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Dragi fovarâți,astăzi împlinirea unui sfert de se <Je la proclamarea republicii — eveniment de însemnătate epocală în viața poporului român, care a marcat o nouă etapă în istoria României. Cu prilejul acestei mari sărbători naționale, Comitetul Central al partidului, Consiliul de Stat și guvernul adresează tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, întregului nostru popor un salut fierbinte și cele mai cordiale felicitări. (Aplauze puternice, prelungite).Aniversînd proclamarea republicii, nu putem să nu evocăm, cu îndreptățită mîndrie, istoria eroică, de secole, a poporului român, în decursul căreia a ars mereu vie flacăra luptei pentru libertate și neatîrnare, pentru scuturarea jugului exploatării și asupririi, pentru afirmarea deplină și neîngrădită a geniului său creator, pentru asigurarea progresului și civilizației patriei noastre. S-au scris cu litere nepieritoare în cronica timpurilor marile bătălii desfășurate de masele populare sub conducerea lui Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și a altor legendare figuri de domnitori patrioți, pentru păstrarea ființei naționale și apărarea gliei strămoșești. Ne gîn- dim, de asemenea, cu venerație la marile mișcări sociale și răscoale populare conduse de Horia, Cloșca și Crișan, de Tudor Vladimi- rescu și de aiți tribuni ai poporului, mișcări care au aprins și mai puternic vîlvătaia setei de libertate și o viață mai bună a maselor asuprite și împilate, au contribuit la accelerarea dezvoltării sociale a țării. Un moment de seamă al istoriei luptelor pentru libertate națională și socială a fost revoluția burghezo- democratică de la 1848 — desfășurată în toa

te cele trei provincii românești — animată de aspirația creării condițiilor pentru sfărîmarea și înlăturarea rinduielilor feudale, pentru dezvoltarea forțelor de producție și instaurarea unor relații sociale mai avansate. Datorită luptei , maselor populare și a personalităților luminate ale poporului s-a putut realiza unirea Principatelor Române — Muntenia și Moldova — important pas spre împlinirea năzuinței de unire a românilor într-un singur stat. Cucerirea independenței în 1877, plătită cu sînge de ostașii și dorobanții români în redutele de la Smîrdan, Plevna și Grivița, a deschis calea unor noi împliniri ale idealurilor de libertate și progres ale poporului român. In urma încheierii primului război mondial, în care poporul nostru și-a apărat cu jertfe grele pămîntul patriei, s-a făurit statul național unitar — eveniment de o covîrșitoare importanță în procesul dezvoltării istorice a națiunii noastre, împlinire a unui secular vis al românilor din toate cele trei provincii.Lupta pentru independență națională și realizarea statului național unitar s-a contopit cu lupta împotriva exploatării și asupririi. împotriva dominației străine, pentru pace și libertate. (Aplauze puternice, îndelungate). Luptele sociale au luat amploare sub influența ideilor revoluționare promovate de’ socialiști, de mișcarea muncitorească. După crearea Partidului Comunist Român, care a înscris pe steagul său țelul cuceririi puterii politice de către clasa muncitoare, instaurarea domniei întregului popor și făurirea orînduirîi socialiste și comuniste, proletariatul organizat a desfășurat larg asaltul împotriva regimului burghezo- moșieresc, a înfeudării țării puterilor străine, împotriva fascismului, a războiului antis'ovie- tic, pentru o politică de apărare a intereselor

naționale, pentru dezvoltarea democratică, progresistă a țării.Un moment crucial în destinele istorice ale poporului român a fost înfăptuirea insurecției armate antifasciste, răsturnarea dictaturii mi- litaro-fasciste și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, eliberarea întregului teritoriu al țării cu sprijinul eroicei armate roșii și participarea oștilor române, alături de Uniunea Sovietică și celelalte puteri aliate, la războiul antifascist, pînă la zdrobirea totală a Germaniei hitleriste. La fel ca și celelalte popoare care au cunoscut dominația hitlerismului, poporul român va păstra întotdeauna vii în suflet sentimentele de recunoștință și prețuire față de glorioasele popoare sovietice care, cu neînchipuite jertfe și sacrificii, ducînd pe umeri greul războiului, au adus principala contribuție la distrugerea mașinii de război germane, la eliberarea popoarelor cotropite și salvarea civilizației de pericolul robiei fasciste. Vor rămîne, de asemenea, neșterse în memoria noastră aportul adus \la zdrobirea fascismului de popoarele celorlalte țări ale coaliției antihitleriste, precum și lupta eroică desfășurată de popoarele cotropite de naziști, larga mișcare antifascistă internațională, jertfa milioanelor de luptători democrați antifasciști din întreaga lume, care n-au precupețit nimic pentru înfrîngerea barbariei naziste.. Crearea republicii constituie deci o încununare a luptei duse de-a lungul secolelor de poporul român, de forțele sale înaintate, pentru eliberare națională și socială, pentru nea- .tîrnare, progres social și o viață mai bună. Făurirea republicii a devenit posibilă în condițiile sociale noi, create după eliberarea țării, ale profundelor schimbări democratice, revoluționare care s-au produs în societatea românească și ale acțiunilor de masă, pentru răsturnarea claselor exploatatoare și cucerirea puterii de către proletariat, în alianță cu țărănimea.în fruntea acestor lupte s-a situat permanent Partidul Comunist Român, care a înmănuncheat într-un front unic toate forțele înaintate ale națiunii, asigurînd cucerirea de noi și noi poziții în viața socială și politică, realizînd izolarea reacțiunii și înlăturarea de la conducerea țării a partidelor politice burgheze, a claselor exploatatoare. Abolirea monarhiei și proclamarea republicii au fost im

puse, ca o necesitate obiectivă, de evoluția luptei revoluționare, de transformarea democratică a societății românești. Toate aceste transformări au fost rodul luptei eroice a maselor populare, al activității politice a forțelor sociale revoluționare, democratice, patriotice, in cadrul cărora rolul principal l-a avut Partidul Comunist Român. (Aplauze puternice, prelungite). în primele rîn- duri ale luptei s-au aflat militanții comuniști, patrioți înflăcărați, activiști progresiști, care n-au precupețit nimic, nici chiar suprema jertfă, pentru victoria cauzei revoluționare. Un rol de seamă în această epocă de tumultuoasă activitate politică, de profunde deplasări în viața socială. a țării au avut Gheorghe Gheorghiu-Dej, care îndeplinea funcția de secretar general al C.C. al partidului, și dr. Petru Groza, președintele primului guvern cu adevărat democratic din istoria patriei — și care, din însărcinarea Comitetului Central al partidului, au contribuit nemijlocit la actul abolirii monarhiei.Ca rezultat al procesului dezvoltării istorice, al luptei revoluționare a maselor populare conduse de partid, la 30 Decembrie 1947 poporul român și-a luat soarta in propriile mîini, instaurînd Republica Populară Română, patria tuturor celor ce muncesc cu brațele și cu mintea de la orașe și sate. (Vii și puternice aplauze). Dr. .Constantin Parhon, eminent savant de notorietate internațională, militant de seamă al partidului comunist, a devenit primul președinte al Prezidiului republicii.Realizarea republicii —■’ veche și arzătoare aspirație a poporului — a găsit un profund ecou în conștiințele milioanelor de oameni ai muncii’ din întreaga țară. Masele largi populare au salutat cu nețărmurită satisfacție și bucurie măreața victorie obținută prin luptă, exprimîndu-și hotărîrea nestrămutată de a-și închina toate forțele consolidării și înfloririi continue a republicii noi. populare, anărării libertății și suveranității sale, ridicării ei la un loc demn în marea familie a națiunilor lumii (Aplauze puternice, prelungite).Instaurarea republicii, în condițiile cînd rolul decisiv în conducerea țării îl avea clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea și intelectualitatea, cu celelalte mase muncitoare, in(Continuare in pag. a H-a)
Ieri, în sala mare a Palatului

București, 29 decembrie 1972. 
Marea Adunare Națională s-a în
trunit în ședință jubiliară pen
tru a aniversa un sfert de veac 
de Ia proclamarea republicii — 
eveniment de importanță istorică, 
victorie de seamă a poporului nos
tru în îndelungata și eroica sa 
luptă pentru libertate, democrație 
și progres social, act revoluționar 
cu profunde rezonanțe in viața 
țării, care a marcat instaurarea 
celei mai democratice forme de 
guvernămint din istoria națiunii 
noastre, trecerea la înfăptuirea re
voluției socialiste. Proclamarea 
republicii a însemnat împlinirea 
idealului spre care au năzuit și 
pentru care au militat cu înflăcă
rare forțele cele mai înaintate ale

cu Partidul Co-societății, în frunte 
munist Român.

Sala Palatului Republicii Socia
liste România, unde se desfășoară 
ședința, are un aspect festiv, tră
iește atmosfera caracteristică eve-, 
nimentelor de seamă. Pe fundalul 
scenei strălucește, în reflexe au
rii. stema republicii, străjuită de 
steaguri roșii și tricolore. Datele 
jubiliare „30 Decembrie 1947— 
1972“ înscriu simbolic o epocă glo
rioasă. bogată în transformări în
noitoare și mari înfăptuiri, 
cit încununate prin victoria 
și definitivă a socialismului 
mintul românesc, s

Ora 17. Asistenta salută 
ternice și îndelungi 
ovații și urale

a
ai partidului 
aud minute 
singur glas, 
tuturor — 
„Ceaușescu-

strălu- 
deplină 
pe pă-

pu- 
eu

eu 
aplauze, 

sosirea In sală a

mmimmmmmmhmi

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători 
și statului nostru. Se 
in șir, rostite într-un 
cuvintele scumpe 
„Ceaușescu- P.C. R.“,
P.C.R.'t

în prezidiul ședinței 
loc tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer. Emil Bod- 
naras. Manea Mănescu. Paul Nicu- 
lescu-MizlI. Gheorghe Fană. Ghenr- 
ghe Radulescu, Virgil Trofin, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioară. 
Florian Dănălache, Constantin Dra
gan. Emil Drăgânescu. Janos Fa- 
rekas. Petre Lupți. Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Ion lonită.

jubiliare Iau 
Ceaușescu.

vechi militanți ai 
citorești — Chivu 
stanța Crăciun, Ion 
stantin Pîrvulescu, Alexandru 
covici și Gheorghe Vasilichi, 
fan Peterfi, vicepreședinte al 
siliului de Stat, președintele 
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară. Constantin 
Stătescu. secretarul Consiliului de 
Stat. Maria Groza. Kovacs Gyorgy, 
Ilie Murgulescu, Gheorghe Necula, 
vicepreședinții Marii Adunări Na
ționale, Ioan Anton, Aurel Boz- 
gan. Constanța Ciontu, general
colonel Ion Coman, Constantin 
Daieoviciu, Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
Nicolae Glosar., Șuzana Gâdea,

mișcării 
Stoica.
Nîculi,

mun- 
Con- 
Con- 
Sen- 
Ște- 

Con- 
Con-

președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Ioan Gluvacov, Caro) 
Kiraly, 
tru O.
Puțuri, 
Spătărelu — 
lui de Stat, 
viceoreședinte al Uniunii Generale 
a Sindicatelor. Traian Șfefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.Ț.C., 
Anton Breitenhofer, vicepreședin
te al Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană. Mi
ron Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, Brăduț COvaliu, președinte
le Uniunii artiștilor plastici,

Roman Moldovan. Dumi- 
Petrescu, Ion Popescu- 

Cristofor Simionescu, Ion 
membri ai Consiliu- 

Gheorghe Petrescu,

ion(Continuare în pag. a IV-a)
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Partidului, omagiu
Al zilelor de mîine meșter faur 
Ți-așternem la picioare lanț de aur 
Din douăzeci și cinci verigi — sînt soare 
Din inimă, din trudă și sudoare. 
Un sfert de secol sub al muncii steag, 
în era nouă a vieții-prag 
Și trăinicie-n strămoșeasca vatră — 
Cu crezu-n viitor, săpat în piatră.

Tu, lanțul ia-l în brață cu vigoare 
Și-nalță-l ca să strălucească-n zare 
Și-n timp, departe-n raze de lumină, 
Să-l vadă toți aceia ce-o să vină. 
Și scutură-l, verigile să-i sune, 
Căci fiecare are ce le spune 
De vrerea noastră-nmănuncheată-n forță, 
Cu gîndul biruinței ca o torță. 
Tu, faur al verigilor de mîne 
Le fă din bulz de aur tot mai greu, 
Gravînd acest cuvînt ce va rămîne : 
„PENTRU PARTIDUL Șl POPORUL MEU 1" 
Așa din veșnicia vremii-i rumpe 
Tu patriei colan cu pietre scumpe.

Mihai BENIUC
Desen de Vlneențiu GRIGORESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Le Thanh Nghi, conducătorul 
delegației guvernamentale economice 

a R. D. Vietnam

Vineri dimineața, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe tova
rășul Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
viceprim-ministru al guvernului Re
publicii Democrate. Vietnam, condu
cătorul delegației guvernamentale 
economice, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

A fost de față Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și celorlalți memJ 
bri ai conducerii de partid și de stat 

țării noastre un cordial salut din 
nartea tovarășilor Ton Duc Thang, 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam. Le Duan. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, și 
Fam Van Dong, prim-ministru al 
guvernului, împreună cu sentimen
tele de caldă gratitudine pentru 
sprijinul tovărășesc, internaționalist, 
acordat permanent de partidul, gu
vernul și poporul român luptei și 
cauzei poporului vietnamez.

Conducătorul delegației guverna
mentale a adresat, totodată, felicitări 
cu prilejul sărbătorii poporului ro
mân — cea de-a 25-a aniversare a 
proclamării republicii — și urări de 
succese tot mai mari in edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat ne oaspete să

transmită tovarășilor Ton Duc 
Thang, Le Duan și Fam Van Dong, 
celorlalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat a R. D. Vietnam 
cele mai calde urări de succes cau
zei drepte a poporului vietnamez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția țării noastre în 
sprijinul luptei poporului vietnamez, 
împotriva agresiunii, pentru retra
gerea totală a trupelor americane și 
încetarea bombardamentelor și a 
celorlalte acțiuni militare ale S.U.A., 
exprimînd solidaritatea internaționa- 
listă deplină a partidului și poporu
lui nostru, hotărîrea de a se acorda ' 
întregul sprijin cauzei drepte a po
porului vietnamez pînă la victoria 
finală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șî-a 
exprimat speranța că in cadrul con
vorbirilor de la Paris se va 'ajunge 
cit mai curind la semnarea unui 
acord, punîndu-se capăt. războiului, 
respecțindu-se astfel dreptul sacru al 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, creîndu-se condiții 
pentru dezvoltarea sa liberă de sine 
stătătoare, fără nici un amestec 
străin. '

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
relațiile de prietenie dintre cele două 
partide, popoare și țări, care au cu
noscut o nouă dezvoltare după vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în R. D. Vietnam, s-a reafirmat do
rința comună de a promova pe mai 
departe, pe multiple planuri, aceste 
raporturi de colaborare și solidari
tate. în interesul cauzei socialismu
lui și păcii. Tn acest context, oaspe
tele a exprimat satisfacția pentru 
rezultatele convorbirilor purtate la 
București de delegația guvernamen
tală economică a R. D. Vietnam.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

Ambasadorul Republicii Islamice Pakistan
Vineri, 29 decembrie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu. președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit pe 
S. A. D. Bukhari, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Islamice Pakistan la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire in legătură cu apropiata vi
zită in Pakistan a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) *■ frunte cu partidul comunist, a marcat trecerea la revoluția proletară și la edificarea societății socialiste în România.O deosebită însemnătate a avut pentru desfășurarea cu succes a procesului revoluționar în țara noastră făurirea partidului unic muncitoresc. Aceasta a asigurat unitatea organizatorică și .ideologică a clasei muncitoare — necesitatea obiectivă a îndeplinirii cu succes a rolului ei istoric de clasă conducătoare în marea operă de transformare revoluționară a societății. A fost creat astfel un detașament revoluționar, puternic, unit și disciplinat, înarmat cu teoria marxist-Ieninistă, care a condus cu fermitate poporul român din victorie în victorie, pe calea vieții noi, socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).Un rol important în desfășurarea cu succes a evenimențelor politice din țara noastră, în realizarea aspirațiilor revoluționare ale clasei muncitoare și ale maselor largi populare a avut factorul extern, condițiile internaționale favorabile din acea perioadă, pe care partidul nostru a știut

PRINCIPALA CUCERIRE A PRIMULUI SFERT 
DE SECOL AL REPUBLICII - ASIGURAREA 

VICTORIEI DEPLINE A SOCIALISMULUI 
ÎN ROMÂNIA

Dragi tovarăși,Făcînd bilanțul celor 25 de ani care au trecut de la instaurarea republicii, putem aprecia că rezultatul principal al muncii și luptei desfășurate în această epocă a fost asigurarea victoriei depline 
a socialismului în patria noastră. România s-a transformat într-un stat socialist industrial-agrar în plin progres, cu o industrie dezvoltată și o agricultură în continuă modernizare, cu o știință și cultură înfloritoare, cu un nivel de trai tot mai ridicat.Pentru a aprecia amploarea uriașă a acestor transformări este necesar să evocăm condițiile nemaipomenit de grele în care se găsea țara noastră în anii de după război. După cum vă amintiți, economia țării fusese secătuită de lunga perioadă a dominației hitleriste și de distrugerile războiului, producția industrială ajungînd, într-o serie de ramuri, la jumătate față de nivelul antebelic, iar capacitatea de transport a căilor ferate la aproape 30 la sută. Rechizițiile de război, lipsa brațelor de muncă în agricultură și apoi doi ani consecutivi de secetă provocaseră o acută criză alimentară. La toate acestea se adăuga sabotajul reacțiunii, blocarea valutei și devizelor țării în Occident, despăgubirile de război pe care România ■ trebuit să le plătească. Ieșirea din această situație a cerut eforturi supraomenești. Dar bravul și încercatul popor român, care timp de aproape două milenii a fost nevoit să înfrîngă greutăți de neînchipuit pentru a-și păstra ființa și a asigura progresul țării, a găsit și de această dată forța *i energia necesare pentru a ieși din situația catastrofală în care se găsea, reclădind din temelii întreaga țară, prin puterea brațelor și a minții sale. Aceasta a relevat încă o dată uriașele resurse creatoare de care dispune poporul român, virtuțile sale remarcabile, descătușate și puse în valoare de orînduirea nouă, socialistă.Industrializarea — factorul hotărîtor al progresului general al societății, temelia bunăstării maselor, a întăririi independenței și suveranității naționale — a asigurat dezvoltarea multilaterală și dinamizarea întregii economii naționale, creșterea rapidă a forțelor de producție ale țării. In 24 de ani de economie planificată, producția industrială a României s-a dezvoltat într-un ritm mediu anual de aproape 14 la sută. în acest an, anul gloriosului jubileu al republicii, realizăm o producție industrială de circa 28 de ori mai mare decît în 1947. Este semnificativ pentru dezvoltarea țării noastre în această perioadă faptul că în 1972 producția industrială este aproximativ egală cu întreaga producție a primului deceniu al republicii. Au fost create și dezvoltate numeroase ramuri industriale noi, de înaltă tehnicitate, cum sînt electrotehnica și electronica, construcția de mașini-unelte, a elementelor de automatizare, petrochimia și altele, a crescut capacitatea industriei de a realiza produse de mare complexitate, care stau cu succes alături de cele mai izbutite mărfuri realizate pe plan mondial. Industrializarea socialistă a determinat valorificarea mai intensă, în condiții de eficiență superioară, a potențialului material și uman al țării, sporirea continuă a avuției naționale.Cooperativizarea agriculturii, care a marcat o schimbare revoluționară, de proporții uriașe în viața satului românesc, în relațiile de producție, în condițiile de muncă și în modul de existență al țărănimii, a creat premisa realizării unor producții agricole superioare, de înalt randament. Ca urmare a dotării tehnice, sporirii parcului de mașini agricole și tractoare, chimizării și dezvoltării irigațiilor, țărănimea a obținut producții vegetale și animale capabile să asigure în condiții tot mai bune nevoile de consum ale populației și cerințele de materii prime pentru industrie. Producția globală agricolă a crescut în ultimii 25 de ani de aproape 3,5 ori, recolta de cereale fiind în acest an aproape dublă față de media realizată în 1934—1938, cei mai buni ani -agricoli din perioada antebelică.O grăitoare expresie a avîntului pe care l-a cunoscut în acești ani producția de bunuri materiale o constituie faptul că produsul social realizat în 1972 în Republica Socialistă România este de 12 ori mai mare decît cel din anul 1947, ceea ce reprezintă echivalentul potențialului a 12 Românii de acum un sfert de secol.Pentru a releva dimensiunile uriașului efort constructiv făcut de poporul nostru este suficient să arătăm că în perioada anilor 1947—1972 au fost realizate investiții de circa 900 miliarde lei, dinamica lor crescînd de la circa 3 miliarde lei în 1947 la aproape 100 de miliarde lei în 1972. Ca urmare, pe pămîntul patriei au fost înălțate mii și mii de fabrici și uzine, combinate și complexe industriale moderne, nenumărate edificii social-culturale. întreaga țară a fost ridicată la o viață nouă, înfloritoare, s-a realizat o repartizare mai rațională a forțelor de producție pe teritoriu, frumusețile naturale ale peisajului românesc au fost amplificate prin minunatele creații făurite de mîna omului — impunătoare edificii industriale moderne, noi cartiere și orașe cu arhitectură luminoasă, mii și mii de sate reclădite aproape în întregime.Ca urmare a dezvoltării economico-sociale a țării s-au produs profunde mutații în însăși structura socială. în 1947 peste 75 la sută din populație era ocupată în agricultură și doar 10,5 la sută în industrie — ceea ce evidenția caracterul predominant agrar al economiei românești de atunci ; în 1972 populația ocupată în industrie a crescut la 26 la sută, iar cea din agricultură a scăzut la 45 la sută. Au fost create, în această perioadă, peste 4 milioane noi locuri de muncă, ceea ce înseamnă practic un salariat în plus în fiecare familie ; numărul muncitorilor a crescut de aproape 4 ori, iar al inginerilor de circa 12 ori. Transferarea populației în sferele de activitate cu o productivitate 

să le folosească cu succes. Este necesar să subliniem și cu această ocazie că România s-a bucurat în lupta pentru construirea vieții noi de sprijinul Uniunii Sovietice, al țărilor de democrație populară, al forțelor revoluționare și progresiste din întreaga lume. La rîndul său, România și-a manifestat puternic solidaritatea cu celelalte popoare care au zidit orînduirea nouă, socialistă, cu clasa muncitoare, cu forțele democratice și progresiste de pretutindeni. Acest sprijin și a- ceastă încurajare reciprocă constituie o expresie elocventă a forței internaționalismului proletar, a solidarității oamenilor muncii în lupta pentru cauza libertății și progresului social. (Vil și puternice aplauze).O dată cu instaurarea republicii, trecînd la înfăptuirea revoluției socialiste, poporul român, condus de partidul comunist, a lichidat vechea orînduire socială, a înlăturat pentru totdeauna exploatarea omului de către om, cucerind victorii strălucite în toate domeniile construcției socialismului, parcurg'înd în acest sfert de secol un drum glorios, o întreagă epocă istorică, înscriind cea mai măreață pagină din întreaga sa istorie milenară. (Aplauze puternice, îndelung repetate).

