
LA MUL ȚI ANI, REPUBLICA !
Proletari din toate țările, uniți-vă ! Solemnitatea minării medaliei 

„25 de ani de la proclamarea Republicii" 
și a unor înalte titluri și ordine ale țării
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Patria
suverană

i______ ______
Sărbătorim mîine douăzeci și cinci de 

ani de la instaurarea Republicii - act re
voluționar de covirșitoare însemnătate 
pentru destinele națiunii noastre. Se m<ăp- 
tuia atunci, in decembrie 1947, prin abne
gația, jertfa și eroismul maseior conduse 
de partidul comunist, gindul cel mai ge
neros al atitor generații de înflăcărați pa
triot : proclamarea Republicii. Actul de la 
30 decembrie 1947, parcă simbolic ales la 
sfîrșitul unui an și începutul altuia, marco, 
prin abolirea monarhiei, sfirșitul unei 
epoci și începutul alteia - epoca glorioa
să a revoluției și construcției social ste. In 
țara unde generația de patrioți pașoptsti 
a iui Nicolae Băicescu concepeau repu
blica drept „un stat in care oamenii adu
nați îngrijesc singuri de soarta lor fără 
a-și pune stăpini pe cap, avind in lucra
rea lor drept regulă dreptatea si drept 
țintă frăția", întreaga putere politică tre
cea în miinile muncitorilor și țăranilor, a 
celorlalte categorii de oameni ai muncii. 
Liber, stăpîn pe soarta sa, poporul ro
mân, condus de partidul comunist, a des
fășurat de-a lungul acestor 25 de ani o 
uriașă activitate creatoare, la copătul că
reia, azi, patria noastră se infățisează ca 
un stat socialist înfloritor, cu o economie 
in plin proces de dezvoltare, cu o orin- 
duire socială avansată.

Transformările de esență petrecute in 
onii Republicii - lichidarea exploatării 
omului de către om, victoria deplină a so
cialismului - au dus la lărgirea bazei so
ciale a statului nostru, la o nouă fiziono
mie a societății alcătuite din clase si ca
tegorii sociale noi, care au interese fun
damentale comune și sint animate de 
idealurile socialismului si comun smuL 
Statul socialist român este un stat nou, a 
cărui caracteristică de bază o reorezintă 
organizarea maselor pentru infăphrrea 
sarcinilor complexe ale făuririi societăt 
socialiste multilateral dezvoltate. In atașa
mentul maselor largi populare - tineri si 
vîrstnici de toate profesiile, bărbați si fe
mei fără deosebire de naționalitate — 
reflectat cu strălucire in toate marile în
făptuiri social-economice care au schim
bat înfățișarea țării, stă forța de neclintit 

> a orînduirii noastre. Angajamentul si dă
ruirea întregii națiuni pentru realizarea 
înainte de termen a actualului cincinal 
capătă în prezent aceeași luminoasă ex
presie de fapt istoric prin care se verifică 
și îmbogățesc neîntrerupt semnificațiile 
victoriei socialismului pe pămintul Ro
mâniei.

Intr-o asemenea perioadă de puternic 
avînt creator, sintem martorii angajării 
unanime, responsabile, a tinerei generații, 
la tot ce se înfăptuiește pe pămintul Ro
mâniei. Cronica întrecerii socialiste desfă
șurată la înalta tensiune a marilor obiec
tive stabilite de Congresul al X-lea si 
Conferința Națională a partidului se cons
tituie într-o vibrantă demonstrație a de
votamentului, energiei și entuziasmului cu 
care poporul nostru, întregul tineret al ță
rii se dedică realizării programului cons
trucției societății socialiste multilateral 
dezvoltate. în lumina orientărilor si impor
tantelor sarcini ce decurg nemijlocit pen
tru organizațiile U.T.C. din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 20-21 noiembrie 1972, 
uteciștii acționează perseverent, cu toată 
hotărîrea in vederea amplificării calitative

(Continuare în pag. a Vil-a)
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bite în opera de construire a 
socialismului, tovarășilor : Vasile 
Bărbulescu, președintele C.A.P. 
din comuna Scornicești, Nicolae 
I. BIîndu, președintele C.A.P. 
din comuna Bosanci, județul 
Suceava, Victor Constantinescu, 
strungar, șef de echipă la Uzina 
de sodă Govora, Ion Coman, 
președintele C.A.P. din comuna 
Ciorăști, județul Vrancea, Con
stantin Diaconesc-u, maistru la 
Trustul de construcții și monta
je metalurgice Hunedoara, Ale
xandru A. Dimen, inginer șef

la C.A.P. Sînmartin, județul 
Harghita, Paul Dinu, maistru 
bobinator la Uzina Electropu- 
tere Craiova, Nicolae Doggen- 
dorf, director la S.M.A. Orțișoa- 
ra, județul Timiș, Maria D. Du
liei, ajutor maistru la între
prinderea textilă Pitești, Gheor
ghe Duma, președintele C.A.P. 
din comuna Săulia, județul Mu
reș, Gheorghe Carol Farcaș, 
muncitor la Fabrica de hîrtie 
Letea, Nicolae Gaidagiu, pre
ședintele C.A.P. Topalu, jude-
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CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși, de dezvoltare a Româ-

VEȘTI, IN PRAG 
DE BILANȚ

RETEACA UNITĂȚILOR SfrT tLJCESTI DIN JtnrrtL HENEDOKRA *-» 
dezvoltat considerabil ia altisrsl sfert de veac- De la aere s*et>te. ea 1 3M de aatari. 
172 de mediei si 831 cadre medii samtare evzoease is aaxl IM7. «.«ir jadetai 
Hunedoara dispvpe de 2* de taitele. ca a eaaaotate de 4 (•» de aatariu mr aamdrvd 
cadrelor medicale a ajsss la 79* M reraectiv 2 3H cadre ane**. Tcrste cifre 
ficaiive reflectă ateatia deasebită er se acardâ scrstars saaazăeri svsxlaoeî dia 
această puternică zonă iadaitriili a tării.

UNITĂȚILE APKRTTNlND MINISTERULUI MINELOR. FTTROLULUI «1 
GEOLOGIEI aa indepHart plase! aaaal la prsdsetza ifehali marfă «■ rvaort. ResaJ- 
tate bune s-au obtisst si ia demeaial cercetării țealeaăee. aJ H(stifir ini s paserii 
ia valoare a aei rezerve de sabstaaăe mi ar role utile.

Extinderea uaur tehseWcii madi»rar de extracție si preparare. a mwrrrint 
lucrărilor ia subteran au creat pat iWM ales ea peste M la sută din (parai de pro
ducție din 1972 să fie realizat pe seama creșterii prsdwetivitâtn manea. Miratar 
al cărui nivel este eu 5 la sută mai rădicai deert in anal precedent.

Bilanțul hai 1972 va fi iarbeiat ia iadartria extractivă ea o producție sapiimra 
tară de 49 HR tone litri. 3MPM mc paze asaerate. S3 M* tone sare. 75 MS tone 
calcar, en însemnate cantități de alte produse nemrtalitere.

ANUL ACESTA S-AU CHELTUIT 255 MLI IOANE LEI PENTRU ASIGURAREA 
CADRELOR DE MUNCITORI ca o înaltă calificare și specializare, necesari aoilar 
secții și intreprinderi constructoare de mașini. Sumai in cadrul invățămintului profe
sional. al «colilor de calificare si policalificare la locurile de muncă s-au format ea 
muncitori peste 45 OH de tineri. AstfeL noile obiective de pe platforma industrială 
a Tireoriștei au primit, anul acesta, circa 8H de tineri calificați in meseriile de 
strungari, frezori, rabotori. Aproximativ 1 H9 de tineri an fost pregătiți pentru a 
completa efectivul Fabricii de utilaje si piese de schimb din Botoșani, iar pentru 
noua fabrică de rulmenți din Alexandria, circa 6H de tineri an urmat cursor,le 
școlilor de calificare in cadrul marilor uzine bacuresteue .A'alean- și .Timpuri Noi*, 
iar alții și-au insușit meseria, ea ucenici, in fabricile de rulmenți din Birlad și 
Brașov.

(Agerpres)

Dintotdeauna, Țara
de NICOLAE DRAGOȘ

Dintotdeauna, țară, lumina ta o caut 
din veacuri răsărită, a vieților oglindă 
șoptind alean și doruri pe-al inimii grav flaut 
tu, dimineața vremii, ce vremile colindă.

Și trece munții falnic măritul voevod 
cu barda fulgerindă, sub cerul vestitor 
cind briu de vis Carpații ne-au fost și nobil rod 
ce-avea să se intimple, tirziu, in viitor.

Sub cerul tău mi-e zborul, și-n plai mi-e visul drept 
ești lacrimă și cîntec, lumina mea de seamă 
pe glia ta urechea supus o pun și-aștept _ 
de taină, glasul care ne știe și ne cheamă.

Tropot de oști se-adună, calm amurgind departe 
săgețile, spre noapte, mîhnite duc dușmanii 
trec voevozi călare in nemurită carte 
istoria se-nalță să-ți preamărească anii.

Urechea, după datini, mi-o știu la șoapta gliei 
și-aud cum vintul strigă în ascuțișul furcii
Rovinele îsi lasă memoria soliei 
trimisă, prin veleaturi, din luptele cu turcii.

Cu ochi de vifor Tudor își urcă-n timp pandurii 
Băicescu își ridică, din glasul țării, glasul 
revoltele din ruguri, din țipătul securii 
aduc spre ochii vremii, cu mii de jertfe, pasul.

Mi-ești lacrimă și cintec, destin, lumină - țară, 
„alunecind pe-o rază", spre „un picior de plai" 
din doine si luceferi aud cum, lin, coboară 
voevodal și unic alt neînvins Mihai.

E-o vatră fără margini, istoria și dealuri 
și munții, și cimpia ii sint solemne pagini, 
divinizată-n bucium, jelită din cavaluri 
istoria ne-adună-n eternele-i imagini.

imi ești în veci destinul, în veci îmi ești lumină 
învățătură inimii și scutul de veghe, ne'nfrintă rădăcină 
din viața-mi, lespezi albe zidesc statuii tale 
unind, în arc de slavă, prezentul cu trecutul.

Coloană fără țărmuri veghează iarba-n rouă 
sînt tulnice de piatră - să-ți ducă vestea - munții 
tu vii din zări de jertfe spre-o Românie nouă 
pe care-o port icoană, pe veci, sub templul frunții.
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Doresc ca in numele Comite
tului Central, Consiliului de 
Stat. Consiliului de Miniștri și 
al meu personal să adresez cele 
mai calde felicitări, in primul 
rind celor 25 de noi „Eroi ai 
muncii socialiste", să felicit pe 
toti tovarășii care au fost dis
tinși cu ..Ordinul Muncii" și 
..Ordinul Meritul Cultural" cla
sa I. pe toti cei prezenti aici 
pentru distincția ce li s-a acor
dat. și anume medalia „25 de 
ani de la proclamarea Republi
cii". Doresc, totodată, să adre
sez felicitări tuturor celor ce 
vor fi distinși în aceste zile cu 
ordine și medalii ale 
Socialiste România.

Acordarea titlului 
al muncii socialiste", 
lor si a medaliei ______ __ _
Republicii constituie o expresie 
a aprecierii activității pe care 
dumneavoastră, fiecare în parte, 
colectivele din care faceți parte 
au depus-o și o depun pentru 
înfăptuirea politicii partidului și 
guvernului, pentru realizarea

Republicii

de „Erou 
a ordine- 

aniversării

planului 
niei.

Faptul 
ordine și a 
de sărbătorirea împlinirii a 
de ani de la proclamarea Repu
blicii. dă o semnificație deose
bită acestei solemnități. Totoda
tă, constituie o expresie a încre
derii conducerii de partid și de 
stat în activitatea pe care dum
neavoastră și colectivele din 
care faceți parte o veți desfă
șura în continuare pentru reali
zarea planului de dezvoltare a 
României, pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului si statului nostru — 
politică îndreptată spre colabo
rare cu toate țările socialiste, 
cu țările care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente, cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orindiiire socială, avind 
la bază deplina 
drepturi, respectul independen
tei și suveranității 
neamestecul in treburile 
terne și avantajul reciproc. 
Tocmai această politică promo
vată consecvent de Partidul 
Comunist Român, de Guvernul

că înminarea acestor 
medaliei este legată 

............... 25

egaiitate în

naționale,
in-

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Lucrările sesiunii a IX-a a 
actualei legislaturi a ilarii Adu
nări Rationale au continuat, joi 
dimineața, cu dezbaterea celor 
două proiecte de legi prezentate 
in prima ședință, precum și cnx 
rezolvarea celorlalte puncte afla
te pe ordinea de zi a sesiunii

In sală, alături de deputați, 
erau prezenti numeroși incitați, 
membri ai C-C. al PC.R., mi
niștri. conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, oa-

meni ai muncii, personalități ale 
vieții economice, științifice și 
culturale, ziariști. ,

La intrarea în sala de ședin
țe, conducătorii de partid și de 
stat au fost întîmpinați de depu- 
tati și incitați cu puternice 
aplauze.

In loja din dreapta au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș. Manea Mănescu, Paul Ni- 
cnlescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro-

In paginile 2, 3, 4, 5

LEGEA CU PRIVIRE 
LA ORGANIZAREA 

APĂRĂRII NAȚIONALE 

A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

Republicii Socialiste România, 
a adus patriei și poporului nos
tru mulți prieteni, pretutindeni, 
a făcut ca astăzi Ia a 25-a ani
versare a proclamării Republi
cii, România să se bucure de 
simpatie și de prieteni cum nu 
a avut niciodată.

Iată de ce considerăm că cel 
mai bun angajament pe care îl 
poate lua fiecare în acest mo
ment solemn este de a face 
totul pentru a contribui la în
făptuirea acestei politici, — la 
dezvoltarea socialistă a patriei 
noastre, la bunăstarea și feri
cirea poporului, la politica de 
prietenie, colaborare și pace în 
întreaga lume.

Vă felicit și vă urez noi suc
cese, dragi tovarăși ! (Aplauze).
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I
fin, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Cons
tantin Drăgan, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu. Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu. 

Tovarășul Ștefan Voitec des
chide lucrările ședinței.

La discuția generală asupra 
proiectului de lege privind orga
nizarea apărării naționale a Re
publicii Socialiste România au 

, , i Marin
prim-secretar al Comi- 
județean Teleorman al 

Mihai Rogoz, maistru la 
„Steagul Roșu', Brașov, 
locotenent Grigore Ră-

(Continuare în pag. a V-a)

pubucii Socialiste Romi 
luat cuvîntul deputății 
Drăgan, 
tetului
P.C.R..
Uzinele
general
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NICOLAE
CEAUȘESCU

ziaristului 
Hamdy Fouad 

de la cotidianul 
egiptean 

„Al Ahram 
din Cairo

ASTĂZI, LA POSTURILE NOASTRE

DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 17,00 posturile noastre 
de Radio și Televiziune vor transmite direct 
de la Sala Palatului Republicii Socialiste 
România ședința Jubiliară a Marii Adunări 
Naționale consacrată aniversării a 25 de ani 
de la proclamarea Republicii, precum și spec
tacolul festiv organizat cu acest prilej.
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PRIVIND ORGANIZAREA
EA
APĂRĂRII NAȚIONALE

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Apărarea Republicii Socialiste 

România constituie o parte inte
grantă a operei de construire a 
socialismului. în condițiile exis
tenței imperialismului, a forțelor 
reacționare, care promovează o 
politică agresivă, ostilă socialis
mului, progresului și civilizației, 
răspunderea față de viitorul na
țiunii noastre, asigurarea mun
cii pașnice, creatoare a poporu
lui, interesele păstrării neștirbi
te a independenței, suveranității 
și integrității Republicii Socia
liste România, ale apărării cau
zei socialismului și. păcii, impun 
ca o necesitate vitală întărirea 
continuă a capacității defensive 
a țării, luarea tuturor măsurilor 
in vederea mobilizării resurselor 
umane și materiale pentru a pu
tea respinge la nevoie orice a- 
gresiune armată.

Poporul român și-a apărat în
totdeauna cu arma în mină, 
demn și neînfricat libertatea, 
dreptul la viață și dezvoltare de 
șine stătătoare. Continuînd aces
te glorioase tradiții, in condi
țiile de azi, cînd victoria într-un 
război antiimperialist de apăra
re se poate obține numai prin 
lupta generală a întregului po
por, toți cetățenii țării trebuie 
să fie gata să lupte, chiar cu 
prețul vieții, pentru salvgarda
rea muncii pașnice a poporului, 
suveranității și integrității pa
triei.

Organizarea apărării naționale 
a Republicii Socialiste România 
are la bază politica generală a 
Partidului Comunist Român de 
construire a socialismului și co
munismului, de Întărire a priete
niei. colaborării și alianței cu 
țările socialiste în conformitate 
cu principiile marxism-leninis- 
mului, ale internaționalismului

TITLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — Republica Socialistă 

România este stat socialist suve
ran, independent și unitar — in 
care întreaga putere aparține 
poporului — iar teritoriul său 
este inalienabil și indivizibil.

Este interzisă acceptarea sau 
recunoașterea vreunei acțiuni a 
unui stat străin sau a oricărei si
tuații — indiferent de natura sa, 
inclusiv capitularea generală, 
ocuparea teritoriului național — 
care in timp de pace sau de răz
boi ar aduce vreo atingere su
veranității, independenței na
ționale și integrității teritoriale a 
Republicii Socialiste România 
sau care ar slăbi în orice fel ca
pacitatea sa de apărare.

Orice asemenea act de accep
tare sau recunoaștere este nul și 
neavenit, ca fiind contrar orin- 
duirii de stat și intereselor su
preme ale națiunii noastre so
cialiste.

Art. 2. — Apărarea patriei, a 
suveranității și independenței 
naționale, a unității și integrită
ții sale teritoriale, în cazul unei 
agresiuni armate sau a altor ac
țiuni îndreptate împotriva cuce
ririlor revoluționare ale Oameni
lor muncii din Republica Socia
listă România, este o datorie 
sfîntă a fiecărui cetățean român, 
bărbat sau femeie, indiferent de 
naționalitate.

Art. 3. — Organizarea apărării 
naționale a Republicii Socialiste 
România are la bază concepția 
fundamentală a.sistemului de a-- 
părare elaborată de Consiliul

TITLUL II

Atribuțiile organelor de stat 
care răspund de organizarea 

apărării naționale a Republicii 
Socialiste România

. Capitolul I

MAREA ADUNARE 
NAȚIONALĂ Șl CON

SILIUL DE STAT
Art. 6.— în conformitate 

cu prevederile constituționale, 
Marea Adunare Națională, iar 
în intervalul dintre sesiunile a- 
cesteia, in caz de urgență, Con
siliul de Stat al Republicii So
cialiste România, proclamă în 
interesul apărării țării, a ordi
nii publice sau a securității sta
tului, starea de necesitate în vi
nele localități sau pe înțreg te
ritoriul țării, declară mobili
zarea parțială sau generală - ori 
starea de război. Starea de 
război poate fi declarată numai 
în cazul unei agresiuni armate 
împotriva Republicii Socialiste 
România sau- împotriva unui alt 
stat față de care Republica So
cialistă România are obligații 
de apărare mutuală asumate 
prin tratate internaționale,'dadă 
s-a produs situația pentru care 
obligația de declarare a _ stării 
de'război este'statornicită. - -

Art. 7. — Tratativele . privind 
suspendarea totală a ostilităților 
pe timp determinat pentru în
cheierea armistițiului general 
ori local, încetarea stării de 
război ori încheierea tratatului 
de pace, pot fi duse numai cu 
aprobarea Marii Adunări Națio
nale, iar în intervalul dintre se
siunile acesteia, a Consiliului de 
Stat, la propunerea Consiliului 

proletar, de promovare a rela
țiilor de bună vecinătate și con
viețuire pașnică cu toate statele, 
indiferent de orînduirea socială, 
bazate pe deplina egalitate in 
drepturi, pe respectul indepen
denței și suveranității naționale, 
pe neamestecul în treburile in
terne și avantaj reciproc, pre
cum și pe renunțarea la folosi
rea forței sau la amenințarea cu 
forța în soluționarea probleme
lor litigioase, în scopul apărării 
securității și păcii în lume.

Dreptul de a hotărî asupra 
problemelor apărării Republicii 
Socialiste România constituie un 
atribut suveran al statului ro
mân. Luarea tuturor măsurilor 
în vederea apărării țării este o 
obligație fundamentală a tuturor 
organelor de stat și a celorlalte 
organizații socialiste și obștești.

Cauză și operă a întregului po
por, apărarea patriei este dato
ria sfîntă a fiecărui cetățean al 
Republicii Socialiste România, 
dovadă supremă a dragostei față 
de glia strămoșească, a devota
mentului față de cauza socialis
mului. Cetățenii români, bărbați 
și femei, fără deosebire de na
ționalitate, religie și ocupație, au 
dreptul și obligația să participe 
la una din formele de pregătire 
militară stabilite prin lege, să-și 
însușească mînuirea mijloacelor 
de luptă și să-și perfecționeze 
continuu această pregătire spre 
a fi oricind în măsură să lupte 
cu arma în mină pentru apăra
rea patriei socialiste.

în acest scop,

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege :

Apărării și asigură realizarea din 
timp de pace, a tuturor măsuri
lor necesare pentru ridicarea 
continuă a capacității de apărare 
a statului.

Organizarea apărării naționale 
are drept scop să asigure condi
țiile necesare ducerii luptei de 
apărare pe tot teritoriul patriei, 
valorificind întregul potențial u- 
man și economic și subordonin- 
du-1 efortului de apărare a ță
rii în caz de război.

La elaborarea concepției fun
damentale a sistemului de apă
rare, precum și la ducerea ac
țiunilor de luptă împotriva agre
sorului, se vor respecta preve
derile înțelegerilor internaționale 
la care Republica Socialistă 
România este parte referitoare 
la legile și obiceiurile războiului.

Art. 4. — Organizarea apărării 
naționale a Republicii Socialiste 
România privește : .

— pregătirea populației pentru 
apărare ;

— pregătirea teritoriului pen
tru apărare ;

— pregătirea economiei națio
nale pentru apărare.

Art. 5. — Organele supreme ale 
puterii de stat și organele cen
trale ale administrației de stat, 
consiliile populare și comitetele 
lor executive, precum și celelal
te organizații socialiste au obli
gația de a lua din- timp de pace 
toate măsurile necesare pentru 
întărirea capacității de apărare 
a țării.

Apărării Republicii Socialiste 
România, de către persoanele 
împuternicite de acestea.

Tratativele pentru suspen
darea-ostilităților pe un anumit 
sector al frontului și pentru o 
durată limitată, pot fi duse de 
comandanții locali din împuter
nicirea comandantului suprem 
âi forțelor, armate. .

Capitolul II
CONSILIUL APĂRĂRII

Art. 8. — Consiliul Apărării 
Republicii Socialiste România 
are sarcina de a examina, coor
dona și soluționa principalele 
probleme în domeniul apărării 
țării și asigurării securității sta
tului, ațît în timp.de. pace cit și 
în timp de război. în acest scop:

aj stabilește concepția funda
mentală a sistemului de apărare 
a Republicii Socialiste Româ
nia ;

b) aprobă măsurile orivind or
ganizarea generală și pregătirea 
forțelor armate șî a gărzilor pa
triotice: ' / . .

c) aprobă planurile de mobili
zare și întrebuințare in război a 
forțelor armate șî a 'gărzilor 
patriotice ;

d) aprobă măsurile referitoare 
la dislocarea și redislocarea 
trupelor pe teritoriul țării ;

: e) adoptă măsurile principale 
privind pregătirea . operativă a 
teritoriului țării ; »

f) aprobă și urmărește reali
zarea planurilor referitoare la 
asigurarea mijloacelor materiale 

necesare pentru apărarea șl 
securitatea țării, precum și a 
planului de mobilizare a econo
miei naționale elaborat de Con
siliul de Miniștri ;

g) stabilește măsurile princi
pale privind organizarea și asi
gurarea materială a apărării lo
cale antiaeriene : aprobă planul 
de dispersare și evacuare a 
populației ;

h) ascultă rapoarte ale minis
trului Apărării Naționale, mi
nistrului de Interne și șefului 
de stat major al gărzilor patrio
tice de la Comitetul Central al 
Partidului Comunis' Român, 
precum șl ale conducătorilor 
oricăror organe ale administra
ției de stat, referitoare la a- 
părarea și securitatea statului;

i) examinează și propune Ma
rii Adunări Naționale, respectiv 
Consiliului de Stat, proclamarea 
stării de necesitate, mobilizarea 
parțială sau generală, precum și 
declararea stării de război;

j) în caz de atac armat prin 
surprindere, ia deîndată toate 
măsurile necesare pentru res
pingerea atacului și apărarea 
țării ;

k) în timp de război conduce 
nemijlocit operațiunile de luptă 
și de mobilizare a întregului 
potențial uman și material al 
țării.

Consiliul Apărării poate în
deplini și alte atribuții privind 
apărarea și securitatea țării.

Președintele Consiliului Apă
rării este comandantul suprem 
al forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România.

Hotărîrile Consiliului Apără
rii slnt obligatorii pentru toate 
organele la care ele se referă.

Consiliul Apărării răspunde 
pentru întreaga sa activitate în 
fața Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român — 
organul politic conducător, și în 
fața Marii Adunări Naționale — 
Organul suprem al puterii de 
stat în Republica Socialistă 
România ; în intervalul dintre 
sesiunile Marii Adunări Națio
nale, Consiliul Apărării răspun
de și față de Consiliul de Stat.

Organizarea și funcționarea 
Consiliului Apărării se realizea
ză potrivit legii.

