinerii chemați la recrutare, recruți sau rezerviști :a) neprezentarea în mod nejustificat a recrutului sau rezervistului la organul de evidență militară, pentru scoaterea din evidență ;b) neprezentarea în mod nejustificat a recrutului sau rezervistului la organul de evidență militară în termenul de 5 zile de la dala sosirii la noul domiciliu, pentru a fi luat în evidență, dar nu mai tîrziu de 10 zile de, la data scoaterii din evidență ;c) neprezentarea în mod nejustificat a recrutului sau rezervistului la data, ora și locul prevăzute în ordinul de chemare emis de centrul militar, pentru clarificarea situației militare ;d) neanunțarea la organul de evidență militară, de către rezervist, cu 10 zile înaintea plecării, a absen- tării de la domiciliu pe o durată mai mare de 45 zile sau de către recrut, a absentării de la domiciliu ori a schimbării reședinței pe o durată mai mare de 45 zile ;e) pierderea adeverinței de recrutare din vina recrutulu' ;f) pierderea ‘livretului militar din vina rezervistului ;g) neprezentarea în mod nejustificat a tînărului la recrutare la data, ora și locul stabilite în ordinul de chemare, dacă fapta nu constituie infracțiune de sustragere de la recrutare ;h) neprezentarea în termen legal a rezervistului pentru primirea sau viza livretului militar ;i) încredințarea unei alte persoane a livretului militar, dacă aceasta nu s-a făcut cu scopul ca livretul militar să fie folosit fără drept.Contravențiile prevăzute la li-.erele d, e și h se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei.Contravențiile prevăzute la literele a. b, c și f se sancționează cu amendă de la 50 la 200 lei.Contravențiile prevăzute la literele g și i se sancționează cu amendă de la 100 la 300 lei.Art. 161. — Constituie contravenții următoarele fapte săvîrșite de sala- riații organizațiilor socialiste :a) neținerea evidenței militare a recruților și rezerviștilor conform dispozițiilor legale ;b) neîntocmirea și netrimiterea în

termenul cerut a tabelelor nominale cu tinerii care urmează să lie recrutați sau omiterea unor tineri de pe aceste tabele ;c) neînmînarea în termen a ordinelor de chemare tinerilor, recruților și rezerviștilor ;d) netrimiterea în termenul stabilit a dovezilor de primire a ordinelor de chemare ;e) necomunicarea în termenul stabilit a schimbărilor survenite în datele de evidență ale recruților și rezerviștilor ;f) angajarea în serviciu a recruților fără a fi luați în evidență de către organele de evidență militară în raza cărora domiciliază sau își au reședința ori a rezerviștilor, fără a fi luați în evidență de către organele de evidență militară în raza cărora domiciliază ;g) necomunicarea în termen la centrele militare a numelui și celorlalte date personale ale elevilor și studenților exmatriculați, care au întrerupt studiile fără o justificare legală sau care au rămas a doua oară repetenți.Contravențiile prevăzute Ia literele b, d și e se sancționează cu amendă de la 50 la 150 lei.Contravențiile prevăzute Ia literele a, c. f și g se sancționează cu amendă de la 100 la 300 lei.Sancțiunile prevăzute în prezentul articol se aplică salariaților desemnați de conducerea organizațiilor socialiste cu ținerea evidenței militare, cu înmînarea ordinelor de chemare, celor care răspund de angajarea personalului, precum și celor însărcinați, potrivit legii, să facă diferite comunicări privind evidența militară, care au săvîrșit contravenția.Pentru săvîrșirea acelorași fapte, personalul organelor miliției se pedepsește disciplinar de către șefii ierarhici.Art. 162. — Contravențiile se constată de ofițerii, subofițerii și sala- riații centrelor militare anume împuterniciți de comandantul centrului militar, precum și de șefii posturilor, birourilor, secțiilor sau serviciilor de miliție cu sarcini de evidență militară. Agentul constatator aplică și sancțiunea.Plîngerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se rezolvă de către comandantul centrului militar.Dispozițiile prezentului articol se întregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, care se aplică în mod corespunzător.TITLUL IX
Dispoziții finaleArt. 163. — Decretul nr. 468/1957 pentru reglementarea indeplinirii serviciului militar, modificat prin Decretele nr. 80/1960 și nr. 693/1963 republicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naționale nr. 17 din 24 noiembrie 1964, modificat prin Decretele nr. 726/1965 și nr. 711/1966 ; Decretul nr. 765/1968 privind constituirea, organizarea și funcționarea gărzilor patriotice ; Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 361 din 16 martie

1954 pentru reglementarea operațiunilor de recrutare, pregătirea recruților pentru încorporare și a încorporării acestora ; Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 535 din 9 aprilie 1957 pentru stabilirea atribuțiilor și normelor generale de organizare și funcționare a comisariatelor militare, precum și orice ale dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.Art. 164. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 martie 1973.

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI U. R. S. S.Recepție la Ambasada sovieticăCu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, a oferit, joi după-amiază, o recepție in saloanele ambasadei.Au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele , Consiliului de Miniștri, Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Janos Fazekas, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, membru al

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, vechi mili- tanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, membri ai Consiliului General al A.R.L.U.S., oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai cultelor, ziariști.Au participat membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-româ- ne, condusă de V. D. Sașin, ministrul industriei petroliere al U.R.S.S., prim-vicepreședinte al asociației, care se află în țara noastră.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.In timpul recepției, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, ceilalți conducători de partid și de stat români s-au întreținut cu ambasadorul Uniunii Sovietice Ia București într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie.(Agerpres)

SCHIMBUL INSTRUMENTELOR 
DE RATIFICARE

A ACORDURILOR COMERCIAL 
Șl DE PLĂTI 

ROMÂNO-EGIPTENELa 28 decembrie, la Ministerul A- facerilor Externe a avut loc schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului comercial de lungă durată și a Acordului de plăți de lungă durată, încheiate între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Arabe Egipt, la Cairo, la 5 martie 1970.Documentele reflectă dorința ambelor părți de a promova în continuare cooperarea și dezvoltarea relațiilor comerciale pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc.în numele părții române, schimbul instrumentelor de ratificare a fost efectuat de Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar în numele părții egiptene de Osman Assal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.
Cronica zilei