mai înaltă a avut implicații sociale pozitive deosebit de profunde, reprezentînd un indice important al creșterii gradului de dezvoltare și civilizație al țării noastre.Grija față de om — țelul suprem al politicii partidului, rațiunea și scopul întregii activități de făurire a socialismului și comunismului în România — s-a materializat, etapă cu etapă, în noi și importante realizări destinate să asigure fiecărui cetățean un trai tot mai îmbelșugat și fericit. Realizăm în acest an al aniversării republicii un venit național total de 11 ori mai mare decît în 1947, iar pe locuitor — un venit național de aproape 9 ori mai mare. Pe baza creșterii venitului național s-a asigurat majorarea succesivă a salariilor nominale ale oamenilor muncii. Salariul real este în prezent de peste 3 ori mai mare decît cel de acum 25 de ani. Au fost majorate pensiile, s-a extins regimul de pensionare asupra țăranilor. Este ilustrativ pentru eforturile depuse de statul nostru socialist în vederea ridicării nivelului de viață al populației faptul că în 25 de ani de republică fondurile alocate de la buget pentru finanțarea acțiunilor social- culturale — învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății — au sporit de peste 30 de ori.O adevărată revoluție s-a realizat în domeniul instruirii publice și ridicării nivelului de cultură al poporului. Dintr-o țară căreia regimul trecut îi lăsase trista moștenire de 4 000 000 de analfabeți, România a devenit o țară în care s-a generalizat învățămîntul obligatoriu de 10 ani, o țară în care aproape jumătate din populația activă este . cuprinsă în diferite forme de învățămînt. Au’foSt obținute succese însemnate în dezvoltarea științei, artei și culturii, a întregii vieți spirituale din patria noastră.A cunoscut o amploare deosebită construcția de locuințe și obiective social-culturale. în perioada anilor 1947—1972 au fost construite atît în orașe, cît și la sate circa 3 milioane de locuințe — pentru circa 10 milioane de cetățeni — ceea ce înseamnă că, practic, aproape jumătate din populația țării s-a mutat în această perioadă în case noi. S-a desfășurat un accentuat proces de urbanizare, numărul populației din orașe crescînd în perioada 1947—1972 de 2,4 ori, astfel încît în acest an reprezintă o pondere de aproape 42 la sută față de circa 22 la sută în 1947.S-a îmbunătățit continuu aprovizionarea cu mărfuri. în acest an a fost pus la îndemîna populației un volum de mărfuri de 13,6 ori mai mare decît în 1947. S-a extins, modernizat și diversificat rețeaua comercială, s-a amplificat gama de servicii și prestări pentru populație.Un element sintetic deosebit de crfncludent al îmbunătățirii condițiilor de muncă ale populației este creșterea duratei medii a vieții la 67—68 de ani. adică cu peste 25 de ani față de perioada antebelică. Se poate spune, deci, în mod plastic, că fiecare an de republică a sporit cu un an longevitatea populației României.Ca rezultat al marilor transformări revoluționare petrecute în acest sfert de veac, societatea noastră a căpătat o structură nouă. Clasa muncitoare — ale cărei rînduri au sporit continuu, care și-a ridicat considerabil nivelul calificării profesionale și al cunoștințelor științifice generale — și-a demonstrat cu strălucire receptivitatea la tehnica nouă, capacitatea de a dobîndi într-o perioadă deosebit de scurtă experiența industrială modernă. Ea a devenit clasa conducătoare a societății, îndeplinindu-și cu cinste, cu spirit patriotic și un înalt simț de răspundere misiunea istorică în construirea noii orînduiri socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate). Țărănimea — care timp de secole, trăind și muncind în condiții deosebit de grele, a știut să apere cu vitejie și eroism glia strămoșească, ființa noastră națională — și-a dovedit în această perioadă marile resurse revoluționare, capacitatea de a merge în pas cu progresul societății. Ea a devenit o clasă nouă, omogenă, prietenă și aliată de nădejde a clasei muncitoare, participantă activă la dezvoltarea social-economică generală a țării, la făurirea noii istorii a României. (Aplauze puternice, prelungite). Intelectualitatea strîns legată de popor — care, împreună cu clasa muncitoare și țărănimea, își consacră din plin eforturile operei mărețe de înflorire a patriei socialiste — a îmbogățit patrimoniul științei românești cu noi realizări de prestigiu, a dat artei și culturii opere minunate, inspirate din lupta și viața oamenilor muncii, a adus și aduce o contribuție deosebită la elevarea spirituală a poporului, la construirea socialismului. (Aplauze puternice, prelungite).Una din marile realizări ale regimului nostru socialist este rezolvarea justă, în spiritul principiilor marxist-leniniste, a problemei naționale, care a dus la lichidarea oricăror forme de inegalitate, discriminare și asuprire națională, la cimentarea unității și frăției tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, în munca și lupta pentru înflorirea patriei socialiste comune. Tot ce s-a realizat în acești ani este rodul muncii pline de abnegație a întregului nostru popor, al tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care trăiesc în strînsă unitate și frăție și asigură înflorirea și bunăstarea Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice, prelungite).Sărbătorim în această zi munca și victoriile unei generații eroice, care a înfăptuit într-un sfert de veac cît altădată în sute .de ani, zidind pe pămîntul României luminosul edificiu al socialismului, lăsînd viitorimii o operă nepieritoare. Exprimăm creatorilor lumii noi din patria noastră, clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, felicitări cordiale și mulțumirile cele mai fierbinți pentru abnegația și patriotismul cu care au muncit și luptat în slujba progresului și prosperității patriei, pentru toate 

victoriile mărețe pe care le-au dobîndit. (Aplauze puternice, îndelung repetate).Strălucitele realizări din anii republicii sînt o expresie concludentă a justeții politicii partidului nostru, care a aplicat și aplică în mod creator principiile generale ale socialismului, teoria marxist-Ieninistă, la condițiile specifice ale României, a studiat și studiază experiența dezvoltării sociale mondiale, și în primul rînd experiența celorlalte țări care construiesc societatea socialistă, propria experiență a poporului nostru, desprinzînd concluzii practice pentru activitatea social-politică prezentă și de viitor. Poporul român s-a convins, pe baza propriei sale experiențe, că programul elaborat de partid corespunde pe deplin intereselor fundamentale ale națiunii noastre, că in Partidul Comunist Român are un conducător încercat, care nu cunoaște datorii și aspirații mai înalte decît asigurarea progresului și înfloririi întregii națiuni (Vii și puternice aplauze). Iată de ce poporul, urmînd cu încredere neabătută politica partidului, formează în jurul său o unitate trainică — și aceasta constituie cea mai sigură chezășie a înaintării victorioase a patriei pe calea socialismului și comunismului ! (Aplauze puternice, prelungite).Desigur, așa cum se obișnuiește la o sărbătoare națională de asemenea importanță, este firesc să trecem în revistă succesele. Subliniind însă minunatele realizări care au jalonat întreaga această epocă istorică, nu putem, în calitatea noastră de comuniști, să nu amintim și de laturile negative, de lipsurile, neajunsurile și greșelile care s-au manifestat în munca noastră în decursul acestor ani. Evident, o serie de deficiențe au avut un caracter obiectiv, fiind determinate de starea de înapoiere de la care am por-
ÎNTREAGA NAȚIUNE ÎȘI CONCENTREAZĂ 

FORȚELE PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI
DE EDIFICARE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 

MULTILATERAL DEZVOLTATE
Dragi tovarăși,în prezent, toate forțele națiunii sînt concentrate spre înfăptuirea cu succes a programului trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Obiectivele acestui măreț program urmăresc accelerarea mersului înainte al țării, pe plan economic și social, pe baza folosirii celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane, ridicarea pe un plan superior a întregii activități din economie, știință, cultură, din toate domeniile vieții sociale, în vederea egalizării nivelului de dezvoltare al țării noastre cu cel al țărilor socialiste avansate, apropierii într-un timp cît mai scurt de nivelul țărilor dezvoltate din întreaga lume. Planul cincinal actual pune un accent deosebit pe extinderea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății și, în primul rînd, pe dezvoltarea în continuare a industriei moderne — factor de prim ordin în dinamizarea întregii economii, în valorificarea superioară, eficientă a tuturor resurselor materiale și umane ale țării. ”Un obiectiv central al cincinalului este intensificarea eforturilor pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice, pentru sporirea considerabilă a eficienței producției materiale și sporirea, pe această cale, a avuției naționale, a venitului național. în același timp, o sarcină de mare importanță este accentuarea procesului de specializare și modernizare a producției în vederea participării active, în condiții cît mai avantajoase, la diviziunea internațională a muncii, la cooperarea in producție și tehnico- științifică cu alte state, ținînd seama de faptul că, în condițiile de astăzi, aceasta este o premisă de prim ordin a dezvoltării în pas cu progresul tehnic mondial. în acest context o atenție deosebită acordăm participării la Programul complex de colaborare și cooperare cu țările socialiste membre ale C.A.E.R., extinderii cooperării multilaterale cu celelalte țări socialiste, cu toate țările lumii.Rezultatele obținute în cursul anilor 1971 și 1972 demonstrează că prevederile cincinalului se îndeplinesc cu succes. în acești ani, creșterea medie anuală a producției industriale este de aproape 12 la sută, superioară celei prevăzute în plan, încheiem anul acesta — cel de-al doilea an al cincinalului — cu o realizare preliminată a pianului în proporție de peste 101 la sută. Nenumărate colective din întreprinderi, centrale, ministere au obținut succese de seamă în cadrul angajamentelor pe care și le-au luat de a realiza prevederile ce le revin din planul cincinal înainte de termen. Unele comitete județene au raportat cu cîteva săptămîni înainte de încheierea anului îndeplinirea sarcinilor de plan. Trebuie să relevăm în mod deosebit municipiul București, care s-a prezentat chiar cu depășirea angajamentelor suplimentare luate la Conferința de partid din vară. (Aplauze puternice).Toate aceste rezultate exprimă entuziasmul și hotărîrea cu care masele de oameni ai muncii, colectivele din toate întreprinderile au acționat și acționează pentru înfăptuirea politicii partidului, elanul și spiritul de răspundere cu care întregul popor muncește pentru înfăptuirea hotărî- rilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului. (Vii și puternice aplauze). Succesele dobîndite dovedesc în mod convingător că există posibilități reale pentru a depăși prevederile programului stabilit de congres, pentru a asigura îndeplinirea planului cincinal înainte de termen. Pentru toate aceste realizări doresc să adresez muncitorilor și țăranilor, tehnicienilor, inginerilor și specialiștilor, cadrelor din economie, organelor și organizațiilor de partid, activiștilor de stat, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, cele mai calde felicitări. (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,Peste cîteva zile începem un an nou de muncă, hotărîtor pentru îndeplinirea și depășirea cincinalului. Așa cum am arătat și la recenta plenară a Comitetului Central, planul pe 1973 trebuie realizat la nivelul prevederilor sale maximale, urmărindu-se ca prin îndeplinirea și depășirea acestora să se asigure economiei noastre produse fizice de care ea are realmente nevoie.Realizarea producției industriale prevăzute necesită o preocupare sporită pentru desfășurarea ritmică a producției pe tot parcursul anului, o cit mai intensă folosire a capacităților de producție, utilizarea la maximum a tuturor mașinilor și utilajelor. Trebuie,-totodată, să se intensifice preocuparea pentru scurtarea duratei de realizare a parametrilor proiectați la noile capacități de producție date în funcțiune în ultimii ani, astfel ca anul 1973 să însemne un an de cotitură în această privință.Pentru realizarea în bune condiții a pianului pe 1973 este necesar să se acorde o atenție deosebită îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor și, o dată cu aceasta, reducerii în continuare a normelor de consum. Se 

nit, de ostilitatea manifestată de fostele clase exploatatoare, de rămășițele acestora, precum și de lipsa de experiență a cadrelor noastre. Multe neajunsuri au fost inerente unei opere de asemenea amploare și complexitate, fără precedent în istoria țării, ca cea pe care a înfăptuit-o poporul nostru în timpul regimului socialist. Dar au avut loc și acte condamnabile, abuzuri, încălcări ale legalității noastre socialiste, manifestări de subiectivism, de nesocotire a legităților ^dezvoltării societății socialiste, tendințe contrare concepției noastre comuniste despre lume și viață, eticii și echității socialiste. După cum este cunoscut, partidul a dezbătut într-un spirit autocritic de înaltă responsabilitate toate aceste fenomene negative, luînd măsuri hotărite pentru extirparea cauzelor care le-au generat, precum și pentru a face imposibilă repetarea lor. Este bine ca și acum, cînd relevăm rezultatele acestei bogate perioade de muncă și victorii, să ne reînnoim hotărîrea de a face totul pentru a evita apariția în viața societății românești a oricăror manifestări și tendințe neconforme cu ideologia și principiile partidului nostru, pentru a asigura mersul neabătut înainte al patriei pe drumul socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, îndelung repetate). Realizările și succesele pe care le-am obținut — și care sînt în mod hotărîtor precumpănitoare — ne dau garanția că și drumul nostru de viitor va fi un drum glorios, că poporul român în frunte cu partidul comunist, va ști -să ducă la bun sfîrșit misiunea istorică pe care și-a asumat-o făurindu-și o viață liberă și demnă, ocupînd un loc de cinste în marea familie a națiunilor lumii, mergînd ferm spre împlinirea visului de aur al omenirii, spre comunism.(Aplauze puternice; urale. Se scandează: „P.C.R.").

impune să desfășurăm o largă acțiune de masă în vederea economisirii materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei. Pretutindeni, în toate unitățile de producție și în toate ramurile economice trebuie acționat hotărît pentru reducerea costurilor de producție și a cheltuielilor materiale.Avînd în vedere sarcinile deosebite pe care le prevede planul pe 1973, se impune ca peste tot să fie intensificate eforturile pentru sporirea productivității muncii. Este necesar să se acționeze în continuare cu hotărîre pentru extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație, pentru îmbunătățirea organizării muncii și utilizarea rațională a forței de muncă. Totodată, este necesar să se acorde cea mai mare atenție pregătirii cadrelor necesare diferitelor ramuri ale economiei naționale, ridicării nivelului de calificare profesională a-celor ce muncesc, însușirii largi de , către toți oamenii muncii a cuceririlor științei și tehnicii moderne. -Trebuie să avem permanent în vedere că îndeplinirea cu succes a marilor sarcini din următorii ani depinde, pînă la urmă, de oameni. De aceea, principala noastră preocupare trebuie să fie pregătirea cadrelor, a tuturor oamenilor muncii. (Aplauze puternice).Trebuie asigurat un caracter permanent acțiunii de organizare științifică a producției, antre- nînd în acest scop colectivele de oameni ai muncii din toate întreprinderile, astfel ca fiecare muncitor. tehnician, inginer să devină participant activ la găsirea celor mai potrivite căi și mijloace pentru ridicarea eficienței activității economice.Un obiectiv de prim ordin al tuturor colectivelor din întreprinderi, centrale industriale, ministere trebuie să fie ridicarea calității produselor, îmbunătățirea în continuare și perfecționarea parametrilor calitativi și a performanțelor lor tehnice, corespunzător nivelului atins pe plan mondial. Și trebuie să ne propunem să realizăm la unele produse chiar performanțe superioare. Avem asemenea posibilități și trebuie să facem acest lucru. Aceasta este o datorie de onoare a întregului nostru popor. (Aplauze prelungite). în toate unitățile de producție trebuie să se acționeze cu mai multă consecvență pentru modernizarea și reproiectarea produselor existente, să se asigure respectarea strictă a tehnologiilor și a documentației tehnice de fabricație, o înaltă disciplină tehnologică, o exigență sporită și un control riguros în toate fazele procesului de producție.O preocupare permanentă a întreprinderilor și centralelor industriale trebuie să fie realizarea în cele mai bune condiții a producției destinate exportului, sporirea competitivității și valorificarea cît mai eficientă a mărfurilor românești pe piața externă, precum și limitarea la strictul necesar a importului.Este necesar sa se înțeleagă bine că dezvoltarea continuă a economiei noastre este strîns legată de extinderea și intensificarea colaborării internaționale, de realizarea tuturor prevederilor planului de import și de export îndeosebi. Realizarea în bune condiții a sarcinilor de comerț exterior este o parte integrantă deosebit de importantă a întregului proces de conducere a centralelor industriale și întreprinderilor economice, un criteriu de seamă în lumina căruia trebuie apreciată eficiența activității fiecărei unități de producție, a fiecărui minister. De aceea, problemele cooperării și schimburilor internaționale trebuie să constituie o preocupare centrală a tuturor conducătorilor din economie, a fiecărui om al muncii.O condiție de bază pentru realizarea cu succes a importantelor sarcini cantitative și. calitative pe care le prevede planul pe anul 1973 este întărirea răspunderii fiecărui om al muncii, indiferent de locul pe care îl ocupă în procesul de producție, pentru buna gospodărire a întreprinderilor, a tuturor mijloacelqr de care dispunem. Realizarea și depășirea planului trebuie să fie rezultatul nu al intensificării eforturilor fizice, ci al unei mai raționale organizări a muncii, al unei mai depline valorificări a gîndirii tehnice, al sporirii preocupării pentru utilizarea rezervelor interne existente în fiecare întreprindere. Organele și organizațiile de partid trebuie să facă totul pentru a cultiva în rîndul colectivelor din unitățile economice un înalt spirit de răspundere, o disciplină exemplară în procesul de producție și în muncă. Referin- du-mă la unități economice, am în vedere și unitățile de cercetare științifică, toate unitățile care contribuie, într-o formă sau alta, la dezvoltarea societății noastre. în toate unitățile este necesară o disciplină fermă, o înaltă răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.Una din prevederile de cea mai mare importanță ale cincinalului este dezvoltarea în continuare a unei agriculturi socialiste de mare randament, cu un nivel avansat de mecanizare și chimizare, în stare să asigure producții sporite, o productivitate ridicată, la nivelul țărilor cu agricultură intensivă, să dea o contribuție tot mai mare la creșterea venitului național, la progresul general al societății noastre. Ca urmare a măsurilor luate în domeniul dezvoltării bazei tehnico-materiale a agriculturii, a îmbunătățirii organizării producției și muncii și • stimulării materiale • 