Capitolul III
CONSILIUL ’ 

DE MINIȘTRI
Art. 9. — Consiliul de Miniștri 

organizează aplicarea măsurilor 
generale privind apărarea țării, 
potrivit hotăririlor Consiliului 
Apărării Republicii Socialiste 
România, în care scop i

a) conduce, coordonează și 
controlează activitatea ministe
relor și a celorlalte organe cen
trale și locale ale administrației 
de stat, în legătură cu reali
zarea sarcinilor privind asigu
rarea capacității de apărare a 
țării ;

b) elaborează din timp de 
pace proiectul planului de mo
bilizare a economiei naționale 
și proiectul bugetului de stat, 
pentru primul an de război ;

c) stabilește mâsurile pentru 
realizarea producției de bunuri 
materiale necesare populației in 
timp de război, precum și a 
producției de interes deosebit 
pentru, nevoile de apărare;

di ia măsuri pentru asigurarea 
mijloacelor financiare necesare ;

e) ia măsuri, potrivit hotărîri- 
lor Consiliului Apărării, pentru 
organizarea generală a forțelor 
armate și fixarea contingentelor 
anuale de cetățeni' care urmează 
să fie chemați la îndeplinirea 
serviciului militar ;

f) îa măsuri din timp de pace 
pentru constituirea rezervelor 
materiale necesare pe timp de 
război, atît pentru nevoile apă
rării cît și ale populației.

Capitolul IV

MINISTERELE, CELELAL
TE ORGANE CENTRA
LE ALE ADMINISTRA
ȚIEI DE STAT SI ORGA

NIZAȚIILE CENTRALE 
COOPERATISTE

Art. 10. — Ministerul Apărării 
Naționale și Ministerul de In
terne înfăptuiesc, potrivit legii, 
politica partidului și statului In 
domeniul apărării tării, a ordi
nii publice și a securității sta
tului. fiecare în domeniul său 
de activitate : participă împreu
nă cu celelalte ministere și or
gane centrale ale administra
ției de stat, cu comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
și cu orice alte organizații so
cialiste, la pregătirea popu
lației, teritoriului și economiei, 
pentru anărare. . . -■

în acest scod. Ministerul Apă
rării Naționale :

a) analizează nevoile de apă
rare a țării și propune Consiliu
lui Apărării măsurile privipd 
ridicarea continuă a capacității 
ei de apărare, îmbunătățirea or
ganizării, înzestrării și pregăti
rii armatei, dislocarea și redislo
carea trupelor, pregătirea opera
tivă a teritoriului, precum și 
proiectul planului de întrebuin
țare a armatei în caz de război ;

b) asigură pregătirea militară 
a tuturor cetățenilor români, 
organizează, conduce și îndru
mă pregătirea operativă, de 
luptă, politică și tehnică în ar
mată .;

c) organizează și asigură pre
gătirea in probleme de apăra
rea patriei, a activiștilor de 
partid și de stat, cu funcții de 
conducere în organele centrale 
și locale de partid, de stat și 
obștești ;

dl asigură organizarea și des
fășurarea muncii politico-edu
cative a militarilor în vederea 
cunoașterii și înfăptuirii poli
ticii marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român, educării 
lor în spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalis
mului proletar, al dragostei ne
țărmurite față de patrie, popor 
și partid, al hotăririi de a apăra 
cuceririle revoluționare, hota
rele patriei, independența, su
veranitatea sa națională și pa
cea :

e) asigură armamentul, muni
ția. tehnica de luptă și alte ma
teriale necesare gărzilor patrio
tice și activității de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei ;

f) înfăptuiește sarcinile ce-i 
revin potrivit prevederilor le
gale cu privire la organizarea și 
funcționarea apărării locale an
tiaeriene în Republica Socialistă 
România ;

g) sprijină activitatea celor
lalte ministere și altor organe 
centrale ale administrației de 
stat, a comitetelor executive ale 
consiliilor populare și a altor 
organizații socialiste, privitoare 
la pregătirea teritoriului potri
vit intereselor apărării țării și 
controlează modul în care aces
tea își aduc la îndeplinire sar
cinile ce le revin :

h) urmărește. îndrumă și con
trolează pregătirea de mobili
zare a ministerelor, celorlalte 
organe centrale ale administra
ției de stat, a comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
și altor organizații socialiste. în 
vederea satisfacerii nevoilor de 
apărare a țării.

Art. 11. — Comitetul de Stat 
a! Planificării. împreună cu mi
nisterele și celelalte organe cen
trale ale administrației de stat 
precum și cu comitetele execu
tive ale consiliilor populare Ju
dețene si al municipiului Bucu
rești. elaborează propuneri pen
tru proiectul planului de mobi
lizare a economiei naționale 
pentru primul an de război.

La elaborarea si aplicarea 
planului de mobilizare a econo
miei naționale. Comitetul de 
Stat a! Planificării îndeplinește 
aceleași atribuții ce-i revin arin 
lege cu -privire la planurile de 
stat curente și de perspec
tivă.

împreună cu titularii de plan. 
Comitetul de Stat a! Planifică
rii . propune realizarea. prin 
planurile de stat curente și de 
perspectivă, a măsurilor pri
vind pregătirea de mobilizare a 
economiei și teritoriului.

Art 12 — Ministerul Finan
țelor. ne baza proiectului pla
nului de mobilizare a economiei 
naționale, elaborează oronuneri 
pentru proiectul .planului finan
ciar centralizat și proiectul bu
getului de riat, pentru primul 
an de război.

Ministerul Finanțelor. în cola
borare cu Comitetul de Stat al 
Planificării. propune măsuri 
pentru acoperirea financiară a 
planului de mobilizare a .econo
miei naționale pentru primul 
an de război.

Art. 13. — Ministerele, cele
lalte organe centrale ale admi
nistrației de stat și organizații
lor centrale cooperatiste, iau 
măsuri din timp de pace, fie
care în domenitfl său de act’-' 
vitate. pentru pregătirea de 
tr bilizare a economiei și â te
ritoriului în vederea satisface
rii nevoilor de apărare și asi
gurarea desfășurării normale a 
activităților economice, politice' 
și -mciale pe timp de război.

Ministerul Educației. Și Tnyă- 
țămintnlui, împreună cu Minis
terul Sănătății vor introduce în- 
programul de învătămînt al fa
cultăților de medicină, al școli
lor de asistenți medicali și 
școlilor de surori medicale, ci
cluri de lecții prjvind medicina 
în campan’a.

Pentru elaborarea materialu
lui. didactic,. Ministerul Apără
rii Naționale va acorda asis
tența tehnică necesară.

Organele de conducere colec
tivă ale ministerelor și ale ce
lorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat, precum și 
ale organizațiilor centrale coo
peratiste, vor analiza, ori de 
cite ori este nevoie, modul în 
care au fost îndeplinite, de că- 
tre aceste organe și organizații 
centrale și unitățile subordona
te lor, sarcinile pentru apă
rare.

Miniștrii sau conducătorii ce
lorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat și coopera
tiste vor desemna pe unul din
tre adjuncții lor să se ocupe 
nemijlocit de rezolvarea tutu
ror problemelor de apărare în 
cadrul organelor centrale res
pective sau al. unităților subor
donate. care va ține legătura 
directă cu Ministerul Apărării 
Naționale — Marele stat major.

Miniștrii, conducătorii celor
lalte organe centrale ale admi
nistrației de stat și cooperatis
te, precum și conducătorii ori
căror organizații socialiste răs
pund, fiecare în domeniul său 
de activitate, de realizarea sar
cinilor de apărare, luînd în 
acest scop toate măsurile ce se 
impun : prezintă Consiliului 
Apărării, ori de cite ori Ii se 
cere, rapoarte privind stadiul 
pregătirii populației, teritoriu
lui și economiei naționale pen
tru apărare.

Capitolul V

ORGANELE LOCALE 
ALE PUTERII SI ADMI

NISTRAȚIEI DE STAT
Art. 14. — Consiliile popu

lare județene, municipa' ale 
sectoarelor municipiului Bucu

rești, orășenești și comunale, 
precum și comitetele lor execu
tive, iau măsuri în unitățile 
administrativ-teritoriale în care 
au fost alese aceste consilii 
populare, pentru pregătirea de 
mobilizare a întreprinderilor 
subordonate și a teritoriului, 
precum și pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin din planul 
de mobilizare a economiei na
ționale.

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București întoc
mesc. țin la curent și pun la 
dispoziția centrelor militare mo
nografia economică militară a 
unităților administrativ-terito
riale respective.

Art 15. — în vederea coordo
nării și realizării măsurilor de 
apărare pe plan local, la județe, 
municipii, sectoare ale munici
piului București, orașe și comu
ne. funcționează consilii locale 
de apărare, organe deliberative, 
care au sarcina de a soluționa 
problemele de apărare atit in 
timp de pace, cit și in timp de 
război.

Art 16. — Consiliul județean 
de apărare și cel al municipiului 
București, este format din : 

Președinte :
— primul secretar al comitetu

lui- județean de partid și 
președinte al comitetului e- 
xecutiv al consiliului popu
lar județean, respectiv al 
municipiului București ;
Membri t

— primul vicepreședinte al 
comitetului executiv al con
siliului popular ;

— secretarul comitetului exe
cutiv al consiliului popular;

— primul secretar a! comite
tului județean al Uniunii 
Tineretului Comunist, res
pectiv al municipiului Bucu
rești ;

— comandantul militar al gar
nizoanei sau al unei uni
tăți militare, desemnat de 
Ministerul Apărării Națio
nale :

— comandantul centrului mili
tar. care este și secretarul 
consiliului local de apă
rare ;

— șeful inspectoratului jude
țean respectiv al municipiu
lui București, al Ministeru
lui de Interne :

— șeful de stat major al găr
zilor patriotice ;

— șeful de stat major al a- 
părării locale antiaeriene ;

. — comandantul grupului de 
pompieri :

— șefii direcțiilor județene, 
respectiv ale municipiului 
București, sanitare. P.T.T.R. 
și directorii sau împuterni
ciți! regionalelor de cale 
ferată, ai întreprinderilor 
de transporturi auto și, 
după . .caz. ai . celor aeriene

și navale ;
— șeful serviciului I al con

siliului popular județean 
respectiv al municipiului 
București.

Consiliile, județene, de apărare 
și cel al municipiului București 
sînt subordonate și răspund pen
tru întreaga lor activitate față 
de comandantul suprem al for
țelor armate, Consiliul Apărării 
Republicii Socialiste România, 
iar pe plan local, față de comi
tetul județean de partid, consi
liul popular județean, respectiv 
ai municipiului București.

Art. 17. — Consiliul munici
pal de sector al municipiului 
București, orășenesc și comunal 
de apărare este format din : 

Președinte :
— pi-imul secretar sau acolo 

unde nu există această 
funcție, secretarul comite
tului municipal, de sector 
în municipiul București, o- 
rășenesc sau comunal de 
partid.
Membri :

— primarul sau atunci cînd 
acesta este și secretar al 
comitetului de partid, pri
mul vicepreședinte ori unul 
dintre vicepreședinții comi
tetului executiv al consiliu
lui popular, acolo unde nu 
există funcție de prim- 
vicepreședinte ;

— secretarul comitetului exe
cutiv al consiliului popular, 
care este și secretarul con
siliului local de apărare ;

— primul secretar sau acolo 
unde nu există această 
funcție, secretarul comite
tului Uniunii Tineretului 
Comunist, municipal, de 
sector in municipiul Bucu
rești, orășenesc sau comu
nal ;

— comandantul militar al gar
nizoanei sau al unei uni
tăți militare, acolo unde 
există astfel de unități, de
semnat de Ministerul Apă
rării Naționale ;

— șeful organului local al Mi
nisterului de Interne ;

— șeful de stat major al găr
zilor patriotice ;

— șeful de stat major al apă
rării locale antiaeriene, aco
lo unde există.

La sectoarele municipiului 
București și la municipiile în 
care funcționează centre milita
re, din consiliul local de apăra
re face parte și comandantul 
centrului militar, care este și 
secretar al consiliului de apă
rare.

Consiliile locale de apărare 
prevăzute la acest articol se 
subordonează consiliului jude
țean de apărare, respectiv al 
municipiului București și răs
pund pentru întreaga lor activi
tate în fața comitetului munici
pal, de sector al municipiului 
București, orășenesc sau comu
nal de partid, precum și in fața 
consiliilor populare corespunză
toare.

Art. 18. — Consiliile locale de 
apărare care funcționează la ju
dețe, municipii, sectoare ale mu
nicipiului București, orașe sau 

comune, pe timp de pace sau 
război, au următoarele atribuții 
principale :

a) asigură îndeplinirea hotări
rilor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ale 
Marii Adunări Naționale și ale 
Consiliului Apărării, a ordinelor 
și dispozițiilor comandantului 
suprem ; de asemenea, asigură 
îndeplinirea hotăririlor comite
telor de partid și consiliilor 
populare cărora le sînt subordo
nate ;

b) iau măsuri de pregătite a 
populației, gărzilor patriotice, 
formațiilor civile de apărare lo
cală antiaeriană, de pompieri, 
sanitare și a detașamentelor de 
tineret care se pregătesc pentru 
apărarea patriei și urmăresc a- 
sigurarea lor din punct de ve
dere material, potrivit dispozi
țiilor legale ;

c) analizează cererile prezen
tate de unitățile militare pentru 
nevoile lor la mobilizare, iar ho- 
tăririle luate in această privință 
vor fi aduse la îndeplinire de 
către comitetele executive ale 
consiliilor populare ;

d) iau măsurile necesare pen
tru desfășurarea în bune con
diții a activităților de recrutare, 
încorporare, evidență militară și 
mobilizare ;

e) organizează și conduc în 
mod unitar acțiunile pentru 
prevenirea și lichidarea efecte
lor calamităților naturale, a in
cendiilor, pentru apărarea sănă
tății populației, a avutului ob
ștesc, respectarea liniștii și or
dinii publice ;

f) iau măsuri din timp de pace 
pentru asigurarea desfășurării 
normale a activităților economi
ce. politice și sociale și de du
cere a acțiunilor de luptă in 
timp de război, precum și pen
tru protecția cetățenilor și a bu
nurilor materiale de orice na
tură împotriva efectelor arme
lor de nimicire in masă și ale 
armelor obișnuite ;

g) pe timpul ducerii acțiuni
lor de luptă pe teritoriul aflat 
In raza lor de activitate, su
bordonează marile unități mili
tare, gărzile patriotice și cele
lalte formații de apărare, asi- 
gurind participarea forțelor 
umane și resurselor materiale 
necesare, iar In cazul cînd pe 
teritoriu] respectiv nu acționea
ză mari unități militare, orga
nizează și conduc nemijlocit 
acțiunile de luptă ale tuturor 
formațiunilor de apărare ;

h) constituie și pregătesc uni
tăți, subunități și grupuri ale 
luptei de rezistență in condiții
le ducerii acțiunilor de luptă pe 
teritoriul vremelnic ocupat de 
inamic și conduc acțiunile a- 
cestora în timp de război :

i) iau măsuri cu privire Ia 
mobilizarea economiei și pregă
tirea operativă a teritoriului 
din raza lor de activitate, în 
scopul satisfacerii nevoilor de 

‘apărare ;
j) în interesul apărării, al or

dinii publice și securității sta

TITLUL III

Pregătirea 
pentru

Capitolul I

DISPOZIȚII PRELIMI
NARE

Art. 22. — Toți cetățenii ro
mâni, indiferent de sex,.' au 
datoria să se pregătească pen
tru a fi în măsură să îndepli
nească misiuni în legătură cu 
apărarea patriei.

Pregătirea militară a cetățe
nilor români pentru apărarea 
patriei se organizează pe baza 
concepției fundamentale a sis
temului de apărare a Republi
cii Socialiste România stabilită 
de Consiliul Apărării și a ordi
nelor comandantului suprem 
al forțelor armate, realizîn- 
du-se prin :

A. îndeplinirea serviciului 
militar obligatoriu în cadrul 
unităților și formațiunilor mili
tare ale Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de 
Interne, în condițiile stabilite 
prin prezenta lege ;

B. participarea la alte forme 
de pregătire a populației pen
tru apărare :

a) gărzi patriotice ;
b) formații de apărare locală 

antiaeriană ;
c) formațiuni de pregătire a 

tineretului pentru apărarea 
patriei ;

b) alte organe sau organizații 
ce se vor stabili prin lege.

Art. 23. — Durata și normele 
generale privind organizarea și 
desfășurarea pregătirii militare 
a cetățenilor români cuprinși 
la formele de pregătire prevă
zute la art. 22 litera B, se 
aprobă de către Consiliul 
Apărării.

Art. 24. — Pregătirea militară 
a cetățenilor în cadrul formelor 
prevăzute la art. 22 litera B 
aliniatele b, c, și d se realizează 
sub coordonarea, controlul și 
îndrumarea Ministerului Apă
rării Naționale.

Art. 25. — în interesul apără
rii Republicii Socialiste Româ
nia, persoanele apte de muncă, 
incepînd cu virsta de 16 ani 
împliniți, pot fi chemate pen
tru prestări de servicii. în con
dițiile prevăzute de legea re
chizițiilor. 

tului, stabilesc măsurile nece
sare pentru efectuarea de re- 
chiziții și chemări pentru pres
tări de servicii potrivit preve
derilor legii rechizițiilor.

Art. 19. — Convocarea consi
liului local de apărare se face 
de către președintele acestuia, 
semestrial și ori de cite ori este 
nevoie.

în cazul cînd consiliul local 
de apărare examinează proble
me ce se referă la mobiliza
rea economiei, la apărarea lo
cală antiaeriană sau la pregăti
rea operativă a teritoriului, pot 
fi invitați să participe și con
ducătorii organizațiilor socia
liste interesate.

Art 20. — Pentru rezolvarea 
operativă a prpblemelor curen
te privind organizarea apără
rii, la . județe, municipii, sectoa
rele municipiului București, o- 
rașe și la comune, funcționează 
birouri ale consiliilor locale de 
apărare, formate din :

a) la județe, municipii și sec
toare ale municipiului Bucu
rești :

— președintele consiliului lo
cal de apărare ;

— prim-vicepreședintele co
mitetului executiv al consiliu
lui popular ;

— secretarul comitetului exe
cutiv al consiliului popular ;

— comandantul militar al 
garnizoanei sau al unei unități 
militare, acolo unde există 
astfel de unități, desemnat de 
Ministerul Apărării Naționale ;

— șeful organului local al 
Ministerului de Interne ;

— comandantul centrului mi
litar, acolo unde funcționează 
centre militare ;

— șeful de stat major al găr
zilor patriotice.

b) la orașe și comune :
— președintele consiliului 

local de apărare ;
— primarul sau, atunci cînd 

acesta este și secretar al comi
tetului de partid, primul vice
președinte ori unul din vice
președinții comitetului execu'iv 
al consiliului popular, acolo 
unde nu există funcția de 
prim-vicepreședinte ;

— secretarul comitetului exe
cutiv al consiliului popular;

— comandantul militar al 
garnizoanei sau al unei unități 
militare, acolo unde există ast
fel de unități. desemnat de 
Ministerul Apărării Naționale ;

— șeful organului local al 
Ministerului de Interne ;

— comandantul, sau după caz, 
șeful de stat major al gărzilor 
patriotice.

Art. 21. — Organele de con
ducere colectivă ale tuturor or
ganizațiilor socialiste sînt obli
gate să ia toate măsurile nece
sare în vederea realizării sar
cinilor de apărare ce le revin. 
Ele răspund in fața consiliilor 
locale de apărare în a căror 
rază de activitate este situată 
fiecare organizație, pentru mo
dul în care duc la îndeplinire 
sarcinile de apărare.

populației 
apărare

Capitolul II

ÎNDEPLINIREA SERVI
CIULUI MILITAR OBLI- 
GATORIU ÎN FORȚELE 

ARMATE
Secțiunea I

FORȚELE ARMATE

Art. 26.— Forțele armate ale 
Republicii Socialiste România 
Se compun din unitățile subor
donate Ministerului Apărării 
Naționale șl Ministerului de 
Interne și au misiunea să apere 
independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială a patriei, 
precum și cuceririle revoluțio
nare ale întregului popor.

Art. 27. — Cetățenii români 
fac parte din forțele armate în 
condițiile stabilite prin prezen
ta lege.

Secțiunea II

ÎNDEPLINIREA SERVICIULUI MI
LITAR

Art. 28. — Serviciul militar 
este obligatoriu pentru toți ce
tățenii români, indiferent de 
sex și se îndeplinește de către 
aceștia în următoarele forme :

a) ca militari în termen, de Ia 
data la care cei încorporați s-au 
prezentat la centrele militare, 
unități sau formațiuni militare 
și pînă la data trecerii lor in 
rezervă ;

b) ca militari cu termen re
dus. de la data la care absol
venții de liceu admiși în insti
tuțiile de învățămînt superior, 
s-au prezentat la centrele mi
litare și pînă la data trecerii lor 
în rezervă ;

c) ca elevi în școli militare 
sau în instituții militare de în
vățămînt superior, de Ia data 
la care aceștia s-au prezentat la 
școlile sau instituțiile militare 
de învățămînt superior și pină 
la data absolvirii acestora ;

d) în calitate de rezerviști 
concentrați sau mobilizați, de 
la data la care s-au prezentat la 
centrele militare ori la unități 
sau formațiuni militare și pină 
la data înmînării livretului mi
litar cu mutația de desconcen- 

trare sau de demobilizare ori a 
dovezii de desconcentrare sau 
de demobilizare ;

e) în calitate de cadre. per
manente — ofițeri, maiștri mi
litari și subofițeri — ale Minis
terului Apărării Naționale . și 
Ministerului de Interne, de la 
data acordării gradului și pînă 
la data trecerii acestora în re
zervă sau direct în retragere.

Studenții instituțiilor de in- 
• vățămîrit superior stabilite prin 
hotărire a Consiliului, de Mi
niștri, pot îndeplini serviciul 
militar și prin executarea pre
gătirii militare, pe timpuL stu
diilor, urmată de convocări său 
cursuri în unități sau instituții 
militare de învățămînt. .

Art. 29. — Cetățenii Repu
blicii Socialiste România, băr
bați, pot fi chemați pentru in- 

. deplinirea serviciului militar, 
din anul în care împlinesc virsta 
de 20 ani, pînă la împlinirea 
vîrstei de 50 ani, cu excepțiile 
prevăzute în articolul 45 alinea- ? 
tele 2, 4 și articolele 57, 62 și 67 ' 
din prezenta lege, f

_ între limitele de virstă pre
văzute la alineatul precedent, pe 
timpul cît nu îndeplinesc servi
ciul militar, cetățenii se găsesc 
în rezerva forțelor armate.

Femeile în virstă de la 18 la 
45 ani, cetățene ale Republicii 
Socialiste România pot fi lua
te în evidența militară și vor 
putea fi chemate să îndepli
nească serviciul militar în con
dițiile stabilite prin prezenta 
lege.

Art. 30. — Nu tndepljnesc 
serviciul militar :

a) alienații și debilii min-. 
tali ;

b) inapții pentru serviciul mi
litar cu scoaterea din evidență 
pentru invalidități sau boli per
manente, altele decît cele pre
văzute la litera a ;

c) cei condamnați la închi
soare, pe timpul executării pe
depsei în penitenciare.

Art. 31. — Durata serviciu
lui militar este de 1 an și 4 
luni pentru militarii în termen 
din toate armele, în afară de 
militarii în termen încorporați 
la marina militară și la navele 
grănicerești, pentru care durata 
serviciului militar este de 2 ani., 
Pentru stabilirea datei trecerii 
în rezervă, durată serviciului 
militar in termen Se socotește 
incepînd din prima zi a lunii 
următoare incorporării.

Durata serviciului militar, ca 
militari cu termen redus, este 
de 9 luni.

Tinerii prevăzuți la alineatul 
precedent îndeplinesc serviciul 
militar după ce au fost decla
rați reușiți la examenul de ad
mitere în institutele de învăță- 
mint superior, înainte de în
ceperea cursurilor anului I.

Durata Serviciului militar 
pentru studenții instituțiilor de 
învățămînt superior stabilite 
prin hotărire a Consiliului de 
Miniștri, care au executat pre
gătirea militară pe timpul stu
diilor, este de 2 luni.

în caz de nevoie, durata ser
viciului militar în termen poa
te fi prelungită cu cel mult 8 
luni și anume : pentru primele a 
3 luni, prin ordinul ministrului 
Apărării Naționale, iar pentru 
următoarele 5 luni, prin hotă- 
rîre a Consiliului de Miniștri. 
Pentru militarii cu termen re
dus, durata serviciului militar 
poate fi prelungită cu cel mult 
2 luni și anume : pentru prima 
lună, prin ordinul ministrului 
Apărării Naționale, iar pentru 
următoarea lună, prin hotărire 
a Consiliului de Miniștri.

în cazul cînd, din diferite 
motive, tinerii întrerup înde
plinirea serviciului militar, a- 
ceștia se consideră lăsați Ia va
tră și pot fi reîncorporați pen
tru continuarea îndeplinirii ser
viciului militar, în condițiile și 
cu durata prevăzute de pre
zenta lege.

Timpul cît militarii în ter
men condamnați execută pe
deapsa ^închisorii într-o unitate 
militară disciolinară. nu se con
sideră în calculul duratei ser
viciului militar. După executa
rea pedepsei, cei în cauză își 
continuă îndeplinirea serviciu
lui militar. în perioada cit exe
cută pedeapsa închisorii într-o 
unitate militară disciplinară, 
militarii în termen condamnați 
au gradul de soldat.

Art. 32, — Cetățenii care în
deplinesc serviciul militar se 
numesc militari, iar cei care se 
găsesc în rezervă se numesc re
zerviști.

I

Art. 33. .— Militarii și re
zerviștii sfnt :

— soldați ;
— gradați ;
— .subofițeri ;
— maiștri militari ;
— ofițeri : inferiori. . .superi

ori. generali și amirali, mare
șali.

Art. 34. — Gradele militari
lor și rezerviștilor, în . ordinea 
lor ierarhică sînt :

a) pentru soldați ;
— soldat ;.............. ■ • <
b) pentru gradați :
— fruntaș ; - -
— caporal ;
— sergent;.
c) pentru subofițeri :
— sergent-major ;
— plutonier ;
— plutonier-major :
— plutonier-adjutant ;
d) pentru maiștri militari :
— maistru militar clasa a

IV-a ;
— maistru militar clasa a 

TII-a :
— maistru militar clasa a 

II-a ;
— maistru militar clasa I ;
— maistru militar prihcipal ;
e) pentru ofițeri :
— ofițeri inferiori :
— sublocotenent ;

(Continuare in pag. a IlI-a)
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— locotenent ;
— locotenent-major :
— căpitan, căpitan locotenent 

pentru marina militară ;
— ofițeri superiori :
— maior, căpitan de rangul 

III pentru marina militară :
— locotenent-colonel, căpitan 

de rangul II pentru marina mi
litară ;

— colonel, căpitan de rangul I 
pentru marina militară ;

— generali și amirali :
— general-maior, contraamiral 

pentru marina militară ;
— general-locotenent, vice

amiral pentru marina militară ;
— general-colonel, amiral 

pentru marina militară ;
— general de armată ;
— mareșali.
Art. 35. — Militarii depun ju- 

rămintul militar de credință po
porului și patriei.