ALTE MANIFESTĂRIJoi, Ia Casa Armatei din Ploiești a avut loc o adunare consacrată aniversării semicentenarului U.R.S.S. La adunare au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii.Au luat cuvîntul Ion Paraschiv, prim-secretar al Comitetului municipal Ploiești al P.C.R., președintele Consiliului popular municipal, și V. D. Sașin, ministrul industriei petroliere a U.R.S.S., conducătorul delegației Asociației de prietenie sovieto- română, care ne vizitează țara la invitația Consiliului General A.R.L.U.S.Participanții au vizionat apoi expoziția de fotografii artistice „U.R.S.S.

la a 50-a aniversare", deschisă în holul Casei Armatei.
★Cu același prilej, la clubul sindicatului uzinelor „Grivița roșie" din Capitală a fost deschisă o expoziție de fotografii remisă de Consiliul Central al Sindicatelor din U.R.S.S.
★Joi, la Casa prieteniei româno-so- vietice din Brăila a avut loc o expunere „U.R.S.S. la a 50-a aniversare". A vorbit Ștefan Enăcică, vicepreședinte al Consiliului județean A.R.L.U.S. A urmat o gală de filme sovietice. (Agerpres)

Dejun in cinstea delegației guvernamentale 
economice a R. D. VietnamTovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a oferit, joi, un dejun în cinstea delegației guvernamentale eoonomice a R.D. Vietnam, condusă de tovarășul Le Thanh Nghi, membru al Biroului. Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, viceprim-ministru al guvernului Republicii Democrate Viet

nam, care face o vizită în țara noastră.Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică.Au luat parte Nguyen Dang Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam, și Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București.(Agerpres)
ADUNARE FESTIVĂ

CELEI DE-A 14-A
A ZILEI NAȚIONALESala „Tehniclub" din București a găzduit, joi după-amiază, o adunare festivă consacrată celei de-a 14-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Cuba.La adunare au participat Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, Nicolae Ghe- nea, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, activiști de partid, numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri din uzinele bucureștene.Au fost de față Nicolas Rodriguez Astiazarain și alți membri ai Ambasadei Republicii Cuba.Despre semnificația acestui eveniment a vorbit Bujor Almășan, membru al C.C. al P.C.R.. ministrul minelor, petrolului și geologiei. „Triumful revoluției din Cuba frățească — a spus vorbitorul — reprezintă încoronarea luptei îndelungate duse de poporul cubanez pentru eliberarea națională și socială, constituie un moment de cotitură radicală care a deschis calea unor profunde transformări sociale. Apariția primului stat socialist pe continentul american s-a înscris, totodată, ca un eveniment remarcabil cu ample rezonanțe in marele proces al transformărilor revoluționare din lumea contemporană.Comuniștii, întregul popor român, a subliniat ministrul Bujor Almășan, dau o înaltă apreciere succeselor remarcabile obținute de poporul frate cubanez sub conducerea partidului comunist în opera de edificare a societății socialiste și consolidarea cuceririlor revoluționare, împotriva uneltirilor imperialiste.Referindu-se la relațiile româno- cubaneze, vorbitorul a arătat că un
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Teleenciclopedia.
9,50 Muzică populară cu Tița Ște

fan și Dumitru Margine.
10,00 Curs de limbă germană. Lec

ția a 34-a.
Revista literară TV.
Soarele și Luna — medalion 
Florica Bradu.
,,Libertate, democrație, repu
blică" — film de montaj reali
zat de Eugen Mândrie. 
Telejurnal.
• în jurul orei 17,00 — Trans

misiune directă de la Sala 
Palatului Republicii Socia
liste România — Ședința 
jubiliară a Marii Adunări 
Naționale, consacrată ani
versării a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii.

• Telejurnal.
• Transmisiune directă de la 

Sala Palatului Republicii 
Socialiste România a Spec
tacolului festiv consacrat 
aniversării a 25 de ani de 
la proclamarea Republicii.

20,40 Film artistic : .,Așteptarea".
Regia : Șerban Creangă. Cu :

10,30
11,00

12,35

PRINTR-0 H0TĂR1RE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI S-A STABILIT

Modul de acordare a salariilor tarilare 
și premiilor din beneficii și a unor stimulente 

suplimentare pentru realizarea exportului 
și reducerea importului, în condițiile planului 

pe anul 1073

ANIVERSĂRI
A REPUBLICII CUBAmoment remarcabil in dezvoltarea lor l-au constituit convorbirile fructuoase dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, desfășurate cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale cubaneze.A luat apoi cuvîntul Nicolas Rodriguez Astiazarain, ambasadorul Cubei la București. După ce a evocat evenimentele petrecute la 1 ianuarie 1959 care au dus la răsturnarea regimului de dictatură militară al lui Batista, vorbitorul a spus : Această victorie a marcat prima înfrîngere a imperialismului în America Latină, reprezentind, în același timp, o cotitură în istoria continentului, care a văzut pentru prima dată triumful unei mișcări pe deplin populare, pină la ultimele consecințe și instaurarea unui regim socialist.Anul care se termină — a spus ambasadorul cubanez — a fost un an rodnic și pentru relațiile dintre partidele, guvernele și popoarele noastre, deoarece el a marcat un moment deosebit de important în dezvoltarea lor, prin vizita efectuată în România de conducătorul revoluției noastre, prim-secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, tovarășul Fidel Castro. Ne bucură, de asemenea, faptul că, anul acesta, aniversarea noastră coincide cu un mare eveniment din viața poporului român : 25 de ani de la proclamarea republicii.