țărănimii cooperatiste, în primii doi ani ai cincinalului au fost realizate cele mai mari producții agricole din istoria țării — respectiv de 14,5 mill- ■ oane tone in 1971 și circa 16 milioane tone în 1972. Aceste rezultate pun în evidență marile resurse și posibilități pe care le are agricultura noastră socialistă, capacitatea ei de a asigura producții vegetale și animale tot mai ridicate, pentru satisfacerea cerințelor de consum ale populației și a nevoilor de materii prime ale economiei.Este necesar ca, în anul ce vine, organele de partid și de stat, organele agricole să ia toate măsurile pentru a asigura desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole, spre a putea obține o recoltă superioară celei din anul 1972. Unitățile agricole de stat trebuie să asigure folosirea cu un randament sporit a mijloacelor tehnice de care dispun, creșterea productivității muncii și scăderea prețului de cost al produselor agricole. Vor trebui îndeplinite cu spirit de răspundere măsurile luate pentru creșterea șeptelului, pentru asigurarea bazei furajere și folosirea ei rațională în vederea realizării unui spor de produse agro- alimentare. O importanță deosebită pentru creșterea producției agricole are desfășurarea în cele mai bune condiții a acțiunii de extindere a irigațiilor, desecărilor și ameliorărilor funciare. Este necesar să se acorde cea mai mare atenție sporirii continue a eficienței investițiilor ce se fac în agricultură.Un obiectiv important al dezvoltării economico- sociale a țării în perioada următoare, înscris în planul cincinal, este creșterea în continuare a ponderii forței de muncă din industrie și diminuarea procentului populației care lucrează în agricultură — condiție a ridicării eficienței muncii sociale. Congresul al X-lea și Conferința Națională au trasat, de asemenea, sarcina luării măsurilor pentru apropierea treptată a condițiilor de muncă și de viață de la sate de cele de la orașe, precum și pentru lichidarea deosebirilor esențiâle dintre munca fizică și cea intelectuală — atît pe baza dezvoltării mecanizării și automatizării producției, cît și pe calea ridicării nivelului de cunoștințe științifice și tehnice ale oamenilor muncit? ’ Realizarea acestor obiective de lungă durată va contribui la adîncirea și mai puternică a procesului de omogenizare a societății noastre socialiste, reprezentînd premise esențiale pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru trecerea treptată la edificarea societății comuniste.Ca rezultat al dezvoltării și perfecționării activității economice, cincinalul prevede ca în viitorii ani să se realizeze o creștere substanțială a venitului național pe locuitor — expresia sintetică a nivelului de bunăstare a societății. Obiectivul central al actualului plan cincinal, ca de altfel al întregii politici promovate de partidul și statul nostru, este satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor de viață materiale și spirituale ale oamenilor muncii. Planurile de stat prevăd ca pe măsura succeselor obținute în producția de bunuri materiale să se ia noi măsuri pentru sporirea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Totodată, Congresul al X-lea și Conferința Națională au stabilit alocarea unor importante mijloace materiale, realizarea unui vast program de investiții cu caracter social în vederea ridicării gradului de civilizație al întregului popor. Este vorba de dezvoltarea și modernizarea rețelei de ocrotire a sănătății publice,, de crearea și utilarea a noi ca- pacități școlare care să permită înfăptuirea programului de extindere și perfecționare a instrucției publice în țara noastră, de măsuri pentru o- ' crotirea copilului, pentru ușurarea vieții și muncii mamelor, de un ansamblu de acțiuni consacrat protejării mediului înconjurător, de noi măsuri în direcția sistematizării orașelor și satelor, a dezvoltării urbanisticii, de extindere a posibilităților de odihnă, agrement și turism pentru oamenii muncii. Se prevede, de asemenea, diversificarea și îmbunătățirea continuă a rețelei comerciale și a serviciilor pentru populație.Partidul și statul acționează în continuare pentru crearea tuturor condițiilor în vederea ridicării nivelului de cultură al oamenilor muncii, lărgirii orizontului lor de cunoștințe generale, în pas cu noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Pentru realizarea acestor obiective mărețe, pentru transformarea acestor perspective luminoase în realitate concretă, partidul nostru mobilizează energiile și capacitățile creatoare ale întregului popor, perfecționează continuu conducerea științifică a economiei și întregii vieți sociale, asigură îmbunătățirea generală a organizării și activității statului socialist. Legile adoptate în acest scop de Marea Adunare Națională, pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, prevăd p? rfe ționarea muncii în domenii de bază ale activii cc sociale, cum sînt : organizarea industriei, plan.ie- carea economiei, sistemul financiar, legislația muncii, organizarea controlului muncitoresc eco- nomico-social și altele, reglementarea rațională, în spiritul principiilor socialismului, a tuturor sferelor activității umane, corespunzător cerințelor actuale ale dezvoltării societății.Făurirea socialismului este strîns legată de lărgirea și perfecționarea în continuare a democrației socialiste — condiție de prim ordin a realizării cu succes a sarcinilor complexe ale conducerii societății în etapa actuală, a mersului înainte al patriei noastre. în trecut, poporul, exploatat și asuprit, era total exclus de la conducerea statului, în care cuvîntul hotărîtor îl aveau clasele exploatatoare, marii capitaliști și moșieri. Astăzi, în România s-a împlinit visul lui Băl- cescu, care dorea poporului de „a nu mai avea stăpîni pe cap“. în țara noastră nu mai sînt clase exploatatoare, nu mai sînt moșieri și capitaliști, poporul a devenit deplin stăpîn pe destinele sale, pe bogățiile naturale pe care le folosește în scopul făuririi vieții sale noi. Masele populare înseși conduc țara, îi hotărăsc dezvoltarea prezentă și viitoare. Ne preocupăm să îmbunătățim continuu cadrul organizatoric necesar participării largi și efective a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor celor ce muncesc, la conducerea economiei și a' vieții sociale, a statului, să perfecționăm formele de conducere colectivă, astfel ca oamenii muncii să-și poată spune cuvîntul asupra soluționării problemelor, în dubla lor calitate, de producători și proprietari ai mijloacelor de producție. Toate legile, toate măsurile mai importante care privesc dezvoltarea societății noastre se dezbat cu măsele largi ale poporului, reprezintă cu adevărat emanația voinței și intereselor lor. (Aplauze puternice, prelungite). Perfecționînd necontenit aceste forme de muncă și conducere, asigurăm o •democrație concretă, reală, care stimulează elanul, inițiativa și spiritul gospodăresc al maselor, dezvoltă exigența fiecărui membru al colectivității noastre față de propria sa activitate și față de munca celorlalți, întărește răspunderea socială a tuturor cetățenilor. în felul acesta se creează largi posibilități fiecărui cetățean de a se manifesta plenar în viața socială, de a-și pune în valoare capacitatea de creație în folosul societății, se asigură înflorirea și manifestarea nestingherită a personalității umane.O preocupare de prim ordin a partidului nostru, a întregii societăți este ridicarea conștiinței socialiste a maselor, însușirea de către toii cetățenii a concepției despre lume și viață a clasei muncitoare, formarea trăsăturilor moral-po- litice ale omului nou — constructor al socialismului și comunismului. Datoria de onoare, de cea mai înaltă răspundere, a fiecărui cetățean(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. a II-a) este de a face totul pentru dezvoltarea șl înflorirea avuției naționale, a proprietății obștești, pentru apărarea bunurilor care aparțin poporului. Fiecare om al muncii, și cu atît mai mult cadrele de conducere, activiștii de partid și de stat, trebuie să simtă răspunderea pentru modul în care este gospodărit avutul socialist, pentru felul cum sînt respectate interesele generale ale societății noastre. Fiecare cetățean trebuie să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile, la locul său de muncă, făcîn- du-și datoria cu devotament, fermitate și cinste față de popor, față de partid, față de patrie. (Aplauze puternice, îndelungate).Oamenii muncii sînt răsplătiți în raport cu munca pe care o depun, cu contribuția la progresul țării. în spiritul eticii și echității socialiste, acționăm, totodată, pentru lichidarea diferențierilor nejustificate între venituri. Combatem cu hotă- rîre orice manifestări de parazitism, de eschivare de la muncă, orice tendințe de a obține cîștiguri pe căi ilicite, prin sfidarea legilor și a normelor societății noastre. Este necesar să se ia atitudine hotărîtă împotriva mentalităților și atitudinii înapoiate față de muncă, împotriva lipsei de grijă și răspundere față de avutul obștesc, a neglijenței, risipei, a deteriorării bunurilor și valorilor care aparțin societății și cu atît mai mult împotriva încercărilor de a sustrage părți din avutul întregului popor. Dorim și facem totul ca fiecare cetățean să ducă o viață demnă, civilizată, să aibă un comportament exemplar în producție, în familie, în societate. Trebuie să sporim eficiența muncii noastre în această direcție. Trebuie să facem — dacă mă pot exprima așa — ca în societatea noastră socialistă să nu mai avem greieri, ca în fabulă, care să stea și numai „să cînte și să joace", apelînd la alții să le dea să mănînce. Să fie o societate de albine harnice, în care fiecare să contribuie cu capacitatea și cunoștințele sale la edificarea generală a socialismului, atît pe plan matwial cît și spiritual, la bunăstarea întregii Societăți. (Aplauze puternice, prelungite).O condiție de cea mai mare importanță pentru realizarea cu succes a sarcinilor construcției socialiste o reprezintă întărirea și perfecționarea continuă a rolului statului în viața economico- socială. Este necesar să se acționeze în continuare pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale privind întărirea legăturii organelor de stat cu masele de oameni ai muncii, valorificarea experienței și dezvoltarea inițiativei acestora, creșterea solicitudinii față de nevoile și cerințele maselor populare. Totodată, trebuie să fie combătute în continuare, cu toată fermitatea, fenomenele de birocratism în munca aparatului de stat, să se ia măsuri pentru lichidarea paralelismelor și simplificarea structurii organizatorice a acestuia, în vederea întăririi răspunderii în muncă, soluționării operative și eficiente a problemelor, în concordanță eu interesele generale ale construcției socialiste.O sarcină de prim ordin a statului nostru socialist este întărirea capacității de apărare a patriei, perfecționarea dotării tehnice a armatei, crearea tuturor condițiilor pentru garantarea vieții și muncii pașnice a poporului, a integrității teritoriale a Republicii Socialiste România.Poporul, toți oamenii muncii, înconjoară cu dragoste și grijă armata noastră — scut de nă
POLITICA EXTERNĂ ACTIVĂ Șl PRINCIPIALĂ 
PROMOVATĂ DE PARTIDUL Șl STATUL NOSTRU 

SE BUCURĂ DE PREȚUIREA Șl SIMPATIA 
CERCURILOR LARGI ALE OPINIEI 

PUBLICE MONDIALE
Stimați tovarăși,în decursul ultimului sfert de secol care a trecut de la proclamarea republicii, în lume s-au produs mari și profunde transformări social-politic» Va avut loc adinei mutații în raportul de for Uniunea Sovietică, prima țară a socialismului — care și-a sărbătorit zilele trecute semicentenarul — a parcurs un drum glorios cucerind remarcabila succese în construcția economică și socială, transformîndu-se într-o putere socialistă de prim rang. Apariția a încă 13 noi țări socialiste în Europa, Asia și America Latină a făcut ca socialismul să iasă din cadrul unui singur stat și să se afirme ca o uriașă forță mondială, care joacă un rol de prim ordin în determinarea dezvoltării istorice contemporane, în desfășurarea vieții politice internaționale. Un eveniment remarcabil a fost victoria revoluției socialiste și formarea Republicii Populare Chineze, care a sporit în mod considerabil forțele mondiale ale socialismului, ale frontului antiimperialist. Ca urmare a victoriilor obținute de popoarele ce făuresc noua orînduire pe toate planurile vieții materiale și spirituale, socialismul a cucerit poziții puternice în lumea contemporană, și-a sporit prestigiul și autoritatea, exercitind o tot mai mare putere de înrîurire asupra tuturor popoarelor lumii. (Aplauze puternice, prelungite). Noi și noi națiuni își exprimă astăzi, într-o formă sau alta, opțiunea pentru modul de organizare socialistă a economiei și vieții sociale, urmează un drum de transformări democratice, revoluționare, în vederea înlăturării asupririi și exploatării, dezvoltării lor libere și independente.Una din marile victorii repurtate de popoare în această epocă a fost prăbușirea odiosului sistem colonialist, eliberarea a zeci și zeci de popoare care s-au constituit în noi națiuni, hotărîte să-și valorifice bogățiile naționale și roadele muncii în interesul propășirii proprii, decise să-și spună eu- vîntul cu fermitate în viața internațională, să se opună activ politicii imperialiste, colonialiste.Aceste schimbări au dus la slăbirea forței colonialismului și imperialismului, au făcut să încline tot mai mult balanța raportului de forțe de partea socialismului, progresului, democrației și păcii.în această epocă istorică, România, ca rezultat al marilor succese obținute pe planul edificării lumii noi, socialiste, al politicii ei consecvente de promovare fermă a principiilor noi de relații între state, a egalității, respectului și conlucrării rodnice între națiuni, se bucură de prețuirea, simpatia și considerația cercurilor largi ale opiniei publice mondiale, are prieteni pe toate meridianele lumii. (Vii și puternice aplauze). Viața, evenimentele au pus și mai puternic în evidență justețea și realismul acestei politici care răspunde pe deplin aspirațiilor și năzuințelor poporului român, precum și intereselor generale ale popoarelor dornice să trăiască in pace și securitate, în înțelegere și colaborare.

dejde al cuceririlor noastre revoluționare, al marilor înfăptuiri ale socialismului — fac totul pentru sporirea forței și capacității ei de luptă. (Vii aplauze). Legea privind organizarea apărării naționale a Republicii Socialiste România, votată ieri de Marea Adunare Națională, subliniind locul pe care îl ocupă forțele armate în societatea noastră, preocuparea pentru întărirea ei continuă, prevede, totodată, obligațiile de înaltă răspundere patriotică ce revin tuturor cetățenilor pentru apărarea țării, sarcinile legate de pregătirea tineretului, a întregului popor pentru a fi gata ca. în caz de nevoie, să salvgardeze libertatea, suveranitatea și independența Republicii Socialiste România. Preocupîndu-se de asigurarea capacității de apărare, țara noastră dezvoltă, totodată, colaborarea pe tărîm militar eu statele participante la Tratatul de la Varșovia, cu toate țările socialiste, în vederea apărării în cazul unui atac armat imperialist.Chezășia înfăptuirii marilor obiective pe care ni le propunem este întărirea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții sociale — condiție esențială a făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Partidul Comunist Român se înfățișează la această mare sărbătoare națională ca un partid puternic, călit în luptă, cu o bogată experiență revoluționară, strîns unit, bucurîndu-se de încrederea și dragostea întregului popor. (Aplauze puternice, prelungite). Prin întreaga sa activitate, partidul nostru se integrează organic în viața societății, poartă și își asumă răspunderea directă pentru modul în care se îndeplinește politica de edificare a socialismului. Forța și tăria partidului, capacitatea lui de a organiza și conduce societatea stau în legătură strînsă cu clasa muncitoare, cu masele largi populare. O importanță deosebită are îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid în ce privește justa repartizare a forțelor, a cadrelor, unirea energiei și elanului creator al tuturor oamenilor muncii, îndeplinindu-și astfel menirea de forță dinamică, mobilizatoare a fiecărui colectiv. Datoria fiecărui comunist, a fiecărui activist de partid este de a contribui din toate puterile la întărirea în continuare a forței politice de organizare a partidului nostru, a disciplinei sale de fier, a unității de monolit a rîndu- rilor sale. Acestea sînt sarcini de cea mai mare însemnătate pentru asigurarea îndeplinirii eu deplin succes a rolului istoric ce revine partidului nostru în conducerea poporului pe drumul socialismului și comunismului. Și putem să asigurăm, de la această tribună. întregul nostru 'popor că Partidul Comunist Român își va îndeplini și în viitor cu cinste misiunea sa istorică, va sluji cu credință, fără preget, clasa muncitoare, întreaga noastră națiune socialistă. (Aplauze prelungite ; se scandează „P.C.R.").Iată, tovarăși, enumerate succint, cîteva din preocupările de bază ale partidului și statului nostru în lupta pentru realizarea programului stabilit de Congresul al X-lea și de Conferința Națională. Prin eforturile pline de abnegație ale întregului popor, acest program se înfăptuiește în condiții bune. Să pășim în cel de-al doilea sfert de veac de republică animați de dorința de a face totul pentru sporirea în continuare a avuției naționale, înflorirea economiei, ridicarea bunăstării și a gradului de civilizație a vieții întregului ■ popor, pentru ridicarea României pe noi culmi de progres Și civilizație. (Aplauze puternice, prelungite).

Cursul luat în politica externă mondială confirmă pe deplin concluziile analizei marxist-leni- niste făcute de Congresul al X-lea și de Conferința Națională asupra proceselor și tendințelor dezvoltării contemporane. Aprecierile de politică externă făcute de Conferința Națională din acest an își păstrează întreaga valabilitate și, de aceea, nu mă voi referi în cele ce urmează decît la cîteva aspecte ale situației internaționale actuale.Unul din fenomenele cele mai importante ale dezvoltării social-politice din zilele noastre continuă să fie afirmarea pregnantă în viața internațională a forțelor socialismului. Datorită succeselor obținute în dezvoltarea economică și socială, precum și acțiunilor de politică externă întreprinse în ultimul timp, se manifestă tot mai puternic rolul Uniunii Sovietice pe arena mondială, aportul ei la lupta pentru progres social și pace în lume. De asemenea, a sporit contribuția celorlalte state socialiste din Europa, Asia și America Latină în soluționarea problemelor cruciale care frămîntă omenirea azi. Prin politica pe care o promovează, prin activitatea pe care o desfășoară în spiritul principiilor noi de egalitate și respect între națiuni, al colaborării, destinderii și păcii, fiecare țară socialistă contribuie la creșterea autorității și forței socialismului în întreaga lume. Un rol tot mai important in viața lumii contemporane, în desfășurarea evenimentelor internaționale are Republica Populară Chineză, al cărei prestigiu se reflectă și în recunoașterea ei ca stat de către un număr tot mai mare de țări, în reluarea locului cuvenit de drept în Organizația Națiunilor Unite. Trebuie menționate, de asemenea, ca fapte deosebit de pozitive în viața internațională, încheierea Tratatului cu privire la bazele relațiilor dintre Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei, preeum și recunoașterea de către tot mai multe țări a Republicii Democrate Germane, a Republicii Populare Democrate Coreene și a Republicii Democrate Vietnam.Pe arenă internațională se afirmă tot mai activ tinerele state independente, popoarele care au pășit de curînd pe calea dezvoltării economico-so- ciale de sine stătătoare.Au avut și au loc în ultima vreme în viața politică mondială o serie de tendințe favorabile cauzei păcii, cum sînt intensificarea contactelor dintre reprezentanții diferitelor țări și popoare, promovarea tot mai susținută a spiritului tratativelor, care au făcut să se înregistreze progres însemnate pe calea destinderii.Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că în lume mai continuă să existe cercuri imperialiste, colonialiste. forțe retrograde, reacționare, neocolonia- liste, interesate să împiedice normalizarea relațiilor dintre state, să perpetueze stările de încordare și neliniște, să mențină sursele de dominație și războaie. Desigur, caracteristica dezvoltării vieții internaționale actuale este dorința energică a popoarelor de a păși pe calea destinderii, colaborării, înțelegerii și conviețuirii pașnice, dar nu trebuie să se creeze iluzia că acest proces se 

poate desfășura de la sine, fără greutăți și fără luptă.Tocmai pornind de la aceste considerente, România își manifestă hotărîrea de a acționa și în viitor cu toată fermitatea pentru afirmarea în lume a noilor principii de relații între state, pentru lichidarea colonialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de asuprire și dominație a altor popoare, pentru accentuarea cursului destinderii. Republica Socialistă România militează neobosit pentru realizarea unei atmosfere de încredere și conlucrare fructuoasă între națiuni, pentru înfăptuirea aspirațiilor popoarelor de a se dezvolta nestingherit, în mod liber și suveran, în condiții de pace și colaborare internațională. Avem satisfacția să consemnăm, în acest an jubiliar al republicii, că țara noastră întreține relații diplomatice și consulare cu 109 state și dezvoltă schimburi economice și de cooperare cu 110 țări. (Vii și puternice aplauze).Ca țară socialistă, acordăm o importanță deosebită dezvoltării și întăririi prieteniei și colaborării multilaterale — pe tărîm politic, economic, tehnico-științific și cultural — cu toate statele socialiste, consolidării și perfecționării relațiilor de tip nou, bazate pe principiile marxism-leninismu- lui și internaționalismului socialist, pe încredere, egalitate și stimă, pe respect reciproc și întrajutorare în făurirea noii orînduiri sociale, în scopul afirmării puternice a fiecărei națiuni socialiste în parte, precum și sporirii forței și prestigiului socialismului în ansamblu. Depunem consecvent eforturi pentru depășirea dificultăților existente în raporturile dintre țările socialiste, milităm stăruitor pentru întărirea unității și coeziunii lor.România dezvoltă relații largi cu tinerele state independente. Avem acorduri comerciale și de eooperare economică și tehnico-științifică cu un mare număr de țări în curs de dezvoltare, sprijinim eforturile acestora de a-și valorifica bogățiile naționale în interes propriu, le acordăm asistență tehnică în producție și în pregătirea cadrelor necesare. Vizita pe care am făcut-o în primăvara acestui an în opt state africane, înțelegerile și declarațiile semnate cu acest prilej au deschis noi perspective dezvoltării relațiilor cu aceste țări, constituind, totodată, un aport de seamă la cauza generală a luptei antiimperialiste. Profund solidară cu popoarele ce se ridică pentru scuturarea jugului colonial și cucerirea dreptului la viață liberă, România sprijină activ mișcările de eliberare națională, lupta popoarelor împotriva colonialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de dominație și asuprire. Salutăm cu bucurie succesele obținute de mișcările de eliberare națională în lupta împotriva asupritorilor colonialiști. (Aplauze puternice). Apreciem ca deosebit de pozitivă recunoașterea de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a faptului că mișcările de eliberare din teritoriile dominate de portughezi sînt singurele reprezentante legitime ale popoarelor respective, reafirmarea dreptului inalienabil al acestor popoare la autodeterminare și independență. Poporul român va face totul pentru a sprijini mișcările de eliberare în efortul de a lichida cît mai repede reziduurile rușinosului sistem colonial.Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, Republica Socialistă România a dezvoltat și dezvoltă largi relații eu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Extindem colaborarea și cooperarea economică, tehnico-științifică, culturală cu state de pe toate continentele, cu țări capitaliste dezvoltate, acționînd în același timp pentru amplificarea conlucrării cu acestea pe arena mondială în vederea afirmării în lume a noilor principii de relații între state, pentru destindere și securitate internațională. La baza raporturilor noastre de colaborare cu toate țările așezăm în mod ferm principiile independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Viața internațională demonstrează că aceste principii sînt recunoscute de un număr tot mai mare de țări, că ele se afirmă ca singurele pe temelia cărora se pot clădi relații sănătoase, trainice, între state, se pot asigura colaborarea și pacea in lume. (Aplauze puternice, prelungite).Desfășurarea evenimentelor confirmă în mod incontestabil că politica imperialistă de forță, amenințare, dictat și ingerințe în treburile altor state suferă eșecuri după eșecuri, este respinsă cu hotărîre de către toate popoarele dornice să trăiască libere, să decidă singure asupra prezentului și viitorului lor. Tocmai de aceea România acționează consecvent pentru respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî destinele fără nici un amestec din afară, de a fi stăpîn în propria țară, de a-și putea alege calea dezvoltării sociale, regimul politic corespunzător intereselor și aspirațiilor sale fundamentale. (Aplauze prelungite). Totodată milităm ca problemele litigioase dintre state să fie soluționate nu prin înfruntări militare, nu pe cale armată, ci prin metod» politice, prin tratative purtate în spiritul răspunderii, al respectului reciproc, înțelegerii și păcii. Considerăm că acestea sînt singurele modalități de evitare a încordării și tensiunii internaționale, de eliminare a conflagrațiilor între popoare.Alături de forțele păcii din întreaga lume, Republica Socialistă România acționează consecvent pentru lichidarea focarelor de conflicte și încordare care mai persistă pe diferite meridiane ale globului. Ne exprimăm îngrijorarea față de măsurile de intensificare a actelor de război împotriva poporului' vietnamez, acte ce vin în contradicție flagrantă cu pașii pe calea destinderii realizați în cursul anului 1972, cu cerințele opiniei publice mondiale pentru o politică nouă de colaborare și pace. Intensificarea războiului contrazice voința fermă de pace a popoarelor, inclusiv dorința și aspirațiile poporului american, care, în cursul recentelor alegeri prezidențiale, ca și cu alte prilejuri, s-a pronunțat clar pentru o politică de încetare a războiului, pentru colaborare și pace între state. Un indiciu puternic al năzuinței fierbinți a cercurilor largi ale opiniei publice spre o politică nouă, de colaborare și destindere în lume, au reprezentat și rezultatele alegerilor care au avut loc în ultima vreme în Republica Federală a Germaniei, in Olanda, Japonia, Australia, Noua Zeelandă și care au constituit expresia unui NU împotriva războiului, un vot dat pentru politica de prietenie și înțelegere între popoarele lumii. (Vii aplauze).România își manifestă deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez pentru apărarea independenței și ființei sale naționale, militează consecvent pentru încetarea războiului dus de Statele Unite ale Americii în Vietnam, în întreaga Indochină. Ne exprimăm speranța că în cadrul tratativelor de la Paris se va ajunge cît mai grabnic la o înțelegere menită să pună capăt acestui război, astfel ca poporul vietnamez, celelalte popoare din Indochina să-și poată hotărî în mod liber și de sine stătător dezvoltarea viitoare, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice, prelungite).Considerăm de asemenea necesar să se facă totul pentru a se ajunge la soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 1967, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, la respectarea indepen