Jurămîntul militar are urmă
torul cuprins :

..Pentru îndeplinirea datoriei 
sacre de apărare a patriei in- 
sdrisă în Constituție, eu ... . 
.... cetățean al Republicii 
Socialiste România, intrind în 
rîndurile forțelor armate, jur 
credință nestrămutată poporu
lui român și patriei mele so
cialiste.

Jur să respect legile țării, să 
execut întocmai ordinele co
mandantului suprem, cerințele 
regulamentelor militare și or
dinele comandanților și șefilor 
mei, atit în timp de pace cit și 
in timp de război.

Jur să nu-mi precupețesc 
sîngele și viața pentru a apăra 
pămintul strămoșesc, indepen
dența și suveranitatea patriei, 
cauza socialismului.

Dacă voi călca jurămîntul 
meu, să suport pedeapsa aspră 
a legilor Republicii Socialiste 
România".

Secțiunea III

SERVICIUL MILITAR IN TERMEN

Art. 36. — In vederea înde
plinirii serviciului militar in 
termen, centrele militare efec
tuează în fiecare an recrutarea 
tinerilor.

Prin recrutare se înțelege lua
rea tinerilor în evidență milita
ră, stabilirea aptitudinilor a- 
cestora pentru serviciul militar 
și repartizarea lor pe arme in 
vederea încorporării.

Sînt recrutați tinerii care în 
perioada de la 1 ianuarie la 31 
decembrie a anului cind se face 
recrutarea, împlinesc vîrsta de 
minimum 19 ani. Tinerii care 
cer să fie încorporați înainte de 
termen pot fi recrutați în anul 
în care împlinesc vîrsta de 18 
ani.

Elevii liceelor sau ai altor 
școli echivalente acestora sint 
recrutați în ultimul an de stu
dii, chiar dacă nu au împlinit 
vîrsta prevăzută la alineatul 
precedent.

Tinerii care îndeplinesc con
dițiile prevăzute la alineatele 
precedente, chiar dacă nu au 
primit ordine de chemare, sînt 
obligați să se prezinte în fața 
comisiilor locale de recrutare- 
îno^rporare in perioada recrută
rii, sau cel mai tirziu pină în 
ultima lună a anului respectiv, 
la centrele militare județene, 
pentru a fi recrutați.

Tinerii recrutați de comisiile 
locale de recrutare-incorporare 
se numesc recruți.

Art. 37. — Recrutarea tine
rilor și incorporarea recruților 
se face de către comisiile lo
cale de recrutare-incorporare, 
constituite pe lingă centrele mi
litare, comisii ce pot funcționa 
atit în localitățile de reședință 
ale centrelor militare, cit și in 
alte localități. Pe lingă un cen
tru militar pot funcționa una 
sau mai multe comisii locale de 
recrutare-incorporare.

Fiecare comisie locală de re
crutare-incorporare se compu
ne din :

— președinte : — un ofițer 
superior numit de către coman
dantul centrului militar ;

— membri : — un delegat al 
comitetului executiv al consi
liului popular local ; — un de
legat al inspectoratului jude
țean sau al municipiului Bucu
rești al Ministerului de Interne ; 
— un medic din localitatea în 
care funcționează comisia, de
semnat de directorul direcției 
sanitare județene sau a muni
cipiului București ;

— secretar — .un ofițer sau 
subofițer din cadrul centrului 
militar.

Din comisiile locale de re
crutare-incorporare, în afară de 
medicul desemnat de directorul 
direcției sanitare județene sau 
a municipiului București, pot 
face parte și medici militari 
desemnați de Ministerul Apă
rării Naționale.

Hotăririle comisiilor de re
crutare-incorporare se comuni
că tinerilor și recruților.

Art. 38. — Comisiile locale 
de recrutare-incorporare au ur
mătoarele atribuții :

a) examinează medical tinerii 
la recrutare și recruții la în
corporare, stabilind dacă sint 
apți sau nu pentru serviciul 
militar, in conformitate cu pre
vederile baremului medical a- 
plicabil în Ministerul Apărării 
Naționale ;

b) repartizează la recrutare 
tinerii pe arme, iar la incorpo
rare recruții pe unități și for
mațiuni militare, pentru înde
plinirea serviciului militar ;

c) acordă scutiri de serviciu 
militar recruților care sînt unici 
susținători de familie, precum 
și aminări de la încorporare 
pentru motive de boală, greutăți 
familiale deosebite sau pentru 
studii, în condițiile prevăzute la 
art. 48 și 49 din prezenta 
lege.

Art. 39. — Tinerii sau recru
ții pot face contestație împo
triva hotărârilor comisiilor lo
cale de recrutare-incorporare la 
comisia județeană, respectiv a 
municipiului București, de re
crutare-incorporare, care se 
constituie din :

— președinte : — comandan
tul centrului militar :

— membri : — delegatul co
mitetului executiv al consiliu
lui popular județean sau al mu
nicipiului București ;

— delegatul inspectoratului 
județean sau a! municipiului 
București, al Ministerului de 
Interne ;

— medicul centrului militar, 
iar in lipsa acestuia un medic 
desemnat de directorul directei 
sanitare județene sau a muni
cipiului București, altul dectt cel 
care a făcut parte din eosmsia 
de recrutare-incorporare.

Contestația se depune Ia co
misia județeană, respectiv a 
municipiului București, de re
crutare-incorporare. in termen 
de cel mult 3 ziie de la comu
nicarea hotărârii care se atacă.

Președintele comisiei fixează 
termen și ia măsuri de rezol
vare a contestației in termen 
de maximum 5 zile de Ia data 
înregistrării.

Hotărirea comisiei județene 
este definitivă.

Art. 40. — Pentru clarificarea 
situației medico-militare a re
cruților în perioada dintre re
crutare și incorporare, precum 
și a rezerviștilor, se pot orga
niza la nevoie, pe lingă centre
le militare, la propunerea aces
tora, comisii de expertiză me- 
dico-militarâ. compuse din :

— președinte : — coma Mân
tui centrului militar sau un 
ofițer superior numit de a- 
cesta ;

— membri t medicul centru
lui militar ; — un medic de
semnat de directorul direcției 
sanitare județene sau a munici
piului București.

Art. 41 — Examinarea medi
cală de specialitate la comisiile 
de recrutare-incorporare si ia 
comisiile de expertiză medico- 
militară se efectuează în spitale 
sau policlinici, de către media 
specialiști sau medic primari, 
desemnați de către directorul 
direcției sanitare județene sau 
a municipiului București. Acești 
medici fac parte din comisiile 
de recrutare-incorporare sau. 
după caz, din comisiile de ex
pertiză medico-militară.

Art 42. — Comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București, asigură comisiilor de 
recrutare-incorporare care fur.c- 
ționeazâ în cuprinsul județului 
sau municipiului, localuri co
respunzătoare. iluminatul și în
călzitul acestora, mobilier, ma
teriale și personal pentru între
ținerea localurilor și personal 
ajutător pentru întocmirea do
cumentelor de recrutare-incor
porare. Cheltuielile ce se fac cu 
aceste activități se suportă de 
către comitetele executive ale 
consiliilor populare.

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București, pnn di
recțiile sanitare, asigură perso
nalul medico-sanitar si auxi
liar. precum și instrumentarul 
medical și medicamentele nece
sare efectuării examenului me
dical prevăzut la articolele 38 
și 41. De asemenea, organizea- 
zâ tratamentul medical ș: asi
gură recruților asistență și tra
tament medical gratuit în spita
le. pentru acele bol: care î: fae 
inapți temporar pentru serviciul 
militar. Recruții bolnavi sint o- 
bligați să se prezinte pentru 
tratament medical la unitățile 
sanitare la care au fost reparti
zați.

Art 41 — Recrutarea și în
corporarea cetățenilor romani 
aflați in străinătate, se efec
tuează în condițiile prezentei 
legi, in termen de cel mult 
6 luni de la înapoierea lor in 
țară.

Art. 44. — In vederea înde
plinirii serviciului militar în 
termen, centrele militare efec
tuează în fiecare an incurpora- 
rea recruților.

Prin incorporare se Înțelege 
prezentarea recruților la centre
le militare, examinarea medica
lă. repartizarea și trimiterea a- 
cestora la unități și formațiuni 
militare. pentru îndeplinirea 
serviciului militar.

Art. 45 — Sint incorporați 
pentru îndeplinirea serviciului 
militar în termen cetățenii ro
mâni care în perioada de la 
1 ianuarie — 31 decembrie a 
anului încorporării, împlinesc 
vîrsta de 20 ani.

Pot fi încorporați pentru în
deplinirea serviciului militar 'in 
termen, la cererea acestora și 
cetățenii care au împlinit vîrsta 
de 18 ani.

Limita maximă de vîrsta pină 
la care cetățenii români pot fi 
chemați să îndeplinească servi
ciul militar în termen este, de 
26 ani. Cei chemați pină la îm
plinirea acestei vîrste, vor fi 
încorporați și îndeplinesc servi
ciul militar în termen cu dura
ta prevăzută la articolul 31, ali
neatul 1.

Absolvenții liceelor sau ai 
școlilor echivalente acestora 
sînt chemați pentru îndeplini
rea serviciului militar în termen 
în cursul anului în care au ab
solvit liceul, chiar dacă, au 
vîrsta mai mică de 20 ani, insa 
nu înainte de perioada in care 
se ține în anul respectiv exa
menul de admitere în institu
țiile de învățămînt superior și 
în școlile de specializare post- 
liceală.

Absolvenții liceelor de cultu
ră generală care, pentru a se 
putea înscrie la concursul de 
admitere în învățămîntul supe
rior tehnic și agronomic, tre
buie să efectueze stagiul de un 

an în producție, vor fi chemați 
pentru inâeplirurea serviciului 
militar in termen numai după 
efectuarea acestui stagiu dacă 
nu au reușit la examenul de 
admitere in invătămintul «uoe- 
rior. Cei care nu vor efectua 
stagiul in producție vor fi In
corporați.

Ari. 46 — Pentru a fi Incor
porați. lecrutd «mt obligați «ă 
se prezinte. la data, ora si lo
cul prevăzute in ordinele de 
chemare.

De asemenea, sint obligați să 
se prezinte la încorporare fi 
tinerii care «fin diferite mocve 
nu au fost .•«cruța*:, dar fac 
cane din cortinzentul respec
tiv. Aceștia «e vor prezenta ’a 
centrele ml 'ar* pe a căror 
rază teritorială M «■ domăcâ- 
liul «au reșertata. cel
n- ■ - =r
care împlinesc vîrsta <Se 2» ani.

Prin contmgent «e In’eiee* 
totalitatea tetă'emior romă-’ 
nâscu»i latre 1 iatuarie și 31 
dec*enbrîe ale «rim;: an. 
Contingentul este indicat de 
anul nașterii.

Ordinul de m-emare ia recru
tare sau incorporare, precoci ș: 
pentru clarificarea sctnafiet mi
litare a rem' lor. ae tamtaea- 
ză in cooditile prevăzute te 
Codul ce procedură penală re
feritoare la modul de rominua- 
re a actelor procedcrale-

în «*»ml fit care, ia A-v-- —' i 
nu este găsit cel chema*, K ca 
persoanele care locuiesc cu a- 
ces-a. Oti-'i de chemare ee 
predă organe ui n* .rpei. tare 
are obligația să ia ~agri bei ri
dată pentru a eăr persoana 
chemată șt să-: :-m'nrze ari
nul de cbemare.

Art. <7. — Cetătesa gsxai 
Incorporării, care se găsesc a- 
restati pees est t.v sau sent tri
mis: in jpdecată prtn rechizito
riu, nu vor fi irseorporat: pini 
la data lăm'nrr î definctrve a 
botărlrti prin care »-a arifiăî- 
nat cauza penală

Art «L — Recruții care sint 
unic: sssțmătm de far»he și 
contnbcie efeetrr la iEtrenrerea 
acesteia, o *— scutcd de tem- - 
ciul militar dacă :

a) șoca reeruttirf este hoi
nară. încadrată ta graări I sau 
II de imulixtate ;

U recrutul are 1 sau mai 
multi copii minori, iar sena 
acestuia este decedata ;

c) tatăl iea-till es-e tn 
vârstă de cel pizțr* C ax. K 
mama 57 am :

d) ambti părinfi sint aid 
de gradx I sau H. taiEfierecX 
ce vârstă :

e» pănnteie gxrreriW În
deplinește una d.n eenrt ț_3e de

>gal

meste t=

de

ren
care :

a) nu ma. are alte suroc*. sau 
frâu majori apți de nsxncă :

bl ma: are alte mort sau 
frați majori, dar aresna na ptt 
contribui ia întreținerea ©arm
elor. deoarece :

— smt elev, sau stuoent: la 
cursurile de zs :

— îndeplinesc serviciu! mili
tar in termen sau cu termen 
redus :

— sint elevi In școlile tn..ila
re de ofițeri. ma.ștr-: mili'ari. 
subofițeri activi sau de rezer- 
vă ;

— sint invalizi de gradul I
sau IL .

Prin contribuție efectivă se 
înțelege participarea permanen- 
tâ a recrutului la întreținerea 
părinților, surorilor și fraților 
minori, cu o parte însemnată 
«lin veniturile lui. precum șt la 
îngrijirea acestora. in cazul 
cind prezența recrutului este 
absolut necesară.

Art. 49. — Aminarea de la în
corporare se acordă :

a) recruților găsiți la incorpo
rare bolnavi, de una din bolile 
prevăzute in baremul medica! 
aprobat de Ministerul Apărării 
Naționale ;

b) elevilor liceelor sau ai șco
lilor echivalente acestora și ai 
școlilor de specializare postli- 
ceală de la cursurile de zi, 
precum și elevilor de la cursu
rile serale ale liceelor industria
le. pină la absolvirea școlii ;

c) celor care au greutăți fa
miliale deosebite și care se în
cadrează in următoarele situa-

— ambii părinți sint bolnavi 
clasați in gradul III de invali
ditate :

— părinții au cel puțin 2 co
pii minori, iar copilul cel mai 
mare este încorporat ;

— părinții îndeplinesc «țondi- 
țiile de vîrstă pentru ca fiul să 
fie scutit de serviciul militar, 
dar mai au un fiu sau fiică, 
majori, încadrați în gradul III 
de invaliditate, care au cel pu
țin 2 copii minori și nu pot con
tribui Ia întreținerea părinților ;

— unul din părinți este dece
dat, iar cel în viață are vîrsta 
de peste 40 ani și întreține cel 
puțin 2 copii minori ;

— recrutul nu are părinți, a 
fost crescut de bunici sau alte 
persoane, de la vîrsta de 1—14 
ani, nu a fost înfiat, locuiește 
cu cei care l-au crescut, aceștia 
sînt bolnavi și se încadrează în 
gradul I sau II de invaliditate, 

ori au vârsta prevăzută in art 
43 litera c ;

— Recrutul este căsătorit, are 
cel ouțin 2 copii sub vîrsta de 
7 ani.

Pentru cazurile prevăzute la 
alineatele 1. 2. 4 și 5 ale literei 
c. venitul mediu lunar al celor 
ce au nevoie de întreținere să 
nu fie ma: mare decit cuantu
mul minim stabilit la pensia 
integrala pentru limită de vârstă 
sau pensia ăe servictu pen
tru o vechime de 25 ani. prevă- 
znt ta dii|iwitinr legale, ex
clusiv îndemmzația pentru co
ps-

Pierd dreptul de a minare de 
la incorporare n sînt încorpo
rat: ir cocsfitule stabilite de 
prezenta leee :

— eie*..: exmatriculați pe ter
men ■e.-m.tat sau pe o durată 
~ — eie'vJ. care iatrerep studii
le ca aprobarea Țegane’.or oosn- 
petex'.e pe o pev.oedă mai 
mare de 1 ani :

— elevu care repetă aaai de 
sturu sa. clasa mai arult de 1 
aa. dta Lpsă de interes la Invă- 
țatură sau abater*, arate

Am M - Ta ranxl c.->d în
cetează eauzele oe srsmrv «aa

rafeie « și ® din șcezeg*a 
lege, remrtn po< fi rreman 
geam a tadepBm «svictal am- 
1 tar dară as au iaQizmt rirsta 
de 3 aaz.

S01VKXA MATA» CU 
« ED*- S

ne an.
In țzspEl duratei de * tas fie 

înssrumie. fi se »w gunu ace*- 
<sa g-aoe de îmmag. txnrral 
saa sergEt*. ta raoor-. be zn-e-

Eatre.
Am 53. — Dună i-udeclimrea 

«durat*-, de » ce. —e*. âruu 
la am 51. otat trecui, ta re
zervă cu gradele tmlitare acoc- 
<ia:e pe tmcl sausiareru »er- 
vuctuhui militar.

Am 54. — Pe ti*npul cit ar
meană curs urne «ie în > âțăm nt 
siiper.cc. s*.u<der.*— cnctinuă h- 
strutrea in htară in cadrul găr
zilor patrt >s>ce musti tui te ia m- 
stttuțule «ie irvătămunt pe care 
le frecventează.

Art. 55. — După absolvirea 
instmum.oc «ie m.ătăm.nt supe
rior. cei care au îndeplinit ser- 
v.e.ul militar in condițiile pre
văzute la am 51 din prezenta 
lege. vor executa o convocare 
metodică cu durata de 2 săptă- 
mini. pentru verificarea cunoș
tințelor în vederea acordării 
gradului de ofițer sau subofițer 
de rezervă. !a condițiile stabi- 
Hte prin Statutul corpului «»fi- 
țeriltr si Statutului corpului 
subofițerilor.

Cei care nu reușesc la exa
men. rămin cu gradul militar 
avut la data trecem in re
zervă.

Pe timpul convocării de 2 
săptămâni, cei in cauză benefi- 
«nază de drepturile prevăzute 
pentru elevii școlilor militare.

Secțiunea V

SERVICIUL MILITAR IN ȘCOLILE 
MILITARE Șl INSTITUȚIILE MILI
TARE DE INVATAMINT SUPE

RIOR

Art. 56. — Absolvenții licee
lor militare, după ce au reușit 
la examenul de bacalaureat și 
la examenul de admitere în 
școlile militare sînt considerați 
încorporați la școlile militare 
la care au fost repartizați de 
către Ministerul Apărării Na
ționale.

Cei care nu au reușit Ia exa
menul de bacalaureat sau la 
examenul de admitere în șco
lile militare de ofițeri ori nu 
s-au prezentat pentru susține
rea acestui ultim examen, sînt 
încorporați pentru îndeplinirea 
serviciului militar în termen la 
unitățile militare.

Absolvenții liceelor militare 
care comit abateri incompati
bile cu calitatea de ofițer sint 
încorporați pentru îndeplinirea 
serviciului militar în termen la 
unitățile militare.

Art. 57. — Condițiile de ad
mitere în instituțiile militare 
de învățămînt se stabilesc de 
către Ministerul Apărării Na
ționale, în măsura în care nu 
sînt prevăzute prin alte acte 
normative.

La concursul de admitere se 

pot prezenta tinerii care au 
împlinit cel puțin 18 ani.

Cei admiși sint considerați 
încorporați.

Pe timpul examenelor de ad
mitere in instituțiile militare 
de învățămînt. Ministerul Apă
rării Naționale asigură gratuit 
candidaților cazare, hrană, asis
tență medicală și medicamente 
în condițiile stabilite pentru 
elevii acelor instituții militare. 
De asemenea, le asigură gra
tuit documente militare de 
transport de la domiciliu la 
locul unde se țin examenele și 
înapoi, iar celor reușiți, de la 
domiciliu Ia instituția militară 
de învățămînt

Art. 58. — Candidații admiși 
in liceele militare, școlile mili
tare de ofițeri, de maiștri mili
tari și subofițeri, in Academia 
militară, precum și in instituții 
civile de învățământ superior 
pentru care cheltuielile de în
treținere se suportă de Minis
terul Apărării Naționale ori 
Ministerul de Interne, vor in- 
cheia angajamente scrise ia 
condițiile stabilite de lege.

Art 59. — Elevii școlilor mi
litare de ofițeri. «ie maiștri 
militari și subofițeri activi și 
elevii instituțiilor militare die 
invâțămint superior care nat 
eliminau pentru lipsă de m^res 
la studii sau abateri «fisopuna- 
re grave, suit trimiși să înde
plinească serviciul miiitar in 
termen la unități mil.tare. fără 
a li ae lua ta coaasderare tim
pul petrecu*, ia instituția mili
tară de invățămiut Ia cam că 
au iadepltm*. serriaul militar 
inaîate «ie mirarea in tastituii- 
îe militare ce iav-ățămisu sun 
trecuti ia rezervă cu gradul 
avut a mtrarva ia aceste issa- 
tuți_

Eâevb dm șeolije m.: tare de 
ofițeri, de maiștri r ar șs

a) Subofitarii:

1 ani ;

an

Feriri fie r*nera.-a>-
âaeci. — geeml 3» «mată

i ii nA
Scoc fi* em. maistru militari 

t. efiseră necesar; fertrior ar
mata poc fi mennriit: in actr.i- 
tata pesce rsitaie ie ir stă !n 
grad prerăzuie la literele «. b

Mee-nnere» In activitate a 
eadreirr permanenta peste li- 
ertaăe fie vîrstă ia grad pcevă- 
ztr.e la li-erde a. b. si c. se 
fi-nârăste 6e către munstrul 
Apărăm Naționale.

Art. tt — Nenaeta referitoa
re ta: proveniența cadrelor 
pemsanente ș> a celor in re
zervă. arnriir-a gradelor, nu- 
emea Iar ta funcție, stabilirea 
«ruratai de stagiu In grad, 
«barata eor.eed: aiul de odihnă, 
trecerea ta rererrt și ta retra
gere. re*ro«tradarea și degrada
rea militară. precum si alte 
-jteme in legătură cu situația 
lor militară. se stabilesc prin 
Statutul corpului subofițerilor. 
Statalul corpului maiștrilor mi- 
'.•tan și Statutul corpului ofițe- 
rUor. aprobate prin decret al 
Cmsi'.iulu: de Stat.

Secțiunea VII
REZERVIȘTII FORȚELOR ARMATE 
S SERVICIUL MILITAR PE 
TIMPUL CONCENTRĂRILOR Șl 

MOBILIZĂRILOR
Art. 64. — Soldațil și gradații 

se iau și se țin In evidența

GB AD E

Limita de vîrstă

Clasa
I

Clasa a
II-a

Clasa a
III-a

a) Subofițerii in rezervă :
— sergenții-majori și 

plutonierii 40 ani 45 ani 55 ani
— plutonierii-majori și 

plutoni erii-adjutanți 45 ani 50 ani 60 ani

b) Maiștrii militari în 
rezervă :
— maiștrii militari cla

sa a IV-a și mai
ștrii militari clasa 
a III-a 45 ani 50 ani 00 ani

— maiștrii militari cla
sa a II-a și maiștrii 
militari clasa I 50 ani 55 ani 60 ani

— maiștrii militari
principali 55 ani — 60 ani

c) Ofițerii în rezervă t
— sublocotenenții, loco- 

tenenții și locote- 
nenții-majori 35 ani 45 ani 55 ani

— căpitanii și căpitanii- 
locotenenți 40 ani 50 ani 55 ani

— maiorii și căpitanii 
de rangul III 45 ani 50 ani 55 ani

— locotenenți-coloneii 
și căpitanii de ran
gul II 50 ani 55 ani 60 ani

— coloneii și căpitanii 
de rangul I 60 ani

— generalii-maiori, 
contraamiralii, gene- 
ralii-loootenenți, 
viceamiralii — — 60 ani

Ofițerii in rezervă medici și 
cei cu specialități militare de 
ingineri și subingineri care au 
grade de la sublocotenent la 
maior, respectiv căpitan de 
rangul III inclusiv, rămîn in 
rezerva forțelor armate și după 
depășirea limitei de vîrstă pre
văzută pentru gradul respectiv 
în clasa a III-a, pină la virsta 
de 60 de ani.

Pentru gradele de general

subofițeri activi, sau din insti
tuțiile militare de învățămînt 
superior, care nu mai pot con
tinua cursurile din cauză de 
boală sau pentru alte motive 
decit cele prevăzute la aliniatul 
1 al prezentului articol, dar sînt 
apți pentru serviciul militar 
combatant sau necombatant sînt 
trimiși la unități militare, pen
tru continuarea serviciului mi
litar in termen sau sint trecuți 
în rezervă, acordindu-Ii-se gra
de potrivit prevederilor statu
telor corpului ofițerilor, corpu
lui maiștrilor militari și corpu
lui subofițerilor, precum și in
strucțiunilor ministrului Apă
rării Naționale emise în baza 
art. 102 din prezenta lege.

Art. 60. — Studenților insti
tuțiilor de învățămînt superior 
stabilite prin hotărâre a Consi
liului de Miniștri, care au exe
cutat pregătirea militară pe 
timpul studiilor și au efectuat 
convocări sau au urmat cursuri 
in unități sau instituții militare 
de invățămint timp de 2 luni, 
li se acordă grade de ofițer in 
rezervă, dacă promovează exa
menul de absolvire a acestor 
forme de pregătire, in condiții
le stabilite de Statutul corpului 
ofițerilor.

Sect;«mea VI

SERVICIUL MILITAR IN CADRE
LE PERMANENTE ALE FORȚE
LOR ARMATE ALE REPUBliClI 

SOCIALISTE ROMANIA

Art. 61. — Cadrele permanen
te ale forțelor arma»e se com
pun din : subofițeri. maiștri 
militari și ofițeri. In actrvâtat*.