★în încheierea adunării festive, cei prezenți au asistat la un frumos program susținut de formațiile artistice ale Casei de cuTtură „Nicolae Băl- cescu". (Agerpres)

PREZENTAREA 
DE CONDOLEANȚE 

LA AMBASADA S.U.A.Joi la amiază, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Nicolae Ghenea, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, au exprimat condoleanțe însărcinatului cu afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Americii la București, Robert Martens, în legătură cu încetarea din viață a lui Harry Truman, fost președinte al S.U.A.
★Ministrul de externe al Republicii Federale a Germaniei, Walter Scheel, a transmis ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, o telegramă prin care mulțumește pentru felicitările adresate cu ocazia reinvestirii sale în funcția de ministru federal de externe.
★La 28 decembrie a părăsit definitiv Capitala. Abdelmajid Chalcer, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Tunisia în Republica Socialistă România.
★în cinstea aniversării republicii, sub egida Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România și Universitatea Populară București au organizat joi, la Sala mică a Palatului Republicii, un festival literar omagial. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de George Macovescu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. Cunoscuți poeți au citit din versurile lor consacrate partidului și patriei noastre socialiste.
★Banca Română de Comerț Exterior București, Barclays Bank International Londră4 și Manufacturers Hanover Trust New York anunță că, în arid! 1973, va fi deschisă la" Londfa'1 o nouă bancă, denumită Banca an- glo-română S.R.L. (Societate cu răspundere limitată).Noua bancă va fi angajată, în primul rind, în operațiunile bancare privind comerțul României cu Regatul Unit, țările Commonwealth-ului și alte state.
★Sub auspiciile Comisiei de antropologie și etnologie a Academiei Republicii Socialiste România, joi a avut loc un simpozion cu tema „Evoluția structurii antropologice a populațiilor vechi care au trăit pe teritoriul României". (Agerpres)

INAUGURAREA 
ORĂȘELULUI COPIILOR

In parcul Circului de Stat din 
București a avut loc ieri inaugu
rarea Orășelului copiilor, un dar 
din partea Consiliului popular mu
nicipal, Comitetului municipal de 
cultură și educație socialistă și a 
Consiliului municipal al Organiza
ției pionierilor pentru cei mai mici 
cetățeni ai Capitalei. După festivita
tea de inaugurare a avut loc un 
spectacol ai cărui eroi au fost cu
noscutele personaje din basmele și 
poveștile îndrăgite de copii.

FINALA „CUPEI F. R. BOX"Sala Dinamo din Capitală a găzduit ieri seară finala „Cupei F.R. Box", în care s-au întilnit formația Constructorul Galați și Selecționata Cluj, Victoria a revenit cu scorul de 13—9 pugiliștilor de la Constructorul Galați. (Agerpres)
Ștefan Ciubotărașu, Coca An- 
dronescu, Vladimir Găitan.

21,50 România ’72 — film de mon
taj de Paul Anghel.

22,35 ,,24 de ore".
PROGRAMUL II
Revista economică TV. 
Biblioteca pentru toți.
Stadion — emisiune de repor
taje din lumea sportului.
Un sfert de veac în muzica 
românească : Opera, opereta, 
baletul.

22,03

cinema
A Explozia : PATRIA — 9; 12; 15; 
18; 21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21.
a Filiera ; BUCUREȘTI — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
A Capcană pentru general : FLO- 
REASCA — 15,30; 18: 20,15.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
AURORA — 9; 12,15; 16; 19,30, TO
MIS — 9; 12,30; 16; 19,30.
A Sfîrșitul Liubavinilor : CEN
TRAL — 10; 12,30; 15,30; 18: 20.30. 
A Legenda lui Rustam : FESTI
VAL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.

• Joe Hill s SCALA — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20, CAPITOL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Ursul Yogi : DOINA — 9,30; 12; 
14,30; 17.
• Pădurea spînzuraților : DOINA
— 19,30.
• Chile ’71 : LUMINA — 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Telegrame ; DI. Goe : LUMINA
— 9; 11,15.
• Bariera : GRIVIȚA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
A Cu miinile curate : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15, FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
• Săgeata căpitanului Ion : DA
CIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MUNCA — 16; 18; 20.
• Puterea și Adevărul : LIRA — 
15,30; 19,30.
a Mihai Viteazul : GIULEȘTI — 
15,30; 19.
• Lupoaica -—10; 12: 14, Ana-
Cristy — 16,30; 18,45. Gioconda fără 
suris — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Așteptarea : UNIREA — 
18; 20.
A Tudor î PACEA — 16; 19.
a Serata î CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
• Felix și Otilia : POPULAR — 
15.30; 19.
A Dacii : ARTA
a Facerea lumii 
16; 18; 20.
A Sfînta Tereza
ROMET — 15.30;

16;

— 15.30; 18; 20,15. 
: PROGRESUL —

și diavolii : LA-
17.30; 19,30.

în vederea traducerii în viață a hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, cu privire la stimularea colectivelor din întreprinderi în realizarea programului suplimentar de producție și export, stabilit pe baza angajamentelor oamenilor muncii din întreprinderi și cuprins în planul de stat, printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri s-a stabilit modul de acordare a salariilor tarifare și premiilor din beneficii și a unor stimulente suplimentare pentru realizarea exportului și reducerea importului, în condițiile planului pe anul 1973.Hotărîrea prevede ca la unitățile la care prin planul pe anul 1973 s-au stabilit și limite minime pentru producție și pentru export, acordarea salariilor tarifare pentru muncitorii în regie și personalul tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ se face, în conformitate cu reglementările în vigoare, ținîndu-se seama de realizarea limitelor minime prevăzute în plan pentru acești indicatori. La unitățile la care acordarea salariilor tarifare pentru personalul tehnic, economic și de altă specialitate este condiționată și de realizarea unui indicator calitativ — cheltuieli la 1 000 lei producție-marfă, beneficiu sau alt indicator — se ia în considerare, pentru indicatorul stabilit, gradul de realizare a nivelului prevăzut în planul de stat.Indicatorii prevăzuți în reglementările în vigoare, care condiționează constituirea integrală a fondului de premiere din beneficii, pentru unitățile cu activitate industrială în anul 1973, se consideră îndepliniți la limita minimă, cu excepția celui privind cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă, care trebuie îndeplinit la nivelul prevăzut în planul de stat.Hotărîrea stabilește, totodată, stimulente pentru realizarea programului suplimentar de export. Fondul de stimulare a exportului se constituie la întreprinderi și alte unități productive componente ale centralelor, prin aplicarea unor tarife în lei, pentru fiecare 1 000 lei valută realizată peste limita minimă din planul de export. Tarifele se diferențiază pe ministere și, in cadrul acestora, pe unitățile ce le aparțin, în funcție de condițiile privind producerea și desfacerea mărfurilor la export. Tarifele se acordă integral cu condiția