denței și suveranității naționale a fiecărui stat din această zonă, la rezolvarea problemei populației palestinene în conformitate eu interesele sale legitime.Asigurarea păcii face imperios necesară depunerea unor eforturi energice și consecvente pentru soluționarea și a altor probleme internaționale spinoase. Un deziderat vital al popoarelor este, după cum se știe, înfăptuirea dezarmării generale, interzicerea armelor de exterminare în masă și în primul rind a celor atomice. Realizarea acestui comandament imperios al vremurilor noastre este singura modalitate de eliberare a popoarelor de coșmarul unui război termonuclear nimicitor, de uriașele cheltuieli ce apasă umerii națiunilor, îm- piedicîndu-le să-și consacre toate resursele progresului și civilizației. Evident, atît la rezolvarea acestei probleme cardinale a epocii contemporane, cît și la soluționarea celorlalte probleme internaționale actuale, trebuie să participe toate statele —■ fie ele mari, mijlocii și mici — toate popoarele avînd dreptul și îndatorirea de a-și aduce contribuția, în condiții de deplină egalitate, la promovarea colaborării și păcii în lume. (Aplauze puternice).Apreciem de asemenea că în soluționarea problemelor internaționale actuale un rol de cea mai mare însemnătate revine Organizației Națiunilor Unite, celorlalte organisme internaționale care au misiunea de a face totul pentru a împiedica actele de agresiune și război, Ingerințele în treburile altor popoare, de a apăra cu fermitate principiile dreptului internațional, de a milita pentru deplina securitate a fiecărei națiuni, pentru colaborare și pace între popoare. Este necesar să se găsească căile care să asigure aplicarea în viață a hotărîrilor pe care le adoptă Organizația Națiunilor Unite, creșterea eficienței întregii sale activități. în acest spirit a fost făcută la actuala sesiune propunerea României privind întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională. Consensul unanim și larga a- deziune pe care le-a întrunit propunerea țării noastre din partea Adunării Generale a O.N.U. dovedesc încă o dată că toate popoarele sînt profund interesate ca într-adevăr Organizația Națiunilor Unite să aducă o contribuție sporită la normalizarea climatului internațional, la instaurarea unor relații noi între state, la înlăturarea pericolului războiului din viața lumii contemporane. (Aplauze). Tocmai de aceea România va activa în continuare în direcția creșterii autorității și influenței Organizației Națiunilor Unite în promovarea destinderii, înțelegerii și cooperării între națiuni.Ca urmare a activității intense depuse de țările socialiste pentru destindere în Europa, a deplasărilor pozitive produse în opinia publică a continentului spre colaborare și înțelegere, a contactelor multilaterale și bilaterale care s-au desfășurat între state, au fost create condiții pentru trecerea concretă la pregătirea și ținerea conferinței general-europene. Este pozitiv faptul că în cadrul întîlniriî de la Helsinki s-a ajuns la o serie de înțelegeri privind adoptarea unor norme de importanță principială pentru organizarea conferinței europene. România este hotărîtă să-și aducă în continuare contribuția activă, atît la pregătirea cît și la ținerea cît mai grabnică a conferinței, astfel ca aceasta să corespundă așteptărilor tuturor popoarelor, să marcheze un pas important pe calea normalizării vieții politice în Europa, și în întreaga lume.Ca și alte state. România consideră necesar ca viitoarea Conferință europeană să consfințească principiile ce trebuie să stea Ia baza relațiilor dintre toate statele continentului — și anume respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea deplină în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, renunțarea la forță și amenințarea cu forța în raporturile interstatale. Totodată, conferința ar trebui să adopte măsuri corespunzătoare pentru extinderea, fără nici o îngrădire sau discriminare, a colaborării — economice, științifice, culturale și în alte domenii — între toate statele din Europa, în cadrul conferinței ar trebui să se ajungă la constituirea unui organism permanent care să urmărească dezvoltarea colaborării multilaterale dintre națiunile continentului și să constituie cadrul organizat pentru pregătirea de noi reuniuni și pentru soluționarea diferitelor probleme ce apar in relațiile dintre statele continentului.înfăptuirea aspirațiilor popoarelor europene de a trăi în securitate și pace presupune, de asemenea, adoptarea unor măsuri ferme de dezangajare militară a statelor de pe continent.Este de înțeles că la discutarea problemelor militare trebuie să participe toate statele europene, deoarece nici nu se poate concepe securitatea europeană fără a se adopta măsuri în domeniul militar în sensul reducerii înarmărilor, a trupelor, al dezangajării militare. Desigur, la început se pot adopta și măsuri parțiale, cum ar fi retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state, lichidarea bazelor militare străine și reducerea trupelor naționale, renunțarea la efectuarea de manevre militare și demonstrații de forță, trecerea la reducerea bugetelor militare. Dezangajarea militară trebuie să-și găsească, de asemenea, expresie în realizarea de înțelegeri regionale privind instaurarea unor relații de bună vecinătate și colaborare, în crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale continentului. Considerăm că o importanță deosebită ar avea crearea unui climat de înțelegere și conlucrare pașnică între statele care fac parte din zona Balcanilor, transformarea acestei regiuni geografice, altădată pretext pentru declanșarea unor mari înfruntări militare, într-o zonă a prieteniei și păcii, lipsită de arme nucleare.Este de la sine înțeles că soluționarea tuturor acestor probleme complexe privind securitatea europeană impune cu necesitate participarea la discuții și tratative a tuturor popoarelor de pe continent. Numai astfel problemele generale, de care depinde pînă la urmă securitatea fiecărei națiuni și, totodată, securitatea tuturor țărilor, pot fi rezolvate în conformitate cu interesele vitale ale fiecărui popor, ale colaborării și păcii pe continent și în lume. Considerînd că problemele securității prezintă cea mai mare importanță pentru viața politică a continentului în anul ce vine, partidul și guvernul țării noastre vor pune în centrul activității lor internaționale intensificarea eforturilor pentru înfăptuirea acestui important deziderat. Considerăm că există toate premisele ca, prin eforturile conjugate ale tuturor statelor și tuturor popoarelor, anul 1973 să marcheze un nou și important pas înainte în îmbunătățirea climatului european, să se înscrie ca anul conferinței general-europene, inaugurînd o epocă nouă în viața politică a continentului — de încredere, apropiere și colaborare între popoare. (Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Partidul Comunist Român, detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al frontului antiimperialist mondial, dezvoltă relații tot mai largi de colaborare și solidaritate internationalists cu partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume. Milităm pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste, pentru a- șezarea relațiilor dintre partide pe baze noi, în spiritul deplinei egalități în drepturi ți neames

tecului în treburile Interne, al respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, în conformitate cu principiile marxism-le- ninismului, cu condițiile concrete social-politice în care își desfășoară activitatea, cu interesele și aspirațiile poporului din care face parte. Pe a- ceastă bază se va putea realiza o unitate nouă, trainică, indestructibilă, întărirea solidarității internaționaliste a mișcării comuniste — condiție importantă a creșterii forței de luptă și a unității întregului front antiimperialist. (Aplauze puternice, prelungite).Dezvoltăm, de asemenea, relații de colaborare cu celelalte organizații politice ale clasei muncitoare, cu mișcările sindicale, cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele și organizațiile democratice, progresiste de pretutindeni, contribuind pe această cale la întărirea luptei mondiale împotriva Imperialismului, pentru progres social, securitate ți pace internațională.în lumea de astăzi există uriașe forțe sociale și politice profund interesate în dezvoltarea progresistă a societății, în lichidarea politicii imperialiste de dominație și dictat, în instaurarea unor relații noi de prietenie și colaborare între toate națiunile lumii. Un rol deosebit de important în această măreață luptă are clasa muncitoare, care reprezintă o uriașă parte a omenirii de azi și care, prin concepția ei înaintată despre lume și viață, prin spiritul ei revoluționar, prin caracterul organizat al activității sale, se situează în fruntea tuturor mișcărilor sociale, a bătăliilor de clasă împotriva exploatării și asupririi, împotriva marilor monopoluri, în lupta pentru pace, pentru colaborare. (Aplauze puternice). O puternică forță a progresului și înnoirii lumii o constituie tînăra generație, sutele de milioane de tineri din toate țările, care aspiră la o viață nouă, mai demnă, mai dreaptă, mai echitabilă. Mai puțin legată de vechile stări de lucruri anacronice, tînăra generație este profund animată de dorința găsirii căilor spre înțelegere și conviețuire pașnică între națiuni, spre colaborare și prietenie între popoare, pentru crearea unui climat internațional în care fiecare națiune să-și poată afirma liber și nestingherit forța creatoare, aspirația spre o viață mai bună. Sîntem convinși că tineretul, conștient de răspunderea ce-i revine în făurirea pe planeta noastră a unei lumi mai bune, va ști să acționeze pentru a asigura organizarea mai rațională atît a vieții sociale cît și a vieții internaționale pentru a înlătura exploatarea și asuprirea socială și națională, pentru a exclude definitiv războiul din viața umanității. Trebuie să avem încredere că tînăra generație va fi în stare ca, unită, să făurească o lume mai bună, mai dreaptă. (Aplauze puternice, prelungite).Privim cu încredere viitorul, încredințați că, acționînd unite, popoarele lumii, forțele progresiste de pretutindeni pot face să triumfe pe planeta noastră idealurile nobile ale păcii și înțelegerii între națiuni, cauza progresului și civilizației omenirii. România va face tot ce depinde de ea pentru a-și aduce contribuția la promovarea în viața internațională a unei politici noi, de egalitate și respect între națiuni, de destindere și securitate. Procedînd astfel ne îndeplinim datoria sacră față de propria noastră națiune și, în același timp, ne achităm de. înaltele îndatoriri internaționaliste față de cauza generală a progresului, colaborării, securității și păcii. (Aplauze puternice, îndelung repetate).
Dragi tovarăși,Dacă primii 25 de ani care au trecut de la instaurarea republicii au fost anii triumfului deplin al socialismului în România, următorul sfert de veac al noii noastre istorii naționale va marca, fără îndoială, victoria societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la întruchiparea, pe pămîn- tul României, a visului de aur al omenirii — ■ comunismului. (Aplauze puternice, Îndelungate).Prima etapă a acestei perioade istorice este jalonată de hotărîrile Congresului al X-lea al partidului, a căror înfăptuire va asigura accelerarea dezvoltării economico-sociale a societății. Totodată, Conferința Națională din acest an a schițat liniile directoare ale prognozei dezvoltării societății socialiste românești în viitor, oferind întregului popor imaginea luminoasă a României pînă în anii 1990'—2000. Așa cum se arată în hotărîrile Conferinței Naționale, pînă la sfîrșitul acestui secol se vor asigura un puter.nic avînt al forțelor de producție pe baza științei și tehnicii moderne, perfecționarea relațiilor de producție și a raporturilor dintre oameni, ridicarea nivelului de trai, de cunoaștere și cultură al tuturor celor ce muncesc, adîn- cirea democrației socialiste, participarea activă a întregului popor la conducerea țării, crearea condițiilor pentru manifestarea plenară a personalității umane, aplicarea în viată a principiilor eticii și echității socialiste, ridicarea generală a societății la un înalt nivel de civilizație și bunăstare materială și spirituală.Iată, tovarăși, ce minunate perspective se deschid'în fața națiunii noastre socialiste ! Este mai presus de orice îndoială că stă în puterea noastră să realizăm acest program grandios de edificare socială, care să asigure poporului român o viață demnă, fericită și independentă. (Aplauze puternice, prelungite). Acum, la această mare sărbătoare națională, adresez membrilor partidului, întregului popor, chemarea de a ne uni toate forțele, de a ne consacra toată energia, priceperea și puterea de muncă luptei neobosite pentru realizarea acestui țel măreț, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului nostru, a României socialiste. (Aplauze puternice, prelungite. Urale î se scandează ..P.C.R.").Țin să exprim încă o dată, de la această tribună, dorința arzătoare a poporului român de a promova și în viitor colaborarea frățească cu toate țările socialiste, de a conlucra activ cu toate statele și popoarele pentru realizarea unei lumi a păcii, prieteniei și securității, de a face totul pentru eliminarea războiului din istoria viitoare a societății umane. (Aplauze puternice, prelungite).Inaugurăm un nou sfert de veac al republicii noastre cu convingerea fermă că întregul popor va munci cu energie și pasiune pentru a înfăptui și de acum înainte, cu deplin succes, politica internă și externă a partidului, pentru propășirea econo- mico-socială a țării, pentru asigurarea triumfului comunismului în România. (Aplauze puternice ; urale și ovații. Se scandează „Ceaușescu—P.C.R.").Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România ! (Aplauze puternice, urale îndelungate).Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al poporului pe drumul luminos al socialismului și comunismului ! (Aplauze puternice ; urale'și ovații. Se scandează „P.C.R.").Trăiască prietenia, colaborarea și pacea între toate națiunile ! (Aplauze puternice, urale îndelungate).în încheiere, vă urez dumneavoastră, întregului popor, noi și noi succese în muncă și viață, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, urale. Cei prezenți în sală ovaționează îndelung pentru Republica Socialistă România, pentru Partidul Comunist Român și Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Ședința jubiliară L G E A
(Urmare din pag. O
Dumitrescu, președintele Uniunii 
compozitorilor, George Ciucu, rec
torul Universității București, gene
ral de armată Iacob Teclu, ge
neral de armată în rezervă 
Constantin Vasiliu Rășcanu. ge
neral colonel în rezervă Dumi
tru Dămăceanu. Alexandru Roșu, 
director general al uzinelor ,,23 
August", Elisabeta Dicu, Erou al 
Muncii Socialiste, muncitoare la 
Filatura română de bumbac din 
Capitală, Gheorghe Goina, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
C.A.P. Sîntana, județul Arad, Con
stantin Stanciu. strungar la uzine
le „Timpuri Noi". Petruța Constan- 
tinescu, președintele C.A.P. Fier
binți, județul Ilfov, Mihail Mareș, 
student la Academia de studii eco
nomice,

în sală sînt prezenți, de aseme
nea, membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al CC al P.C.R., se
cretari ai C.C. al 
C.C. al P.C.R., ai 
și ai guvernului, 
stituții centrale 
ștești.

Alături de deputați se află nu
meroși invitați — membri ai Par
tidului Comunist Român din anii 
ilegalității, muncitori și țărani 
cooperatori și alți lucrători din a- 
gricultură, oameni de știință, artă 
și cultură, activiști de partid și de 
stat, ostași și ofițeri — tineri 
vîrstnici, reprezentanți ai 
categoriilor de oameni ai 
din întreaga țară, care iau astăzi 
parte activă la înfăptuirea progra
mului amplu de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Sînt de față șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic, 
oaspeți de peste hotare care ne vi
zitează țara, precum și corespon
denți ai presei străine.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec, a 
deschis ședința jubiliară, consacrată 
sărbătoririi împlinirii a 25 de ani 
de la proclamarea republicii, subli
niind că această glorioasă aniver
sare este cinstită de întregul nostru 
popor prin muncă neobosită, entu
ziastă, plină de dăruire, in vederea 
transpunerii în viață a mărețelor 
obiective, economice și social-cultu- 
rale, stabilite de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român.

Adresînd un călduros salut celor 
prezenți, el a relevat că mulți din
tre participanții la această ședință 
s-au aflat, cu un sfert de veac în 
urmă, în primele rînduri ale luptei 
organizate și conduse de partid, 
pentru cucerirea deplină a puterii 
și instaurarea republicii muncito
rilor și țăranilor.

Intimpinat cu însuflețire, cu vii 
aclamații, ia iuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Ampla expunere a secretarului 
general al partidului a fost ascul
tată cu profund interes de pârtiei-

P.C.R., membri ai 
Consiliului de Stat 
conducători de in
și organizații ob-

?i 
tuturor 
muncii

panții la ședință, iar prin inter
mediul stațiilor de radio și televi
ziune — de milioane de cetățfehi din 
intreaga țară.

în repetate rinduri, cel prezenți 
în sală au subliniat cu puternice 
aplauze expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. document de 
deosebită valoare teoretică și prac
tică, profundă analiză științifică a 
etapei istorice, de adinei transfor
mări revoluționare,.pe care a stră
bătut-o țara în ultimul sfert de 
veac de la proclamarea republicii, 
a obiectivelor actuale și de perspec
tivă aflate in fața întregului popor, 
a drumului luminos, mereu ascen
dent, deschis României spre comu
nism. Urările exprimate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu . la încheierea 
expunerii sint primite cu entuziasm, 
cu ovații nesfirșite. Se scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.". 
„Ceaușescu — P C.R.". Asistăm la 
o nouă și caldă manifestare de dra
goste față de conducătorul parti
dului și statului nostru, față de 
P.C.R. și România socialistă.

în încheierea ședinței, președin
tele Marii Adunări Naționale a 
spus : Cu cel mai viu interes și fi
rească emoție am ascultat, cu toții, 
ampla expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a sinteti
zat în mod strălucit tradițiile noas
tre republicane, lupta îndelungată a 
poporului român pentru o formă de 
stat democratică, progresistă, luptă 
ridicată pe o treaptă superioară de 
Partidul Comunist Român, profun
dele transformări 
prin care a trecut 
sfert de secol, de 
republicii, marile 
nute, sub conducerea partidului, in 
onera de edificare a societății so- 
cialiste multilateral dezvoltate, po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, pe care întregul 
popor, toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, o susțin 
cu fermitate și însuflețire, jalonind, 
totodată, direcțiile principale 
evoluției viitoare a României 
călea progresului, prosperității 
civilizației socialiste, grandioase 
luri care călăuzesc 
luota tuturor fiilor 
mâniei socialiste.

Declarînd închise 
nii a IX-a a celei de-a Vl-a legis
laturi a Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Ștefan Voitec a adresat 
deputaților, tuturor celor prezenți, 
in numele Biroului M.A.N., cu pri
lejul noului an, calde felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și 
prosperitate, de noi și mari împli
niri în nobila lor activitate, dăruită 
fericirii poporului 
treruptei înălțări a 
socialiste.

Ședința 
de-a 25-a 
republicii 
sferă de mare sărbătoare. Sub cu
pola sălii vibrează, minute în șir. 
urale și ovații pentru Partidul Co
munist Român in frunte cu secre
tarul' său general, pentru eroicul 
popor român, constructor al socia
lismului, pentru patria noastră so
cialistă.

revoluționare 
țara în ultimul 
la proclamarea 

realizări obți-

ale 
pe
Și 

te
șistrădaniile 

și fiicelor Ro-

lucrările sesiu-

român, neîn- 
patriei noastre

consacrată celeijubiliară
aniversări a proclamării 

ia sfirșit într-o atmo-

(Agerpres)

Spectacol festiv
După ședința jubiliară, pe scena 

Sălii Palatului Republicii Socialiste 
România a avut loc un spectacol 
festiv prezentat în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a proclamării repu
blicii.

Această vibrantă evocare dedica
tă unui pătrar de veac de împliniri 
și victorii ale poporului nostru se 
deschide în acordurile solemne ale 
Imnului „Trei culori". într-o suită de 
tablouri prind contur imagini din 
cronica țării, pe ale cărei pagini 
stau înscrise cu litere de aur jert
fele, faptele de glorie ale poporului, 
aspirațiile sale de libertate și drep
tate socială. Cîntece și versuri revo
luționare preamăresc luptele dîrze 
ale clasei muncitoare, condusă de 
cei mai buni fii ai ei, comuniștii, 
pentru înfăptuirea marilor idealuri 
la care au visat secole de-a rîndul 
înaintașii lor.

Momentul instaurării republicii. 
Grupuri de tineri, reprezentînd mun
citori, țărani, intelectuali, ostași, in 
năvalnic șuvoi, inundă scena, inăl- 
țînd imn de slavă tinerei republici. Se 
prind apoi într-o horă mare — mare 
ca și bucuria care a cuprins atunci, 
în 1947, poporul întreg, devenit 
stăpîn pe propriul său destin.

își găsește apoi expresie, în mu
zică, poezie, în creații coregrafice, 
puternicul avint constructiv care s-a 
făcut simțit pretutindeni în anii re
publicii : pe șantiere, in fabrici și u- 
zine, pe ogoarele unite, acolo unde 
toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități, strîns înfrățiți — au schimbat 
fața țării, făiirindu-i un peisaj nou, 
bogat în noi frumuseți.

mulțumire și recunoștință partidului, 
pentru grija de părinte ce le-o poartă, 
pentru viața lor fericită.

Spectacolul se încheie cu cîntecul 
„E Țara Românească-n sărbătoare", 
inspirat de versurile din Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
P.C.R., versuri avîntate, mobiliza
toare, închinate partidului, sub al că
rui steag întregul popor își făurește 
un viitor tot mai fericit, îndreptîn- 
du-se cutezător spre zările comunis
mului.

în aplauzele celor prezenți, un 
băiat și o fetiță, din rindul pionie
rilor, dăruiesc flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, care-i îmbrățișează . cu 
dragoste.

Interpreților și realizatorilor aces
tui spectacol omagial le este oferit un 
coș cu flori din partea conducerii de 
partid și de stat.
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Cu ochi cutezător, după lucide 
planuri 

Croim nou chip al tării, așa cum 
l-am ales, 

tn gînduri ți în inimi, in fabrici 
ți in lanuri 

Rodește viu, puternic, al X-lea 
Congres.

♦
Importanta manifestare artistică 

din Sala Palatului a . reunit ansam
bluri și interpreți de valoare : an
samblurile artistice „Doina" al ar
matei și „Rapsodia română", coru
rile. Filarmonicii „George Enescu", 
„Madrigal". Palatului Pionierilor și 
Radioteleviziunii, baletul Operei Ro
mâne. colectivul de dansuri al An
samblului artistic al U.T.C., grupuri 
de studenți de la Institutul de edu
cație fizică și sport și de la Institu
tul de artă teatrală și cinematografică 
„1. L. Caragiale", soliști ai Operei 
Române, Filarmonicii „George Enes
cu", actori ai teatrelor bucureștene.