Art. 62. — Limita de vii-ră 
la grad. pină la care cadrele 
permanente ale forteloe armate 
pe» fi menținute in activitate 
este -ormă'.oarea :

«eaerxet f—țelur a-mate <5e Ia

Ia Intzlir.irea ilrstei de 50 ani.
Art CL — După vfrstă. soldați! 

Si gradații în rezervă se tmnart 
fa 3 clase :

a> clasa I, pină Ia 35 ani in
clusiv ;

b) clasa a n-a. de Ia 3S ani 
ptnă la 45 ani inclusiv ;

e) clasa a in-a. de la 46 ani 
pină la Împlinirea vlrstei de 50 
ard.

Art. 66. — Pentru menținerea 
și perfecționarea nivelului de 
pregătire militară, soldați! și 
gradații în rezervă pot fi che
mați la concentrare, la datele și 
pe durata stabilite prin ordinul 
ministrului Apărării Naționale, 
astfel «

— pe timpul cit se găsesc în 
clasa I și a II-a ori de cite ori 
este nevoie, fără ca durata fie
cărei concentrări să depășească 
3 luni;

— pe timpul cit se găsesc In 
clasa a III-a, la o singură con
centrare cu durata de cel mult 
3 luni.

Art 67 — Subofițerii, maiștrii 
militari și ofițerii în rezervă se 
împart după vîrstă In 3 clase, 
astfel i 

colonel, amiral, general de ar
mată și mareșal în rezervă nu 
sînt limite de vîrstă.

Art. 68. — Pentru menținerea 
și perfecționarea nivelului de 
pregătire militară, subofițerii, 
maiștrii militari și ofițerii în 
rezervă pot fi chemați la con
centrare la datele și pe durata 
stabilite prin, ordinul ministru
lui Apărării Naționale, astfel :

a) subofițerii, maiștrii militari 

și ofițerii in rezervă, pe timpul 
cit se găsesc în clasa I, în fie
care an pe o durată pină la 3 
luni ;

b) subofițerii, maiștrii militari 
și ofițerii în rezervă, pe timpul 
cit se găsesc în clasa a II-a, la 
2 concentrări cu o durată de cel 
mult 3 luni fiecare ;

c) subofițerii, maiștrii militari 
și ofițerii în rezervă, pe timpul 
cit se găsesc în clasa a III-a. la 
o singură concentrare cu o du
rată de 2 luni.

De asemenea, subofițerii, 
maiștrii militari și ofițerii în re
zervă pot fi chemați pentru in
struirea periodică, fără scoate
rea din producție, pe baza ordi
nului ministrului Apărării Na
ționale. Instruirea periodică se 
execută în 56 de ore repartizate 
in decursul a 4 luni și jumătate.

Pot fi chemați la instruirea 
periodică subofițerii, maiștrii 
militari și ofițerii In rezervă, 
după cum urmează :

a> în fiecare an, pe timpul cit 
se găsesc in clasa I:

b) de două ori. pe timpul cit 
se găsesc in clasa a II-a ;

c) o singură dată, pe timpul 
cit se găsesc în clasa a III-a.

Aru 69. — Durata concentră
rilor poate fi prelungită In caz 
de nevoie, astfel:

a) prin ordinul ministrului 
Apărării Naționale, cu 2 luni ;

b) prin hotărire a Consiliului 
de Miniștri, peste te-menul 
prevăzut mai sus.

Ar». 70. — După declararea 
mobilizării, chemarea pentru 
mobilizare sau chemările ulte
rioare in timp de război se fac 
potrivit ordinului ministrului 
Aoărării Naționale.

Ordinul ce chemare Ia con
centrare sau mobilizare se In- 
minează in condițiile stabilite 
de articolul 46 din prezenta 
lege.

— Art. 71. — La declararea 
m.-bi’.izârii. toți militarii din 
forțele armate, precum și re- 
ze-—îstii concentrați se conside
ri mobilizați si râmln în conti
nuare în marile unităti. unități
le «i formațiunile militare, pină 
ia primirea de noi dispoziții.

An. 72 — Pentru satisfacerea 
r.evoil'r economiei naționale in 
nmo de război, pot f! mobilizați 
la Incul de muncă. în condițiile 
sub- prin hotârîre a Consi- 

r» Miniștri, cetățenii care 
Iu creări tn ramurile importante 
ale e—notniei naționale și Iri 
administrația de stat.

Secțiunea VIII

OBLIGAȚIILE SI DREPTURILE RE
CRUȚILOR, MILITARILOR ȘI RE

ZERVIȘTILOR

Ari. 73. — Persoanele supuse 
?c_gat:..or suhtare au următoa
rele îndatoriri:

aj să lupte pentru apărarea 
tnoependențel ș: suveranității 
patriei, pentru cauza socialismu- 
i_. *; a pfcii. nep*ecupețindu-și 
s-ngele și viața ;

bl in orice împrejurare, să în
deplinească cu devotament și 
demnitate datoria de credință 
față de patrie și popor, luptind 
cu botărire și fermitate pentru 
prevenirea, descoperirea și 
curmarea oricăror acțiuni în- 
dieptate împotriva intereselor 
statuiui și poporului muncitor ;

c> să respecte întocmai legile 
țârii și jurământul militar, să 
cunoască temeinic și să îndepli
nească in mod conștiincios ce
rințele regulamentelor militare, 
ordinele comandanților și șe
filor ;

d) să prețuiască onoarea și 
gloria de luptă a Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, precum și demnitatea 
gradului militar pe care-1 
poartă ;

e) să suporte cu tărie toate 
greutățile și privațiunile servi
ciului militar, să manifeste ini
țiativă, curaj și dirzenie in în
deplinirea îndatoririlor ce le 
revin ;

f) să cunoască și să păstreze 
cu grijă armamentul și tehnica 
de luptă ce li s-a incredințat, 
precum și celelalte bunuri ale 
armatei și poporului ;

g) să fie cinstiți, drepți, sinceri 
și disciplinați, să-și ridice con
tinuu nivelul conștiinței socia
liste, pentru a contribui la dez
voltarea și întărirea patriei ;

h) să păstreze cu strictețe se
cretul de stat și de serviciu ;

i) să participe cu conștiincio
zitate la toate ședințele și con
vocările de pregătire militară, în 
formele stabilite de organele 
competente, in vederea ridicării 
continue a nivelului de cunoștin
țe militare și a formării deprin
derilor privind tnînuirea arma
mentului și tehnicii de luptă ;

j) să păstreze cu grijă și in 
cele mai bune condiții documen
tele de evidență militară aflate 
asupra lor ;

k) să se prezinte la organele 
da evidență militară în termen 
de 5 zile de la data trecerii lor 
în rezervă, pentru a fi luați în 
evidență ;

l) să răspundă cu promptitu
dine la chemările tuturor orga
nelor de evidență militară, pre- 
zentindu-se la locul și data sta
bilite de acestea.

Art. 74. — Tinerii chemați la 
recrutare, recruții și rezerviștii 
sint obligați :

a) să se prezinte la locul, data 
și ora prevăzute în ordinele de 
chemare emise de centrele mi
litare ;

b) să se prezinte Ia organul de 
evidență militară pentru :

— scoaterea din evidență îna
inte de plecarea la noul domi
ciliu ;

— luarea în evidență în ter
men de 5 zile de la data sosirii 
la noul domiciliu, dar nu mai 
tirziu de 10 zile de la data scoa
terii din evidență ;

— anunțarea schimbării domi
ciliului în raza teritorială a ace
luiași organ de evidență mili
tară ;

— viza livretului militar sau 
anunțarea pierderii ori deterio
rării acestuia, respectiv a ade
verinței de recrutare ;

c) să anunțe, prin prezentarea 
personală sau in scris, la centrul 
militar :

— cu 10 zile înaintea plecării, 
absențarea de la domiciliu pe o 
durată mai mare de 45 zile ; .

— in termen de 5 zile, schim
bările survenite - în situația lor 
cu privire la locul de muncă, 
studii- sau calificare, starea să
nătății și schimbarea numelui.

Obligațiile prevăzute de pre
zentul articol revin, recruților și 
in cazul schimbării reședinței pe 
o durată mai mare de 45 zile.

Recruții și rezerviștii din loca
litățile in care sint centre mili
tare se prezintă la acestea, iar 
cei din - alte, localități se prezin
tă la organele locale ale miliției.

Art. 75. — Neprezentarea la 
recrutare. încorporare sau con
centrare Ia data fixată prin or
dinul de chemare poate fi mo
tivată :

a) cind tînărul, recrutul sau 
rezervistul este bolnav și nu se 
poate deplasa ;

b) in cazul decesului unui 
membru al familiei tînărului, 
recrutului sau rezervistului ori 
al unui părinte, frate sau soră :

c) în cazuri de forță majoră, 
în situația prevăzută la litera

a. cei în cauză sînt obligați să 
facă dovada cu certificatul me
dical eliberat de organele sani
tare competente.

Pentru cazurile prevăzute la 
literele b și c, cei în cauză sînt 
obligați să prezinte la centrul 
militar dovezi eliberate de co
mitetul executiv al consiliului 
popular local sau de alte orga
ne competente, din care să re
zulte cauza neprezentării la data 
stabilită.

Cei chemați la recrutare, în
corporare sau concentrare ori, 
după caz. membrii familiilor lor, 
precum și organizațiile socialis
te unde lucrează aceștia, au o- 
bligația de a anunța deindată 
centrelor militare motivele ne
prezentării la locul, data și ora 
prevăzute in ordinele de che
mare. urmind ca, in termen de 
3 zile, să prezinte actele justi
ficative.

Art. 76. — Recruții chemați la 
centrele militare in vederea in
corporării. dar care nu au fost 
incorporați, precum și cei lăsați 
la vatră ori trecuți în rezervă 
sint obligați să se prezinte la 
locurile de muncă în termen de 
5 zile de la data la care li s-a 
comunicat că nu au fost încor
porați. respectiv in termen de 
15 zile de la data lăsării lor la 
vatră ori a trecerii în rezervă.

în cazul nerespectării, cu vi
novăție. a obligațiilor prevăzute 
la alineatul precedent, contrac
tele de muncă ale celor in cau
ză pot fi desfăcute disciplinar, 
în temeiul art. 13 litera e din 
Legea nr. 1/1970. privind organi
zarea și disciplina muncii în 
unitățile socialiste de stat.

Unitățile militare sint obligate 
să comunice in timp util, in 
scris, organizațiilor socialiste in
teresate recruții care au fost 
chemați la încorporare dar nu 
au fost incorporați, data la care 
salariații admiși in școlile mili
tare sau in instituțiile militare 
d- invățămint superior trebuie 
să se prezinte la acestea, pre
cum și data lăsării la vatră a 
militarilor care la incorporare 
aveau calitatea de salariați. 
Data trecerii in rezervă pentru 
cel care au îndeplinit serviciul 
militar este cea consemnată in 
livretul militar.

Art. 77. — Militarii in termen, 
militarii cu termen redus, elevii 
instituțiilor militare de învăță- 
mint și rezerviștii au dreptul, pe 
timpul îndeplinirii serviciului 
militar, la hrană, echipament, 
întreținere, cazare, asistență me
dicală, medicamente și soldă, 
in condițiile stabilite de dispo
zițiile legale. De asemenea, au 
dreptul la documente milita
re de transport la chemarea 
pentru îndeplinirea serviciului 
militar, la trecerea în rezervă, 
la lăsarea la vatră, la descon- 
centrare sau demobilizare, in 
caz de concedii, permisii, in
ternări și ieșiri din spitale, pre
cum și dreptul la pensie in caz 
de accidente sau boli ce au 
provocat invaliditate, survenite 
in timpul îndeplinirii obligații
lor militare, în condițiile prevă
zute de legislația pensiilor.

Drepturile studenților care 
execută pregătirea militară pe 
timpul studiilor și care efec
tuează convocări sau urmează 
cursuri in unități ori instituții 
militare de invățămint timp de 
2 luni, se stabilesc prin hotărire 
a Consiliului de Miniștri.

Art. 78. — Militarii în ter
men. militarii cu termen redus 
și elevii instituțiilor militare 
de învățămînt au dreptul să 
primească ajutoare, in caz de 
deces al soției, copiilor sau al 
unui alt membru de familie a- 
flat în întreținerea acestora 
înainte de încorporare. în cu
antumul stabilit prin dispoziții
le legale pentru salariații din 
organizațiile socialiste de stat.

Ajutoarele prevăzute la ali
neatul precedent se plătesc de 
organizațiile socialiste pentru 
cei care înainte de încorporare 
aveau calitatea de salariat, ori 
de comitetele executive ale con
siliilor populare locale, pentru 
cei care nu au avut această ca
litate.

în caz de deces al militarilor 
în termen, al militarilor cu ter
men redus și al elevilor insti
tuțiilor militare de invățămint, 
ajutorul de deces se acordă în 
cuantumul și condițiile stabili
te pentru salariați și se plă
tește de Ministerul Apărării 
Naționale.

Militarii prevăzuți la alinea
tul 1 din prezentul articol, pre
cum și soldații și gradații în 
rezervă concentrați sau mobi
lizați au dreptul la expedierea 
gratuită, în contul Ministeru
lui Apărării Naționale, a scriso
rilor trimise prin unitățile mi
litare.

Art. 79. — Cadrele perma
nente ale forțelor armate bene
ficiază de soldă. echipament, 
concedii de odihnă, asistență 
medicală și medicamente, pen
sie, documente militare de 
transport, precum și de orice 
alte drepturi, în condițiile pre
văzute de dispozițiile legale.

Membrii de familie ai cadre
lor permanente beneficiază prin 
Ministerul Apărării Naționale de 
asistență medicală, documente 
militare de transport în cazul 
mutării cadrelor dintr-o garni
zoană în alta, pensie de urmaș, 
ajutor sau despăgubiri în cazul 
decesului militarului, precum și 
de alte drepturi, în condițiile 
prevăzute de dispozițiile legale.

Art. 80. — Recruții chemați 
pentru îndeplinirea serviciului 
militar au următoarele drep
turi :

a) să primească de la orga
nizațiile socialiste la care sint 
salariați toate drepturile la zi, 
inclusiv compensația in bani a 
concediului de odihnă neefec
tuat ;

b) să primească de la Minis
terul Apărării Naționale docu
mente de transport și hrană pe 
timpul transportului de la cen
trele militare la unități, precum 
și în alte situații cu aprobarea 
ministrului Apărării Naționale. 
De aceste drepturi beneficiază 
și tinerii chemați la recrutare, 
precum și rezerviștii chemați la 
concentrare sau mobilizare.

(Continuare în pag. a IV-a]
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Art. 81. —■ Contractele de 
muncă ale salariaților chemați 
pentru îndeplinirea serviciului 
militar in termen, cu termen 
redus sau ca elevi în școlile mi
litare de ofițeri de rezervă se 
mențin în condițiile prevăzute 
de lege.

Contractele de muncă ale 
celor prevăzuți în alineatul pre
cedent nu pot fi desfăcute decit 
ca urmare a desființării unită
ții sau restrîngerii activității 
acesteia. In aceste situații uni
tatea sau organul ierarhic su
perior, după caz, sînt obligate 
să asigure plasarea celor în 
cauză în aceleași munci sau in 
munci echivalente, la alte uni
tăți din aceeași localitate, po
trivit pregătirii iși capacității 
lor profesionale, comunicînd 
aceasta și unității militare la 
care angajatul a fost încorpo
rat.

Contractele de muncă ale sa
lariaților care au fost admiși in 
școlile militare sau în instituții
le militare de învățămint su
perior se desfac pe data prezen
tării la aceste școli și instituții, 
prevăzută în comunicarea făcu
tă potrivit prevederilor art. 76 
alin. 3 din prezenta lege.

Posturile în care sînt înca
drate persoanele prevăzute la 
alin. 1 pot fi ocupate, pe 
timpul cit acestea îndeplinesc 
serviciul militar, numai pe baza 
unor contracte de muncă pe du
rată determinată.

La stabilirea numărului me
diu scriptic de salariați se va 
lua in considerare numai nu
mărul salariaților încadrați tem
porar pe posturile celor chemați 
pentru îndeplinirea serviciului 
militar.

Compensația în bani pentru 
concediul de odihnă neefectuat, 
plătită recruților chemați la in
corporare se reține din salariul 
acestora, în trei rate lunare, în 
cazul în care nu au fost încor
porați, au fost lăsați la vatră 
ori au fost trecuți în rezervă, 
dacă s-au reîntors în unități 
pînă la 1 decembrie al anului 
calendaristic în care au fost 
chemați la încorporare. Celor 
aflați în această situație, unita
tea este obligată să le acorde în 
natură concediul de odihnă ră
mas astfel neefectuat.

Art. 82. — Pe toată durata 
concentrării, rezerviștii pri
mesc :

a) soldații și gradații :
— solda prevăzută de dispo

zițiile legale, de la unitățile 
militare la care sint concen
trați ;

— o indemnizație lunară ega
lă cu jumătate din salariul lor 
mediu, luîndu-se ca bază sala
riul calculat pe ultimele 3 luni, 
de la organizațiile socialiste la 
care au lucrat.

Membrii cooperativelor meș
teșugărești și membrii colegiilor 
de avocați primesc toate drep
turile bănești prevăzute pentru 
militarii în termen de la unită
țile militare la care sînt con
centrați, iar de la cooperativele 
sau colegiile ai căror membri 
sint, primesc lunar jumătate din 
ciștigul lor mediu, luîndu-se ca 
bază ciștigul realizat pe ultime
le 3 luni.

Membrii cooperativelor agri
cole de producție primesc toa
te drepturile bănești prevăzute 
pentru militarii în termen, de 
la unitățile militare la care sint 
concentrați, iar de la coopera
tivele ai căror membri sînt, un 
ajutor lunar egal cu jumătate 
din ciștigul mediu realizat pe 
ultimele 12 luni din munca in 
cooperativă.

b) subofițerii, maiștrii mili
tari și ofițerii :

— solde și alte drepturi bă
nești stabilite potrivit dispozi
țiilor legale, ca și pentru ca
drele militare permanente, de 
la unitățile militare la care sînt 
concentrați.

Organizațiile socialiste sînt o- 
bligate ca pe timpul concen
trării soldaților, gradaților, sub
ofițerilor, maiștrilor militari și 
ofițerilor în rezervă, să le păs
treze locul și funcția avută la 
data concentrării.

în cazul incapacității tem
porare de muncă intervenită pe 
timpul concentrării, care se 
prelungește și după data des- 
concentrării, rezerviștii primesc, 
în condițiile legii, de la orga
nizațiile socialiste ai căror sa
lariați sînt, ajutoare materiale 
în cadrul asigurărilor sociale de 
stat, de la data desconcentrării. 
De acest drept beneficiază și 
membrii cooperativelor mește
șugărești, ai cooperativelor a- 
gricole de producție și ai co
legiilor de avocați, prin siste
mele proprii de asigurări, în 
condițiile reglementărilor în vi
goare.

Art. 83. — Tinerii chemați la 
recrutare, recruții și rezerviștii 
care au calitatea de salariați și 
sînt chemați de către centrele 
militare pentru a da relații în 
legătură cu evidența militară, 
au dreptul la concediu de ma
ximum 3 zile, cu plata cores
punzătoare a salariului calcu
lat în raport cu salariul me
diu realizat pe ultimele 3 luni, 
în mod corespunzător de acest 
drept beneficiază și membrii 
cooperativelor meșteșugărești 
sau ai colegiilor de avocați, 
care primesc o indemnizație 
calculată pe baza cîștigului me
diu realizat pe ultimele 3 luni, 
precum și membrii cooperative
lor agricole de producție, care 
primesc o indemnizație calcu
lată în raport cu ciștigul me
diu realizat în ultimele 12 luni 
din munca în cooperativă.

Art. 84. — Pe lîngă drepturi
le prevăzute la acest capitol, 
militarii și rezerviștii beneficia
ză și de alte, drepturi prevăzute 
in dispozițiile legale.

Secțiunea IX

EVIDENTA MILITARĂ A RECRU
ȚILOR Șl REZERVIȘTILOR

Art. 85. — Conducerea, în
drumarea și controlul activită
ții de evidență militară, pe în
treg teritoriul Republicii So
cialiste România, se execută de 
către Ministerul Apărării Na
ționale.

Evidența militară a recruți
lor se ține după domiciliul sau 
reședința acestora, iar a rezer
viștilor numai după domiciliu.

Prin organe de evidență mi
litară se înțeleg centrele mi
litare și organele miliției.

Centrele militare funcționea
ză în localitățile reședință de 
județ, în municipiul București 
și sectoarele acestuia și in alte 
municipii stabilite de Ministe
rul Apărării Naționale.

Art. 86. — Evidența militară 
a cetățenilor Republicii Socia
liste România, care se găsesc 
în străinătate pe o durată mai 
mare de 45 zile, se ține de mi
siunile diplomatice sau de ofi
ciile consulare ale Republicii 
Socialiste România din țările 
respective, acolo unde nu sint 
misiuni diplomatice.

Art 87. — Centrele milita
re țin evidența nominală și nu
merică a tuturor recruților și 
rezerviștilor care au domici
liul, precum și a recruților 
care au reședința pe teritoriul 
lor.

Efectuează mutațiile de lua
re sau scoatere din evidență in 
adeverințele de recrutare sau in 
livretele militare, ale recruților 
și rezerviștilor care au domici
liul în localitatea de reședință, 
precum și pentru recruții care 
schimbă reședința in această 
localitate.

Art. 88. — Centrele militare 
au dreptul să cheme recruții și 
rezerviștii pentru precizarea u- 
nor date în legătură cu situa
ția lor militară Recruții pot 
fi chemați de cel mult 3 ori 
pe an, iar rezerviștii de cel 
mult 2 ori pe an.

Documentul de evidență mi
litară aflat asupra recruților 
este adeverința de recrutare, 
iar pentru rezerviști livretul 
militar, care se eliberează gra
tuit Livretul militar se vizează 
periodic, la datele, ce se vor a- 
nunța, de către centrul militar 
în a cărui evidență se află ti
tularul. Pierderea livretului mi
litar se publică in Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste 
România.

Art. 89. — Centrele militare 
verifică și îndrumă activitatea 
organizațiilor socialiste privind 
ținerea evidenței militare a re
cruților și rezerviștilor.

De asemenea, sprijină și în
drumă organele miliției in 
ceea ce privește ținerea eviden
ței militare a recruților și re
zerviștilor.

Art 90. — Comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
comunale au următoarele obli
gații privind evidența milita-ă a 
tinerilor, recruților și rezerviști
lor care au domiciliul precum 
și a tinerilor și recruților care 
au reședința pe teritoriul comu
nelor :

a) să recenzeze anual tinerii 
care urmează să fie recrutau ; 
să întocmească tabele nomi
nale cu aceștia și să le trimită 
la cerere, centrelor militare ;

b) să inmineze tinerilor ordi
nele de chemare la recrutare. 
Aceștia vor fi însoțiți și pre
zentați comisiilor de recrutare- 
încorporare, de către președin
ții sau secretarii comitetelor 
executive ;

c) să inmineze recruților or
dinele de chemare la incorpo
rare sau pentru clarificarea si
tuației militare și să organize
ze trimiterea acestora la dată 
ora și locul prevăzute in or
dinele de chemare :

d) să asigure inminarea ordi
nelor de chemare la concentrare 
sau mobilizare rezerviștilor ?i să 
organizeze trimiterea acestora 
la data, ora și locul prevăzute 
în ordinele de chemare. Aceas
tă ultimă obligație revine și co
mitetelor executive ale consilii
lor populare ale municipiilor și 
orașelor în care nu funcționea
ză centre militare.

Cazurile de deces ale recru
ților și rezerviștilor se comunică 
centrelor militare, de către co
mitetele executive ale consilii
lor populare comunale, orășe
nești, municipale sau ale sec
toarelor municipiului Bucu
rești.

Art. 91. — Organele miliției 
din municipii, orașe și comune 
au următoarele obligații privind 
evidența militară a recruților și 
rezerviștilor care au domiciliul, 
ori a recruților care au reședin
ța în localitățile respective.

a) să țină, in comune, evi
dența nominală a cetățenilor 
supuși obligațiilor militare ;

b) să efectueze în documen
tele de evidență militară ale re
cruților și rezerviștilor, in mu
nicipiile, orașele și comunele 
unde nu funcționează centrele 
militare, mutația de luare sau 
scoatere din evidență, să in
mineze rezerviștilor ordinele de 
chemare la concentrare sau mo
bilizare și să-i trimită la data, 
ora și locul prevăzute in ordi
nul de chemare ;

c) să întocmească anual, in 
municipii și orașe, tabele nomi
nale cu tinerii care au domici
liul sau reședința în localități
le respective și care urmează 
să fie recrutați și să Ie predea 
centrelor militare, la cererea a- 
cestora ;

d) să efectueze în buletinele 
de identitate ale cetățenilor su
puși obligațiilor militare, in lo
calitățile unde sînt centre mi
litare mențiunea, de schimbare 
a domiciliului, iar in cele ale 

recruților — și de stabilire sau 
schimbare a reședinței, numai 
după ce aceștia fac dovadă că 
au fost luați în evidență de 
către centrele militare ;

e) să ia măsuri deindată să 
identificce locul unde se află 
persoana chemată Și să-i lumi
neze ordinul de chemare, in si
tuația and acesta nu a putut 
fi înmînat din cauză că per
soana respectivă sau persoane
le cu care locuiește nu au fost 
găsite Ia domiciliu ;

f) să urmărească, in baza 
măsurilor ordonate de către 
organele de urmărire pe
nală și să conducă la locul in
dicat de către acestea, pe tine
rii neprezentați la recrutare, 
precum și pe recruții R rezer
viștii neprezentați ia încncpoo- 
re. respectiv la concentrare sau 
mobilizare.