realizării de, către unitatea respectivă a planului de export la limita maximă, iar în cazul nerealizării acestuia, tarifele se reduc cu 40 la sută. Pentru volumul de export realizat peste limita maximă tarifele pentru fondul de stimulente se majorează cu 30 la sută. Fondul de stimulare se constituie la sfîrșitul anului. El se poate constitui și utiliza și la finele semestrului I în proporție de 60 la sută din sumele rezultate prin aplicarea tarifelor stabilite, cu condiția realizării nivelului minim al planului de export pe total și pe relații.Fondul de stimulare va fi utilizat în proporție de 98 la sută pentru premierea personalului din întreprinderi, 1 la sută pentru personalul din centralele industriale și 1 la sută pentru personalul din unitățile de comerț exterior. La întreprinderile producătoare, cel puțin 80 la sută din fondul constituit se va folosi pentru premierea muncitorilor.în hotărîre sînt prevăzute, de asemenea, stimulente pentru reducerea importurilor.Unitățile economice vor beneficia de stimulente pentru reducerile de importuri care se reflectă în economii nete de valută realizate față de planul anual de import și care reprezintă rezultatele efortului făcut de colectivul din unitatea respectivă.Fondul de stimulare se determină pe baza unor tarife în lei la 1 000 lei valută aplicate la volumul economiilor în valută realizate de unitatea respectivă. Cel puțin 50 la sută din acest fond se utilizează pentru acordarea de premii muncitorilor, iar diferența pentru celelalte categorii de personal.Pe lingă stimulentele arătate, hotărîrea prevede constituirea unui fond din care se pot acorda premii speciale pentru realizări deosebite în cadrul unor operațiuni de export, import și prestări de servicii, care aduc un aport valutar mai ridicat și îmbunătățirea cursului de revenire.Din fondurile de stimulare constituite potrivit hotărîrii vor fi pre- miați lucrătorii care au o contribuție deosebită la realizarea exportului, reducerea importurilor și sporirea eficienței activității de comerț exterior. (Agerpres)
ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT:

Pentru securitate 
și cooperare internațională

(2 VOLUME)

Ședința Consiliului 
departamentului silviculturiiIn zilele de 26—28 decembrie au avut loc lucrările de analiză a activității unităților din silvicultură, precum și ședința Consiliului departamentului silviculturii din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. Participanții au efectuat analiza modului de îndeplinire a planului pe anul 1972 și au stabilit măsurile necesare pentru realizarea sarcinilor de plan pe 1973.In încheierea lucrărilor, a fost a- dresată o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se raportează îndeplinirea înainte de termen a tuturor indicatorilor planului pe 1972.

Dind expresie voinței tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din silvicultură de a transpune în viață sarcinile de apărare, conservare și dezvoltare a fondului forestier al patriei noastre și a prețioaselor dumneavoastră indicații privind buna gospodărire a pădurilor, întărirea funcțiilor economice și de protecție ale acestora, se spune în telegramă, silvicultorii vă asigură, stimate tovarășe secretar general, că iși vor inzeci eforturile pentru îndeplinirea în mod ritmic a tuturor sarcinilor ce le revin pentru anul 1973 și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, pentru înfăptuirea cincinalului cu cel puțin 6 luni de zile înainte de termen. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 decembrie și 1 ianuarie. In țară : vreme rece la început, apoi în curs de încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ninsori locale, mai ales în sudul Moldovei, Do- brogea, Muntenia și Oltenia. In rest, ninsorile vor fi izolate. Vînt

potrivit cu intensificări de scurtă durată în partea de sud a țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 15 și minus 5 grade, izolat mai coborîte la începutul intervalului în depresiunile din estul Transilvaniei, iar maximele între minus 5 și 5 grade. Ceață slabă dimineața și seara. La București : vreme rece la început, apoi în încălzire. Cerul va fi mai mult no- ros, favorabil ninsorii slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

— 9; 
12,30;

Aus-
13,30;

A Mary Poppins : TIMPURI NOI
— 9—19,30 în continuare.
A Cazul Mattei : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
A Marea evadare : FEROVIAR — 
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA 
12,30: 16; 19,30. MODERN — 9; 
16; 19,30.
a Frumos, onest, emigrat în 
tralia... : VOLGA — 9; 11,15; 
15,45; 18,15; 20,30.
a Fata care vinde flori : VIITO
RUL — 15,30; 18; 20,15.
A Fete în soare : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
A Bărbatul care a venit după bu
nica : COSMOS — 15,30 ;• 18; 20,15. 
a Fuga e sănătoasă : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
A Marea hoinăreală : RAHOVA — 
15,30; 18; 20.15.
A Micul om mare ; FLAMURA — 
9; 11,30; 14,30; 17,15; 20.
a Seceră vîntul sălbatic : BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30.
A Vacanță la Roma : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

a Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
a Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să cînt — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, neajun
suri și deficiențe în domeniul dra
gostei — 20.
a Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Spectacol omagial în
chinat celei de-a XXV-a aniversări 
a republicii — 18, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Valentin și Valentina 
— 20.
A Teatrul Mic : Testamentul cîine- 
lui — 19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Gaițele — 10, Stana — 
19,30, (sala Studio) : Schimbul 
— 20.
a Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
A Teatrul „Ion Creangă" : 
douăsprezece luni ale anului 
10; 15.
a Teatrul satiric-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
cuvîntul ‘ 1____
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fii cuminte 
Cristofor — 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Ghiocei... mărgăritare
— 19,30.
a Circul „București" ; Moș Gerllă
— 10, Aprindeți stelele — premie
ră — 19,30.
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MANIFESTĂRI CONSACRA TE 

ANIVERSĂRII REPUBLICII
KIEV. In capitala Ucrainei a flout loc o adunare a reprezentan

ților oamenilor muncii consacrată 
celei de-a 25-a aniversări a pro
clamării republicii in Romania. 
In prezidiul adunării au luat loc 
V.E. Malanciuk, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Ucraina, G. I. Sevciuk, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Ucrainei, A. P. Botvin, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Kiev, și alte per
soane oficiale.

Despre cea de-a 25-a aniversare 
a republicii au vorbit V. G. Bol- 
șak, președintele Comitetului de 
stat al cinematografiei, vicepre
ședinte al filialei republicane a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, și consulul general roman 
Alexandru Ungur.

RIGA. Sub auspiciile Asociației 
de prietenie și relații culturale cu 
străinătatea din R.S.S. Letonă și 
a Comitetului raional de partid 
Kirov din Riga, in capitala letonă 
a avut loc o adunare festivă. In 
prezidiul adunării se aflau I. Za- 
kenfeld, președintele Asociației 
republicane de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea, președin
tele filialei din Letonia a Asocia
ției de prietenie sovieto-române, 
alte persoane oficiale.