Ni-e inima un clocot de furnal 
Noi, nobilul metal ; tărie ți 

mindrie
Ne angajăm solemn ea planul 

cincinal
Să-l îndeplinim mai repede, 

mai bine.
tn frunte — steag ți cirmă. 

îndemn pentru mulțime
El, comunistul — om de omenie.

Scene de masă redau sugestiv le
gătura trainică dintre partid și po
por. unitatea indestructibilă în jurul 
conducerii sale, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Aplauze 
puternice salută simbolicele versuri :

Pe cel ce este tării iubit conducător
Pe cel ce-ți leagă viața c-u fapta 

de popor
II vom urma cu-a. inimii văpaie 
Vn singur gind. o singură voință 
Partidul. Ceaușescu Nicolae !

Venind din sală, un grup de pionieri 
aduce salutul organizației lor la ma
rea sărbătoare, adresează cuvinte de

înfăptuirea sarcinilor complexe stabilite de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională a Partidului Comunist Român din iulie 1972 privind edi
ficarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră impune, 
în mod necesar, exercitarea unui I control atotcuprinzător în toate dome
niile, astfel incit societatea să cunoască permanent modul în care se reali
zează sarcinile ' planului național unic de dezvoltare economico-socială a 
țării, modul cum se desfășoară activitatea de producție, investiții, comerț 
exterior și interior, cum sînt gospodărite mijloacele materiale și finan
ciare, cum iși îndeplinesc sarcinile colectivele de oameni ai muncii și ca
drele cu funcții de conducere in activitatea economică și socială.

Controlul, ca parte integrantă Și obligatorie a muncii de conducere, tre
buie să asigure cunoașterea temeinică și 
de partid și a legilor țării, să contribuie 
nilpr de dezvoltare economică și socială, 
a simțului de răspundere in gospodărirea 
tate, la apărarea și prevenirea încălcării 
Controlul trebuie să contribuie la perfecționarea activității organelor de 
stat și cooperatiste, la atragerea maselor de oameni ai muncii la condu
cerea societății, la dezvăluirea cauzelor lipsurilor și încălcărilor comise și 
la adoptarea măsurilor pentru eliminarea acestora și creșterea eficienței in 
toate sectoarele de activitate.

Pentru înfăptuirea hotăririlor Conferinței Naționale a Partidului Co
munist Român privind întărirea controlului, eliminarea paralelismelor și 
transformarea Consiliului Economic intr-un organ puternic de partid și de 
stat pentru controlul unitar al îndeplinirii hotăririlor de partid și a legilor 
țării în domeniile activității economico-sociale, în scopul aplicării Hotăririi 
Plenarei Comitetului Central al .Partidului Comunist Român din 20—21 no
iembrie 1972 cu privire la unele măsuri pentru îmbunătățirea controlului 
pe linie de partid și de stat, precum și pentru organizarea consiliilor de 
control muncitoresc asupra activității economico-sociale.

Marea Adunare Națională a 
zenta lege.

aplicarea riguroasă a hotăririlor 
la realizarea exemplară a sarci- 
!a întărirea disciplinei de plan, 
fondurilor încredințate de socie- 
integrității proprietății socialiste.

Republicii Socialiste România adoptă pre-

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

de

a-

Art. 1. — Consiliul Central 
Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale se or
ganizează și funcționează ca or
gan de partid și de stat, sub 
îndrumarea directă a Comitetu
lui Centră! al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,
vînd sarcina de a controla în mod 
unitar, pe ansamblul economiei, pe 
ramuri ■ și în profil teritorial, înfăp
tuirea politicii economice și* sociale 
a partidului și statului, îndeplinirea 
hotăririlor de partid și a legilor a- 
doptate de Marea Adunare Naționa
lă, a decretelor și hotăririlor Con
siliului de Stat, precum și a hotă- 
rîrilor Consiliului de Miniștri, in 
domeniile activității economico-so
ciale.

Art. 2. — Sînt supuse controlului 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale ministerele, celelalte organe 
centrale ale administrației de stat, 
organele locale ale administrației de 
stat, centralele și unitățile asimilate 
acestora. întreprinderile, alte unități 
cu activitate economică și socială, 
precum și organizațiile cooperatiste.

Art. 3. — Din însărcinarea Comi
tetului Centra! al Partidului Comu
nist Român, Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale controlează a- 
plicarea, de către organele locale de 
partid, a hotăririlor partidului și le
gilor țării cu privire la activitatea 
economică și socială a județelor, mu
nicipiilor, orașelor și comunelor.

Concluziile și propunerile rezulta
te din aceste controale se prezintă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Art. 4. — Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității E- 
conomice și Sociale efectuează acți
uni de control și analiză, cu privire 
la mersul dezvoltării economiei na
ționale și raportează. Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului de Stat asupra 
celor constatate și a măsurilor pro
puse pentru soluționarea probleme
lor care privesc îndeplinirea și de
pășirea planului și perfecționarea 
activității economice și sociale.

Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale semnalează Consiliului de 
Miniștri principalele neajunsuri din 
activitatea economico-socială rezul
tate din controalele efectuate și 
propune măsuri pentru eliminarea 
acestora.

Art. 5. — Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale asigură orien
tarea și exercită coordonarea unita
ră a activității inspecțiilor de con
trol specializat ale statului arătate 
în anexa nr. 1, care tace parte in
tegrantă din prezenta lege. Inspec
țiile de control specializat ale sta
tului sînt subordonate organelor 
centrale ale administrației de stat 
pe lingă care funcționează, precum 
și Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, fiind obligate să 
prezinte acestuia programe de lucru, 
rapoarte de activitate, iar la cerere, 
orice alte lucrări care se Întocmesc 
in mod curent de acestea.

Pentru a asigura coordonarea ac
tivității inspecțiilor de control spe
cializat ale statului, Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale co
laborează cu Curtea Superioară de 
Control Financiar, care urmează, să 
ia ființă, ministerele și celelalte or

gane centrale, precum și cu Uni
unea Generală a Sindicatelor.

Art. 6. — 
Central de 
Activității 
funcționează 
de Stat 
Produselor care înfăptuiește, împre
ună cu ministerele și celelalte orga
ne centrale, politica 
statului în domeniul 
controlului tehnic de 
duselor, lucrărilor și 
trivit legii sale de funcționare și a 
Legii privind asigurarea și controlul 
calității produselor.

în cadrul Consiliului 
Control Muncitoresc al 
Economice și Sociale 
Inspectoratul General 

pentru Controlul Calității

partidului și 
calității și al 

calitate al pro- 
serviciilor, po-

CAPITOLUL II

Atribuții
Art. 7. — Consiliul Central de Con

trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale are următoarele 
atribufii :

a) controlează mersul dezvoltării e- 
ccnomiei naționale in conformitate 
cu sarcinile aprobate prin planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a țării ;

b) controlează aplicarea de către 
ministere, celelalte organe centrale 
ale administrației de stat, organe lo
cale ale administrației de stat, rutre- 
prinderi, centrale și unități asimilate 
acestora, alte unități cu activitate e- 
conomică și socială, precum și orga
nizații cooperatiste, a măsurilor sta
bilite de conducerea de partid și de 
stat privind îndeplinirea sarcinilor 
planului național unic, punerea in 
valoare a resurselor de materii pri
me, materiale și forță de muncă, mo
dernizarea structurii producției, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, concentrarea, specializa
rea Și cooperarea intre întreprinderi, 
folosirea eficientă a fondurilor fixe, 
reducerea cheltuielilor de producție și 
sporirea rentabilității;

c) urmărește și controlează îndepli
nirea hotăririlor de partid și a legilor 
statului cu privire la dezvoltarea co
merțului exterior și creșterea eficien
ței acestei activități ; urmărește își 
controlează aplicarea măsurilor pri
vind colaborarea și cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică ;

d) controlează modul de aplicare a 
hotăririlor de partid și a legilor sta
tului în domeniul economiei agrare, 
urmărește rezultatele economico-fi- 
nanciare ale activității de agricultură, 
cheltuielile de producție și consumu
rile din unitățile^ agricole, gospodări
rea și utilizarea fondului funciar și 
a bazei tehnico-materiale, mersul lu
crărilor de investiții, irigații și dez
voltarea activităților industriale la în
treprinderile agricole de stat și coope
rativele agricole de producție ;

el controlează utilizarea eficientă a 
fondurilor de investiții pentru reali
zarea de obiective productive indus
triale și agrozootehnice, a obiectivelor 
social-culturale, realizarea planului 
de investiții, construcții-montaj, de 
punere in funcțiune și atingere a pa
rametrilor proiectați, îndeplinirea 
măsurilor stabilite pentru reducerea 
consumurilor de materiale și a costu
rilor lucrărilor, scurtarea duratelor 
de execuție Și creșterea eficienței e- 
conomice a investițiilor ;

f) controlează folosirea eficientă a 
potențialului de : cercetare, aplicarea 
în producție a rezultatelor cercetării 
științifice și valorificarea 
procurate din străinătate ;

g) controlează modul de 
hotăririlor și programelor 
pentru protecția mediului 
tor ;

h) controlează modul în 
duc la îndeplinire hotăririle privind 
creșterea nivelului de trai, utilizarea 
fondului de consum sub forma veni-

licențelor

aplicare a 
de măsuri 
înconjură-

care se a-

(Agerprea)

turilor directe și a fondurilor sociale; 
exercită controlul asupra aplicării 
politicii partidului și stalului in do
meniul prețurilor și tarifelor, asu
pra modului in care se desfășoară a- 
provizionarea populației și activitatea 
de prestări de servicii ;

i) controlează realizarea programu
lui stabilit cu privire la pregătirea și 
perfecționarea pregătirii cadrelor, po
trivit. necesităților dezvoltării econo
mico-sociale a țarii ;

j) efectuează analize și studii pen
tru aprofundarea unor fenomene re
zultate din exercitarea controlului 
privind dezvoltarea economico-socia
lă și ridicarea eficienței economice, in 
vederea stabilirii de soluții și măsuri 
pentru îmbunătățirea activității eco
nomice și sociale ;/

k) controlează aplicarea măsurilor 
pentru perfecționarea organizării și 
conducerii planificate a activității e- 
conomice și sociale; studiază și ela
borează propuneri privind forme, me
tode și mijloace pentru perfecționa
rea organizării și conducerii activită
ții economice și sociale ;

l) exercită coordonarea unitară a 
activității inspecțiilor de control spe
cializat ale statului în scopul reali
zării unei eficiențe sporite și evită
rii paralelismelor, suprapunerilor sau 
controalelor repetate, elaborind în a- 
cest scop norme metodologice;

m) exercită îndrumarea și coordo
narea activității consiliilor județene 
și al municipiului București de con
trol muncitoresc al activității econo
mice și sociale, organizează împre
ună cu acestea acțiuni de control a- 
supra activității economice și sociale 
ce se desfășoară îri județe, munici
pii, orașe și comune.

Art. 8. — în exercitarea atribuțiilor 
sale, Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale are dreptul :

a) de a da indicații obligatorii 
pentru înlăturarea lipsurilor din ac
tivitatea unităților controlate ;

b) de a suspenda executarea măsu
rilor luate de unitățile controlate, ne
conforme cu dispozițiile legale in vi
goare.

Măsurile stabilite de Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale sint 
obligatorii pentru unitățile controla
te și se aduc la cunoștința condu
cerii ministerelor și celorlalte or
gane centrale care sînt obligate să 
asigure realizarea lor.

Art. 9. — în cazurile în care Con
siliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și 
Sociale, în exercitarea atribu
țiilor sale, constată încălcări ale 
dispozițiilor legale privind gospodă
rirea, păstrarea și evidența, .re
surselor.. njațeriale și financiar.ș .în
credințate de societate, nerespectarea 
disciplinei de plan și contractuale, 
precum și neindeplinirea altor 
gații legale, are dreptul :

a) să aplice direct sancțiunile 
plinare prevăzute de legislația 
cii sau să dispună aplicarea acestor 
sancțiuni de către conducătorul uni
tății socialiste controlate ori, după 
caz, de conducătorul ierarhic superior 
al acelei unități ;

b) să dispună sau să recomande în
depărtarea din funcție a persoanelor 
vinovate de incălcări grave ale hotă- 
rîrilor de partid și de stat, măsură ce 
urmează a fi adusă la îndeplinire de 
către organele în drept, în condițiile 
prevăzute de lege ;

c) să dispună luarea, de către con
ducătorii unităților socialiste contro
late, a măsurilor necesare pentru sta
bilirea răspunderii materiale in ca
zul provocării de pagube avutului ob
ștesc și pentru urmărirea recuperării 
acestora.

Organele cărora li s-au comunicat 
măsurile de la lit. a—c sint obligate 
ca, in termen, de 15 zile, să infor
meze Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce. și Sociale asupra măsurilor luate;

d) să aplice persoanelor vinovate 
de neluarea uneia din măsurile pre
văzute la lit. a, b, c, o amendă egală 
cu salariul tarifar net pe cel mult 3 
luni ;

e) să propună organelor in drept 
revocarea persoanelor care dețin o 
funcție 'electivă, precum și a celor 
numite prin decret al Consiliului de 
Stat ori hotărîre a Consiliului de Mi
niștri ;

f) să sesizeze Curtea Superioară de 
Control Financiar, în măsura în care 
faptele constituie abateri de compe
tența acestei Curți. în vederea apli
cării sancțiunilor și a altor măsuri 
prevăzute în lege ;

g) Să sesizeze organele de urmărire 
penală, dacă fapta este prevăzută de 
legea. penală.

Art. 10. — împotriva sancțiunilor 
aplicate direct potrivit art. 9, se poate 
face întîmpinare, în termen de 30 
zile de la data luării la cunoștință, la 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, urmind ca biroul executiv 
al acestuia să decidă. în situația în 
care cei în cauză sint nemulțumiți 
se pot adresa organelor de partid și 

“] de stat superioare Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale.

în cazul sancțiunilor disciplinare, 
aplicate de celelalte organe, plingerea 
se rezolvă potrivit legislației muncii.

Art. 11. — Consiliul 
Control Muncitoresc 
Economice și Sociale, 
celelalte organe care 
trolul răspund, potrivit legii, de mă
surile dispuse ori propuse in cadrul 
activității de control și urmăresc 
modul cum sînt aduse la îndeplinire 
aceste măsuri.

de ramură, reprezentanți ai Consi
liului Național al Femeilor și ai 
Uniunii Tineretului Comunist, pre
ședinți ai consiliilor județene de con
trol muncitoresc al activității econo
mice și sociale, șefi ai inspecțiilor 
centrale de control specializat ale 
statului, directori de centrale indus
triale și întreprinderi, oameni de 
știință, cadre didactice din invăță- 
mintul superior

Președintele, prim-vicepreședintele, 
vicepreședinții și secretarul general 
formează biroul executiv al Consi
liului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale. Pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin, Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc are un aparat pro
priu.

Art. 13. — In vederea realizării sar
cinilor ce-i revin, Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale are dreptul de a 
cere ministerelor și celorlalte organe 
centrale, comitetelor executive ale 
consiliilor populare, precum și uni
tăților subordonate acestora, dări de 
seamă, situații statistice și orice alte 
documente privind probleme ce intră 
în activitatea de control. Unitățile 
menționate sînt obligate să pună la 
dispoziția Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale documentele cerute 
și să sprijine desfășurarea activită
ții de control.

Consiliul Central de Control, Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale poate organiza colective și 
brigăzi complexe de control alcătuite 
din aparatul propriu, precum și spe
cialiști din orice domenii și sectoare 
de activitate desemnați cu acordul 
conducătorilor unităților socialiste 
de care anarțin.

Concluziile și măsurile rezultate din 
acțiunile colectivelor și brigăzilor 
complexe de control asupra activității 
economice și sociale sînt supuse dez
baterii Consiliului Central de Control 
Muncitoresc a! Activității Economice 
și. Sociale sau, dună caz, biroului 
executiv, care hotărăsc asupra aces
tora.

CAPITOLUL IV

obli-

disci- 
mun-

Central de 
al Activității 

precum și 
exercită con-

CAPITOLUL III

Organizarea 
șl funcționarea

Art. 12. — Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale este format 
președinte, prim-vicepreședinte, 
cepreședinți, secretar general 
membri numiți n decret 
Consiliului de. In

din 
vi- 

Și 
al

compo
nența Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității E- 
conomice și Sociale vor intra activiști 
de partid, cadre de conducere din 
ministere și celelalte organe centrale, 
reprezentanți ai Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
drn România și ai uniunilor sindicale

celorlalte unități, îndepărta- 
funcție a cadrelor de condu- 
unitățile socialiste controlate

în cazul 
rea din 
cere din 
vinovate de încălcări grave ale ho- 
tărîrilor de partid și de stat.

Dispozițiile art. 10 se aplică în mod 
corespunzătpr și consiliilor județene 
de control muncitoresc al activității 
economice și sociale.

CAPITOLUL V

Consiliile de control 
muncitoresc al activității 

economico-sociale

de 
al

Consiliile județene 
control muncitoresc 

activității economice 
și sociale

14. — La județe și la munici-Art.
piui București se organizează Consilii 
județene și al municipiului București 
de control muncitoresc al activității 

. economice și sociale.
Consiliile județene și al munîcipiu- 

. Iui București de control muncitoresc 
■ al activității economice și sociale — 

organe de. partid și de stat — își des
fășoară activitatea sub directa con
ducere a comitetelor de partid jude
țene sau al municipiului București și 
a consiliilor populare județene sau al 
municipiului București, fiind 
donate și Consiliului Central de 
trol Muncitoresc al Activității 
nomice și Sociale.

Art. 15. — Consiliile județene 
municipiului București de 
muncitoresc al activității economice 
și sociale controlează aplicarea, in 
profil teritorial, a hotăririlor de par
tid, a legilor, decretelor Consiliului 
de Stat, a hotăririlor Consiliului de 
Miniștri, precum și a hotăririlor a- 
doptate de organele locale de partid 
și de stat, raportînd comitetelor de 
partid județene și al municipiului 
București asupra concluziilor rezul
tate din controalele efectuate și a 
măsurilor necesare.

Consiliile județene și al municipiu
lui București de control muncitoresc 
al activității economice și sociale 
controlează îndeplinirea indicatorilor 
planului de producție, investiții, co
merț exterior. aplicarea de către 
centrale, întreprinderi, organizații 
cooperatiste, șantiere și alte unități 
economice a măsurilor privind folo
sirea capacităților de producție, va
lorificarea resurselor de materii pri
me. ridicarea calității produselor, re
ducerea cheltuielilor de producție, 
creșterea eficienței activității econo
mice.

Consiliile județene și al municipiu
lui București de control muncitoresc 
al activității economice și sociale e- 
fectuează analize și studii și elabo
rează propuneri privind dezvoltarea 
economică și socială a județelor, va
lorificarea resurselor materiale și u- 
tilizarea forței de muncă, îmbunătă
țirea activității economice și sociale.

Consiliile județene și al municipiu
lui București de control muncitoresc 
al activității economice și sociale în
drumă activitatea consiliilor de con
trol muncitoresc al activității econo
mico-sociale din întreprinderi, insti
tute de proiectări și cercetări.

Art. 16. — Consiliile județene și al 
municipiului București de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale sint alcătuite, din preșe
dinte, vicepreședinte și membri : 
funcția de președinte al consiliului 
este îndeplinită de secretarul cu pro
bleme economice al comitetului ju
dețean de partid, care va fi reco
mandat spre a fi ales, in același 
timp, vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular.

In componența acestor consilii vor 
intra membri ai comitetelor județene 
de partid și ai comitetului executiv 
al consiliului popular județean, acti
viști de partid, cadre cu munci de 
răspundere și specialiști din între
prinderi, centrale și organe județene 
de sinteză, reprezentanți ai consiliu
lui sindical județean și ai comitetu
lui județean al femeilor și ai comi
tetului județean al Uniunii Tineretu
lui Comunist, cadre didactice.

Componența acestor consilii se sta
bilește de comitetul de partid jude
țean sau al municipiului București și 
de consiliul popular județean sau al 
municipiului București. Pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin, consi
liile județene și al municipiului 
București de control muncitoresc al 
activității economice și sociale au un 
aparat propriu.

Art. 17. — Consiliile județene și al 
municipiului București de con
trol muncitoresc al activității e- 
conomice și sociale pot lua in 
mod corespunzător măsurile și 
aplica sancțiunile prevăzute la art. 
8 și art. 9, lit. a, c, d și g ; de ase
menea. pot propune, după caz, orga
nelor locale în subordinea cărora se 
află unitățile controlate sau Consiliu
lui Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale,

subor- 
Con- 
Eco-
și al 

control

Art. 18. — La întreprinderile In
dustriale, de transport și construcții, 
la întreprinderile agricole de 
de mecanizare a agriculturii, 
asemenea unități economice, 
și la institutele de proiectări 
cetări se organizează consilii de con
trol muncitoresc al activității econo
mico-sociale. Consiliile de control 
muncitoresc al activității economico- 
sociale funcționează în subordinea co
mitetelor și consiliilor oamenilor 
muncii și a consiliilor județene și al 
municipiului București de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid din unitățile respec
tive.

Art. 19. — Consiliile de control 
muncitoresc al activității economlfo- 
sociale efectuează controlul asuțz-a : 
activității economice și sociale a în
treprinderilor, institutelor de proiec
tări și cercetări, realizării indicatori
lor planului de producție, folosirii 
capacității de producție, calității pro
duselor și respectării tehnologiilor de 
fabricație, gospodăririi fondurilor ma
teriale și financiare.

Consiliile de control muncitoresc, 
împreună cu organizațiile de sindicat, 
vor acționa pentru dezvoltarea unei 
atitudini înaintate față de muncă, 
pentru stimularea inițiativelor crea
toare ale oamenilor muncii în înde
plinirea sarcinilor economice și so- 

. ciale, pentru combaterea manifestări
lor de nepăsare, neglijență și lipsă 
de răspundere.