Art. 92. — Organizați.;e socia
liste au următoarele ct'.igatri in 
legătură cu evidecța m_i.tară :

a) să țină la zi evidenta no
minală a reemțtjor șt rezerv 
tilor și să comun ce laur cen
trelor militare angațărije R ple
cările din servâcia ale acestoca. 
Evidența se va pne de rxntar- 
timentul ori persoana Sesemra- 
tă ce cond-jcătorm rrga~zat.e. 
socialiste :

b) să veriBee înainte de an
gajare în «etixJu iată recruții 
R rezerv Iștîi posedă adeverință 
de recrutare sau. dttpă caz. li
vret atnlrtar. as ■eatanen e* m 
fost luați in evidentă de uentiul 
militar sau rai— muLț-et im 
localitatea cade iși aa daMieă- 
liul sau reședim și să le țiu-at 
in vedere, dacă este czzuL să-s: 
clarifice Înainte de a fi amgațat: 
situația militară :

Secbimeo X

ALTE DISPOZIȚII WV1ND ÎNDE
PLINIREA SERVKKILUI MILITAR

i ' arra

ArL M. — Pentru astgnrarea 
desfășurăm activității centrelor 
militare, comîtete’cr executive 
ale consiliilor populare județene, 
municipale și celor de sector din 
municipiul București, tu afara 
obligațiilor prevăzute in artico
lele precedente din prezenta 
lege, le revin î- următoarele 
sarcini :

a) să asigure centrelor milita
re localuri care să permită des
fășurarea activității lor zilnice 
in condiții corespunzătoare și să 
suporte cheltuielile de reparații, 
întreținere și amenajare a aces
tora. precum și plata iluminatu
lui. încălzitului, canalizării și sa
lubrității. Pentru localurile afla
te in administrarea Ministerului 
Apărării Naționale, folosite de 
centrele militare, reparațiile se 
suportă de acest minister, iar 
celelalte cheltuieli se suportă de 
către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, 
municipale sau de sector.

Comitetele executive ale con
siliilor populare prevăzute la 
alineatul 2 nu pot dispune mu
tarea centrelor militare din lo
calurile ce le-au fost puse la 
dispoziție decit cu acordul Mi
nisterului Apărării Naționale ;

b) să asigure, din bugetul 
local. înzestrarea centrelor mili
tare care funcționează pe raza

derrt* șt

- artacoi pe»

XacaoaJe.

pz* A I

- Cfc

Modul 

rrior de mktue se Stabilește 
prin mMruețiuui cunune ale 
ministrului Anărării Naționale 
și miniaUului de Interne.

Art. NK. — Obti^tiDe prevă
zute In prezentul eap-tni pentru 
organizațiile socialiste revin In 
mod corespunzător și oricăror 
altor persoane juridice sau fizi
ce care au salariați.

Prevederile articolelor 76 si 82 
se aplică In mod corespunzător, 
potrivit reglementărilor existen
te in sectoarele respective și 
membrilor cooperativelor meș
teșugărești și ai cooperativelor 
agricole de producție.

Capitolul III

ALTE FORME DE PRE
GĂTIRE A POPULAȚIEI 

PENTRU APARARE
Secțiunea I

GĂRZILE PATRIOTICE

Art. 104. — Gărzile patriotice 
sînt unități de luptă înarmate 
ale oamenilor muncii de la 

orașe și sate, constituite În 
scopul Întăririi capacității de 
apărare a patriei.

Ele au misiunea ca, împreună 
cu forțele armate, să participe 
activ la apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului, a 
muncii sale pașnice, a suverani
tății și securității patriei, la a- 
părarea orașelor și comunelor, 
a întreprinderilor, instituțiilor 
și celorlalte organizații socia
liste.

Gărzile patriotice participă, 
prin subunități destinate și pre
gătite special, la activitatea de 
sprijinire a grănicerilor in paza 
frontierei de stat, precum și a 
miliției in asigurarea menținerii 
ordinii publice.

Gărzile patriotice sprijină pre
gătirea tineretului pentru apă
rarea patriei prin instructaje, 
cu baza materială și prin parti
ciparea Ia aplicații tactice.

Art. 105. — Gărzile patriotice 
Iși desfășoară activitatea sub 
conducerea nemijlocită a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a comandantu
lui suprem al forțelor armate și 
a organelor locale ale partidului. 
Organizarea, pregătirea gărzilor 
patriotice și folosirea lor in 
luptă se aprobă de Consiliul 
Apărării Republicii Socialiste 
România.

întreaga activitate a gărzilor 
patriotice este sprijinită de că
tre Ministerul Apărării Națio
nale. Ministerul de Interne și 
unitățile din subordinea aces
tora.

Art. 106. — Pe timp de război. 
In situația cind pe teritoriul 
unde acționează gărzi patriotice 
desfășoară acțiuni de luptă mart 
unități sau unități ale forțelor 
anale. gărzile patriotice se 
știbcrdocează comandantului 
marii unități sau unității mili
tare.

Art. 107. — Gărzile patriotice 
se cezar zează pe principiul te
ritorial și al locului de muncă, 
ia raport cu importanța obiecti
velor și cu nevoile de apărare 
a patriei.

Art. 108. — Gărzile patriotice 
sint formate din cetățeni ai Re- 
pobiieti Socialiste România, 
^UTritori. țărani și intelectuali, 
bărbați pini la virsta de 60 ani 
r fente pin* la 55 de ani, fără 
oeosebere de naționalitate. Cei 
care doresc, poc activa in gărzile 
patriooce R peste aceste limite 
de rirssă.

Art. IU. — Coadaefcard la

st pesc-s d'-sfincjcarea »n±ste
lar de prepăm-v. aaparttad etei- 
tnrtAe aferrsee.

Ta eeaecae. srsanestui St 
TiaMta se ;A<*_eazâ a wwm- 
râe de ar-~^Qe. ar teteca ti 
arie ana~a i ista care C de-
poctate a aa loc tu e saiuen- 
tai. In încăperi așezate de ed

en entv îvâs-ț— gămjoc paten
tee. ar a comei-* piiw*»t'T 
roesuteteor execuți se aăe exx-
kâer pepdare. ce ae& pras~~i- 

gărzL tr patentee. răapaad de 
securitatea st paza x-na-ne-te- 
hn_ mouibeL tefcase de lapeâ R 
a altor esatevaje da Înzestra
re» gărzi'.or patentee.

Art. UX — 9Mai wajst al 
gărzilor patentee de a Comi
tetul Central al Parddutei Co- 
—ainisr Rocaân va elabora ia 
baza d spQB ti.Ier prezente legi 
regdamentul de PIP’ zare si 
functsoQare a acestora, care <e 
va supeze aprobării Ooctsrimhri 
Apărării Re-pobiîdi Socaliste 
BoeaâzaL

Art 114. — Mi-istrf. N cwt- 
dneătarii ceiortalte organe cen
trale. președinții comitetelor 
executive al-» eomtlil-or popu
lare. eoaducâtorii ocțamat^l-ie 
economice. întreprinderilor, in
stituțiilor R ai altor trganjani 
«ncălisxe sfnt obligați u acorde 
tot sprijinul necesar bonei des
fășurări a activități; gărzL-r pa
triotice.

Secțiunea I
APĂRAREA LOCALA ANTIAE

RIANĂ

Ari. 115. — Apărarea locală 
antiaeriană se organizează în 
scopul asigurării desfășurării 
normale a activităților econo
mice. politice, sociale și de du
cere a acțiunilor de luptă pe 
timp de război și pentru protec
ția cetățenilor și a bunurilor 
materiale de orice natură împo
triva efectelor armelor de nimi
cire in masă și ale armelor 
obișnuite. în condițiile stabilite 
de legea specială.

Ari. 116. — Apărarea locală 
antiaeriană se realizează tn con
cordanță cu celelalte măsuri de 
pregătire pentru apărare a teri
toriului țării și cu cerințele ac
tivităților productive și sociale 
care se desfășoară in timp de 

război și se aplică in raport de 
importanța localităților și orga
nizațiilor socialiste.

Art 117. — Cetățenii români 
au obligația de a se pregăti pen
tru cunoașterea și aplicarea re
gulilor și măsurilor de apărare 
locală antiaeriană.

Secțiunea III

PREGĂTIREA TINERETULUI PEN
TRU APĂRAREA PATRIEI

Art 118. — Activitatea de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei se organizează po
trivit legii, cu cetățeni ai Repu
blicii Socialiste România — bă
ieți și fete șî anume i cu tine
retul școlar începind cu da sa a 
IX-a (anul I). pe toată durata 
școlarității, cu elevii școlilor de 
specializare postiiceală din anul 
I și IL precum și cu tinerii din 
unitățile economice, instituții si 
comune în virsta de Ia 16 la 20 
ani și are ca scop educația pa
triotică. instruirea militară ge
nerală și de apărare locală anti
aeriană. rxecun» și pregătirea 
de specialitate !n cadrul unor 
cercuri ‘ehr ico-aolicative.

Instruirea tinerilor se reali
zează în centre de pregătire or
ganizate pe lingă intreprinderi. 
instituții, organizații economice, 
unități de invățămint. comune 
sau pe grupe de întreprinderi, 
instituții sau organizații econo
mice și este condusă de către 
ofițeri, subofițeri și gradați din 
rezervă, selecționați din rindul 
salariaților organizațiilor socia
liste pe lingă care funcționează 
centrul de pregătire.

Art. 119. — Activitatea de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei se desfășoară sub 
conducerea Uniunii Tineretului 
Comunist, cu sprijinul organelor 
de stat, in condițiile stabilite de 
lege.

Ministerul Apărării Naționale 
asigură armamentul, muniția și 
alte materiale de instrucție ne
cesare activității de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei. precum și instruirea meto
dică a comandanților centrelor 
de pregătire

Secțiunea IV

DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE 
CETĂȚENILOR CARE PARTICIPA 

LA PREGĂTIREA MILTARA

Art. 120. — Membrii gărzilor 
patriotice ai formațiilor de a- 
părare locală antiaeriană, co
mandanții formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, precum și membri 
ai altor formațiuni de pregătire 
militari au următoarele drep
turi :

a) primesc asistență medicală, 
medicamente, spitalizare și pen-

TITLUL

Pregătirea teritoriului pentru 
apărare

Art. 122. — ?“ezi ' terito-
r=-ai peztrs apărare are la 
bază concertia fEzdames-^lă a 
ssteaafcx de apărare a Repu- 
buc: fiarta;dăe Ror-(inia ela
borată de Cacvl ul Apărării și 
rarr; w anMrmhtnî de măsuri 
aecsaare a se lua d.- timp de 
pace, pe Lnaa pregăti--., de mo 
btLzare. ia scop_ satisfacerii 
nevodar operative ale forțelor 
araaa-x st assgxartru protejării 
pe de rârory a populat-.»;,
a p-c-njor taatetale st a bu- 
=Er-_«r riLturaJe. !n porții a ar- 
ctecr de afirirs in masă p a 
ar=e-jor tov;

Art. IA — Maarta pentru 
pregat-rra serisortul&î In aropul 
saEsiarero; neroâor operative 
ale forteor armate «e stabilesc 
de Mxacsteul Apără.-.. Natio- 
taie p Wtr_«teru. de Interoe. 
fiecare ia oooesi-X aâu de >c- 
trritate. de regulă o dată cu 
esatararen planurilor de per- 
speemvâ de dezvoltare a erocr»- 

eaț>c<ita> r se supun cen
tralizat. de Miristeru. Apărării 
Napoeale. aprobăm Cornii iu! ui 
Apărlmi Republicii Socialiste 
Rccâma.

Aceste tuăsuri se realizează 
de mmatere p cete-xî’e organe 
centrale p locale ale adaninia- 
ttape-, de stat. prin planurile 
de stat curente p de oerspec- 
trrt. precum R prin planul de 
moc^zare a ecoootntei națio
nale pentru primul an de
războc.

Art IM. — Măsarfle pestru 
pregătirea teri tot mluL In sco
pul procecțiet cetățenilor p a 
boEcrdor maiertale de orice
natură împotriva efectelor ar- 
oeâor de nanimre tn masă p 
a> armejor otesau.te. se sta
blest p *e realizează potrivit 
preș ederL-or ca privire la apă
rarea locală antiaeriană.

Art. 125. — Ia scopul indepli- 
t_r_; mâstimor ce le revin pri
vind pregătirea teritoriului pen- 
tru apărare. ataHerele. cele
lalte t-ga-e centrale ale admi
nistrație: de stat, organele cen- 

s. crinr-
•• t-ia- -< -----

tetele executive ale consiliilor

TITLUL V

Pregătirea economiei naționale 
pentru apărare

Art. 127. — Pregătirea econo
mie: național» pentru apărare 
cuprinde ansamblul de măsuri 
necesare a se lua din timp de 
pace. In cadrul pregătirii de 
mobilizare, in vederea valorifi
cări; întregului potențial econo
mic al țării și subordonării a- 
cescuia In caz de nevoie, efor
tului de apărare.

Art. 128. — Comitetul de Stat 
al Planificării, tn condițiile pre
văzute la art. 11 alineatul 1 
din prezenta lege, elaborează 
propuneri pentru proiectul pla
nului de mobilizare a economi
ei naționale pentru primul an 
de război.

Art. 129. — Proiectul planului 
de mobilizare a economiei na
ționale. cuprinde, pe ministere, 
organe centrale ale administra
ției de stat, comitete executive 
ale consiliilor populare județe
ne și al municipiului București, 

sie, în aceleași condiții ca și sa- 
lariații, pentru accidentele sau 
bolile ce au provocat invalidi
tate survenite pe timpul partici
pării acestora la ședințele de 
pregătire militară. In condiții si
milare, beneficiază de aceste 
drepturi și tinerii care participă 
la pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei ;

b) li se consideră ca activi
tate in îndeplinirea serviciului 
militar, perioada cit aceștia se 
află in executarea misiunilor de 
luptă ordonate, in timp de 
război, mobilizare sau stare de 
necesitate, in aceste situații 
fiind supuși legislației și juris
dicției militare :

c) ofițerii, maiștrii militari, 
subofițerii, gradații și soldații în 
rezervă care activează în gărzile 
patriotice sau îndeplinesc func
ția de comandanți ai formațiu
nilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, au 
prioritate la înaintarea în gra
dul următor, iar cei cu merite 
deosebite pot fi înaintați la 
gradul următor fără executarea 
concentrărilor prevăzute în sta
tutele corpului ofițerilor, corpu
lui maiștrilor militari și corpu
lui subofițerilor sau in instruc
țiunile ministrului Apărării Na
ționale.

Art 121. — Membrii gărzilor 
patriotice și ai formațiunilor de 
apărare locală antiaeriană, co
mandanții și tinerii — băieți și 
fete — din formațiunile de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, membri ai altor 
formațiuni de pregătire militară 
precum și ceilalți cetățeni sînt 
obligați :
' a) să participe cu regularitate 
la convocările, ședințele și che
mările în scopul pregătirii mili
tare sau Îndeplinirii misiunilor 
ordonate ;

b) să-și însușească cunoștin
țele și deprinderile necesare 
minuirii armamentului și tehni
cii de luptă și să-și perfecțio
neze continuu pregătirea mili
tară ;

c) să îndeplinească întocmai 
ordinele primite și să păstreze 
secretul de stat ;

d) să păstreze și să întrețină 
în perfectă stare bunurile pri
mite în scopul pregătirii ;

e) să-și însușească cunoștin
țele de apărare locală antiaeria
nă și să aducă la îndeplinire 
orice alte măsuri pe această 
linie ;

f) să-și procure contra cost 
masca contra gazelor și trusa 
sanitară antichimică ;

g) să participe la amenajarea 
de adăposturi pentru apărarea 
locală antiaeriană :

h) să participe la acțiunile 
de limitare și lichidare a ur
mărilor atacurilor din aer, la 
localizarea și înlăturarea urmă
rilor provocate de calamități 
naturale și catastrofe.

IV

pop-ilare județene șl >1 muni
cipiului București, au urmă
toarele obligații t

a) să solicite avizul Ministe
rului Apărării Naționale privind 
amplasamentele noi ale obiec
tivelor economice ce urmează a 
fi induse in planurile de stat 
curente și de perspectivă ;

b) să propună a se include in 
planurile de stat curente și de 
perspectivă, construirea din 
timp de pace a spațiilor de 
adâpostire pentru apărarea lo
cală antiaeriană și de depozita
re pentru bunurile materiale 
necesare asigurării nevoilor 
forțelor armate și populației pe 
timp de război , locul de am
plasare a acestora se va stabili 
cu acordul Ministerului Apără
rii Naționale ;

c) să studieze și să realizeze 
măsurile de apărare locală 
antiaeriană privind i amenaja
rea de spații de adâpostire in 
mine, canale, tunele și folosi
rea judicioasă a reliefului tere
nului pentru protecția cetățeni
lor ; executarea de mijloace 
individuale de protecție și -a 
mijloacelor și dispozitivelor 
pentru camuflarea luminilor ; 
executarea degazării, dezactivă- 
-11 s: dezinfectării mijloacelor 
de transport și tehnicii ; trata
rea sanitară a personalului ;

d) să țină seama în activita
tea de dezvoltare și modernizare 
a căilor de comunicații, a mij
loacelor de transport și teleco
municații civile, ca acestea să 
poată fi folosite și pentru satis
facerea nevoilor de apărare în 
care scop lucrările respective 
vor fi avizate în prealabil de 
Ministerul Apărării Naționale.

Art. 126. — Pe timp de război, 
ministerele, celelalte organe 
centrale ale administrației de 
stat, organele centrale coopera
tiste și ale celorlalte organizații 
obștești, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București 
iau măsuri pentru refacerea 
operativă parțială sau totală a 
obiectivelor care au suferit dis
trugeri, in scopul asigurării 
funcționării lor continue.

sarcinile ce le revin pentru asi
gurarea necesităților forțelor 
armate, a economiei naționale 
și a populației pentru un an de 
război, precum și resursele ce 
se au In vedere pentru realiza
rea acestor sarcini.

Art. 130. — Proiectul planului 
de mobilizare a economiei na
ționale și al bugetului de stat 
se întocmește pentru primul an 
al planului de perspectiva de 
dezvoltare a economiei naționa
le ca an de bază, iar anual se 
actualizează în măsura în care 
survin modificări în necesitățile 
forțelor armate sau în resurse
le și nevoile economiei națio
nale, care influențează gradul 
de asigurare a cererilor.

Art. 131. — Proiectul planului 
de mobilizare a economiei na
ționale și al bugetului de stat 
elaborat de Consiliul de Miniș
tri se supune aprobării Consi

liului Apărării Republicii So
cialiste România. După aproba
re, planul de mobilizare a eco
nomiei naționale va fi difuzat 
de către Comitetul de Stat al 
Planificării titular ilor de plan în 
părțile ce-îi privesc, pentru a 
fi desfășurat pe unități, in ve
derea luării măsurilor corespun
zătoare.

Art. 132. — Punerea în apli
care a planului de mobilizare a 
economiei naționale se aprobă 
de Marea Adunare Națională 
sau, după căz, de Consiliul de 
Stat, la propunerea Consiliului 
Apărării.

Art. 133. — Ministerele, cele
lalte organe centrale ale admi
nistrației de stat și cooperatiste, 
comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al 
municipiului București, care, 
potrivit planului de mobilizare 
a economiei naționale, au sar
cini pentru forțele armate în 
legătură cu producția și re
parațiile de armament, muni
ții, tehnică de luptă și 
alte produse militare, asigu
rarea transporturilor militare, a 
legăturilor de telecomunicații, 
spitalizarea și tratamentul mili
tarilor în spitale de zonă inte
rioară, vor stabili capacitățile 
de mobilizare necesare pentru 
realizarea sarcinilor și vor lua 
măsuri din timp de pace, prin 
planurile de stat curente și de 
perspectivă, pentru asigurarea 
și menținerea acestora în stare 
de funcționare.

Constituie capacități de mo
bilizare :

a) In industrie :
— documentația, utilajele, in

stalațiile și suprafețele de pro
ducție, pregătite pentru a rea
liza fabricația și reparația de 
armament, muniții, tehnică de 
luptă și alte produse militare;

b) In transporturi și teleco
municații i

— documentația, mijloacele^! 
instalațiile destinate a satisface 
în exclusivitate nevoile de trans
porturi și telecomunicații soli
citate de forțele armate ;

c) Pentru ocrotirea sănătății i
— documentația, utilajele, in

stalațiile, aparatura și instru
mentarul, mijloacele sanitare 
și suprafețele din unitățile 
medico-sanitare, cercetare și 
producție, care participă la asi
gurarea asistenței medico-sani
tare a răniților și bolnavilor 
proveniți din rindul forțelor ar
mate și a victimelor din rindul 
populației.

Art. 134. — Ministerele, cele
lalte organe centrale ale ad
ministrației de stat și comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București care, potrivit 
planului de mobilizare a econo
miei naționale, au sarcini pen
tru forțele armate și de asigu
rare medicală a victimelor din 
rindul populației, vor lua mă
suri de creare și păstrare a re
zervelor de mobilizare prin 
prevederi în planurile de stat 
curente și de perspectivă, ast
fel :

a) In industrie :
— acumularea principalelor 

sortimente de materii prime, 
materiale, semifabricate și sub- 
ansamble, echipament tehnolo
gic complet, unele mașini și 
utilaje specializate, instalații 
complexe, aparatură de măsură 
si control și alte produse, care 
să asigure desfășurarea proce
sului de fabricație în timp de 
război Ia produsele militare ;

b) In transporturi și telecomu
nicații ;

— acumularea de materiale, a- 
paratură, subansamble, piese de 
schimb și utilaje specifice ra
murii, care să asigure sarcinile 
ce le revin prin planul de mo
bilizare al economiei naționale ;

c) Pentru ocrotirea sănătății i 
. — acumularea de aparatură, 
instrumentar medical, materiale 
sanitare consumabile, materii 
prime pentru medicamente și 
alte produse pentru completa
rea dotării unităților medico- 
sanitare care au sarcini de mo
bilizare și dotarea formațiilpr 
spitalicești care se pun in 
funcție la mobilizare ca spitale 
de zonă interioară, cum'*'și 
pentru producerea medicamen
telor și materialelor sanitare ne
cesare la război.

Art. 135. — Nomenclatura ma
terialelor, a grupelor de mate
riale și produse, nomenclatura 
grupelor de medicamente si 
produse tehnlco-medicale, pre
cum și nivelurile rezervelor de 
mobilizare se aprobă o dată cu 
planurile de stat curente și de 
perspectivă, la propunerea mi
nisterelor, cu avizul Comitetu- 
tului de Staț al Planificării.

Art. 136. — Condițiile referi
toare la crearea și păstrarea ca
pacităților și rezervelor de mo
bilizare se vor reglementa prin 
hotărîre a Consiliului de Mi
niștri.

Art. 137. — în timp de război, 
materiile prime, materialele și 
produsele industriale, constituite, 
potrivit legii, în rezerve de stat, 
pot fi folosite pentru satisface
rea nevoilor de apărare cu a- 
probarea Consiliului Apărării, 
la propunerea Consiliului de 
Miniștri.

Art. 138. — In vederea asigu
rării capacității de luptă a tru
pelor, ținîndu-se seama de ne
cesitatea completării pierderilor 
și a consumurilor pe timp de 
război, Ministerul Apărării Na
ționale și Ministerul de Interne, 
vor acumula din timp de pace, 
în cadrul rezervelor proprii, ar
mament, muniții, tehnică de 
luptă și materiale.

Nomenclatorul și nivelurile a- 
cestor rezerve se vor propune 
de către Ministerul Apărării 
Naționale și Ministerul de In
terne, fiecare în părțile ce le 
privesc și se vor aproba de 
Consiliul Apărării Republicii 
Socialiste România, iar acumu
lările respective se vor realiza 
prin planurile de stat curente 
și de perspectivă.

Art. 139. — Materialele peri
sabile ce se vor acumula în 
condițiile art. 138 și care de
pășesc posibilitățile de împros
pătare în cadrul Ministerului A- 
părării Naționale și Ministeru
lui de Interne, se vor constitui 
ca rezervă în custodie la unită
țile economice, în vederea îm
prospătării lor din producția 
curentă. Cantitățile de produse 
din această categorie vor fi 
stabilite de beneficiari îm
preună cu Comitetul de Stat al 
Planificării și ministerele inte
resate, in funcție de posibilită
țile de împrospătare.

(Continuare în pag. a V-a)
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Lucrările sesiunii
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(Urmare din pag. IV-a)

Art. 140. — In interesul apă
rării Republicii Socialiste Româ
nia, a ordinii publice și a secu
rității statului pot fi rechizițio
nate bunuri aparținînd organiza
țiilor socialiste de stat, organi
zațiilor cooperatiste ori altor or
ganizații obștești, celorlalte per
soane juridice, precum și per
soanelor fizice, în conformitate 
cu dispozițiile legale privind re- 
chizițiile.

Art. 141. — Pentru asigurarea 
continuității activităților pe 
timp de război sau in alte 
situații excepționale, ministerele 
și celelalte organe centrale, toate 
organizațiile socialiste sînt 
obligate să stabilească din timp 
măsuri pentru pregătirea perso
nalului care să înlocuiască pe 
cei chemați in forțele armate. 
Pe timp de război, contractul 
de muncă se poate desface la 
cererea salariaților organizații- 

1, lor socialiste, numai cu aproba- 
'r rea celui ce angajează.

’ Art. 142. — Ministerele, cele- 
' lalte organe centrale ale admi

nistrației de stat, organele cen
trale cooperatiste și ale organi
zațiilor obștești, precum și co
mitetele executive ale consilii
lor populare județene și al mu
nicipiului București, vor satis
face cu prioritate, potrivit pla
nului de stat, atît nevoile for
țelor armate, cit și cererile 
furnizorilor de produse destinate 
sectorului de apărare.