Despre semnificația evenimentu
lui petrecut in urmă cu un sfert 
de veac, despre marile succese re
purtate in toate domeniile de ac
tivitate de poporul nostru, sub 
conducerea P.C.R., despre relațiile 
de prietenie dintre poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice a 
vorbit U. Stima, vicepreședinte al 
Asociației republicane de priete
nie și relații culturale cu străină
tatea.

MOSCOVA, tn sala de festivități 
din clădirea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc a avut loc 
o adunare festivă. Au luat parte 
membrii reprezentanțelor perma
nente ale țărilor membre in C.A.E.R. 
și salariați ai Secretariatului Con
siliului.

Despre însemnătatea istorică a 
proclamării republicii in viața po
porului român a vorbit Vasile 
Bucur, locțiitorul reprezentantului 
permanent al României la C.A.E.R.

Au rostit, de asemenea, cuvin- 
tări N. V. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R., și T. Davaadorj, locțiito
rul reprezentantului permanent al 
R. P. Mongole la C.A.E.R.

In încheiere, formația „Savoy" a 
ansamblului artistic al tineretului 
din România a prezentat Un spec
tacol care s-a bucurat de succes.

CAIRO. La sediul Uniunii Socia
liste Arabe din Cairo s-a deschis, 
sub patronajul primului secretar 
al uniunii, Sayed Marei, expoziția 
de fotografii „România la a XXV-a 
aniversare a proclamării Republi
cii". La inaugurarea expoziției a 
participat Sayed Zaki, membru al 
C.C., secretar al Uniunii Socialiste 
Arabe a orașului Cairo.

De asemenea, la Ambasada Ro
mâniei a avut loc o conferință de 
presă.

SANTIAGO DE CHILE. Pito
rescul peisajului românesc, creația 
științifică și de artă contemporană 
din țara noastră sint tematicile ex
pozițiilor deschise, zilele acestea, 
in capitala chiliană — expoziția 
Brâncuși, expoziția de folclor ro
mânesc, expoziția documentară 
„București — capitala României". 
„Aceste manifestări, față de care 
publicul din Santiago arată un in
teres deosebit — a declarat cele
brul pictor chilian Nemesio Antu
nez, președintele „Institutului de 
cultură chiliano-romănă" intr-o 
discuție cu corespondentul „Scin- 
teii" — se încadrează in preocupă
rile institutului de a proiecta in 
Chile, pe planuri multiple, imaginea 
unei țări prietene, al cărui popor a 
obținut rezultate excepționale in 
ridicarea patriei sale".

PEKIN. Sub auspiciile Comitetu
lui revoluționar al orașului Pekin 
și ale Asociației de prietenie cu 
străinătatea, la Palatul de cultură 
al Naționalităților din Pekin a a- 
vut loc o gală de filme. Au parti
cipat U De. membru al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Comitetului 
Revoluționar al orașului Pekin, Iu 
Cian, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ian Ci, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie 
cu străinătatea, și alte persoane 
oficiale. A fost prezent amba
sadorul României in R. P. Chineză, 
Nicolae Gavrilescu.

PHENIAN. In clădirea Teatrului 
de artă din Phenian a avut loc, la 
26 decembrie, o adunare festivă 
consacrată celei de-a 25-a aniver
sări a proclamării republicii. Din 
prezidiul adunării au făcut parte 
Pak Sen Cer, membru al Comite
tului Politic al C.C. al P.M.C., al 
doilea vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri, Țoi Ge U, vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri, Cin Mun Dăk, ministrul ad
ministrației orașelor, Ri Man Săk, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

Despre semnificația evenimen
tului de la 30 Decembrie, ca și des
pre realizările poporului român in 
cei 25 de ani de republică și des
pre relațiile de prietenie și de 
strinsă colaborare româno-coreene, 
au vorbit Li Cean In, vicepreședinte 
al Comitetului popular al orașului 
Phenian, și Lazăr Aureliu Ioan, în
sărcinat cu afaceri a.i. al României.

La încheierea adunării festive, 
ansamblul artistic al orașului Phe
nian a prezentat un spectacol alcă
tuit din cintece și dansuri coreene, 
precum și melodii populare româ
nești.

TIRANA. In capitala Albaniei a 
început Săptămina filmului româ
nesc. La cinematograful „Partiza
nul" a avut loc gala filmului ro
mânesc, organizată de Comitetul 
albanez pentru relații culturale și 
de prietenie cu străinătatea și 
studioul de filme „Albania nouă". 
A fost prezentat filmul „Aștepta
rea". Au participat Mantho Bala, 
adjunct al ministrului invățămintu- 
lui și culturii, alte persoane ofi
ciale. A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul României la Tirana, 
Ion Stoian.

ULAN BATOR. — Sub auspiciile 
Asociației de prietenie mongolo- 
române a avut loc, la Ulan Bator, 
o adunare festivă, în cadrul căreia 
J. Batmong, președintele acestei 
asociații, și ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Ulan Ba
tor, Traian Girba, au vorbit despre 
semnificația proclamării republicii, 
acum 25 de ani, precum și despre 
succesele obținute de poporul 
român in această perioadă. Au fost 
prezenți B. Jargalsaihan, prim-ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Mongole, J. Ahmed, 
adjunct al ministrului culturii, și 
alte oficialități mongole.

BRNO. Constructorii de tractoare 
de la uzinele Z.K.L. au organizat 
un miting al prieteniei. Jaroslav 
Hokl, secretar al Comitetului re
gional Moravia de sud al P.C. din 
Cehoslovacia, și ambasadorul Ro
mâniei la Praga, Teodor Haș, au 
vorbit despre realizările obținute 
in acești ani de poporul român. O 
adunare similară a avut loc și la 
cooperativa din comuna Banov 
din raionul Huherske Hradiste,

DAR ES SALAAM. Ambasada 
română in Tanzania a prezentat o 
gală de filme documentare la se
diul organizației de tineret „Tanu 
Youth" și la clubul „Young Afri
cans". Cu același prilej, postul de 
radio Dar Es Salaam a difuzat un 
interviu al ambasadorului țării 
noastre, Ion Drinceanu, despre 
semnificația acestui eveniment.

agențiile de presă
transmit:

Un acord interguvema- 
mOntal privind livrările reciproce de mărfuri și plățile pe anul 1973 între R.P. Chineză și R.D. Vietnam a fost semnat la Pekin. Reprezentanții celor două guverne au mai semnat protocolul privind livrările chineze de mărfuri generale în R.D. Vietnam pe anul 1973. precum și un protocol privind acordarea de către R.P. Chineză de ajutor sub forma de proiecte complete pentru R.D. Vietnam.