Consiliile de control muncitoresc al 
activității economico-sociale vor ur
mări respectarea normelor privind 
protecția și igiena muncii, întărirea 
disciplinei în producție, relațiile de 
muncă, precum și orice alte proble
me care privesc condițiile de muncă 
din unitatea respectivă.

Art. 20. — Consiliile de control 
muncitoresc al activității economico- 
sociale se constituie din muncitori 
de înaltă calificare, cu experiență în
delungată in producție, cei mai buni 
ingineriy tehnicieni, economiști și 
alte cadre de specialitate. .<

In funcție de mărimea unităților, 
consiliile sînt alcătuite dintr-un nu
măr de 7—21 membri.

Membrii consiliilor vor fi desem
nați de către comitetele sau 
liile oamenilor muncii, 
rea organelor de partid, 
consiliului se aprobă 
generale ale oamenilor 
unitatea respectivă.

Art. 21. — Consiliile 
muncitoresc al activității economico- 
sociale desfășoară o activitate cu ca
racter obștesc, pe bază de program 
de lucru.

Art. 22. — Consiliile de control 
muncitoresc al activității economico- 
sociale propun comitetelor oamenilor 
muncii sau consiliilor județene și al 
municipiului București de control 
muncitoresc al activității economice 
și. sociale măsuri de Îmbunătățire a 
activității economice și sociale a uni
tăților socialiste.

De asemenea, consiliile de control 
muncitoresc al activității economico- 
sociale propun consiliilor județene și 
al municipiului București de control 
muncitoresc al activității economice și 
sociale luarea de măsuri sau aplica
rea de sancțiuni persoanelor vSx », « 
de încălcarea hotăririlor de part te 
de stat.

stat și 
la alte 
precum 
și cer-

consi- 
cu consulta- 
Componența 
în adunările 
muncii din

de control

CAPITOLUL VI
Registrul unic de control

Art. 23. — La ministere, celelalte 
organe și organizații centrale, comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare, centrale și unitățile asimilate a- 
cestora, la întreprinderi, instituții de 
stat, unități cooperatiste și obștești, 
precum și la subunitățile acestora, 
stabilite de organele sau organizațiile 
ierarhic superioare, se înființează re
gistrul unic de control, potrivit mo
delului prevăzut în anexa nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta 
lege.

Art. 24. — în registrul unic de con
trol se înscriu, obligatoriu, constată
rile, recomandările și măsurile dis
puse de organele de control ale Con
siliului Central și consiliilor județe
ne și al municipiului București de 
control muncitoresc al activității eco
nomice și sociale, inspecțiile de con- • 
trol specializat ale statului, precum 
și ale altor persoane din afara uni
tății socialiste care efectuează acțiuni 
de control, indiferent de funcție și 
de durata acțiunii.

Persoanele care exercită controlul 
.sînt obligate ca înainte de începerea 
acțiunii să consulte mențiunile în
scrise în registrul unic de control, 
care au legătură cu sarcinile lor, 
pentru a cunoaște obiectivele și pe
rioadele cuprinse în acțiunile prece
dente, constatările făcute, măsurile 
stabilite și stadiul îndeplinirii lor.

Art. 25. — Registrul unic de con
trol va fi numerotat, șnuruit și sigi
lat, fiind păstrat de conducătorul 
unității ori subunității sau înlocuito
rul său, .............. "
zentat 
drept.

astfel incit să poată fi pre- 
în orice moment celor în

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

26. — Legea nr. 4/1969 privindArt. _ ... ____
organizarea și funcționarea Consiliu
lui Economic, articolul 1, alineatul 2 
din Decretul nr. 77/1971 devenit Le
gea nr. 35/17 decembrie 1971 privind 
organizarea Inspectoratului General 
de Stat pentru Controlul Calității 
Produselor, precum și celelalte dis
poziții legale, contrare prevederilor 
din prezenta .lege, se abrogă.

Art. 27. — Prezenta lege intră în 
vigoare pe data de 1 ianuarie 1973.
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CELUI DE-AL V-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MARTINICAFORT-DE-FRANCEDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite delega- ților la congres, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din. Martinica salutul călduros de prietenie și solidaritate al comuniștilor români, împreună cu urările de noi succese în activitatea consacrată promovării intereselor vitale ale poporului din Martinica, în lupta pentru dreptul său de a-și hotărî în mod autonom calea dezvoltării, pentru împlinirea aspirațiilor sale de pace și democrație, pentru socialism.Folosim acest prilej pentru a exprima satisfacția noastră pentru relațiile bune existente între cele două partide, la a căror dezvoltare o contribuție însemnată au adus-o vizita și convorbirile avute la București de delegația Partidului Comunist din Martinica.Sîntem convinși că relațiile de colaborare tovărășească statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Martinica se vor dezvolta și în viitor în interesul prieteniei dintre cele două partide, al unității partidelor comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor anti- imperi aliate.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SOLEMNITATEA INMINAOII MEDALIEI 
„25 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII 

$1 A UNOR ORDINE $1 MEDALII

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIDomnule președinte,Am fost emoționat de conținutul mesajului pe care dumneavoastră mi l-ați adresat cu ocazia celei de-a 12-a aniversări a independenței țării mele. Exprimind sincerele mele mulțumiri, sînt fericit să vă adresez dumneavoastră, precum și poporului român călduroasele mele urări de fericire și prosperitate.Vă rog să acceptați, domnule președinte, asigurările înaltei mele considerații,

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice 

a Mauritaniei

în cadrul -unor solemnități care au 
avut loc. vineri dimineața, la Palatul 
Marii Adunări Naționale, la Pala
tul republicii și la Academia „Ște
fan Gheorghiu" au fost conferite — 
prin Decrete ale Consiliului de Stat 
— medalia „25 de ani de la procla
marea republicii" și ordine ale Re
publicii Socialiste România, unui nu
măr de 1 023 oameni ai muncii, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești, 
muncitori,. ingineri, tehnicieni, oa
meni de cultură, artă și știință, cadre 
didactice, medici, activiști pe tărim 
obștesc pentru merite deosebite în 
opera de construire a socialismului.

Distincțiile au fost inmînate de 
tovarășii Gheorghe Stoica, Vasile 
Vilcu și Ștefan Poterfi. care. în nu
mele conducerii de partid și de stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu,. i-au 
felicitat pe cei decorați, urindu-le noi 
succese în activitatea pe care o des
fășoară pentru înflorirea patriei noas
tre.

Solemnități consacrate decernării 
medaliei „25 de ani de la proclamarea 
republicii" și a unor ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România au 
avut loc in numeroase alte localități 
ale țării.

în cursul zilei de vineri, la Rținiste- 
rul Apărării Naționale, în comanda
mente, direcții centrale, mari unități 
și unități au avut loc festivitățile in- 
mînării de ordine și a medaliei ju
biliare „25 de ani de la proclamarea 
republicii" unor ofițeri, maiștri mi
litari, subofițeri și salariați civili. Tot 
cu acest prilej, cadre active ale ar
matei au fost înaintate în grad.

Festivitățile s-au desfășurat în 
prezența generalului de armată Ion 
Ioniță. ministrul apărării naționale, 
a membrilor Consiliului de condu
cere al Ministerului Apărării Națio
nale. Cei răsplătiți pentru munca de
pusă în slujba întăririi și înfloririi 
republicii și-au exprimat deplina sa
tisfacție pentru distincțiile acordate, 
manifestîndu-și hotărîrea de a mun
ci cu pasiune și răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le sînt în
credințate de patrie, popor și partid, 
de către comandantul suprem al For
țelor armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru întărirea continuă 
a capacității de apărare și infloripa 
Republicii Socialiste România.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat o telegramă 
de felicitare lui Hwang Jang Yop, cu 
prilejul alegerii sale în funcția de 
președinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Populare Supreme a Re
publicii Populare Democrate Coreene.

★

în circumscripția electorală nr. 2 
Tg. Mureș-nord a avut loc o adunare 
cetățenească pentru desemnarea 
candidatului Frontului Unității So
cialiste, in vederea alegerii unui de
putat in Marea Adunare Națională, 
în locul devenit vacant.

Fodor Geza, vicepreședinte al Con
siliului popular județean Mureș, se
cretar al Consiliului județean al 
F.U.S., a propus drept candidat pen
tru a fi ales deputat în M.A.N. pe 
tovarășul Pavel Cheoreanu, prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Tg. Mureș, primarul munici
piului.

In cadrul adunării alegătorilor din 
circumscripția electorală nr. 4 Culciu, 
județul Satu-Mare. a fost propus 
drept candidat al Frontului Unității 
Socialiste pentru a fi ales deputat în 
M.A.N., in locul devenit vacant, to
varășul Nicolae Babici, membru al 
biroului județean de partid Satu- 
Mare, vicepreședinte al consiliului 
popular județean.

Propunerile au fost susținute cu 
căldură de alegători.

(Agerpres)

0 reflectare pregnantă
a contribuției României la cauza

4

destinderii și cooperării internaționale

Excelenței Sale
Domnul MOHAMMED MOUSA SHAFIG

Prim-ministru al Afganistanului KABULNumirea dv. în funcția de prim-ministru al Afganistanului îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincerele mele felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succese în înalta dv. misiune.îmi exprim convingerea că bunele relații existente între România și Afganistan vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei cooperării și înțelegerii Internaționale.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășul Gheorghe Radulescu a primit delegația 
Asociației de prietenie sovieto-română

Vineri la amiază, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, a 
primit delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă de 
VJD. Șașin, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul industriei pe
troliere al U.R.S.S., prim-vicepreșe- 
dinte al A.P.S.R., care face o vizită 
In țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat Mihail Roșianu. membru 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului General al A.R.L.U.S., Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică.

A fost prezent V. I. Drozdenko," 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București. (Agerpres)

Deschiderea salonului de pictură și sculptură 
al municipiului București - ediția 1972

Sala Dalles și rotonda Ateneului 
Român găzduiesc, începind de vineri, 
salonul de pictură și sculptură al 
municipiului București — ediția 1972 
dedicat aniversării republicii.

Expoziția, organizată de Comitetul 
de cultură ' și ’educație socialistă al 
municipiului in colaborare cu Uniu
nea artiștilor plastici, reunește 380 
de picturi și 92 de sculpturi, selec

ționate dintr-un număr de 1 400 de 
lucrări.

Tematica lucrărilor expuse este 
foarte variată, de la portret și pei
saj la compoziția amplă, care evocă 
mari evenimente sau personalități 
de seamă din istoria patriei, la as
pecte ale vieții cotidiene.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

rece. Cerul a fost variabil, cu înseni
nări mai persistente în jumătatea de 
nord-vest a țării. Au căzut ninsori tem
porari, care au avut și caracter de 
aversă în Dobrogea, estul Munteniei- și 
Sudul Moldovei și cu caracter izolat 
în nordul Moldovei. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, exceptînd sudul 
Moldovei’, Dobrogea și zona de munte, 
unde a prezentat intensificări locale, 
spulberînd zăpada. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 7 grade la 
Titu și' plus 3 grade la Sighetu-Mar- 
mației. In București : vremea a fost 
rec„e, cp cerul variabil, Vîntul a șuflat 
slab, pînă' la potrivit. Temperatura ma
ximă a fost de minus' i. grad.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
decembrie 1972, 1 și 2 ianuarie 1973. în 
țară : vreme rece, friguroasă noaptea, 
la începutul intervalului, apoi în în-

călzire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros. Precipitații slabe locale în sudul 
și estul țării. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
16 și minus 9 grade, în jumătatea de 
nord a țării, și între minus 10 și minus 
3 grade în sud, iar maximele vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață locală la sfîrșitul intervalului, 
în București : cerul va fi temporar no
ros, favorabil ninsorii slabe. Vîrțt po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

în Editura politică 
a apărut revista : 

„PROBLEME ALE PĂCII- Șl 
SOCIALISMULUI"

nr. 11/1972

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.
• Filiera : BUCUREȘTI — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
9.30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Capcană pentru general : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
EXCELSIOR — 9; 12,30: 16; 10,30, 
AURORA — 9; 12.15; 16; 19,30, TO
MIS — 9; 12.30: 16; 19,30.
• Sfîrșitul Liubavinilor : CEN
TRAL — 10; 12,30: 15,30; 18: 20,30,
• Legenda
VAL — 9;
20,«.
« J Je Hill

17,15;
L.ir; 13,30;

u Ursul Yogi
14,30; 17.
• Baltagul î DOINA — 19,30.
a Telegrame ; Dl. Goe : LUMINA
— »: 11,15.
A Chile ’71 x LUMINA — 13,30; 16; 
18,15; 20.30,
• Bariera : GRIVIȚA — 9; 11,15 ; 
13,30; 16; 18,15; 20.30. MIORIȚA — 
10; 12,30: 15; 17,30: 20.
• Cu mîinile curate : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15, FLACĂRA 
15,30: 18: 20,15.
• Săgeata căpitanului Ion 
CIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
20.30. MUNCA — 16: 18: 20.
• Puterea șt Adevărul : LIRA 
15,30; 19,30.
« Mihai Viteazul x GIULEȘTI 
15,30; 19.
• Lupoaica — 10; 12; 14. Inspirație
— 16,30; 18.45, Subteranul 
CINEMATECA (sala Union)

ARTA 15.30;

20.

18;

lui Rustam
11,15; 13.30;

X SCALA — 9; 11,45;
20, CAPITOL — 9;
18; 18,15; 20,45.

DOINA — 9,30; 12;

• Așteptarea x UNIREA — 
18: 20.
A Tudor î PACEA — 16; 19. 
a Serala : CRTNGAȘI — 16: 18:
• Felix și Otilia : POPULAR 
15,30: 19.
• Dacii 
20,15.
a Facerea lumii : PROGRESUL — 
16: 18: 20.
• Sfinta Tereza și diavolii : LA- 
ROMET — 15,30: 17,30: 19,30.
• Mary Poppins : TIMPURI NOI
— 9—19,30 în continuare.
e- Cazul Mattei : COTROCENI — 
15,30; 18: 20.15. -
• 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.
• Fata care vinde flori : VIITO
RUL — 15.30: 18: 20,15.
• Fete in soare : BUZEȘTI — 
15,30: 18: 20,15.
• Bărbatul care a venit după bu
nica > COSMOS — 15.30: 18; 20,15.
• Fuga e sănătoasă : VITAN — 
15,30: 18; 20.15.
• Marea hoinăreală x RAHOVA — 
15,30: 18; 20,15.
a Micul om mare s FLAMURA — 
9: 11.30: 14,30: 17.15: —
a Seceră vîntul sălbatic : BUCEGI
— 15,30: 18: 20,30.
• Vacanță la Roma : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

— 9: 
12.30;

Aus- 
13,30;

20.

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu“ .(la Ateneul Român) : 
Concert festiv în cinstea celei de-a

XXV-a aniversări a republicii. Di
rijor : Mircea Cristescu. Dirijorul 
corului : Vasile Pântea 
a Opera Română : Ion Vodă cel 
Cumplit — premieră — 19.30.
• Teatrul de operetă : 
inimioară, spune — 19,30.
a Teatrul Național, „I. 1 
giale" (șala Comedia) :
Chirița — 15, Un fluture pe
— 20, (sala Studio) : Despre unele 
lipsuri, neajunsuri și deficiențe în 
domeniul dragostei — 20.
a Teatrul de comedie : Croitorii 
cei mari din Valahia — 10.30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala_ din bd. Schitu Mă- 
gureanu) :
— 20. (sala 
Valentin și 
a Teatrul 
Scapin — 15, După cădere — 19,30. 
a Teatrul *C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă"•: C 
douăsprezece luni ale anului 
10; 15.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 10.
• Teatrul evreiesc de stat : Culo- 
rile nemuririi — 19.30.
a Teatrul satiric-muzical „C. TA 
nașe" (sala Savoy) : Revista ar, 
cuvîntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19.30, (la Sala Palatului) î 
Parada șlagărelor — 19.30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" : Te cfntăm pămint stră
bun — 19,30.
a Circul „București" : Moș Gerilă 
— 10, Aprindeți stelele

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA
DIN 29 DECEMBRIE 1972 :

FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI : 899 628 lei, din care : 40 766 
lei REPORT.

Extragerea I : 18 60 46 12 38 22 42 
45 79.

Extragerea a II-a : 44 1 27 48 69 
29 75.

20.

L.

Spune

Cara- 
Coana 
lampă

O scrisoare pierdută 
din str. Alex. Sahia) : 
Valentina — 20.
Mic : Vicleniile lui

C.E.C.

Realizări 1972
Ca în fiecare an. Casa de Eco

nomii și Consemnațiuni se află 
în pragul încheierii bilanțului, 
un bilanț de un fel deosebit : 
bilanțul spiritului de economie, 
gospodăresc, al populației. în 
curînd se vor încheia lucrările 
acestui bilanț, care vor permite 
să se treacă ia concretizarea u- 
nuia din multiplele avantaje ale 
păstrării banilor la C.E.C. : do- 
bînda. Așadar, la începutul anu
lui 1973. la soldul celor 8.3 mi
lioane de librete se vor adăuga 
multe sute de milioane de lei, 
sub formă de dobinzi. Față de 
31 decembrie 1971, soldul gene
ral'al depunerilor a crescut în 
1972 cu 15,9 la sută, iar numărul 
depunătorilor cu 784 000.

Sporirea numărului depună
torilor și a sumelor economisite 
de ei la Casa de Economii și 
Consemnațiuni reflectă, deopo
trivă, creșterea nivelului de trai 
al populației, utilizarea rațională 
a resurselor bănești.

Rezultatele obținute în anul 
care se încheie creează premi
sele înregistrării în 1973 a unor 
noi și însemnate succese în dez
voltarea acțiunii de economisire 
în rîndul populației de la orașe 
și sate.

Z

Măsuri pentru buna 
funcționare 

a asistenței medicale 
in zilele de sărbători

în vederea asistenței medicale de 
urgență, in această perioadă, Minis
terul Sănătății a luat următoarele 
măsuri : dublarea gărzilor de noapte, 
în cadrul spitalelor județene și mu
nicipale, permanența și în secțiile de 
anestezie-terapie intensivă, în ve
derea asigurării urgențelor din teri
toriu ; asigurarea gărzilor la celelalte 
spitale, conform normelor in vigoare 
și permanenta în localitate a specia
liștilor din secțiile chirurgicale și 
anestezie-terapie intensivă ; orga
nizarea unui serviciu permanent in 
timpul zilgi (intre orele 8—20) cu ca
dre medicale și medii la nivelulepoli- 
clinicilor și cu cadre medii- sanitare, 
la nivelul circumscripțiilor sanitare 
rurale ; asigurarea unui număr spo
rit de autosanitare de serviciu și * 
personalului medico-sanitar necesar ; 
existenta unei permanențe în cadrul 
inspectoratelor sanitare de stat jude
țene. pentru eventuale intervenții 
imediate în probleme antiepidemice 
și de igienă ; aprovizionarea tuturor 
unităților sanitare cu medicamente, 
inclusiv singe, substituienți și mate
riale sanitare necesare în acordarea 
asistenței medicale de urgență ; or
ganizarea programului farmaciilor 
publice în așa fel incit, pe lingă uni
tățile permanente, în toate localitățile 
urbane să funcționeze un număr su
ficient de farmacii bine aproviziona
te, care să poată satisface cererile de 
medicamente.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Muzică populară interpretată 

de Maria Cornescu și Nelu 
Bălășoiu.

9,30 Cravatele roșii. Ediție specia
lă închinată aniversării repu
blicii.

10,00 De vorbă cu gospodinele. 
Miine-seară — Revelionul.

10.20 Poezia baletului. Documentar 
artistic despre vestita școală 
de balet sovietică-.

11,00 România ’72. Film de montaj, 
realizat de Paul Anghel.

11.45 Un sfert de veac în muzica 
românească : opera, opereta, 
baletul.

12,30 Biblioteca pentru toți. „Tradi
țiile literaturii antimonarhi
ce".

13,15 Telejurnal.
16,00 Emisiune în. limba germană. 

Ediție specială dedicată ani
versării republicii.

17.45 Tragerea de amortizare ADAS. 
18,00 Ritm, tinerețe, dans. Teletop

’72 cu Margareta Pislaru. 
Mihai Constantinescu, Cornel

INVITAȚIILE 
TELEVIZIUNII 
ÎN NOAPTEA 
REVELIONULUI
• Trei ample spectacole muzical-distractive • Cîntecul 
popular*ți umorul mai consistent reprezentate decit in 

anii trecuți • „Recolta" concursului de anecdote • Printre 
oaspeții Revelionului : Ion Voicu, corul „Madrigal" și... 
Nea Marin • Varietăți internaționale • Panoramic asupra 

unor pitorești colțuri din țară

Programul din acest an al tra
diționalului Revelion TV ă fost 
conceput după o largă consultare 
cu telespectatorii. Mii de scrisori, 
sosite din toată țara, au dezvăluit 
realizatorilor preferințele marelui 
public, preferințe ce-și găsesc re
flectarea în desfășurarea emisiunii 
din noaptea Anului nou.

Revelionul T V începe — pe 
programul I — la ora 21.30. și 
durează nouă ore 1 Legătura dintre 
diferitele componente ale progra
mului o face centrala radio-video- 
telefonică, deservită de patru ope
ratoare (actrițele Aimăe Iacobescu, 
Olga Bucătaru, Valeria Marian. 
Irina Mazanitis) care stabilesc co
municarea cu invitații succesivi ai 
emisiunii.