Art. 143. — îndrumarea și con
trolul privind pregătirea econo
miei naționale pentru apărare 
se exercită de către :

a) Ministerul Apărării Na
ționale, cu privire la măsurile 
de pregătire de mobilizare 
luate de către ministere, cele
lalte organe centrale ale admi
nistrației de stat, comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului

TITLUL

București, precum șt de unită
țile subordonate acestora, pen
tru realizarea sarcmfioc ie plan 
privind asigurarea cereruor for
țelor armate. întocmirea lucrări
lor de mobilizare la load de 
muncă, pregătirea teritoriului 
pentru nevoile operative ale for
țelor armate și apărarea locală 
antiaeriană ;

b) Comitetul de Stat al Plani
ficării, cu privire la iadeplmi- 
rea de către ministere, celelalte 
orcane centrale ale ■dnunaatr*- 
ției de stat, comitetele executi
ve ale consiliilor populare ța- 
dețene și al muruaptului Bucu
rești, precum și de ur tăt '.e 
subordonate acestora, a sarcini
lor ce le revin pe linia pregăti
rii economiei naționale pentru 
mobilizare ;

c) Ministerul Finanțelor, pen
tru activitatea evo-ocuco- 
financiarâ a ministerelor, ce
lorlalte organe centrale ale ad- 
ministrației de stat, comitete. ~r 
executive ale consiliilor popw^ 
lare județene și al municipiului 
București, precum și a unități
lor subordonate acestora, pe li
nia pregătirii de mobilizare ;

d) Ministerul Sănătății, cu pri
vire la îndeplinirea in d-m»- 
niul său de activitate a arini
lor și măsurilor privind pregă
tirea de mobilizare mertco- 
sanitară :

e) Celelalte ministere si orga
ne centrale ale adm.nistrat.ei 
de stat sau cooperatiste, eocți'e- 
tele executive ale cottsuii.ee 
populare județene și al Munici
piului București, cu privire la 
îndeplinirea de către unitățile 
subordonate a sarcinilor ne li
nia pregătirii de motr.rizar»

Art 144. — Ministerul Apără
rii Naționale și Comitetul de 
Stat al Planificării prem-'ă 
Consiliului Apărării BepatKrii 
Socialiste România rapoarte pri
vind stadiul pregătirii ecrom- 
ei naționale pentru apărare.

terie s d-țâ eantaiea per acu- 
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pe te ^esjarea xear-
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sert 'al ix acest acop.
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Sancțiuni

VI

Asigurarea finanțării nevoilor 
de apărare

Art. 145. — Cheltuielile nece
sare organizării, înzestrării, în
treținerii și instruirii efective
lor, precum și finanțării inves
tițiilor forțelor armate, se su
portă din bugetul de stat, dacă 
prin lege nu se dispune altfel.

Art. 146 — Mijloacele mate
riale sl financiare necesare găr
zilor patriotice, activității de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei și realizării 
măsurilor de apărare locală an
tiaeriană, se asigură în condi
țiile prevăzute de reglementă
rile în vigoare.

Art. 147. — Fondurile necesa
re realizării măsurilor pentru 
pregătirea operativă a teritoriu
lui, creării capacităților și re
zervelor de mobilizare ce ur
mează a se folosi in timp de 

‘ război, se suportă din bugetul 
•de stat.

Art. 148. — Fondurile necesa
re asigurării transportului, de
pozitării, conservării, efectuării 
probelor de calitate și manipu

lării rezervelor de mobilizare, 
precum și cele legate ce admi
nistrarea și paza depozitelor in 
care acestea sînt constituite, se 
suportă din bugetul de stat.

In cazul in care materialele 
constituite in rezervele de mo
bilizare sint păstrate ia depot - 
te comute cu cele destinat* 
producției curente a ocgarinatu- 
lor economice și intreprinderi- 
lor. cheltuielile necesare depo
zitării, conservării. administră
rii și pazei spatiilor de depozi
tare. se suportă din cbetluieâ.le 
de producție sau circulație ale 
organizațiilor economice și în
treprinderilor.

Art. 149 — Normele metodo
logice privind finanțarea con
stituirilor și împrospătărilor a 
cheltuielilor legate de depozita
rea. administrarea si ux-sers a- 
rea materialelor rezervă de mo
bilizare. precum 5; evidenta 
contabilă și de gestiune, se vor 
stabili de către Ministerul Fi
nanțelor cu avizul Comitetului 
de Stat al Planificăm.

TITLUL VII

Militarizarea unităților socialiste 
în timp de război
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h ' coeteeeere, la «"ndtond 

pwvi de pe y-dtnee de a, toc«- 
•dBM Ccwf—fa» ytitescu. recre- 
eeni Coneiln fai de Stat, a pre
sase® expvzm la proiectele de 

prstra aprobarea decretelor 
as p--te-e de Jtge ernue de Con-

tditd de Stat, pină la deschide
rea actualei sesiuni a Marii Adu- 
o-fn Naționale. Tovarășul Traian 
Iynascj. președintele Comisiei 
ruridice, a expus raportul acestei 
comiri» fi al celorlalte comisii 
peer-, cne-ite ale M.A.N. la pro
testele de Iezi supuse spre apro
bare.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, pnn cot secret cu 
h-^.r’-.c.e, decretele cu putere de 
leze emise de Consiliul de Stat.

La ultimul punct de pe ordi
nea de zi. tovarășul Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, a arătat că Biroul 
M-A.N. propune eliberarea tova
rășului deputat Constantin Dăs- 
cdlescu din funcția de secretar 
al MA.N., intrucit a fost ales 
membru al Consiliului de Stat, 
fi alegerea în această funcție a 
tovarășului deputat Vasile Po
top. De asemenea, Biroul M.A.N. 
a propus următoarele modificări 
in componența unor comisii per

manente : la comisia economicb- 
financiară, în cele două locuri va
cante alegerea tovarășilor depu- 
tați Mircea Simovici și Ioniță 
Bagiu ; la Comisia pentru indus
trie, construcții și transporturi, 
eliberarea tovarășului deputat 
Ilie Cișu, numit ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei 
Chimice, șt alegerea tovarășului 
deputat Ștefan Tripșa ; la Comi
sia pentru agricultură ți silvicul
tură, în locul vacant alegerea to
varășului deputat Mastan Ruvin, 
eliberarea tovarășului Nicolae 
Ciosan, ales membru al Consiliu
lui de Stai, și alegerea tovarășu
lui deputat Costică Haras.

Marea Adunare Națională a 
aprobat propunerile făcute.

Lucrările ședinței de joi au 
fost apoi închise.

Tovarășul Ștefan Vottec a a- 
nunțat că, vineri, urmează să 
aibă loc ședința jubiliară consa
crată celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii.

EXPUNEREA
la proiectele de legi pentru 

aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de Stat

— prezentată de deputatul CONSTANTIN STĂTESCU, 
secretarul Consiliului de Stat —

Dct *—«â—r.T-cHuîni 
ie Scir. tl șresm spre apro
bare decrete • raprlannd nor- 
•sse e» t -tere de .ege. emise 
rftsâ la nesernee-ei actualei se- 
*axt a Mar- AduxAn Nagio-

htma.e

Art. 150. — Unitățile socialis
te de orice fel pot fi militari
zate în timp de război, oricind 
interesele apărării naționale a 
Republicii Socialiste România 
impun aceasta, in scopul desfă
șurării în bune condiții a între
gii lor activități pentru realiza
rea tuturor sarcinilor de plan.

Art. 151. — Prin militarizarea 
unităților socialiste se înțelege 
punerea sub regim de control, 
disciplină și jurisdicție milita
ră a întregului personal al a- 
cestora, care va ti socotit mo
bilizat sau chemat pentru pres
tări de servicii, corespunzător 
situației militare ce o are, ast
fel :

a) cei care sînt supuși obliga
țiilor militare, sînt considerați 
mobilizați ;

b) cei care nu sînt supuși o- 
bligațiiior militare sînt conside
rați chemați pentru prestări de 
servicii, potrivit legii speciale.

Cei prevăzuți la literele a și 
b, de mai sus, sînt considerați 
militari mobilizați în timp de 
război, cu gradele din evidența 
militară, numai în ceea ce pri
vește aplicarea dispozițiilor d« 
la prezentul titlu.

în aceleași categorii intră și 
personalul mobilizat pentru lu
cru, ori cel chemat pentru 
prestări de servicii conform le
gii rechizițiilor, la unitățile so
cialiste nemilitarizate.

Art 152 — Militarizarea uni
tăților socialiste se va face prin 
decret al Consiliului de Stat, la 
propunerea Ministerului Apără
rii Naționale, aprobată de Con
siliul Apărării Republicii Socia
liste România.

Măsura prevăzută în alinea
tul precedent poate fi propusă 
(' Ministerul Apărării Naționa
le. din inițiativă pronrie. sau la 
propunerea ministerelor ori a 
altor organe centrale intere
sate.

Art. 153. — Pe timpul milita
rizării lor. unitățile <ncialiste se 
află sub controlul Ministerului 
Apărării Naționale, exercitat

direct sau prin unitățile milita
re anume destinate.

Art. 154. — Prin control se în
țelege supravegherea întregii 
activități a unităților socialiste 
militarizate, precum și a modu
lui de asigurare a ordinii și 
disciplinei în scopul de a se 
crea toate condițiile necesare 
pentru realizarea întocmai și la 
timp a sarcinilor de plan ce le 
revin.

Art. 15b. — La unitățile socia
liste militarizate se pot numi 
la nevoie, comandanți militari 
de către Ministerul Apărării 
Naționale, cu aprobarea Consi
liului Apărării Republicii So
cialiste România.

Art. 156. — Personalul unită
ților socialiste militarizate nu 
poate părăsi serviciul și nici nu 
i se poate desface contractul 
de muncă din inițiativa celui ce 
angajează, decît cu aprobarea 
organului militar care exercită 
controlul asupra activității uni
tăților respective, pe baza pro
punerilor comandantului mili
tar, acolo unde există, de acord 
cu organele de conducere res
pective.

Angajarea de personal nou se 
face cu avizul comandantului 
militar, iar acolo unde acesta 
nu există, cu acordul organului 
militar de control.

în caruri bine motivate, co
mandantul militar sau organul 
militar de control poate cere pe 
cale ierarhică. Ministerului A- 
părării Naționale, în interesul 
bunului mers al unității econo
mice socialiste militarizate, 
schimbări de personal. Hotărî- 
rea s. va lua cu avizul pre
alabil al organului de conduce
re colectivă din unitatea res
pectivă și al ministerului sau 
organului central de resort.

Art. 157. — Pentru infracțiu
nile săvîrșite de personalul u- 
nităților socialiste militarizate 
în exercițiul atribuțiilor de 
serviciu sau în legătură cu ser
viciul. competența de iudecată 
revine tribunalelor militare, cu 
respectarea dispozițiilor din Co
dul de procedură penală privi
toare la competenta după ma

Dispoziții finale
An ia — o-t-eti sr. «St 

1957 pentru re< e-ti-ea tede- 
plinini ser-.iriuLx: as-:—a- co
dificat prin Decrete.* 68 IM* si 
nr. 6937963 icsob-ixat ăa Buleti
nul Oficial al Mari: Afcaâri Na 
ționale nr. 17 ser M r-en-r.e 
1964. modificat prin Dexre'-e 
nr. 726 1965 și nr. TU 1SW : De
cretul nr. 7® 1968 pcivtad eoa- 
stituirea. organizarea k fime- 
ționarea gărzilor patriot te ; 
Hotârirea Constituia: de Mi
niștri m 361 dir. 16 mane 1954 
pentru reglementarea țperaua-

aăiatii sl a altor organe cen
trale Prtr. Derrepjl nr. 445/1972 
a f-ș’. tefirtțat Consiliul pentru 
oocrdccarea și îndrumarea acti- 
vrtătei de aorovirionare și pre
state de servicii către oooulație, 
t-gan colectiv, subordonat Con- 
s: i de Mi-.iștrl. avînd sarci- 
-a de a coo-d-ra si îndruma, 
te mtd unitar, activitatea orga- 

si organizaților care, po- 
tr :: Ieștii, infăotuiesc politica 
parudnhii și statului In dome- 
-;-l orodurțiel sî desfacerii bu
turile- de consum, precum șl 
al prestărilor de servicii.

De o deosebită însemnătate 
slrt reglementările adoptate, în 
această perioadă, în domeniul

ocrotirii și asigurărilor sociale, 
în vederea aducerii la înde- 

pilrare a hotăririlor stabilite de 
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român, de ridi
care a nivelului pensiilor, prin 
Decretele nr. 315 și 316/1972 au 
fost majorate, cu începere de la 
1 noiembrie a.c., pensiile de a- 
sieurâri sociale de stat, pensiile 
I O.V.R șj ajutoarele sociale, 
precum și pensiile militare de 
stat, asigurlndu-se creșterea cu 
precădere a pensiilor mici. Tot
odată. prin Decretele nr. 386 și 
367/1972 au fost aduse modifi
cări corespunzătoare actualei le- 
gisiații de pensii, astfel ca drep
turile persoanelor ce vor obți
ne pensie în perioada de după 
majorare să fie corelate cu ni
velul pensiilor majorate.

Pe linia preocupărilor con
stante de sporire a sprijinului 
pe care îl acordă statul fami
liilor cu mulți copii, au fost e- 
mise Decretele nr. 410 și 411 
h ate in vigoare la data de 1 
noiembrie 1972. Prin Decretul 

4'1 1972 s-au acordat ajutoa
re rănești lunare mamelor care 
*■: 8 sau mai mulți copii, în 
v.-stă de pină la 18 ani ; aceste 
a'itoare se acordă atît în me
dii’. urban, cit și In "ei rural, 
indiferent dacă mamele sînt 
sau nu salariate, cooperatoa
re. pensionare sau dacă rea
lizează venituri din alte sur
se. De asemenea, ca urmare 
a apariției Decretului nr. 410/ 
1972, familiile salariaților și a- 
similaților acestora, care au în 
întreținere 6 sau mai mulți co
pii. primesc un sprijin material 
suplimentar, prin majorarea a- 
locației de stat pentru copii.

în domeniul învățămfntului, 
amintim Decretul nr. 38/1972, 
prin care a fost înființat Insti
tutul de marină din municipiul 
Constanța, precum și Decretul 
nr. 80/1972, care a adus unele 
modificări legii tnvățămîntului, 
pe linia unei legări mai strîn- 
se a invățămîntului superior de

producție și de cercetare.
O altă grupă de decrete pri

vește activitatea economico-fi- 
nanciară, de comerț exterior și 
în domeniul transporturilor.

în conformitate cu principiile 
politicii externe ale țării noas
tre de dezvoltare a legăturilor 
economice cu toate țările lumii, 
indiferent de orînduirea lor so- 
cial-politică, Legea nr. 1/1971, cu 
privire la activitatea de comerț 
exterior, de cooperare economi
că și tehnico-științifică a Repu
blicii Socialiste România a pre
văzut posibilitatea constituirii 
de către organizațiile economice 
române a unor societăți mixte, 
în sectoarele industriei, agricul
turii, construcțiilor, turismului 
etc. în concordanță cu prevede
rile legii menționate, prin De
cretele nr. 424 și 425/1972 a fost 
reglementat modul d° consti
tuire, organizare si funcționare 
a societăților mixte în Republi
ca Socialistă România, precum 
și modul de stabilire a impozite
lor pe beneficiile realizate de 
aceste societăți.

Menționăm, de asemenea, De
cretul nr. 443/1972 prin care s-a 
realizat o reglementare unitară 
a activității de. navigație civilă, 
în acord cu legislația în vigoare 
și cu prevederile convențiilor 
internaționale în materie.

în aceeași categorie, amintim 
Decretul nr. 471/1971, cu privi
re la asigurările de stat, decre
tele de modificare a dispoziții
lor legale privind t contractele 
economice, amortizarea fondu
rilor fixe, stabilirea taxelor 
consulare etc.

Pentru a contribui la întă
rirea legalității în toate dome
niile de activitate, a asigura o 
largă cunoaștere a legislației de 
interes general de către toți ce
tățenii, precum șl în vederea 
creșterii simțului de răspundere 
a conducerilor organizațiilor so
cialiste pentru modul în care 
sînt respectate dispozițiile legii, 
Consiliul de Stat a emis Decre

tul nr. 468/1971 privind unei* 
măsuri de Îmbunătățire a acti
vității de aplicare și popu
larizare a legislației.

Reglementări noi au fost a- 
duse și în alte domenii de acti
vitate! Astfel, au fost adop
tate : Decretul nr. 472/1971, 
privind Fondul Arhivistic Națio
nal al Republicii Socialiste 
România, care a creat un cad-u 
juridic adecvat pentru protecția 
documentelor arhivistic* de in
teres general ; Decretul nr. 303/ 
1972, privind organizarea și 
executarea pazei bunurilor în 
vederea apărării, Întăririi și dez
voltării avuției naționale ; De
cretul nr 32/1972 pentru înlo
cuirea Anexei la Decretul pri
vind circulația pe drumurile 
publice etc.

Potrivit practicii existente, 
Consiliul de Stat a trimis, spre 
examinare, Comisiei juridice a 
Marii Adunări Naționale, la 
cererea Ministerului Muncii și 
în conformitate cu art. 19 din 
Constituția Organizației Inter 
naționale a Muncii, convențiile 
și recomandările adoptate de 
Conferința Internațională a 
Muncii in sesiunile a 55-a din 
octombrie 1970 sl a 56-a din i" 
nie 1971.

Decretele pe care le orezentăm 
pentru aprobare au fost exami
nate și avizate favorabil, în sta
diu de proiecte, de comisiile per
manente ale Marii Adunări Na
ționale, precum șl de Consiliul 
Legislativ, ale căror observații 
au fost avute în vedere de că 
tre Consiliul de Stat, cu prile
jul adoptării decretelor.

Tintnd seama de temeiurile 
care au determinat emiterea de
cretelor înfățișate, precum și de 
eficiența aplicării acestora in 
perioada de cînd au fost emise 
pină în prezent, vă rugăm ca, 
în conformitate cu art. 64 pct. 
2 din Constituție, să hotăriți a- 
doptarea legilor prin care se a- 
probă normele cu putere de 
lege cuprinse în aceste decrete.

VINERI, a DECEMBRH 1TT1

EXPLOZIA : r^-eazâ U Patria 
(orele 9: U; 13: 13: 11) Gloria (o- 
rele 9; 11.13: 13.39: 13. 11.13; MJ»>, 
Luceafărul (orele 9: 1L13; HA»; 
16: 18.30; 21J.

CAPCANA PENTRU GENERAL » 
rulează la Floreasca (orele 15.M: 
18; 20.15).

FILIERA : ruieazâ la București 
(orele 8.30; 11: 13.»; 16; 1XM; 21>. 
Favorit (orele 9.3S: U: 15.3»; 18:
20,30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA - rulează la Gloria (orele 
9; 12.30; 16). Excelsior (orele 9; 
12.30: 16; 19.30), Aurora (orele 9. 
12.15; 16: 19.30). Tom:» (orele 9; 
12.30; 16; 19.30).

SFIRȘITUL LIUBA VINILOR • 
rulează la CentraJ (orele 10: 1X3»; 
15.38; 18; 20.30).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Festival (orele 9: 11,13; 
13,30; 16; 18,30 : 20.65).

JOE HILL : rulează la Scala lo
vele 8.30; 11: 13.30; 16; 18.30; 21),
Capitol (orele 9: 11,13: 13.30; 16;
18.15; 20.45).

URSUL YOGH1 : ruleaz.» la Doi
na (orele 9,30: 12: 14 30; 17).

PĂDUREA SPtNZURATILOR t 
rulează la Doina (ora 19.30).

CHTl-E TI t rii.eazâ la Lcxrina 
(orele 13J9: 16: 11.15. MJ91-

TELEGRAME ; DL GOE : raleo- 
tâ la Luxttaa (orele 9; II.IS1.

BARIERA rulearâ La Grivtta 
(cre-e 9: 1L13. UJS: 19; 1X13:
39.391, Miorița (orele 19; UA9: 13: 
IȚA»; 39).

CU MIINOJt CURATE : rulează 
Ia Ferentari (orele 13.39: 19. 3X13). 
F.acăra (erele 1X39: 18: 19 131

SAGEATA CĂPITANULUI IOX : 
rulează la Daca (orele 9: 11.13; 
1X39: 19: 1X13: 39.391 Munca lo
re; e 18; 19: 2»)

PUTEREA SI ADEVĂRUL : ca
leazi la Lira (orele 13.39: 19.391.

MIHAI VITEAZUL rulează la 
Ciulești (orele 13.19: 19).

AȘTEPTAREA : rulează la
Unirea (orele 19: 19: 391.

TUDOR : rulează la Pacea (orele 
16: 19).

SERATA : rulează la Crlnțasl 
(orele 16: 19: 29).

FELIX SI OTILIA : rulează la 
Popular (orele 13.30 19).

DACIT rulează la Arta (orele 
13.30; 19: 20.1S).

FACEREA LDMtl : rulează la 
Progresul (orele 16: 19: 201.

SFlNTA TEREZA $1 DIAVOLII I 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17,30; 19.30).

MARY POPPINS I rulează Ia 
Timpuri Nai (orele 9—19.30 in Con
or. uare).

CAZUL MATTEI : rulează la 
Cctrccer.: (orele 1X30; 19; 20.15).

MAREA EVADARE ruiează la 
Feroviar (orele 9: 1X30; 16; 19.30). 
Melodia (orele 9; 1139: 19; 19.30), 
Modem (orele 9. 1X39; 16; 19.30).

FRUMOS ONEST. EMIGRAT IN 
AUSTRALIA : ru'.eaz» la Volga 
(orele 9: 11.13; 1X39: 1X43: 1X15: 
M3n.

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Viitorul (orele 15.39; 19; 
39 13)

FETE IN SOARE : rulează la 
Buzesd (orala 1139; 19: 99.15).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA rulează la 
Coemo» (orele :5.39: 19; 10.15).

ruGA E SANATOASA ; ruleaz» 
la Vitan (orele 1X39: 19; 20.15).

MAREA HOTNAREALA : rulează 
la Rahova (orele 15 30; 19: 20.13).

MICUL OM MARE rulează la 
Damura (orele 9; 11.30; 16.30:
17.13: 20).

SECERA VTNTUL SĂLBATIC : 
rulează ta Bucegl (orele 15.30; 18: 
20.30)

VACANȚA LA ROMA ; rulează 
la Drumul Sări) (orele 13.30; 18; 
20.15).

VINERI, 29 DECEMBRIE 1972
Teatrul de Operetă : LÂSA- 

ȚI-MA SA ClNT — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caraglale" 
(Sala Comedia) : DULCEA PASA
RE A TINEREȚII — ora 20; (Sala 
Studio) : DESPRE UNELE LIP
SURI. NEAJUNSURI ȘI DEFI
CIENȚE tN DOMENIUL DRAGO
STEI — ora 20: Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra- (Sch. Măgurea- 
nu) : SPECTACOL OMAGIAL ÎN
CHINAT CELEI DE A 25-A ANI
VERSĂRI A REPUBLICII — ora 
18: (Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20: Teatrul de 
Comedie : FATA MORGANA — 
ora 20: Teatrul Mic • TESTAMEN
TUL CT1NE1.U1 — ora 19.30: Tea
trul ,.C. 1. Nottara* (Sala Maghe- 
ru) : GAIȚELE - ora 16: STANA 
— ora 19.30; (Sala Studio) : 
SCHIMBUL — ora 20; Teatrul

Glulești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu” : FII CUMINTE 
CRISTOFOR - ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVINTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) ■ TRĂSNITUL 
MEU DRAG — ora 19,30; Ansam
blul Rapsodia Română : GHIO
CEI... MĂRGĂRITARE — ora 
19,30; Circul București : MOȘ GE- 
RILA — ora 10; APRINDEȚI STE
LELE — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" CELE DOUĂSPREZECE 
LUNI ALE ANULUI — orele 10 
și 13.

ȚINERI, 29 DECEMBRIE 1972
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Tele-enclclopedia. 9,50 Muzică

populară. 10.00 Curs de limba ger
mană. 10,30 Revista literară TV. 
11,00 Soarele și luna — medalion 
Florica Bradu. 11.25 „Libertate, 
democrație, republică" — film de 
montaj. 12,35 Telejurnal.

• In jurul orei 17.M — 
Transmisiune directă de la 
Sala Palatului Republicii Socia
liste România — Ședința jubi
liară a Marii Adunări Naționa
le, consacrată aniversării a 25 
de ani de la proclamarea Re
publicii. Telejurnal. Transmi
siune directă de la Sala Pala
tului Republicii Socialiste 
România a Spectacolului festiv 
consacrat aniversării a 25 de 
ani de la proclamarea Repu
blicii.

20.40 Film artistic : „Așteptarea". 
21,50 România '72 — film de mon
taj. 22,35 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20.40 Revista economică TV. 21,00 
Biblioteca pentru toți. 21.45 Stadion 
— emisiune de reportaje din lu
mea sportului. 22.05 Un sfert de 
veac tn muzica românească. Opera, 
opereta, baletul.

cottsuii.ee
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Ieri, la Palatul Consiliului de Stat a avut loc Solemnitatea înmînării medaliei
Solemnitatea înaintării „25 de ani de la proclamarea Republicii"

în grad a unor generali 
și ofițeri superiori

în cursul după-amiezii de joi, 
Ia PalatuJ Consiliului de Stat a 
avut loc solemnitatea înaintării 
in grad a unor generali și acor
darea gradului de general-maior 
unor colonei din Ministerul A- 
părării Naționale și din Ministe
rul de Interne.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Ion Ioniță, Ion Stănescu, Ion 
Dincă.

Se aflau, de asemenea, pre- 
zenți membri ai conducerii Mi
nisterului Apărării Naționale și 
Ministerului de Interne.

Secretarul-Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, a dat ci
tire Decretului Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România prin care :

Se înaintează la gradul de ge
neral-colonel generalul locote
nent Alexe Vasile.

Se înaintează la gradul de gc- 
neral-locotenent generalul ma
ior Mrejeru Mircea.

Se acordă gradul de general- 
maior următorilor colonei : An- 
dreescu Dumitru, Anescu Vasile, 
Apostoliu Alexandru, Ardelean 
Gheorghe, Balaur Dumitru, Băr- 
bulescu Gheorghe, Buznea Dinu, 
Chițac Mihai, Dafinescu Traian, 
Florescu Victor, Geică Constan
tin, Geoană loan, Ghenoiu ion,

Manifestări 
aniversării

In cinstea aniversării Republi
cii, sub egida Consiliului Natio
nal al Frontului Unității Socia
liste, Uniunea Scriitorilor din Re
publica Socialistă România și Uni
versitatea Populară București au 
organizat joi, la Sala Mică a Pa
latului Republicii un festival lite
rar omagial.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de George Macovescu. 
vicepreședinte al Uniunii Scriito
rilor. Cunoscuți poeți au citit din 
versurile lor consacrate partidu
lui și patriei noastre socialiste.