Primul ministru al Maltei, Dom Mintoff, a declarat miercuri în Parlament că guvernul său a cerut Marii Britanii să majoreze cu 10 la sută sumele plătite drept alocație pentru staționarea trupelor și instalațiilor militare britanice în insulă. Premierul maltez a precizat că această sumă reprezintă pierderile cauzate de scăderea cursului lirei sterline.
La chemarea Federației 

naționale a docherilor și 
muncitorilor portuari, in Franța a avut loc o grevă generală a docherilor, în semn de protest împotriva neîndeplinirii de către administrația portului Marsilia a acordului privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale lucrătorilor din acest sector.

Ambasadorul Republicii 
Chile la Washington, OrlanJo Letelier, care conduce delegația țării sale la negocierile cu oficialitățile americane privind relațiile dintre cele două țâri, a calificat prima etapă a convorbirilor ca pozitivă. Ambasadorul chilian a afirmat că „negocierile au fost constructive și în nici un caz neamicale, deși între cele două state există unele divergențe".

Guvernul kuweitian 3 h°- tărît să înceapă o nouă rundă de tratative cu companiile străine în vederea stabilirii cotei de participare a statului Ia exploatarea zăcămintelor petrolifere autohtone.
0 navă de pază islande

gg a rupt năvoadele unui trauler britanic care pescuia pe coasta de răsărit a Islandei. Acest incident continuă „războiul codului" declanșat de hotărîrea guvernului islandez de a extinde la 50 de mile limita apelor teritoriale în care este interzis navelor străine să pescuiască.
Adunarea Poporului a 

R. A. Egipt 3 aprobat proiectul de buget pe anul 1973. în valoare de 3 233 193 600 lire egiptene. La sfirșitul dezbaterilor pe această temă, minis-

Apropiata vizită în Pakistan a președintelui

Nicolae Ceausescu

Declarația delegațiilor
R. D. Vietnam si 6. R. P.

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE A R. P. D. COREENE

KIM IR SEN A FOST ALES PREȘEDINTE AL0 expresie a relațiilor prietenești româno-pakistaneze 
® Conferință de presă la RawalpindiRAWALPINDI 28 — Trimisul special Agerpres, I. Puținelu, transmite : La Departamentul Informațiilor al Pakistanului a avut loc o conferință de presă consacrată apropiatei vizite in această țară a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Cu acest prilej, Nasim Ahmad Jafri. director pentru Europa răsăriteană în Ministerul Afacerilor Ex

terne, a relevat evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre Pakistan și România, perspectivele dezvoltării acestora în contextul vizitei oficiale de stat a președintelui Nicolae Ceaușescu. Nasim Ahmad Jafri a calificat această vizită ca fiind grăitoare în ce privește relațiile strinse dintre cele două țări și și-a exprimat speranța că ea va duce la întărirea în continuare a relațiilor dintre Pakistan și România.
Măsuri cu caracter social întreprinse 

Pe guvernul pakistanezRAWALPINDI 28. — Trimisul special Agerpres transmite : Guvernul pakistanez a adoptat un program cu caracter social, care prevede, între altele, construirea de locuințe Ia prețuri mai reduse, a unor noi rețele de ' drumuri, plantarea de pomi pe largi suprafețe de terenuri în pantă, amenajarea de locuri recreative. Obiectivele cuprinse în pro

gram vor trebui realizate pînă în luna octombrie a anului viitor, pentru materializarea lor prevăzîndu-se suplimentarea cu 100 milioane de rupii a alocațiilor bugetare pe anul 1973.Guvernul central a solicitat maximum de inițiativă din partea autorităților locale, în vederea Înfăptuirii acestui program.
Tratat chiliano-argentinean privind soluționarea

pe cale pașnicăSANTIAGO DE CHILE 28 (A-gerpres). — La Santiago de Chile a avut loc schimbul instrumentelor de ratificare ale noului tratat dintre gu-
Conferința 

miniștrilor învățămintului 
din țările arabeSANAA 28 (Agerpres). — La Sanaa s-au încheiat lucrările celei de-a patra Conferințe arabe a miniștrilor in- vățămintului și educației. în cadrul ședinței de închidere, desfășurată sub conducerea lui Ahmed Gaber Afifi, ministrul educației din Republica Arabă Yemen, a fost adoptată o rezoluție, prin care se cere țărilor arabe să stabilească „o strategie generală unică pentru dezvoltarea educației, permițind acționarea coordonată intr-un cadru unificat".Sarcina de a elabora „strategia generală unică" — din care fiecare țară arabă iși va inspira politica în domeniul educației — a fost încredințată unei comisii de experți compusă din pedagogi, sociologi și economiști. Președintele acestei comisii a' fost ales Mohamed Ahmed Sherif, ministrul libian al educației. Acest organism va trebui să acorde o atenție particulară problemelor celor mai acute cu care sint confruntate țările arabe : lupta împotriva analfabetismului, educația adulților, folosirea limbii arabe in invățămintul de toate gradele, invățămintul în zona rurală, sprijinirea învățămintului superior și a activității de cercetare științifică.

i 9 D i B H Htrul egiptean al finanțelor. Abdel Aziz Mohamed Hegazi, a declarat că „bugetul pe noul exercițiu financiar va fi folosit pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale maselor populare și pentru soluționarea problemelor economice ale țării".
40 de pescari din Coreea

de sud au intrat in apele teritoriale și au acostat la țărmul R.P.D. Coreene din cauza ceții puternice și a furtunii pe mare, relatează agenția A.C.T.C. După primirea îngrijirilor necesare, la 27 decembrie, prin grija autorităților din R.P.D. Coreeană, pescarii respectivi s-au reîntors in Coreea de sud.
Patru membri ai orga

nizației palestinene „Sep
tembrie Negru" 3U ocup3t jji Ambasada Israelului din Bangkok. Ei s-au baricadat în interiorul clădirii, luînd ca ostatici șase funcționari ai ambasadei, relatează agențiile Reuter, A.P. și U.P.I. în legătură cu a- ceasta, agenția France Presse anunță că la Tel Aviv, guvernul israelian s-a întrunit într-o reuniune de urgență.