Primii invitați sînt cunoscutii in
terpret! de muzică populară Irina 
Loghin și Benone Sinulescu. Aiei 
considerăm necesară o precizare : 
ca răspuns la solicitările unui mare 
număr de telesnectatori, muzica 
populară este mai bogat și mai va
riat reprezentată decit in alți ani. 
Selecțiuni substanțiale de cintece 
și dansuri populare, din diferite 
județe ale țării (prezentate în pei
sajul autentic al zonei respective), 
presărate de-a lungul întregului 
program, vor prilejui apariția unor 
interpreți dintre cei mai îndrăgiți. 
Astfel, o vom putea asculta și ve
dea cintind pe Maria Butaciu. in 
ambianța pitorească de la Bistrita- 
Năsăud (la ora 23.15) ; după o 
scurtă intilnire cu Maria Pietraru 
(ora 0.181. il vom însoți pe Ion Bogza 
„La șezătoare în Hunedoara" (ora 
1.55), vom face un popas „Pe ma

lul Oltului", împreună eu Maria 
Ciobanu și Ion Dolănescu (ora 4.23), 
vom asculta „Cintece de-ale Biho
rului", zise de Florica Bradu (ora 
5,09), îi vom întîlni pe Dumitru Făr- 
cașu și Piroșca Varga — interpreți 
preferați din Cluj (ora 6,02). Par
fumul specific romanțelor și cinte- 
celor de. petrecere românești va fi 
adus în programul de Revelion de 
Constanța Cimpeanu, Ileana Sărăr.o- 
iu. Mariana Bădoiu, Emil Gavriș, 
George Hasgan și orchestra con
dusă de Ionel Budișteanu (ora 
0.42 ; regia Dumitru Cihodaru). de 
Maria Pietraru, Ana Toma, Fărî- 
miță Lambru. Constantin Cocriș 
ora 2,04), de Ștefan Lăzărescu, Ilea
na Sărăroiu. Olga Stănescu, Tudor 
Heica. Fărîmiță Lambru (ora 3,20), 
de Lizeta Chirculescu, Mariana Ne- 
gruș, Damian Luca, Luigi Ionescu 
(ora 5,37) precum și de Gică Petres
cu (ora 6.15).

în acest „compartiment" al pro
gramului notăm culegerea de „Obi
ceiuri de Anul nou" filmate în
diferite zone folclorice ale tării de 
o echipă condusă de regizoarea 
Paula Pooescu-Doreanu (la ora
22,07), „Colindele" prezentate de 
corul „Madrigal" (ora 23.23) „Hora 
mărțișorului", interpretată de Ion 
Voicu, împreună cu un ansamblu
de violoniști 

Consultarea 
determinat și

(ora 0,15). 
telespectatorilor a 
creșterea ponderii

umorului de diferite genuri. De alt
minteri. telespectatorii au contri
buit nemijlocit la îmbogățirea 
partiturii umoristice a Revelionu
lui TV, particioînd masiv la con
cursul de anecdote al televiziunii :

citeva zeci de anecdote „puse in 
scenă" în decor natural și inter
pretate de actori din Capitală și 
din alte orașe (in regia lui Titi 
Acs) vor agrementa, în zece re
prize, emisiunea, care va consemna 
și_ atribuirea premiului I al acestui 
concurs (la ora 6.18).

La capitolul umor menționăm 
așteptata vizită a popularului Nea 
Mărin, creat de Amza Pellea — 
de fapt două intîlniri cu acest pi
toresc personaj : „Nea Mărin în
vață Judo" (ora 21.51) și „Nea 
Marin are oaspeți de Revelion" (ora 
0.30). Citeva momente amuzante 
vor fi prezentate de actorii Nae 
Roman și Dorin Varga („După 
Olimpiadă", textul — George Mi- 
halache, regia — Vlad Bitcă ; la 
ora 2.00), Rodica Tăpălagâ și Mi
hai Fotino („Convorbire telefonică", 
de Al. Mirodan, regia — Petre Bo- 
kor ; ora 3.45) ; Octavian Cotescu 
(„Jurnalul unui parazit", de Gri- 
gore Pop, Ia ora 4,18). Ștefan Bă
nică („Cu sorcova", de Petre Băr- 
bulescu, regia Cornel Popa, la 
ora 4.40)

în afara acestor momente, care 
vor pigmenta cele nouă ore de 
program, au fost ' pregătite trei 
spectacole muzical-distractive com
pacte, prezentate și susținute de 
cite un interpret principal, cu co
laborarea cîtorva actori. dansa
tori și cîntăreți bine cunoscuți. în 
cadrul scenografic sehitat de arh. 
Teodora Dinulescu.

La ora 22.40 va începe „mara
tonul muzical-distractiv" susținut 
de Dem. Rădulescu (cu invitații 
săi : Jean Constantin. Margareta

Sub titlul „PENTRU SECURITA
TE ȘI COOPERARE INTERNA
ȚIONALA" a apărut în Editura 
politică o'amplă lucrare, în două 
volume, de 700—800 pagini, al cărei 
conținut il constituie — așa cum 
precizează și subtitlul — legăturile 
prin contacte la nivel înalt ale Ro
mâniei eu unele state europene și 
cu S.U.A. ; Vizite și întrevederi ale 
conducerii superioare de stat a Re
publicii Socialiste România la unele 
organizații internaționale ; cuvîntări 
și mesaje adresate unor congrese, 
conferințe și întilniri cu caracter 
internațional în 
perioada iulie 
1965 — noiembrie 
1972.

După cum este 
cunoscut, în cursul 
acestui an. în a- 
ceeași editură au 
fost publicate o 
serie de lucrări 
de natură simila
ră : cu titlul „SUB 
STEAGUL I N- 
T E R N A Ț I O- 
N A L I S M U- 
L U I SOCIA
LIST". o lucrare 
în două volume a 
reunit documente
le privind schim
buri de vizite în
tre conducătorii 
de partid și de 
stat ai Republicii 
Socialiste Româ
nia și conducătorii
de partid și de stat ai țări
lor socialiste din Europa și Re
publica Cuba (iunie 1965 — iunie 
1972) ; o alta, cu același, titlu, a fost 
consacrată vizitei delegației de par
tid și guvernamentale, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în ță
rile socialiste din Asia ; culegerea 
intitulată „PRIETENIE. COLABO
RARE. SOLIDARITATE" a fost 
consacrată vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unele țări 
africane. Astfel, aceste lucrări au 
reflectat împreună linia consecven
tă a partidului și statului nostru 
de continuă întărire a relațiilor 
de prietenie și alianță frățeas
că cu toate țările socialiste, 
preocuparea pentru întărirea 
colaborării și solidarității cu ti
nerele state independente, in inte
resul luptei împotriva imperialis
mului, pentru libera dezvoltare a 
tuturor popoarelor, și progres social.

Primul volum al recentei lucrări 
se deschide cu o culegere de 
extrase din capitolul de pro
bleme externe al Raportului 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R. din 
iulie 1972, cuprinzind în continuare 
expuneri la plenarele Comitetului 
Central; și la 'sesiuni ale Marii Adu
nări Naționale. cuvîntări rostite cu 
ocazia unor importante evenimente 
interne și internaționale, articole — 
ansamblu de documente care sin
tetizează poziția României în pro
blemele securității europene și in
ternaționale, eforturile depuse pen
tru promovarea acestui deziderat al 
contemporaneității, pentru așezarea 
relațiilor dintre state pe principiile 
dreptului și eticii internaționale, 
pentru destindere, înțelegere și 
cooperare pe continentul nostru și 
in lumea întreagă.

în continuare, ca o pregnantă ma
terializare a contribuției concrete 
aduse de România la cauza însănă
toșirii climatului pe continentul eu
ropean, la promovarea procesului 
de normalizare și îmbunătățire a 
relațiilor dintre state, volumele cu

prind materiale referitoare la vizi
tele și intilnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, ale tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, eu factorii 
de conducere pe linie de stat din 
Austria, Belgia, Danemarca, Elve
ția, Finlanda, Franța, R.F. a Ger
maniei, Grecia, Islanda, Italia, Lu
xemburg, IVJalta, Marea Britanie, 
Norvegia, Olanda, Suedia, S.U.A., 
Turcia, Vatican. în volum sînt cu
prinse materiale de prezentare 

a țărilor respecti
ve, sînt evocate 
momentele esen
țiale ale întîlniri- 
lor, sînt reprodu
se cuvîntările, in
terviurile și do
cumentele comu
ne date publicită
ții cu aceste pri
lejuri — ilustrare 
vie a eforturilor 
tării noastre pen
tru multiplicarea 
contactelor și dez
voltarea dialogu
lui internațional.

Un amplu capi
tol este dedicat 
vizitelor între
prinse de tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu la Or
ganizația Națiu
nilor Unite și la 
alte organisme

internaționale, ca UNESCO și 
A.I.E.A. fiind reproduse cuvîn- 
tările rostite cu aceste prilejuri. 
Sînt, de asemenea, relatate în
trevederile președintelui Nieolae 
Ceaușescu cu personalități din con
ducerea organizațiilor internaționa
le (O.I.M., O.M.S., F.A.O.,
O.N.U.D.I. etc.).

Lucrarea se încheie eu un capitol 
în care sînt inserate cuvîntări de 
salut rostite cu prilejul unor întâl
niri internaționale care au avut loc 
la București, precum și mesajele 
adresate, în spiritul prieteniei, coo
perării și solidarității, participanți- 
lor Ia unele congrese, conferințe, 
intîlniri, reuniuni științifice consa
crate promovării ideilor păcii și 
destinderii, colaborării și apropierii 
popoarelor, progresului cunoașterii 
umane.

Un bogat material fotografic ilus
trează pregnant diferitele momenta 
cuprinse în culegere.

întreaga lucrare reflectă deosebit 
de convingător intensa și prodi
gioasa activitate desfășurată de 
conducerea de partid și de 
stat, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în scopul extinderii 
relațiilor politice, economice, teh- 
niee-științifiee ale , României cu 
toate „țările,, indiferent de orfn- 
duirea lor socială, in spiritul 
coexistentei pașnice, contribuția de 
seamă adusă de politica externă a 
țării noastre la promovarea destin
derii, a înțelegerii și cooperării in
ternaționale, la prietenia și apro
pierea între popoare.

Contribuind la înțelegerea mai 
aprofundată a politicii externe ■ 
partidului și statului nostru, lucra
rea „ PENTRU SECURITATE ȘI 
COOPERARE INTERNAȚIONALA" 
este deosebit de utilă nu numai 
pentru cei care lucrează in acest 
domeniu, ci și pentru toți cei ce 
studiază în învățămîntul de partid, 
prezentînd, de asemenea, un viu 
interes pentru publicul larg cititor.

Constantiniu. Cristian Ciubo- 
taru, formația ,lfPhoenix", 
Dorin Anastasiu și Norina 
Alexiu (cîștigătorii Teletopu- 
lui).

18,35 Program consacrat aniversă
rii semicentenarului U.R.S.S.

19,20 1001 de seri.

t V

19.30 Telejurnal * în cinstea ani
versării republicii — Raportul 
unei țări întregi.

20,10 Dragoste supremă. România. 
Spectacol literar-muzlcal or
ganizat de Radioteleviziunea 
română în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a republi
cii.

21.30 Film artistic : ..Asediul". O 
producție a Casei de filme 
București. Regla : Mircea Mu-

Pislaru, Mihaela Mihai, Doina și 
Cornel Patrichi) — un spectacol ba
zat în mare măsură pe comicul 
vizual (imaginea — Gheorghe Dă- 
nilă ; regia — Paul Urmuzescu).

„Stela și stelele" (la ora 1,00) 
este o revistă a cărei protagonistă 
e Stela Popescu (secundată de 

„ Nicu Constantin, Sanda Toma, Ho- 
riă. Căcitilescu, Ovid Teodorescu, 
Aurelian Andreescu, Mihai Con
stantinescu) și din al cărei reper
toriu ‘Semnalăm, între altele, citeva 
reușite. imitații cu iz de parodie a 
unor cîntărețe celebre : Sarita 
Montiel, Juliette Greco etc. (opera- 
tor-șef — Ortansa Lebădaru, re
gia — Tudor Mărăscu, conducerea 
muzicală — Gelu Solomonescu ; au 
colaborat : Nicușor Constantinescu, 
Aurel Felea. Ștefan Chiriță).

„Toate glumele duc la... Toma" 
este titlul* 'spectacolului muzical- 
umorfstic prezentat (la ora 2.14) 
de Toma Caragiu (avîndu-i ca in
vitați pe Paul Sava, Anda Călu- 
găreanu, Marina Voica, Aura Ur- 
ziceanu, Sile Dinicu) — cu un su
mar copios, pe care nu-1 divulgăm 
pentru1 a păsțra secretul unor sur
prize (operator-șef Ortansa Lebă
daru ; regia — Dan Mihăescu).

Autorii acestor spectacple (Tudor 
Vornicu, Octavian Sava, Grigore 
Pop. Dan Mihăescu, care sînt și 
coordonatorii întregului Revelion 
TV, au pregătit și un moment de 
Varietăți internaționale (cu Edith 
Pieha, Lili Ivanova, Thereza Keso- 
Via și Helena Vondrackova — la 
ora 4,28), precum și un Inter
mezzo muzical (cu Raquel Wețlch 
și Tom Jones — la ora 4.46).

ț

reșan. Cu : Ilarion Ciobanu,- i
Ion Besoiu. ■

23.05 Telejurnal. i
23,30 Vedetele Revelionului in a- ?

vanpremleră — program de l
muzică ușoară. 1
PROGRAMUL II .

16,00 Agenda. i
16,10 Aplauze pentru români. Ma- )

rele premiu al Festivalului i
internațional „Mesina" 1972 '
(Italia) pentru ansamblul fol- i
cloric „Prahova" al Palatului '
culturii din Ploiești. i

16,40 De dragoste de țară. Emisiune ’
de versuri patriotice în lec- 4
tura autorilor Mihai Beniuc, *
Virgil Teodorescu, Letay 4
Lajos, Eugen Frunză, Marin ’
Sorescu, Grlgore Hagiu, Radu i
Cârneci. ’

16,50 Gala interpreților români : i
Dan IoYdăchescu, Ștefan Ruha, /
Ion Baciu și Antonin Ciolan. i

17,35 Film artistic : „La patru pași ■ 1
de infinit". Regia : Francisc 1
Munteanu. Cu : Irlna Gărdes- 7
cu și Silviu Stănculescu. )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

Cit despre muzica ușoară — 
preferințele exprimate de telespec
tatori au determinat realizarea 
unor recitaluri filmate In diferite 
localități din țară. Marina Voica 
este în vizită la Brașov (ora 
21,43), Doina Badea este oaspete la 
Porțile de Fier (ora 21,57), Anca 
Agemolu apare intr-un film reali
zat la Sibiu (ora 22,35), Mi
haela Mihai cîntă în peisaj arge- 
șean (ora 0,22), Margareta Pislaru 
— la Timișoara (ora 3,38), Corina 
Chiriac — la Baia Mare (ora 5,55). 
Regia acestor microrecitaluri poar
tă semnătura lui Al. Bocăneț, Vlad 
Bâtcă, Boris Ciobanu, Ștefan Ro
man : mai reținem, de asemenea, 
fantezia muzical-coregrafică „Orășe
lul copiilor mari" (film cu Anda Că- 
lugăreanu. Dan Tufaru, Florian Pi
tiș, Doina și Cornel Patrichi; ima
ginea : Mircea Gherghinescu ; regia: 
Alexandru Bocănet — la ora 
3.55), rrlicrorecitalul formațiilor 
„Roșu și Negru" și „Phfinix" (ora 
5,16) — fără a avea pretenția că
am prezentat integral programul 
Revelionului TV. (Orele indicate 
sînt orientative, emisiunile respec
tive -puțind fi transmise cu un de
calaj de citeva minute în plus sau 
în minus).

Mai menționăm că între orele 
0,20 și 6.00 programul II al Televi
ziunii transmite, in paralel, un 
program cu un repertoriu variat de 
muzică de dans și muzică popu
lară, prilejuind întîlnirea cu citeva 
formații și soliști din țară și de 
peste hotare.

D. C.



acțiunilor de război

iului au doborit două avioane „B-52“, 
ridicind la 33 numărul superbombar- 
dierelor de acest tip pierdute de Sta
tele Unite in ultimele 11 zile.

MANIFESTĂRI DEDICATE
JUBILEULUI REPUBLICII

americane

care

l

Nicolae Gavriles- 
român in R.P.

HANOI 29 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că, joi seara, a- 
vioane americane „B-52" au bombar
dat din nou capitala R.D. Vietnam. 
Apărătorii spațiului aerian al Hano-

viața internațională

MOSCOVA. — Consulul general 
al României la Kiev, Alexandru 
Ungur, a organizat o intilnire tovă
rășească la care au participat A.A. 
Titarenco, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, G. I. Schevciuc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, V. S. Schevcenco, 
președinta Asociației de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea din 
Ucraina, șefi de secție la C.C. al 
P.C. din Ucraina, miniștri, activiști 
cu munci de răspundere pe linie de 
partid și de stat, conducerea filialei 
republicane a Asociației de priete
nie sovieto-română,

Conducătorii de partid și de stat 
ai Ucrainei au transmis calde feli
citări poporului român cu prilejul 
împlinirii unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii și urări de 
noi succese in opera de edificare a 
socialismului.

De asemenea ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România 
Uniunea Sovietică, Gheorghe 
drus, a rostit, in seara de 29 
cembrie, o cuvintare la postul de 
televiziune din Moscova.

în
Ba
de-

SOFIA. — La clubul uniunii scrii- . 
torilor bulgari din Sofia a avut loc 
o „Seară de poezie românească". 
Poetul Nikolai Zidarov. secretarul 
organizației de partid a Uniunii 
scriitorilor bulgari, a subliniat suc
cesele obținute de scriitorii români 
în cei 25 de ani care au trecut de 
la proclamarea republicii și a evi
dențiat bunele și strinsele relații de 
prietenie și colaborare care există 
intre scriitorii români și cei bulgari. 
La „seara de poezie românească" au 
participat Slavcio Vasev, președi.n- 
tele Comitetului bulgar pentru in-/ 
țelegere și colaborare balcanică, 
membri ai Uniunii scriitorilor, stu- 
denți.

BERLIN — La cinematograful 
,,International" din Berlin a avut 
loc un spectacol de gală cu filmul 
românesc „Pădurea pierdută".

Au participat numeroase perso
nalități ale vieții politice și cultu
rale din R. D. Germană, printre, 
care Giinter Klein, locțiitor al 
ministrului culturii, reprezentanți 
ai corpului diplomatic acreditați in 
R.D.G. Au fost prezenți. de ase
menea, ambasadorul României la 
Berlin, Vasile Vlad, și o delegație 
de cineaști români, 
gizorul filmului, A.

condusă de re- 
Blaier.

Biblioteca Na-HAVANA — La
țională „Jose Marti" din Havana a 
fost deschisă o expoziție a cărții 
românești.

RAWALPINDI. La Universitatea 
din Islamabad a fost proiectat fil
mul documentar „Universitatea ro
mânească". Pelicula va fi proiectată 
din nou la 4 ianuarie, cu prilejul 
organizării, in cadrul aceleiași uni
versități. a expoziției de fotografii 
„Imagini din România".

PHENIAN — în sala Palatului 
Culturii „Ciănlima" din Phenian a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
românești de fotografii. Au rostit 
scurte alocuțiuni Kim Miâng Sun, 
vicepreședinte al Comitetului de 
relații Culturale cu străinătatea, și 
Lazăr Aureliu Ioan, însărcinat cu 
afaceri a i. al României la Phe
nian. Expoziția a cuprins, de ase
menea, un stand, de cărți conținind 
volume din operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lucrări politice, 
de literatură română traduse in 
limbi străine și o serie de publicații.

PEKIN. Vineri s-a deschis la 
Pekin, sub auspiciile Asociației de 
prietenie chino-română și Asocia
ției de prietenie cu străinătatea, o 
expoziție de fotografii, redind as
pecte din vasta activitate creatoare 
a poporului român, sub conducerea 
partidului comunist, in opera de 
construire a socialismului.

La vernisaj au participat U De, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
președintele Comitetului revoluțio
nar al orașului Pekin, Shi Shao-hua, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, ac
tivist cu muncă de răspundere in 
cadrul secției culturale a Consiliu
lui de Stat, Yu Cian, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale și un numeros pu
blic.

A fost prezent 
cu. ambasadorul 
Chineză.

PRAGA. La Praga a fost inaugu
rată. într-un cadru festiv, expozi
ția documentară „25 de ani de con
strucție socialistă in România", tn 
alocuțiunea inaugurală, locțiitorul 
ministrului culturii al R.S. Cehe, 
Josef Svagera, a evidențiat activi
tatea intensă a poporului 
care sub conducerea P.C.R. a ridi
cat România pe culmile progresu
lui și civilizației. Vorbitorul a evi
dențiat relațiile bune, tradiționale 
care leagă popoarele român, ceh și 
slovac, perspectivele de dezvoltare 
a acestor relații și a transmis po
porului român un salut sincer, fră
țesc din partea poporului Ceho
slovac. A vorbit, de asemenea, am
basadorul României la Praga, Teo
dor Haș.

român

HANOI — Ambasadorul țării 
noastre in R. D. Vietnam. Tudor 
Zamfira, a rostit o cuvintare la 
postul de Radio Hanoi, subliniind 
semnificația istorică a evenimen
tului și realizările dobîndite de po
porul român sub conducerea 
P.C.R. in 
torul a 
tate a 
dreaptă 
potriva 
tru salvarea națională.

român 
acești 25 de ani. Vorbi- 

exprimat deplina solidari- 
poporului român cu lupta 
a poporului vietnamez im- 
agrcsiunii S.U.A. și pen-

ANKARA. La Ambasada Repu
blicii Socialiste România din Anka
ra a avut loc o gală de filme ro
mânești. Au participat funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
externe turc, reprezentanți ai insti
tuțiilor centrale, oameni de cultură, 
știință și artă, ziariști.

MONTEVIDEO, 
nă la Montevideo 
ferință de presă, în cadrul 
ambasadorul Valeriu Pop a 
despre realizările poporului 'nostru 
și despre principalele aspecte ale 
politicii interne și externe a Româ
niei socialiste. La „Radio National" 
a fost transmisă o emisiune spe
cială dedicată aniversării republi
cii in România, iar studioul de tele
viziune „Sodre" a programat o 
săptămână a filmului documentar 
românesc.

Ambasada 
a organizat

romă- 
o con
cur ei a 
vorbii

CARACAS. Ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al României 
in Venezuela. Octavian Bărbulescu, 
a vorbit la postul de radio national 
despre semnificația jubileului re
publicii

ROMA — In cadrul unei mani
festări, organizate de Ambasada 
Republicii Socialiste România in 
Italia in colaborare cu Biblioteca 
română, ambasadorul român, lacob 
lonașcu, a vorbit despre semnifi
cația celei de-a 25-a aniversări a 
republicii, evidențiind contribu
țiile statului nostru la crearea u- 
nui climat de pace și de secu
ritate in Europa și in lume. Cu a- 
cest prilej au fost inaugurate ex
pozițiile „România — 25 de ani de 
la proclamarea republicii" și „25 de 
ani de activitate editorială și dis- 
cografică in România".