★

Joi după-amiază, a avut loc la 
Clubul „Siderurgistul" din Hune
doara o adunare festivă consa
crată aniversării Republicii, la 
care au luat parte peste 1 000 
furnaliști, oțelari, laminatori, con
structori și alți oameni ai mun
cii. Despre însemnătatea actului 
de la 30 Decembrie a vorbit 
Gheorghe Vasiu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Hunedoa
ra al P.C.R.

•k
Sub genericul „Un sfert de 

veac de cultură și educație so
cialistă" în Bihor, la Oradea a avut 
loc un simpozion în cadrul că
ruia au fost prezentate 16 refera
te și comunicări științifice privind 
realizările obținute în această 
parte a țării pe tărîmul învăță- 
mîntului, artei și culturii in cei 
25 de ani de la proclamarea Re
publicii.

★
Suh genericul „Autori și opere 

in anii Republicii", joi dimineața 
s-a desfășurat in Capitală un con
curs școlar cu premii, organizat 
de Muzeul literaturii române în 
colaborare cu revista „Cutezăto
rii", acțiune înscrisă în cadrul 
manifestărilor prilejuite de ani- 

Grigore Gheorghe, Ionescu Lu
cian, Marcu Gheorghe. Mocanu 
Mircea, Niculescu Gheorghe, 
Oancea Traian, Popescu Gheor
ghe, Predescu Constantin, Simo- 
nis Gligoriu-Octavian. Șutea 
Iuliu, Voichiță Victor, Zârnescu 
Gheorghe.

Vorbind în numele celor înain
tați în grad, generalul colonel 
Alexe Vasile a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele generalilor înaintați in 
grad și al ofițerilor cărora as
tăzi li se acordă gradul de gene
ral, să adresez cele mai calde si 
vii mulțumiri pentru deosebita 
onoare ce ni se face, pentru 
marea încredere ce ni se acor
dă, să dau glas sentimentelor de 
nețărmurită dragoste, recuno
ștință și devotament pe care Ie 
nutrim față de conducerea de 
partid și de stat, față de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu ai 
națiunii noastre socialiste.

Marea bucurie, emoțiile oe 
care le încercăm în acest mo
ment solemn, cu ample rezonan
țe în conștiința noastră, sint cu 
atît mai mari cu cit înaintarea 
în grad coincide cu împlinirea 
unui sfert de veac de la procla
marea Republicii, Jur.ileu măreț 
al intregului nostru popor. A- 
cordarea noilor grade constituie 
o dovadă elocventă a grijii pe 
care partidul o poartă celor care 
au slujit și slujesc Republica 
sub drapel.

consacrate
Republicii
versarea unui sfert de veac de Is 
proclamarea Republicii.

Distincțiile pentru cele mai 
bune răspunsuri în legătură cu 
viața yi opera unor scriitori ro
mâni din ultimii 25 de ani au 
fost acordate echipelor reprezen- 
tind Școala generală nr. 69 — 
premiul I, Școala generală nr. 39 
— premiul II și Școala generală 
nr. 172 — premiul III. Premnd 
special al juriului a fost obținut 
de elevul Dan Stănescu (Școala 
generală nr. 69) care a fost decla
rat membru al Asociației 
„Perpessicius" din cadrul Muzeu
lui literaturii române.

*
S-a încheiat „Decada cîntecu- 

lut, dansului yi obiceiurilor fol
clorice hunedorene". Timp de 
aproape două săptămîni, în nu
meroase localități din județul 
Hunedoara au avut loc simpo
zioane, seri literare, expuneri 
relevînd semnificația sărbătorii de 
la 30 Decembrie.

★

La Biblioteca municipală din 
Pitești a avut loc vernisajul unei 
expoziții documentare organizate 
în cinstea aniversării unui sfert 
de secol de la proclamarea Re
publicii, cuprinzînd documente 
originale yi fotocopii care înfăți
șează aspecte din activitatea for
țelor progresiste din țara noastră 
îndreptată spre materializarea 
ideii de Republică, lupta pentru 
înlăturarea monarhiei. ' marile 
realizări obținute de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., 
pe calea edificării orînduirii so
cialiste.

O expoziție consacrată acelu
iași eveniment s-a deschis în 
foaierul Teatrului din Focșani.

(Agerpres)

în cinstea ce ni s-a făcut no! 
vedem o înaltă recunoaștere a 
eforturilor depuse de toate ca
drele armatei noastre populare
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țul Constanța, Radu Lițan, me
canic ajustor la Laminorul de 6 
țoii de la Uzina Republica-Bu- 
curești, Grigore Lupeș, lăcătuș 
specialist la Uzina de țevi Ro
man, Mihail Kovacs, președintele
C.A.P.  Catalina, județul Covas- 
na, Vasile Miclea, director la 
Fabrica de geamuri Mediaș, Ion 
Mihail, maistru mecanic la în
treprinderea Mecanica Sadu, ju
dețul Gorj, Gheorghe Mihăies- 
cu, maistru, șef de secție la 
Fabrica de ciment Fieni, jude
țul Dîmbovița, Constantin Ghiță 
Minoiu. maistru, sectorul fora.i- 
extracție Berea, județul Buzău, 
Neculai S. Neculai, președintele 
C.A.P. comuna însurăței, județul 
Brăila. Ion Potoceanu, director 
general la Centrala siderurgică 
Galați. Radu L Rîciu, președin
tele C..A.P. din comuna Drăgă- 
nești Vlașca, județul Teleorman, 
Zaira Sacheiarie, inginer zoo
tehnist. șef fermă la I.A.S.

I Strunga, județul Iași. Ene R.
I Tătâruș. președintele C.A.P. co- 
| nuna Berezeni. județul Vaslui, 

Dimache Toma, președintele 
| C-A.P. „Prietenia romăno-core- 

ea-.â*. comuna Fâcâeni, județul

Ordinul Muncii clasa intii șl 
medalia „25 de ani de la pro
clamarea Republicii* s-au acor- 
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Rad- E Dom- 
le C-A-P. Bălesu, 
a. T-a-.d»f:-a V.

Roma 
T. Gi 
electri

de stat s-a 
dial cu cei

înalte titluri si ordine ale tării
sa. județul Argeș, Ioan I. Me
rles. miner, șef de brigadă la 
Exploatarea minieră Borșa, ju
dețul Maramureș, Ioan M. Me- 
laniuc, maistru pomicol la În
treprinderea agricolă de stat 
Bistrița. Petru Munteanu, sef 
de brigadă la întreprinderea 
minieră Anina, județul Caraș 
Severin, Constantin C. Năstase, 
laminator la Combinatul side
rurgic Galați, Irina D. Oanea. 
filatoare la Uzinele textile 
„Mol □c va“, județul Botoșani, 
Neculai A. Oche«elu. președin
tele C.A.P. Sivița, județul Ga
lați. Alexandru A. Olah. lăcă
tuș la Uzina „Unio* — Satu 
Mare, Gheorghe St. Peticilâ, 
președintele C.A.P. Sudiți, ju
dețul Ialomița. Alexandrii T. 
Petre, președintele C-A-P. Pie
troasele. județul Buzău. Cons
tantin Pcoa. președintele C-A-P. 
Dor Mărunt, județul Ialomița, 
Neculai C. Rctnanescu. sudor la 
întreprinderea de montaj Bucu- 
lești, șantier Săvinești-Piatra 
Neamț. Simion M. Roth, pre
ședintele C.A.P. dir. comuna 
Miercurea Sibiului, județul Si
biu. loan M. Samfira. lăcătuș a 
Depoul C.F.R. Craiova. Ioan I- 
Sasz. maistru miner la mina de 
caolin Harghita Băl. județul 
Harghita. Ion M. Sc hear. o. bri
gadier miner la Exploatarea 
minieri Leurda-Motru. județul 
Gorj. Zoltan A. Szaras. lăcătuș la 
S.MA. Sfir.ru Gheorghe județul 
Covasna. Stelian C. Serban. su
dor ia Uzina .Tractorul* Bra
sov. Lascăr L Teodor, ajustor 
la Uzina mecanică fină-Bueu- 
resti. Avram T-rr-xu- fg* «a 
brigadă ța Întreprinderea mi
nieră Barza, județul Hunedoa
ra. Laurențiu Toringb.ibeL di- 
re-tor wIa Întreprinderea de 
cc o semeții Fidrct’-.rice. jude
țul C'Orseanța. Stelat Nit-.ae 
Daniel C. Vadnay. sudor ia U- 
rina de cottstrtocțfi de mașini 
Reșița. Iulian B. Vaslescu, pen
sionar. trasul Ctapulur.g. ju
dețul Argeș.

Prin același decret, a fost 
eonfemt erdiaaț ^Meritai Cal- 
taraf* clasa I si medalia JS de 
ani da ia prari — arsa Republi
cii- tovarășului Oetav Liserea-

l uu rootAn oentru relații cultu
rale eu străinătatea.

înaltele distincții ale Republi
cii Sarialiste România an fost 
inminate de tosarăsnl NICOL LE 
CEAUSESCU.

a d* rx- 
ti Vaslui, 

a p
astăzu Acesta reprezintă o 
cinste deosebită ș> un puternic 
îndemn a:iț pentru mine, cit și 
pentru întregul colectiv de si- 
derurgtsti gălățeni, pentru toți 
s-.derjrgiștu noștri, care nu-și 
peec upetesc eforturile pentru 
a transpune in viață hotăririle 
Conferinței Naționale a parti
dului. pentru a da patriei cit 
mai mult metal și de calitate 
superioară. Aplicind în practi
că prețioasele dumneavoastră 
indicații, date cu ocazia vizite
lor de lucru la combinatul nos
tru. am reușit să valorificăm 
noi resurse și să asigurăm con
dițiile necesare obținerii în 
1973 a unor nivele de producție 
superioare parametrilor proiec
tați la majoritatea agregatelor. 
Doresc să vă asigur și cy a- 
cest prilej de neuitat pentru 
mine, că însuflețiți de mărețele 
perspective deschise de politica 
partidului nostru, vom munci 
r.eobosit pentru a obține pro
ducții tot mai mari de fontă, 
oțel și laminate, sporindu-ne 
astfel contribuția la progresul 
necontenit al patriei, la edifi
carea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
României*.

HOTÂRIRE
A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

în vederea traducerii in via
ță a hotăririlor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972, 
cu privire la stimularea colec
tivelor din întreprinderi în 
realizarea programului supli
mentar de producție și export, 
stabilit pe baza angajamentelor 
oamenilor muncii din între
prinderi și cuprins în planul de 
stat, printr-o liotărîre a Consi
liului de Miniștri s-a staoilit 
modul de acordare a salariilor 
tarifare și premiilor din bene
ficii, și a unor stimulente su
plimentare pentru realizarea 
exportului și reducerii impor
tului, în condițiile planului pe 
anul 1973.

Hotărîrea prevede ca ia uni
tățile la care prin planul pe 
anul 1973 s-au stabilit și limite 
minime pentru producție și 
pentru export, acordarea sala
riilor tarifare pentru muncito
rii în regie și personalul tehnic, 
economic, de altă specialitate 
și administrativ se face, în con
formitate cu reglementările în 
vigoare, ținîndu-se seama de 
realizarea limitelor minime 
prevăzute în plan pentru a- 
cești indicatori. La unitățile la 
care acordarea salariilor tarifa
re pentru personalul tehnic, 
economic și de altă specialitate 
este condiționată și de realiza
rea unui indicator calitativ — 
cheltuieli la 1 000 lei producție 
marfă, beneficiu sau alt indi
cator — se ia în considerare, 
pentru indicatorul stabilit, gra
dul de realizare a nivelului 
prevăzut în planul de stat.

Indicatorii prevăzuți în regle
mentările în vigoare, care con
diționează constituirea integra
lă a fondului de premiere din

A vorbit apoi Maria Arșu, 
muncitoare la Fabrica de con
fecții și tricotaje București. „Cu 
bueurie și emoție — a spus ea 
— primesc această înaltă dis
tincție. acum cind se împlinește 
un sfert de veac de la procla
marea Republicii, fapt pentru 
care mulțumesc din toată inima 
conducerii de partid și de stat, 
dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Eu privesc distincția care mi-a 
fost conferită astăzi ca o apre
ciere pe care .conducerea parti
dului. dumneavoastră personal o 
dați muncii desfășurate de colec
tivul Fabricii de confecții și tri
cotaje București. Colectivul 
nostru, format in majoritate 
din femei, și-a îndeplinit și de
pășit an de an sarcinile de 
plan și s-a angajat să îndepli
nească actualul plan cincinal 
in patru ani și trei luni. Asigur 
conducerea partidului, pe dum
neavoastră, tor arase Nicolae 
Ceausescu, că. împreună cu ce
lelalte tovarășe ale mele, vom 
munci și in viitor cu pasiune 
si devotament pentru îndeplini
rea sarcinilor ce stau în fața 
corectivului nostru de muncă, 
pentru a traduce în viață oo- 
litica partidului nostru și că, 
totodată, ne vom face pe de
plin datoria de mame, dind 
scumpei noastre patrii _ fii de 
nădejde, care să o ducă mai 
departe pe drumul progresului, 
ai socialismului și comunismu
lui*.

„Vă rog sâ-mi permiteți să 
exprim, din toată inima. în 
fața dumneavoastră. recunoș
tința fără hotar și profunda 
mea mulțumire pentru cinstea 
re mi s-a făcut prin acordarea 
înaltului titlu de Erou al Mun
cii Socialiste, a spus Radu I. 
Ririu. președintele C.A.P. din 
comuna Drăgănești-Vlașca, ju
dețul Teleorman. Pentru mine, 
ca și pentru toți cooperatorii 
din comuna noastră, in mii
le al cărora muncesc și tră
iesc de mic copil, această dis
tincție reprezintă o dovadă a 
grijii permanente a conducerii 
partidului și statului, a dum
neavoastră personal, iubite to
varășe secretar general, pentru 
Înflorirea și dezvoltarea mul
tilaterală a agriculturii noas
tre socialiste, față de toți cei 
care muncim pe ogoarele pa
triei. smulgind. an de an, pă- 
rr.intului producții tot mai 
mari, in folosul bunăstării și 
fericirii poporului nostru. Coo
peratorii din comuna mea m-au 
împuternicit să vă asigur, sti
mate tovarășe Ceaușescu. că, 
alături de ceilalți lucrători din 
agricultură, de toți oamenii 
muncii din țara noastră, vom 
munci cu toată hotărîrea pen
tru înfăptuirea programului 
stabilit de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională, pentru 
a îndeplini și noi, Înainte de 
termen, prevederile actualului 
plan cincinal.

Simțim o mîndrie deosebită 
că, datorită condițiilor create 
de partid, putem să aducem o 
contribuție mereu sporită la 
propășirea necontenită a patriei 
noastre dragi — România so
cialistă. Să ne trăiți muiți ani, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu și 
să ne conduceți mai departe pe 
drumul luminos pe care am 
pornit".

A luat_ apoi cuvintul Mihnea 
Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și 
politice. Adresîndu-se tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
spus : „Dumneavoastră știți că 
nouă, celor deprinși să vorbim 
și să scriem multe și mult, ne 
este uneori greu să evităm vor
bele mari cind vorbim și scri
em despre fapte mari. Iar 
noi știm că dumneavoastră, 
care prețuiți faptele mari, nu 
vă plac vorbele mari. îngădui
ți-mi, de aceea, acuma, ca în 

beneficii, pentru unitățile cu 
activitate industrială in anul 
1973, se consideră îndepliniți la 
limita minimă, cu excepția ce
lui privind cheltuielile la 1 009 
lei producție marfă, care tre
buie îndeplinit la nivelul pre
văzut în planul de stat.

Hotărîrea stabilește totodată 
stimulente pentru realizarea 
programului suplimentar de 
export. Fondul de stimulare a 
exportului se constituie la în
treprinderi și alte unități pro
ductive componente ale centra
lelor, prin aplicarea unor tari
fe în lei, pentru fiecare 1 000 lei 
valută realizată peste limita 
minimă din planul de export. 
Tarifele se diferențiază pe mi
nistere și în cadrul acestora pe 
unitățile ce le aparțin, în func
ție de condițiile privind produ
cerea șl desfacerea mărfurilor 
la export. Tarifele se acordă in
tegral cu condiția realizării de 
către unitatea respectivă a pla
nului de export la limita ma
xima, iar în cazul nerealizării 
acestuia, tarifele se reduc cu 
40 la sută. Pentru volumul de 
export realizat peste limita ma
ximă tarifele pentru fondul de 
stimulente se majorează cu 30 
la sută. Fondul de stimulare 
se constituie la sfîrșitul anului. 
El se poate constitui și utiliza 
Și la finele semestrului I in 
proporție de 60 la sută din su
mele rezultate din aplicarea 
tarifelor. stabilite, cu condiția 
realizării nivelului minim al 
planului de export pe total și 
pe relații.

Fondul de stimulare va fi 
utilizat în proporție de 98 la 
sută pentru premierea persona
lului din întreprinderi, 1 la sută 
pentru personalul din centra

aceste prea puține cuvinte, să 
exprim simțămîntul înălțător pe 
care îl încearcă, deopotrivă și 
frățește, intelectualitatea noas
tră și toți oamenii muncii 
din România, în această 
clipă cind sărbătorim bilan
țul eforturilor eroice prin 
care tînăra noastră Repu
blică a tradus în mari și memo
rabile fapte, dorul milenar al 
patriei, și să vă mulțumim, cu 
toată căldura inimii, nu numai 
pentru răsplata sufletească de 
azi, dar în primul rind pentru 
lupta și munca dumneavoastră, 
de conducător al Partidu
lui și al țării socialiste, 
pentru că ați înțeles, ați ajutat 
și ați pus în mișcare oamenii 
și ideile cu care ne înfățișăm 
astăzi, cu fruntea sus, în lu
mea unui an și a unei ere noi 
și în pragul unui falnic viitor. 
Să trăiți, tovarășe președinte al 
Republicii, întru muiți ani, pen
tru ca să trăiască și să înflo
rească România !“

In cuvîntul său, scriitorul 
Gyorgy Kovacs a spus :

,.Permiteți-mi ca, exprimînd 
profundele mele sentimente de 
emoție și recunoștință, să mul- , 
țumesc din toată inima condu-' 
cerii de partid și de stat, dum- 'r 
neavoastră personal, tovarășe ' 
secretar general al partidului și 
președinte al Consiliului de 
Stat, pentru înalta distincție ce 
mi-a fost acordată.

Aceste sentimente trăiesc în 
mine cu atît mai mult cu cit 
acest eveniment al vieții mele 
se îmbină cu momentul istorie 
care marchează sărbătorirea de 
către întregul popor a împli
nirii unui sfert de veac de exis
tență a Republicii noastre. Con
sider că distincția ce mi s-a 
acordat simbolizează in același 
timp înalta prețuire a partidu
lui și statului nostru și grija 
părintească de care se bucură 
din partea dumneavoastră, to
varășe Ceaușescu, creația scrii
torilor, poeților din țara noas
tră și în acest cadru literatura 
militantă a creatorilor din rîn- 
dul naționalităților conlocui
toare. Aceasta oglindește tot
odată politica națională consec
vent internaționalistă, marxist- 
leninistă a Partidului Comunist 
Român, care asigură drepturi 
egale tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, și 
promovează prietenia și frăția 
între oamenii muncii români, 
maghiari și de alte naționali
tăți, care trăiesc și muncesc 
laolaltă pe pâmîntul patriei co
mune. — Republica Socialistă 
România. Permiteți-mi, tova
rășe Ceaușescu, să vă asigur 
că voi munci și voi lupta în 
continuare cu perseverență 
pentru traducerea în viață a 
politicii interne și externe a 
scumpului nostru partid, pen
tru frăția între poporul român 
și naționalitatea maghiară și 
să închei mulțumind din suflet 
pentru distincția cu care am 
fost onorat".

în inchierea solemnității, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

După festivitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți , con
ducători de partid și de stat 
s-au întreținut cordial cu cei 
prezenți.

★
Prin decrete ale Consiliului, 

de Stat s-au conferit, cu pri
lejul marii sărbători a poporil* 
lui nostru, 200 000 medalii „25 
de ani de la proclamarea Re
publicii", precum și 3 900 or
dine și 2 000 medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

în cursul aceleiași zile, tova
rășii Emil Bodnaraș, Miron 
Constantinescu și Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinți ai Consi
liului de Stat, au înmînat in 
cadrul unor solemnități un 
mare număr de ordine și me
dalii.

lele industriale și 1 la sută pen
tru personalul din unitățile de 
comerț exterior. La întreprin
derile producătoare, cel puțin 
80 la sută din fondul constituit 
se va folosi pentru premierea 
muncitorilor.

în hotărîre sînt prevăzute, de 
asemenea, stimulente pentru 
reducerea importurilor.

Unitățile economice vor be
neficia de stimulente pentru 
reducerile de importuri care se 
reflectă în economii nete de va
lută realizate, față, de planul 
anual de import și care repre
zintă ,rezultatele efortului fă
cut de colectivul din unitatea 
respectivă.

Fondul de stimulare se de
termină pe baza unor tarife în 
lei la 1 000 lei valută aplicate, 
la volumul economiilor in 
valută realizate de uni
tatea respectivă. Cel puțin 50 la 
sută din acest fond se utilizea
ză pentru acordarea de premii 
muncitorilor, iar diferența pen
tru celelalte categorii de per
sonal.

Pe lingă stimulentele arătate, 
hotărîrea prevede constituirea 
unui fond din care se pot accr- 
da~ premii speciale pentru rea
lizări deosebite în cadrul unor 
operațiuni de export,, import 
și prestări de servicii, care 
aduc un aport valutar mai ri
dicat și îmbunătățirea cursului 
de revenire.

Din fondurile de stimulare 
constituite potrivit Hotărîrii 
vor fi premiați lucrătorii care 
au o contribuție deosebită la 
realizarea exportului, reducerea 
importurilor și sporirea eficien
ței activității de comerț exte
rior.

(Agerpres)

Sfir.ru
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Interviul acordat de președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUSESCU 
ziaristului Hamdy Fouad de la cotidianul 

egiptean „Al Ahram“ din Cairo
ÎNTREBARE : Domnule

președinte, care sint, după 
25 de ani de la crearea Re
publicii, succesele obținute de 
țara dumneavoastră și ce pro
bleme mai aveți de rezolvat ?

RĂSPUNS : In cei 25 de ani 
de la proclamarea Republicii in 
România au fost obținute succe
se deosebit de importante in 
toate domeniile de activitate. 
Practic, România s-a transfor
mat dintr-o țară agrară, cu o 
industrie slab dezvoltată, într-o 
țȘgăs industrial-agrară, organiza- 
tă<pe baza tehnicii și științei 
moderne.

Anul acesta, industria româ
nească produce de 20 de ori mai 
mult decît în 1938, anul cu pro
ducția cea mai mare din pe
rioada dinainte de Eliberare. 
S-au dezvoltat ramuri moderne 
ale industriei. Producem utilaje 
complexe chimice și pentru ra
finării, utilaj petrolier, tractoa
re, camioane, autoturisme și alte 
mijloace de transport. S-a dez
voltat puternic producția de 
mașini-unelte, iar in ultimii ani 
electronica, care ocupă un loc 
important în cadrul industriei 
noastre constructoare de mașini. 
Acoperim din producția internă 
circa 70 la sută din necesarul de 
mașini și utilaje. De asemenea, 
acoperim complet din producția 
internă necesarul de tractoare, 
camioane și de alte mijloace de 
transport. Exportăm deja, in ci- 
teva zeci de țări, produse ale 
industriei constructoare de ma
șini. Producția în industria noas
tră chimică a crescut, de ase
menea, de aproape 30 de ori 
față de situația dinainte de 
război.

Agricultura este complet coo- 
perativizată și asigură aprovizio
narea deplină a populației cu 
ptoduse agroalimentare. De alt
fel, producția agricolă din acest 
an este din cele mai mari din 
istoria României.

Succese deosebite s-au obținut 
și in dezvoltarea învățămintului, 
științei și culturii. Actualmente 
am introdus învățămîntul obli
gatoriu de 10 ani, întregul in- 
vățămînt fiind gratuit. Numărul 
studenților din România este 
astăzi Ia nivelul țărilor dezvol
tate. Asigurăm pregătirea in 
țară a tuturor cadrelor pentru 
toate domeniile de activitate. 
Totodată, pe această bază, acor
dăm și asistentă tehnică unor 
țări prietene. De asemenea, in 
institutele de invățămint româ
nesc învață cîteva mii de stu- 
denți din țările in curs de dez
voltare prietene. De altfel, aș 
putea spune că tocmai rezulta
tele obținute in dezvoltarea in- 
vățămîntului, științei și culturii 
au făcut posibile și succesele în 
dezvoltarea economiei, pentru 
că. pină la urmă, factorul hotă- 
rîtor>-in progresul general al 
oricărei națiuni este ridicarea 
nivelului general de cultură. A- 
cestei probleme noi i-am acor
dat și îi acordăm o atenție deo
sebită.

Pe baza progreselor obținute 
în dezvoltarea economiei națio
nale a crescut continuu nivelul 
de trai al poporului. Au sporit 
veniturile oamenilor muncii de 
la orașe și de la sate, s-a dez
voltat puternic construcția de 
locuințe, s-a îmbunătățit apro
vizionarea populației.

Desigur, avind in vedere că 
am pornit de la un nivel destul 
de redus, România continuă să 
fie încă o țară în curs de dez
voltare, cu toate succesele mari 
pe care le-a înregistrat.. Depu
nem însă eforturi susținute in 
vederea lichidării cît mai rapi
de a stării de înapoiere, moște
nite din trecut, propunîndu-ne 
ca în următorii 10—15 ani ani să 
ne apropiem mult de țările dez
voltate din punct de vedere in
dustrial. Desigur, ținem seama 
că aceste . țări înaintează și 
ele pe drumul dezvoltării e- 
conomico-sociale, dar am avut 
în vedere ca ritmul de dezvol
tare al României să depășească 
cu ceva mai mult ritmul celor
lalte țâri. De exemplu, în ultimii 
doi ani producția industrială a 
României s-a dezvoltat într-uh 
ritm de aprdape 12 la sută anual, 
în timp ce în țările mai dezvol
tate acest ritm este în medie de 
5—6 la sută. Această dezvoltare 
într-un ritm mai înalt ne' va da 
posibilitatea ca într-o perioadă 
de 10—15 ani să reducem sim
țitor decalajul existent astăzi.