Teatrul Națiunilor din 
Paris își încetează activita- 
fpțj de la 1 ianuarie 1973, din lipsăde fonduri, deși spectacolele sale se bucurau de succes, a anunțat Ministerul Afacerilor Culturale al Franței.

Președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, sosește azi la Khartum, într-o vizită oficială. El va avea convorbiri cu șeful statului sudanez, Gaafar El Numeiri, asupra relațiilor dintre cele două țări, precum și cu privire la unele probleme ale situației internaționale actuale.

la conferința cvadripartită
de la ParisPARIS 28 (Agerpres). — Delegațiile R.D. Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la conferința de la Paris în problema vietnameză au anunțat, într-o declarație comună, că a 172-a ședință plenară a conferinței, prevăzută pentru joi. nu va avea loc — informează agențiile T.A.S.S. și France Presse.In declarația comună se subliniază că. pentru a se crea condițiile necesare continuării convorbirilor de pace, Statele Unite trebuie să revină la situația existentă înaintea reluării bombardamentelor masive asupra teritoriului R.D. Vietnam.

Convorbiri Ci Pin-fei
— Nguyen Thi BinhPEKIN 28 (Agerpres). — La Pekin au avut Ioc, joi, convorbiri între Ci Pin-fei, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, și Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de sinceritate, cordialitate și prietenie, relatează agenția China Nouă.

REPUBLICII POPULARE DEMOCRATE COREENEPHENIAN 28 (Agerpres). — în cadrul ședinței de joi a primei sesiuni a Adunării Populare Supreme a celei de-a cincea legislaturi, tovarășul Kim Ir Sen a fost ales președinte al Republicii Populare Democrate Coreene, informează agenția A.C.T.C.în aceeași zi au fost aleși ca vicepreședinți ai R.P.D. Coreene Țoi En Ghen și Kan Rian Uk.Au fost aleși, de asemenea, membrii Comitetului Popular Central al R.P.D. Coreene, între care se află tovarășul Kim Ir Sen, secretar al comitetului fiind ales Rim Ciun Ciu.Adunarea Populară Supremă a ales pe Kim Ir ca premier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene.Sesiunea a ales, de asemenea, pe președintele, vicepreședinții și membrii Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme. Președinte
ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV AL PREZIDIULUI U. C. I.

a fost ales Hwang Jang Yop, iar vVe- președinți — Hong Gi Mun și 'Hi Jong Suk.Prima adunare a Comitetului Popular Central' al R.P.D. Coreene, desfășurată în cursul aceleiași zile, a numit pe membrii Consiliului Administrativ al R.P.D.C., care ocupă funcții de miniștri sau de președinți ai unor comitete pentru problem» economico-sociale.
a diferendelorvernele chilian și argentinean, privind soluționarea pe cale pașnică a diferendelor dintre cele două țări. Acest tratat va înlocui acordul general asupra problemelor de frontieră și arbitraj, încheiat în 1902, a- cord ce atribuia coroanei britanice sarcina de a soluționa neînțelegerile intervenite între cele două țări. Noul tratat prevede că, in cazul u- nor diferende, arbitrajul va fi e- fectuat de Curtea Internațională de Justiție de la Haga.

BELGRAD 28. — Corespondentul nostru, G. Ionescu, transmite : Biroul Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a examinat, în cadrul unei ședințe, stadiu] pregătirilor pentru elaborarea platformei politico-ideologice care va fi supusă dezbaterilor viitorului congres, cel de-al X-lea al U.C.I. Cu acest prilej au fost examinate, de asemenea, principalele obiective ale programului de activitate politico-so- cialâ pe anul 1973 al Uniunii Comuniștilor și al altor organizații social- politice. Biroul Executiv a definit ca principale preocupări, pentru anul 1973, continua consolidare a econo-

miei țării pe o bază durabilă, traducerea în viață a amendamentelor constituționale și a celorlalte faze ale modificărilor constituționale, ca și definitivarea și adoptarea platformei politico-ideologice a celui de-al X-lea Congres al partidului. Plenara Consiliului
Central al Sindicatelor

In timpul unei recente manifestații a pensionarilor din Londra, care solicită 
revizuirea sistemului pensiilor

Guvernele R. D. Germane
și Republicii Peru au ho
tărî! să stabilească relații
diplomatice la nivel de ambasadă, informează agenția A.D.N.

„Cosmos-542", un nou sate- lit al pămîntului, a fost lansat joi în Uniunea Sovietică — anunță agenția T.A.S.S.

Secretarul general al Li
gii Arabe Mohamoud Riad, a efectuat o vizită de cinci zile in cele două state yemenite și în Arabia Saudită. în timpul vizitei, el a purtat convorbiri cu cei doi șefi de stat yemeniți și cu oficialități saudite, privind transpunerea în practică a acordului cu privire la formarea Republicii Yemenite. în baza documentului semnat la Cairo, la 27 noiembrie a.c.

Toate activitățile orașu
lui spaniol Cordoba au fost 
paralizate, miercuri, datorită unei greve, la care au participat lucrătorii de la transporturile urbane, de la centrele dustrie, bănci și blice.

Fostul prim-ministru ca
nadian Lester Pearson a
decedat. miercuri seara, in vîrstă

comerciale, din in- de la serviciile pu- de 75 de ani. Pearson a ocupat, de a- semenea, funcția de președinte al Adunării Generale a O.N.U. in 1953 : in 1957 i s-a decernat Premiul Nobelpentru pace.
Consiliul Poporului din 

Siria (parlamentul) se va întruni, luna viitoare. într-o sesiune extraordinară, pentru a dezbate proiectul noii Constituții. Pe de altă parte, la Damasc s-a anunțat că alegerile naționale vor fi organizate după expirarea, la 21 februarie 1973, a actualului mandat încredințat parlamentului sirian. S-a hotărit, în acest sens, ca noul guvern al premierului Mahmoud Al-Ayoubi, format simbăta trecută in urma demisionării fostului prim-ministru Kleifawi, să supervizeze noile alegeri.
0 întrevedere între Sarin Chhak, ministrul afacerilor externe al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, și Michel Al- ladaye, ministrul de externe al Republicii Dahomey, aflat în vizită în capitala chineză, a avut loc, joi, la Pekin.