HAGA. — La Haga s-a deschis 
expoziția „Personalități ale culturii 
și artei românești". La festivitatea 
de deschidere au participat perso
nalități ale vieții cultural-artistice 
din Olanda, funcționari superiori 
din ministerele afacerilor externe, 
culturii și învățământului, ziariști. ./

Proteste împotriva 
ale aviației

PARIS 29 — Corespondentul nostru 
P. Diaconescu transmite : Ziarul 
„L'Humanite" publică , declarația Bi
roului Politic al P.C. Francez
condamnă intensificarea acțiunilor de 
război ale aviației americane împo
triva teritoriului R.D. Vietnam. Bi
roul Politic al P.C.F. cheamă oamenii 
muncii, pe toți cetățenii francezi să 
desfășoare o largă acțiune de solida
ritate pentru a determina Adminis
trația S.U.A. să înceteze bombarda
mentele și să semneze Acordul pri
vind încetarea războiului și restabi
lirea păcii in Vietnam.

★
LONDRA 29 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Harold Wilson, 
liderul Partidului laburist, și alți 
membri ai conducerii acestui partid 
au condamnat reluarea de către Sta
tele Unite a bombardamentelor îm
potriva Republicii Democrate Viet
nam și au cerut primului ministru 
Heath „să se alăture apelului Parti
dului laburist cerînd încetarea ime
diată a bombardamentelor".

★
SIDNEY 29 (Agerpres). — în semn 

de protest împotriva bombardamen-

PEKIN

PEKIN 29 (Agerpres). — Premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, a avut o convorbi
re cu Nguyen Thi Binh, ministrul

telor întreprinse de aviația militară 
a S.U.A. asupra R.D. Vietnam, sindi
catul marinarilor australieni a hotă- 
rit să boicoteze toate navele ameri
cane, Astfel, nici un remorcher nu 
mai este folosit pentru acostarea sau 
pentru scoaterea vaselor S.U.A. din 
porturile australiene. O telegramă 
intormînd asupra deciziei luate a fost 
trimisă joi seara președintelui Nixon 
— informează agenția Associated 
Press.

★

ROMA 29 (Agerpres). — Guvernul 
italian l-a însărcinat pe ministrul 
afacerilor externe, Giuseppe Medici, 
„să reînnoiască insistențele pe lingă 
autoritățile americane pentru a în
ceta bombardamentele asupra Viet
namului de nord și tn vederea reluă
rii tratativelor de pace" — relatează 
agenția A.N.S.A.

în ședința de vineri a Consiliului 
de Miniștri al Italiei, Giuseppe Me
dici a prezentat o relatare asupra 
activității desfășurate pe Ungă gu
vernul Statelor Unite vizînd reluarea 
tratativelor.

afacerilor externe al 
Revoluționar Provizoriu 
cii Vietnamului de Sud 
agenția China Nouă.

Guvernului 
ai Republi- 
— relatează

Milano. Amplă demonstrație a oamenilor muncii pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață

Lucrările
Federale a

Adunării
Iugoslaviei

Miting de solidaritate cu 
vietnamezpo I »

Cu prilejul vizitei în R. P. Chine
ză a ministrului afacerilor externe 
al Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen. Thi Binh, in capitala 
R. P. Chineze a avut loc un miting 
de masă în semn de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, împotri-

va agresiunii S.E.A. 
participat Ciu En-lai. 
siliului de Stat al R. 
alți reprezentanți ai conducerii de 
partid și de stat chineze.

Au rostit cuvîntări Ie Cien-in, vice
președinte al Comisiei militare a C.C. 
al P.C. Chinez, și Nguyen Thi Binh.

La miting au 
premierul Con- 
P. Chineze, și

BELGRAD 29. — Corespondentul 
nostru G. Ionescu transmite : La 
Belgrad s-au încheiat lucrările ulti
mei sesiuni pe anul 1972 a Adunării 
Federale a Iugoslaviei. Cu acest pri
lej, in ședința comună a Camerelor 
parlamentului iugoslav, Consiliului 
Popoarelor, Consiliului Economic și 
Consiliului Social-Politic — Gemal 
Biedici — președintele Consiliului 
Executiv al R. S. F. Iugoslavia, a pre
zentat o expunere cu privire la pro
iectul de rezoluție privind bazele po
liticii de dezvoltare social-economică 
a țării pe anul 1973, proiectul de bu
get pe anul viitor, precum și proiec-.

tul de măsuri și prevederi referit ir» 
la eliminarea cauzelor nerentabla *■» 
ții in economia iugoslavă.

După dezbateri, deputății au adop
tat bugetul, precum și o serie de 
și măsuri menite să asigure o 
mare eficiență economiei în anul 
tor.

Adunarea Federală iugoslavă a 
ca secretar federal pentru probleme
le pieței și prețurilor — portofoliu 
nou înființat jn cadrul guvernului — 
pe Nikola Stoianici și a adoptat ho- 
tărîrea privind prelungirea pe încă 
un an a actualului mandat al Adună
rii Federale.

legi 
mși 
vii-
ales

R. P CHINEZĂ Primire călduroasă

x

Semnarea protocolului româno-ungar
PRIVIND SCHIMBURILE DE MĂRFURI PE ANUL 1973

solilor artei populare românești

BUDAPESTA 29 — Coresponden
tul nostru. All Pintea, transmite : La 
Budapesta a fost semnat vineri pro-\ 
tocolul privind schimburile de măr
furi pe anul 1973 dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară, Conform prevede
rilor protocolului, volumul schimbu
rilor de mărfuri convenite, 
anul viitor depășește cu 9 
nivelul prevederilor anului

pentru 
la sută

1972 și

este, de asemenea, superior volumu
lui prevăzut în acordul comercial de 

' lungă durată dintre România și Un
garia.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, iar din partea ungară de Jeno 
Tordai, adjunct al ministrului comer
țului exterior.
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Anglia se pregăteștesă treacă pragul Anului nouși... al Pieței comune
în aceste zile, tradi

ționalele pregătiri in 
vederea intimpinării 
sărbătorești a Anului 
nou sint însoțite in 
Anglia de organizarea 
festivităților prilejuite 
de intrarea oficțală a 
Angliei in Piața comu
nă vest-europeană. Un 
întreg program, denu
mit „Spre Europa in 
sunet de fanfară", a 
fost pus la punct in 
cele mai mici detalii: 
la 1 ianuarie 1973, cînd 
Anglia devine membră 
deplină a Pieței co
mune, în întreaga țară 
vor avea loc specta
cole,' adunări festive, 
întreceri sportive etc.

Festivitățile au rolul 
să sublimeze satisfacția 
cercurilor oficiale bri
tanice, ca și in gene
ral a partizanilor de 
pe malurile Tamisei ai 
Pieței comune, pentru 
succesul eforturilor vi- 
zind intrarea Angliei 
in C.E.E. în ceea ce 
privește populația bri
tanică, ea a primjt cu 
sentimente amestecate 
acest eveniment pe 
care ziarul „Daily 
Mirror" îl numește 
„cel mai crucial pen
tru destinele Angliei 
de la cucerirea nor
mandă în 1066". în- 
tr-adevăr, potrivit u- 
nui sondaj de opinie, 
desfășurat chiar in 
circumscripția electo
rală a primului minis
tru Heath și publicat 
duminica trecută in 
săptăminalul „Sunday 
Expres", in timp ce 
2928 persoane din cele 
anchetate s-au decla
rat în favoarea alătu
rării Angliei la Piața 
comună, 5944 au ex
primat îndoieli asupra 
utilității acestei acți
uni.

Observatorii consi
deră că aceasta re
flectă nemulțumirea 
unor pături largi pen
tru faptul că hotărî- 
rea privind aderarea a

par-fost adoptată de 
lament fără să fi a- 
vut loc o consultare 
populară ca in Repu
blica Irlanda, Dane
marca și Norvegia, 
țări candidate și ele la 
aderare, ca și Anglia. 
După cum se știe, in 
cadrul referendumuri- 
lor care au avut loc, 
populația din primele 
două state a răspuns 
afirmativ, in timp ce 
majoritatea norvegie
nilor a respins intra
rea in Piafa comuni.

Ce va insemna pen
tru Anglia aderarea la

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

C.E.E. ? în opinia gu
vernului și a susțină
torilor săi, acest act 
este de natură să aibă, 
după cum se exprimă 
ziarul „Times", „o 
deosebită importanță". 
Alăturindu-se unei 
grupări de state din 
Europa Occidentală, 
care numără peste 250 
milioane de locuitori, 
și care are o serioasă 
pondere in producția 
mondială, Anglia spe
ră că va obține noi și 
însemnate debușee 
pentru produsele sale 
industriale ; in ceea 
ce privește aspectul 
politic al problemei, 
se consideră că Piața 
comună -
constitui 
care să permită 
Britanii — care 
cel de-al doilea 
boi mondial și-a 
dut statutul de 
putere — să-și 
pete o parte din ve
chile poziții.

Majoritatea 
ției 
ceilalți adversari 
Pieței comune, 
de altă părere.

lărgită va 
platforma 

Marii 
după 
răz- 

pier- 
mare 
reca-

Anglia o 
etoial de

consideră că 
fost tratată n 
cei șase membri ini
țiali ai C.E.E., care 
i-au impus o serie de 
condiții dezavanta
joase. Contribuția fi
nanciară a Angliei la 
bugetul comunitar este, 
după părerea lor, 
mult prea mare ; in 
al doilea rind, se men
ționează că produsele 
industriale . britanice 
nu vor intra in Piața 
comună ca intr-un fel 
de „țară a nimănui", 
ci vor trebui să facă 
față unei concurențe 
acerbe din partea pro
duselor industriale ale 
Germaniei Occiden
tale, Franței, Italiei, 
Olandei, Belgiei, iar 
surplusul de mină de 
lucru din Anglia nu 
va găsi plasament in 
alte țări ale C.E.E., 
pentru simplul motiv 
că multe din aceste 
țări au și ele o pro
blemă a șomajului ; 
in al treilea rind, se 
arată că sînt și alte țări 
(Franța, R.F.G. — ul
tima âvind o forță e- 
conomică superioară 
Angliei), care urmă
resc să obțină poziții 
preponderente in ca
drul Pieței comune 
lărgite, ceea ce lasă să 
se întrevadă posibili
tatea izbucnirii unor 
serioase contradicții 
pentru cucerirea unor 
asemenea poziții.

Toate acestea ex
plică de ce „Fanfara 
pentru Europa emite 
unele note discor
danțe" — așa cum se 
exprimă „Financial 
Times" — de ce entu
ziasmul oficial deter
minat de intrarea An
gliei in Piața co
mună este însoțit de 
un șir de reticențe și 
aprehensiuni din par
tea unor sectoare 
largi ale opiniei pu
blice.

PEKIN. — Corespon
dență de la I. Gălă- 
țeanu : Ansamblul de 
cintece și dansuri „Ba
natul", aflat in turneu 

R. P. Chineză, a 
prezentat primele spec
tacole pe scenele din 
Pekin. Uhan și Cen- 
ciou. Pretutindeni, pu
blicul a făcut o caldă 
primire artiștilor ro
mâni răsplătind cu vii 
aplauze măiestria lor 
artistică. Presa centra
lă și locală a publicat 
cronici elogioase pe 
marginea spectacole-

in

r

agențiile de presă transmit: PAKISTAN

t

opozi-
laburiste, ca

N. PLOPEANU

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Finlandeia dat Publi- 
cității un comunicat in care se 
anunță că guvernul finlandez a re
cunoscut R, D. Vietnam. în comu
nicat se precizează că cele două 
țări vor începe, la o dată asupra 
căreia se va cădea de acord ulterior, 
tratative in vederea stabilirii de re
lații diplomatice.

Un protocol de colabora- 
jg între Grupul național pentru api- 
cpltură din Cuba și Apimondia a 
fost semnat la Havana. Documentul 
prevede lărgirea schimburilor de ex
periență între Apimondia, Cuba și 
România, concretizate în organizarea 

. unei pepiniere de mătei, a unei uni
tăți apicole industriale și a unui 
combinat apicol, precum și în par
ticiparea la expoziții internaționale 
de apicultură.

0 sesiune specială a A- 
dunării Poporului (parlamentul 
egiptean), la care a luat cuvîntul pre
ședintele Anwar Sadat, a avut loc la 
Cairo. La sesiune au luat parte vice
președinții țării, premierul Confede
rației Republicilor Arabe șl membri ai 
guvernului federal, premierul Aziz 
gedki, primul secretar al C.C. al 
U.S.A., membri ai Secretariatului 
General al U.S.A., guvernatori și alte 
personalități.

ATENTATE

CU BOMBE

IN IRLANDA
DUBLIN 29 (Agerpres). — Elemen

te teroriste, rămase neidentificate 
pină in prezent, au provocat moartea 
a trei persoane și rănirea gravă a al
tor 12 în diferite localități din Repu
blica Irlanda, prin detonarea de bom
be plasate în interiorul automobile
lor. Exploziile, în număr de trei, s-au 
produs in orașul Belturbet (aflat la 
2 km.de frontiera cu Ulsterul), în lo
calitatea Clones și în orășelul de 
coastă Dundrum. Efective ,ale arma
tei au fost trimise de urgență la lo
cul atentatelor, pentru a se preveni 
alte acțiuni similare.

ar-Președintele Ciprului, 
hiepiscopul Makarios, a anunțat că 
va candida din nou pentru funcția 
de șef al statului, în alegerile de la 
18 februarie 1973. Luînd cuvîntul in 
fața ziariștilor, Makarios a adăugat 
că hotărirea de organizare a alege
rilor la această dată a fost adoptată 
in cadrul unei reuniuni extraordina
re a Consiliului de Miniștri al Ci
prului.

Cabinetul malayezian 8 
înființat un comitet guvernamental, 
însărcinat să examineze și să'întoc
mească un raport asupra activități
lor prin care companiile străine pre
iau controlul asupra unor firme loca
le. Tn baza constatărilor comitetului, 
guvernul , va putea lua o hotărire în 
ceea ce privește adoptarea unei legis
lații menite să împiedice în viitor a- 
semenea situații.

In comunicatul comun dat 
publicității la Alger, la încheierea vi
zitei ministrului afacerilor externe al 
Mauritaniei, Hamdi Ould Moukiias, 
cele două părți și-au afirmat hotă|ri- 
rea de a acționa pentru extinderea 
cooperării și pentru intensificarea 
relațiilor bilaterale. Referindu-se la 
relațiile economice dintre țările dez
voltate și țările în curs de dezvoltare, 
cele două părți au reafirmat, dreptul 
acestora din urmă de. a exploata bo
gățiile lor naționale în beneficiul ex
clusiv al popoarelor lor și necesitatea 
instaurării unor schimburi econo
mice juste, echilibrate.

VENEZUELA

BOGĂȚIILE NAȚIONALE 

IN SLUJBA
DEZVOLTĂRII TĂRII

CARACAS 29 (Agerpres). — Vene
zuela trebuie să-și utilizeze petrolul 
astfel incit să contribuie la diversifi
carea și întărirea econoțniei sale na
ționale și nu să-l comercializeze doar 
sub formă de materie primă — se 
subliniază într-un raport dat publici
tății la Caracas, elaborat de Corpora
ția venezueleană a petrolului (orga
nism de stat). împreună cu Asociația 
,.Pro Venezuela". Totodată, raportul 
critică atitudinea companiilor străine 
care încearcă să dispună de princi
pala bogăție naturală a acestei țări 
— petrolul — ca de bunurile proprii.

Cei patru membri ai orga
nizației palestinene „Sep
tembrie negru",care au ocupat 
joi Ambasada Israelului din Bangkok, 
au eliberat pe cei șase funcționari ai 
Ambasadei pe care îi luaseră ca os
tatici. în schimbul eliberării, celor 

. patru palestineni li s-a permis să 
părăsească Tailanda la bordul unui 
avion special, care a decolat de pc 
aeroportul din Bangkok,. îndreptin- 
du-se spre Cairo.

Curtea Supremă a Maro
cului a respins cererea de 
reCUrS 'na’ntat® de grupul de mi
litari marocani, condamnați de 
bunalul din Kenitra, în urma încer
cării de asasinare, la 16 august 1972, 
a regelui Hassan al II-lea.

tri-

Turismul mondial continuă 
se extindă, prevăzîndu-se ca pină 
sfîrșitul acestui an numărul tu-

să 
la 
riștilor șă se cifreze la aproximativ 
198 milioane de persoane, compara
tiv cu 181 milioane, în 1971. Potrivit 
datelor furnizate Uniunii interriâțio— 
nale a organizațiilor oficiale 
de către statele membre, 
de pe urma turismului, 
costul transportului, vor fi 
24 miliarde dolari.

de turism 
încasările 
excluzînd 
de peste

o strada din Johannesburg, 
agenți ai poliției efectuînd arestări 
în rindul participanților la o mani
festație împotriva politicii de apar
theid, promovată de autoritățile 

sud-africane

lor. Ziarul „Jenminji- 
bao" subliniază că 
ansamblul de cintece 
și dansuri „Banatul" 
a adus mesajul de 
prietenie al poporu
lui de
Carpaților și de pe ma
lurile Dunării. Evocind 
lupta celor două po
poare, chinez și român, 
profunda lor prietenie 
și solidaritate revolu
ționară, care a cunos
cut în ultimii ani o 
continuă dezvoltare, 
ziarul arată că turneul 
ansamblului. „Banatul"

la poalele

va contribui la mai 
buna cunoaștere și a- 
propiere dintre popoa
rele celor două țări. 
La rindul său, ziarul 
„Guanminjibao" subli
niază, printre altele, 
bogata tradiție folclori
că a poporului român, 
înțelepciunea, talentul 
său creator, relevind 
totodată primirea deo
sebit de călduroasă de 
care s-au bucurat solit 
artei populare româ
nești pe pămintul 
Chinei.

i

Măsuri pentru valorificarea
superioară a

RAWALPINDI' 29 — Trimisul spe
cial Agerpres, I. Puținelu, transmite : 
Ministrul pakistanez al comerțului, 
I.A. Rahim, a cerut exportatorilor 
de bumbac să-și diversifice comerțul 
cu acest produs, punînd un accent 
mai mare pe articole manufacturate. 
El a declarat că guvernul va adopta 
anul viitor noi măsuri pentru a se 
asigura creșterea producției de bum
bac, menționind că recolta din sezo
nul trecut a atins un nivel record.

bumbacului
depășind cifra de patru milioane ba
loturi. *

Bumbacul constituie pentru Pakis
tan cea mai mare sursă de venituri 
in devize, fiind, totodată. r/jaip-"- 
primă pentru tinăra industrie te. 
a țării. în prezent, a arătat. Ral 
Pakistanul exportă bumbac și prctaU'

.4
1'

se din bumbac în peste 20 de țări cu 
perspectiva ca, prin încheierea de noi 
contracte, cantitatea exportată «ă 
crească și mai mult.

UN DICTON VECHI
ÎNTR-0 VERSIUNE NOUĂ
Ca urmare a crește

rii populației, pină în 
anul 1985 se va impu
ne crearea, pe scară 
mondială, a 457 mili
oane, de noi locuri de 
muncă. în Europa, A- 
merica ■ de Nord și 
Australia, numărul 
brațelor de muncă va 
crește, în acest inter
val de timp, cu 70 mi
lioane. in Asia — cu 
290 milioane, in Africa
— cu 55 milioane, în 
America latină — cu 
42 milioane. Aceste ci
fre au fost comunicate 
într-un studiu demo
grafic întocmit de Or
ganizația Internaționa
lă a Muncii (O.I.M.) și 
dat recent publicității 
la Geneva.

O problemă foarte 
serioasă căre se pune 
în această perspectivă
— se arată în studiu — 
este aceea a găsirii de 
locuri de muncă pentru 
tineri. în statele occi
dentale dezvoltate, o 
anumită parte a tine
rilor vor putea ocupa 
locurile de muncă eli
berate de muncitorii 
vîrstnici care vor ieși 
din procesul 
ducție. Mulți 
în pericol de 
fără slujbe, 
grea va fi situația 
țările in curs de dez
voltare. Aici „pirami-

de pro- 
sint însă 
a rămine
$i mai 

în

da forțelor de muncă" 
este foarte îngustă la 
vîrf — muncitorii mai 
vîrstnici — iar la bază 
— cei tineri — relativ 
lată. în aceste țări, în 
următorii 13 ani, un 
număr mic de munci
tori vor ieși din pro
cesul de producție, din 
motive de vîrstă, 
timp ce un număr tot 
mai mare de tineri vor

în

NOTĂ

îngroșa armata celor 
ce se află în căutarea 
unui loc de muncă.

O altă problemă im
portantă pentru tine
rele generații o consti
tuie pregătirea profe
sională. Potrivit date
lor 0.1.M., in 1970, pes
te 43 milioane de copii 
sub 15 ani au îndepli
nit „o activitate eco
nomică". Din această 
cifră. 90 la sută revine 
țărilor în curs de dez
voltare. Fiind nevoiți 
să lucreze de la o vir- 
stă atit de fragedă pen
tru a ciștiga cele nece
sare traiului, numai un 
număr mic din ei își 
vor putea însuși o ca-

lificare superioară prin 
frecventarea unor in
stituții școlare. în ță
rile din așa-numita 
„lume a treia", numai 
50 la sută din totalita
tea copiilor frecventea
ză școala pină la vîr- 
sta de 11—12 ani ; nu
mai un copil din zece 
își continuă studiile 
pină la vîrsta de 15 
ani. Ca urmare, numă
rul total al analfabeți- 
lor crește anual, pe 
scară mondială, cu cir
ca 4 milioane.

în condițiile în care 
anual se risipesc pe 
înarmări peste 200 mi
liarde dolari, apare 
limpede ce influență 
binefăcătoare ar exer
cita îndreptarea a nu
mai unei părți din a- 
ceastă sumă uriașă în 
scopul pregătirii pro
fesionale a tinerilor 
din aceste țări și al 
creării de noi slujbe. 
Parafrazînd vechiul 
dicton „cînd armele 
vorbesc, muzele tac" 
se poate spune că în 
lanțul consecințelor ne
gative ale sporirii ar
senalelor militare, în
gustarea posibilităților 
de muncă și pregătire 
ale tinerilor este unul 
din aspectele cele mai 
dureroase.

G. D
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