La Managua, capitala Repu
blicii Nicaragua, distrusă în 
urmă cu patru zile de o serie de 
cutremure succesive, s-a de
clanșat o epidemie de febră 
tifoidă. Noi incendii au izbuc
nit in cursul zilei de miercuri 
in timpul unui nou seism de gra
dul 5 pe scara Richter, care a 
distrus ultimele edificii din cen
trul orașului. Autoritățile au 
hotărit, in cele din urmă, dina
mitarea centrului orașului, care 
urmează să fie nivelat, iar după 
aceea, in această zonă, să fie 
împrăștiat var și alte dezinfec
tante pentru a înlătura efectele 
descompunerii cadavrelor răma
se sub dărîmături.

0 epidemie de variolă, declanșată în luna decembrie în statul Uttar Pradesh, a provocat moartea a 34 de persoane, s-a anunțat la Delhi. S-au semnalat, de asemenea, victime și în statul Bihar.

BELGIAConsultări pentru formarea unui nou guvern WVj&elles ‘ & (Agerpres). — Criza guvernamentală din Belgia, declanșată la 22 noiembrie în urma demisiei cabinetului de coaliție so- cial-creștin prezidat de Gaston Eys- kens, a intrat într-o fază considerată decisivă : Edmond Leburton, însărcinat la 14 decembrie de regele Baudouin cu formarea unui nou guvern, a început convorbirile cu liderii partidelor social-creștin, socialist și liberal asupra programului economic, social și comunitar al viitorului cabinet.

din BulgariaSOFIA 28 (Agerpres). — în orașul Pernik a avut loc o plenară a Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Bulgaria, consacrată bilanțului întrecerii la scară națională inițiată cu un an în urmă după cu- vîntarea lui Todor Jivkov, prim-secretar al .C.C... al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, rostită în acest oraș.în raportul prezentat la plenară, Kostandin Ghiaurov, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, a relevat că, in anul 1972, venitul național al țării a crescut cu 7,8 la sută față de 1971, iar volumul producției industriale globale din acest an este cu circa 7,8 la sută mai mare decit în anul precedent. Plenara a adoptat o hotărîre privind perfecționarea întrecerii socialiste.
j Confruntări în preajma
' deschiderii lucrărilor
i
! noului Congres al S.U.A.’ Stabilirea componen- i ței celor mai impor- / tante patru comitete 1 ale Camerei reprezen- i tanților și Senatului ’ constituie acum, în a- Ț junul celei de-a 93-a i legislaturi a Congresu- 1 lui S.U.A., obiectul u- t nei puternice confrun- ' țări in culisele Capito- ț liului. Este vorba de i comitetele pentru alo-* cări bugetare ale celor t două camere — care ' hotărăsc cuantumul ț cheltuielilor guvernu- i lui federal și destina- ‘ ția acestora — de co- L mitetul pentru căi șimijloace al Camerei1 reprezentanților și de I cel financiar al Sena- ’ tului — care fixează t jaloanele politicii eco- i nomice și comerciale ! interne și externe a i S.U.A. și modalitățile ' de obținere a fonduri- ț lor pentru acoperirea i cheltuielilor federale, t Cu alte cuvinte, da I componența acestor i comitete depind. în . mare măsură, activita- Ț tea și in special orien- l tarea în problemele e-* conomico-financiare a i noii legislaturi, care i urmează să-și înceapă ‘ lucrările la 3 ianuarie. L Există de pe acumdouă orientări diferite Ț în ce privește căile de t abordare a probleme- ’ lor economice — atît i celor noi, cit și celor rămase moștenire de ' la fosta legislatură, l printre care persisten- ’ ța presiunilor inflațio- I niște, deficitul balan- i ței comerciale, defici- ’ tul bugetar și al balan- l ței de plăți. Grupul congresman, lor liberali ț apreciază că în situa- I ția actuală se impun ’ unele reforme în poli

tica economică internă a țării, in special in domeniul impozitelor, pensiilor, asigurărilor sociale și de sănătate, modificări, in politica de înghețare a salariilor și prețurilor — care a blocat sporirea veniturilor maselor fără insă a stopa creșterea prețurilor — măsuri contra protecționismu- lui și pentru liberalizarea comerțului exterior al S.U.A. Multe din aceste proiecte de reforme sint susținute atit de democrați cit și de republicani, însă materializarea lor in timpul fostei legislaturi a fost împiedicată de comitetul financiar al Senatului, format in majoritate din congresmani cu vederi conservatoare și condus de Russell Long. Ziarul „Los Angeles Times" amintește că anul trecut Long a respins, printre altele, proiectul de lege pentru reformarea asigurărilor sociale propus de Casa Albă și adoptat de Camera Reprezentanților. ..Liberalii, scrie „New ' York 
Times", îl acuză pe Long de faptul că se opune reformării sistemului de impozite pentru a nu leza interesele monopolurilor din industria petrolului și nu dorește reformarea actualului sistem al asigurărilor de boală, ca urmare a o- poziției manifestate de industria societăților de asigurări". Pînă a- cum. liberalii nu au putut face nimic în a- ceastă privință din moment ce Long avea

sprijinul majorității membrilor comitetului pe care îl conduce. A- cum însă, in urma alegerilor din noiembrie, au rămas vacante patru locuri din cele 16 ale comitetului, pe care congresmanii liberali încearcă să le ocupe. Confruntarea cu elementele conservatoare se anunță dură.De rezultatul acestei confruntări asupra definirii componenței comitetului senatorial a- mintit va depinde, în măsură importantă, atît efectuarea unor reforme in sistemul de impozite și in economia țării, cit și finalizarea eforturilor de liberalizare a comerțului exterior al țării. Deocamdată. tabăra congresmenilor liberali este optimistă. Bătălia va fi declanșată la 3 ianuarie, la conferința congresmani lor democrați, cînd liderul majorității din Senat, Mike Mansfield, și senatorul Edward Kennedy. virtual lider al Partidului democrat, după înfringerea în a- legeri a senatorului George McGovern, vor ridica problema reformării comitetului financiar. La rîndul lor, republicanii moderați și liberali cer Casei Albe să intervină împotriva manevrelor lui Long, dacă se dorește ca cel de-al 93-lea Congres al țării să dea curs proiectelor de reforme economice și financiare ale administrației.
C. Alexandroaie

Washington
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