Doresc insă să menționez, încă 
o dată, că problema principală 
care se pune este cea a pregă
tirii cadrelor, pentru că, din 
punct de vedere al construcției 
unor uzine, lucrurile se pot so
luționa în cîțiva ani, dar este 
necesar să se asigure și cadrele 
respective pentru buna desfășu
rare a activității acestora. Spe
răm că dificultățile, greutățile pe 
care le mai avem de rezolvat 
vor putea însă fi învinse, desi
gur. prin forțele unite ale po
porului, in primul rînd. dar și 
prin dezvoltarea colaborării cu 
țările prietene, îndeosebi cu ță
rile socialiste, cu țările care au 
pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, precum și cu alte sta
te. fără deosebire de orinduire 
socială. Noi considerăm că orice 
națiune care dorește să obțină 
succese în dezvoltarea sa tre
buie să participe activ la divi
ziunea internațională a muncii, 
la schimbul de valori materiale 
și spirituale. De aceea, conside
răm că dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu aite state și, în 
primul rind, cu țările prietene 
are o importanță deosebită.

ÎNTREBARE : Ce letanse
așteputi de Ia CaaPxri ura 
pentru securitate eterwaataT

țările pârtiei paaee la C—fr- 
rința de la Hei»» ta» sa fie 
invitate La Crofertaxa *e ka
Geneva 
forțelor 
sau aveți 
formulă ’

ia vedere • alta

RĂSPUNS : î= prrsd ri - L 
noi așteptăm de la Coc'e- 
pentru securitate eropenni a- 
doptarea unor mfcsx~ sare sâ 
deschidă calea spre o cor itarrt 
liberă intre toate narim.e ea-
ropene. să creeze ma testata si
guranță in dezvoltarea .-peers- 
dentâ a fietarm stat, să scariaeze 
principiile egalității ia eiejcw. 
respectului tndepeadeet-e s «a- 
«enailttzi BBțxxwle. nearoetae- 
cului in trebort’.e iute» ut. avan
tajului reciproc. cit si .gerv ta
rea la forță st la amrt—area 
cu forța in relap.Ie daa» «sa
te. Așteptăm ca această rr> 
rință să creeze cnodri- perora 
o colaborare economică. itzno- 
științiGcă. culturală șt :z alt* 
domenii intre toate statele to

ca in cadru! eoafertate: <â «e 
ajungă la roast: turna zaci ar- 
ganism permanent rare să se 
preocupe de dezvoltarea eotabe- 
rării dintre statele evageac. 
puțind să primească și atribețaa 
de a soluționa unele pratii >■■ 
ce s-ar putea rri ia rriaț -e 
dintre state.

Trebuie să spor că ță—Ae »o- 
cialiste s-au constă tu. t in nema- 
mărate rinduri asupra p—e e- 
melor securității europene. * a- 
supra acestor orientări »-a apaa 
la o înțelegere decimă. Sperăm 
că lucrările pregătitoare de La 
Helsinki vor dete la VabC—ea 
ordinii de zi șt a celorlalte — -- 
suri organizatorice ș: de proce
dură cu privire la tinerea pro- 
priu-zisă a conferinței genet a.-

cesare a peper-u retiama 
ta-st poată ataaoana wnr «ro-

tax. ne bt Btt
xfxrâ. Fără âsAoaui eă. ofer*

necesar ca țleriz șacaitaM. atie 
Ifet kAMeare anee — ea. fe 
f-sed satee «anrâe imn: — M 
acorde uc-se M aax dfet m
ajenar «dfeeaiaaî pnaardtiz

P.TrS-a mrv • aar*.jaMC 1>- 
■.rJsiKU a ned arif» 
sbl'_ v> ana Rx Ste-* mdsajx
— taWM* ca eefcMfe 
maSsae « Mt“aarr S» pare
— - țij ; « - - -

at tex*, u. pepar de a ac- 
aaa riza eaerateta aseoar

IXTRE» ARE : Car» etaa

ta
■

sete

«S a
■mi

avîtarea încordării ți reluarea 
oenudățtier .mutare in această- . . ..... . .. 
pbca rezoluția Consiliului de 
Secaxitate ți pentru a se ajunge 
p aaa la restabilirea păcii. Cred 
că. iară fcnure jr.â eu statele in
teresate. celelalte state — in- 
ctasav Organizația Națiunilor 
Usite — vor acționa cu mai 
— . ti fermitate, se vor putea 
păs soluții care sâ ducă la re- 
stamurea păcii In această zonă, 

celor ce am spus mai 
fna—te.

ÎNTREBARE : Vorbind de 
rolal Organizației Națiunilor 
leite, pat fi de acord Națiu- 
■ 'e Uaite cu acțiunile unei 
țări — ata refer la Israel — 
care latr-adevăr încalcă re- 
itaatiile ale ?

BAnPU NS : Tocmai de aceea
R'ntama a propus să se dis- 
eute la OtN.U. măsurile cu 
pa Is tie la creșterea rolului 
ar-stei ''-ganirații In reali
zarea păcii H in aplicarea unei 
secu 5» botăriri. Este intr-ade-

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului KIM IR 
SEN. secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate 
Coreene, următoarea telegramă :

Ir. numele Comi’.etului Central al Partidului Comunist 
R’ rr.in. ai Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al poporului ronA și al meu personal, Îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez cele mai cordiale felicitări cu prilejul 
alegeri: Dumneavoastră tn Înalta funcție de Președinte al 
Feoubliei: Populare Democrate Coreene, cit și al adoptării 
■: ii Constituții Socialiste a Republicii Populare Democrate 
C oreene.
.Consfințind marile cuceriri revoluționare ale DOporului co

reean. sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, noua 
Constituție Socialistă adoptată de recenta sesiune a Adunării 
Populare Supreme creează, totodată, cadrul favorabil pentru 
rrnttr.uarea cu succes a operei de construire a socialismului 
in Republica Populară Democrată Coreeană.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima profunda 
încredere că. in spiritul convorbirilor și acordurilor convenite 
in timpul vizitei efectuate in țara Dumneavoastră in cursul 
anului trecut, relațiile de prietenie frățească, de colaborare și 
solidaritate dintre partidele și statele noastre vor continua să 
se dezvolte și să se Întărească pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, spre binele am
belor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii.

Vă urez din toată inima succes deplin in activitatea de înaltă 
răsoundere pe care o desfășurați. în fruntea partidului și sta- 
*. centru înflorirea si întărirea Republicii Populare De- 
mocrate Coreene, pentru înfăptuirea cauzei naționale funda- 
mentale a poporului coreean — reunificarea pașnică și Înde- *; 
ne-.der.tă a patriei.

Recepție la Ambasada sovietică cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a creării U-R.S.S.

europene.
In ce privește problema redu

cerii forțelor militare din Euro
pa. noi apreciem că ti in rezot- 
varea acestei probleme trebuie 
să se pornească de ia Captai ta 
toate țările europene stst inte
resate in măsuri de oezangfi-e 
militară. De altfel. nu se poate 
concepe un clim.it Se eerarttatje 
fără a se obține neogrt»» pe 
calea reduceri: forțelor miliare 
a dezarmării jeaera'e pu îndeo
sebi. a dea rmă ri I sotieare. 
Deci. însăși inSptu.r—» ae rari
tății europene, garantarea .-de
pendenței R Itbertătu taCurar 
vateîor este legata s de pro- 
b’etnele militare. De attfci ță
rile socialiste au discutat in en- 
mun și această problemă la ia
nuarie 1972 la Praca șt aa aj=sa 
la următoarea eoaâxxz- e. ne 
care au inscris-o ia Decta-sta 
semnată cu acest prt’.e; - _£e — 
adică țările care aa partăăpal la 
Praga — pornesc de la Căpăta ei 
problema reducer forț e joc ar
mate și armamentelor ta Ecm- 
pa. atit străine cit și nat--xta>. 
trebuie rezolvată in așa fel ’-taft 
sâ nu se aducă prejudicii tăr.jee 
care vor lua parte '.a o aseme
nea reducere. Examinarea si de
finirea căilor de rezo’vare a 
acestor probleme nu trebuie sa 
fie prerogativa a’.iaate.or a»'- 
tar-politice existente m Europa*.

Deci, si asupra necesității -a 
aceste discuții să nu se ducă de 
La bloc la bloc, ci cu participarea 
tuturor statelor europene, țările 
socialiste au ajuns la ur consens 
comun. în acest sens pctoneazX.. 
și va acționa in eonttnuare- 
România.

Noi considerăm că la con-" 
ferința general-enropeară tre
buie sâ particip" cu drepturi 
egale toate statele și să =e ajun
gă la soluții care să țină seama 
de interesele tuturor statelor. Tn 
același sens considerăm că si la 
discutarea problemelor militare 
trebuie să participe toate țările 
europene, deoarece orice măsură 
militară interesează toate sta
tele și afectează într-un sens sau 
altul problemele securității tu
turor țărilor. Deci, toate statele 
sint interesate să participe la 
găsirea soluțiilor cele mai cores
punzătoare.

R-ASPUNS ■: Utt-efe.fe. ta

scârne >jcd ar»- ea sea. ăr*- 
n-Jvaca ier cwrirt. 5» 
riad, ta a-r»» et psfctu *-

O „ta b» tarta a fc*ar • 
n-fer x «a eoer prorac Deraa 
«Tțtaeae ta » >a~â rodttcA. w*e- 
cm» < atariaa er,«Htart *

avat ta rotaw i —toarsa rata 
fe tar-jar «actafsar ae r*'—* 
aaadnaL te acuc catar*, fev- 
Fr. titani o awgr.iuu* naM 
Uaaaata Sta rCjrr * af catar- 
lai te țărt aattaAsar ‘are ar m»— 
CLÎeacă ca • tarta acsrr* âa

ÎNTREBARE: Credeți, dom
nule președinte, că în cadrul 
intîlnirii pregătitoare de la 
Helsinki — care își va con
tinua luna viitoare lucrările 
— se va discuta și problema 
crizei Orientului Mijlociu ?

RĂSPUNS: In mod oficial, 
după cite cunosc, nu se pre
vede o discuție în legătură 
cu situația din Orientul Mij- 
ciu. însă, după părerea mea, 
problema va fi abordată în 
expunerea părerilor unbr sta
te pentru că, în orice caz, 
Orientul Mijlociu este destul 
de aproape de Europa, iar 
securitatea europeană nu poa
te să se realizeze fără a 
se ține seama de realizarea 
păcii și în Orientul Mijlo
ciu ca, în general, și în alte 
zone ale lumii. în definitiv, 
lumea a devenit astăzi destul 
de mică și orice conflict militar 
afectează, într-o măsură sau 
alta, toate continentele. Cu atît 
mai mult Europa care are. în 
general, un rol important în 
dezvoltarea civilizației în lume.

ÎNTREBARE : După ter
minarea agresiunii ameri
cane in Vietnam, care este 
rolul pe care credeți că ță
rile socialiste și iubitoare de 
pace îl vor putea avea in

O avat i fieaaatata taarvse 
ta tac la tentata ea aflmema 
P trbi'ri Rroaiaar Oiarar ta

eâ astazi a decerna ectaecg ta 
marile’ prabie «ie S- fe^racocaăe 
nu «e mai poc aotactaca &-ă 
participarea BepataficS Mpadar* 
Chineze. De aia ai tapeta ta na 
decursul uftimalw aa * Jtai" 
tate Republica Pnpm'ărâ Da
neză a fort prim i ta Orcaae- 
zația Națiunilor Uaăe. ta a 
fost recunoscută de zer- de 
state, că a început procese. I de 
normalizare a retațMer *a*re 
Statele Unite p BapaMăca 
Pooulară Chineză.

în al doilea rind. vizita pre
ședintelui Nrxoo ta RP. O>- 
r.eză. precum și vizita preșe
dintelui S.U-A. tn Cn .mea 
Sovietică au marcat, de aseme
nea. momente importante ia 
viața internațională, des-- ri-d 
perspective însemnate pentru 
evoluția ei viitoare. Sperâaa. 
desigur, că aceasta va fi ia fo
losul realizării unei colaborări 
rodnice între toate statele, pen
tru afirmarea tn lume a prin
cipiilor noi in relațiile dintre 
toate țările.

Nu aș putea să nu menvor-ez 
și faptul că in lume s-au afir
mat, de asemenea, forțe eco
nomice si politice noi. cum 
este Piața comună — si In a- 
cest cadru Republica Federală 
a Germaniei — sau rum este Ja
ponia, ceea ce a schimba’ n’r-o 
măsură însemnată tabolu'. urnii 
contemporane.

Totodată, trebuie avut In ve
dere că un număr tot mai mare 
de țări mici și mijlocii se ma
nifestă tot mai activ in viața 
internațională, in primul rind 
prin o politică de preluare in 
propriile miini a bogățiilor na
ționale, prin accentuarea politi
cii de dezvoltare independentă 
și de apărare a suveranității lor. 
Țările mici și mijlocii înțeleg 
că numai participind activ la 
viața internațională pot avea 
garanția că soluționarea marilor 
probleme ale lumii se va tace 
ținîndu-se seama și de intere
sele lor.

Aș putea spune că una din

ăr a situație nu prea bună a- 
tuaâ end rezoluțiile Consiliu
lui de Securitate — cum este și 

cu privire la Orientul Mij- 
locru — sint ignorate. De aceea 
tr-buie să ne gir.dtm de a găsi 
eăxe prin care O. N.U. sâ poată 
să exerci» o influență mai pu- 
te-meâ s sâ asigure realizarea 
betirirtior sale privind pacea și 
mdependenta popoarelor.

Recent, de exemplu. Organi
zarea Națiunilor Unite a adoptat 
o rezoluție prin care cere Portu
gal ri; să se retragă din colonii 
s sâ intre in tratative cu miș
cările de eliberare națională, 
pentru a preda conducerea poli
tică acestor mișcări. Este o re
zoluție foarte bună, dar ea are, 
după părerea mea un defect : 
r.u prevede nici o cale prin care 
Portugalia sâ fie determinată 
să realizeze această hotărire.

Cu prilejul celei de-a 50-a a- 
niversări a creării Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste,, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, I. Drozdenko, a 
oferit, joi după-amiază. o recep
ție in saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gbeorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. președintele Con
siliului de Miniștri, Emil Bod- 
naraș. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Virgil Trofin. membru al Comi
tetului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al

P.C.R.. Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, vechi militahți 
ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, membri ai Con
siliului General al A.R.L.U.S., 
oameni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai cultelor, 
ziariști l.

Au participat membrii dele
gației Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de 
V. D. Sașin, ministrul industri
ei petroliere al U.R.S.S., prim- 
vicepreședinte al asociației, 
care se află în țara noastră.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diolomatic.

In timpul recepției, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat români s-au întreținut cu 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, într-o atmosferă 
cordială, de caldă prietenie.

De la aoMBe e I'e
pars* * perna* * rvz ta 4»- 
rrrsrva prtaăKae-ar dm Orta 
sta M^eeta Caoaadeeăs ta esae 
■■ce«ac ta ae apfiee reataatia 
Cane ntaaa *e Seesrriace. ea 
faxwăta ta ae reara0 taa Zertae* 
ni* aea*aae * «ă ae avaac* a 
■•eanatas »raT jaocTfe care ta 
tannoese jiaetp'.’aaea tirmarata 
* ■!■■ eraaraa a aaanr «tanetar. 
Btae tar taarte* — * pm tactaa- 
rai za • data —. ta aecsrriaaea

eeaz apcnx rotasăder ta treb—a 
depcv eăartari de toate ratele 
— t—esa» ă. detacar. ta srisiul 
ricdL de poozaCx» pafertmasă.

Coesader ta petatia ricxta a 
taraetatar eu petriro ta rezolu
ta CovL. . de Se-tr- aa an 
face dect ta cospiica lua urile. 
Este necesar, dual părerea mea. 
ta se depusă efortar. susținute 
In vederea dtaenaaairil 
rezbut-e» Cocsîliuhti ie Secu
ritate ș: pentru a se riero la 
realizarea <Je pa«t eoexzeț: In a- 
ceastă direcție. In acest spirit 
noi am salutat ia timpul res
pectiv. inctuKv m cursul vizitei 
pe care am Scut-o la Cairo, 
irjțiatveie pcesedrnteta» Sadat, 
ale Egiptului cu privue Ia în
ceperea sotattantarii aaifliettihiî 
din Orientul Mijlociu, chiar prin 
unele aranjamente parțiale. 
Consider că există posibîlttăr. ca 
în această direcție să se obțină 
anumite rezultate.

Pot să spun că România, in 
ce o privește, se pronunță Cu
hotărî re pentru o soluție politică 
pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate si vă face tot cee3 
ce depinde de ea pentru a con
tribui la realizarea păcii in cel 
mai scurt timp

Sper că nu se va ajunge la 
reluarea războiului in Orientul
Mijlociu, ci se va acționa pen
tru o soluție politică care, după 
părerea mea, cred că este posi-

raaară pare» aamai ia Fo- 
rapa. Credeți ta «itaatia ia- 
»»r*ax»a«ală impaae a srti- 
■•» aa*ă pe ptaa iateraatia- 
■al prarta a «Mira Israelal 
ta p*ad ia aplicare maloția 
Caanfitata de Securitate î

RASPWS : De fapt, m-am 
r-4erri la această problemă. 
Fără ma • 'r.do:a!â că. după 
taaaaăapna tazboioM din Viet- 
sr*. Orfental Mijlociu va ră- 
---- 1 ! •£. uuea cu situația cea 
—a rivn? cată. De aceea, po
poarele vor trebui să se pre
ocupe pentru a împiedica dez-

România este preocupată ca 
Organizația Națiunilor Unite să 
devină nu un tpr de discu
ții abstracte, ci’ un for in
ternațional care să poată opri 
acțiunile agresive militare, să 
poată interveni pentru asi
gurarea independentei și 
suveranității tuturor statelor. 
Dar. se pare, că vor trebui de
puse multe eforturi in dirr~ția 
aceasta. Pină la urmă, și îiva- 
eeastă privință este vorba de o 
afirmare mai puternică a tutu
ror statelor in viața internațio
nală. pentru ca ele să poată de
termina și îmbunătățirea activi
tății Organizației Națiunilor 
Unite. Ar fi necesar, intr-a
devăr ca și In Orientul Mij
lociu Organizația Națiunilor 
Unite — desigur. împreună cu 
țările interesate, nu peste capul 
lor — să fie ceva mai activă
spre a se ajunge Ia aplicarea re
zoluției Consiliului de Secu
ritate.

HAMDY FOUAD : Ați dori, 
domnule președinte, să trans
miteți poporului egiptean un 
mesaj pentru Anul nou, și 
mai ales, cu ocazia aniversă
rii celor 25 de ani de la pro
clamarea Republicii in Româ
nia 2

NICOLAE CEAUȘESCU :
Aș dori să transmit poporului 

egiptean. cititorilor ziarului 
dumneavoastră un salut cordial, 
cele mai bune urări de bună
stare și fericire, de noi succese 
In dezvoltarea economică și so
cială a țării. In consolidarea in
dependenței și suveranității 
naționale, în realizarea unei păci 
trainice.

Tovarășul Gheorghe Râdu- 
lescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte ai Consiliului de Miniș
tri, a oferit, joi, un dejun în 
cinstea delegației guvernamen
tale economice a R.D. Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru al guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, 
care face o vizită în tara noas
tră.

Au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Radu Constantines- 
cu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică.

Au luat parte Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Viet
nam. și Lam Van Luu. ambasa
dorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București.

Joi la amiază, Stefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de’ Mi
niștri, Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stai, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ghenea, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
au exprimat condoleanțe însăr
cinatului cu afeceri ad-interim 
al Statelor Unite ale Americii 
la București, Robert Martens, în 
legătură cu încetarea din viață 
a lui Harry Truman, fost pre
ședinte al S.U.A.

Sala „Tehniclub” din Bucu
rești a găzduit, joi după-amiază,

o adunare festivă consacrată ce
lei de-a 14-a aniversări a Zilei 
Naționale a Republicii Cuba.

La adunare au participat Teo
dor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Nicolae Ghenea, se
cretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe, activiști de 
partid, numeroși muncitori, teh
nicieni și ingineri din uzinele 
bucurestene.

Au fost de față Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain și alti 
membri ai ambasadei.

Despre semnificația acestui e- 
veniment au vorbit Bujor Al- 
mășan, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei și Nicolas 
Rodriguez Astiazarain. amba
sadorul Cubei la București.

La 28 decembrie, la Ministe
rul Afacerilor Externe a avut 
loc schimbul inst> umentelor de 
ratificare a Acordului comercial 
de lungă durată și a acordului 
de plăți de-lungă durată, Înche
iate intlT guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
Republicii Arabe Egipt, la Cairo, 
la 5 martie 1970.

Banca Română de Comerț Ex
terior București, Barclays Bank 
International Londra și Manu
facturers Hanover Trust New 
York anunță că, în anul 1973, 
va fi deschisă la Londra o nouă 
bancă, denumită Banca Anglo- 
Română Ș.R.L. (Societate cu 
răspundere limitată).

PATRIA SUVERANĂ
(Urmare din pag. I) 

a participării ier la activitatea productivă 
- prin elan, competență profesională, pri
cepere organizatorică, inițiativă ți gindire 
fertilă. Au apărut ți apar continuu ac
țiuni de o largă varietate, inițiative menite 
să fructifice intreaga capacitate de 
muncă ți creație a tinerilor din industrie, 
din transporturi si de pe țantiere, pentru 
folosirea tuturor resurselor existente in ve
derea erețterii producției ți productivității 
muncii, a calității produselor, asigurind o 
cil mai bună valorificare o forțelor de 
muncă ți economisirea maximă a mijloa
celor materiale. Intre realitățile de pro
fundă semnificație ale societății noastre 
de axi, edificată prin Republică, situăm cu 
mindrie ți recunoțtintă rolul activ, omni- 
p-etent al tineretului condus de partid in 
opera de construire o societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Republica ți so- 
aalisanil au realizat la noi ți o schim- 
bore fundamentală a condiției social-po- 
fitiee materiale ți spirituale a tineretului. 
La baza acestei prefoceri radicale se află 
nu numai posibilitățile ți cerințele obiec
tive ale noii orinduiri sociale, nevoile sis
temului economic socialist ți exigențele 
democrației socialiste, dor mai ales noua 
concepție despre rolul, răspunderile ți 
atribuțiile tineretului in societate, concep
ție promovată cu consecvență de către 
partidul nostru. Tineretul este considerat 
un factor dinamic, activ in acțiunea so- 
cial-politică înnoitoare, angajat conștient 
ți responsabil la ansamblul dezvoltării ți

perfecționării societății. Astfel, in spiritul 
acestei condiții sociale, tinerii contribuie 
efectiv, la toate nivelurile, la actul opțiu
nii ți deciziei sociale, pentru care se 
creează ți se lărgesc noi posibilități ți 
forme în cadrul adincirii ți perfecționării 
democrației socialiste. In acest cadru pre
zența activă în conducerea treburilor so
cietății stimulează ți impune pregătirea 
multilaterală a tineretului prin muncă ți 
pentru muncă, pentru viața socială, mo
delarea sa politică ți morală in sensul 
principiilor vieții ți muncii comunițtilor, ale 
eticii ți echității socialiste. Este de aceea 
o necesitate insăți imbogâțirea, perfec
ționarea multilaterală a activității organi
zației de tineret, proces in activă desfățu- 
rare in prezent, marcat in ultima perioadă 
de numeroase fapte, succese de muncă 
ți valoroase acțiuni educative, sub sem
nul marii sărbători a Republicii.

Exprimind aspirațiile de libertate ți in
dependență ale poporului, patrioții cei 
mai luminați au năzuit către o formă de 
stot democratică, progresistă, care să asi
gure libertatea ți dreptatea socială pentru 
cei multi, neatirnarea politică ți inflorirea 
economică a țării, să înfăptuiască dreotul 
sacru al poporului de a fi singur stăpin 
in patria sa strămoțeascâ. Prin cei 25 de 
ani trecuți de la proclamarea Republicii, 
această năzuință a înaintașilor a devenit 
o realitate a prezentului : REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMÂNIA, patria scumpă a 
fiilor și cetățeniloi săi, a tinerilor, Repu
blica noastră, a tuturor.

Ministrul de externe al Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Walter Scheel, a trimis minis
trului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
George Macovescu, o telegramă 
prin care mulțumește pentru 
felicitările adresate cu ocazia 
reînvestirii sale în - funcția de 
ministru federal de externe.

La 28 decembrie a părăsit de
finitiv Capitala Abdelmajid 
Chaker, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Tunisia în Republica 
Socialistă România.

A apărut în
EDITURA POLITICĂ

— Pentru securitate și coope
rare internațională. 2 vo
lume.

- Legături prin contacte Ia 
nivel inalt ale României cu 
unele state europene și cu 
S. U. A. Vizite și întreve
deri ale conducerii supe
rioare de stat a Republicii 
Socialiste România la u- 
nele organizații internațio
nale. Cuvintâri și mesaje 
adresate unor congrese, 
conferințe și intilniri cu 
caracter internațional.

★
Colectiv : Pentru Republică 

in România.
Constantin Olteanu : 1947

un an de transformări re
voluționare.

clim.it


de peste hotare

• Am putut lua cunoștință la 
fața locului de realitățile Româ
niei contemporane și, intr-ade
văr, recunosc, ceea ce am văzut 
in decursul călătoriei mele a 
întrecut așteptările (Michael 
Siriwardene, ministrul muncii din 
Shri Lanka).

• Vizitînd frumoasa dv. țară, 
delegația noastră a fost încîn- 
tată de succesele pe care le ao- 
bindește în construcția socialistă 
poporul frate român și de ex
celentele sale perspective de 
viitor (Nă Rion Ik, ministrul in
dustriei metalurgice din R.P.D. 
Coreeană).

• Sîntem profund impresio
nați de personalitatea preșe
dintelui statului român, Nicolae 
Ceaușescu. Ecourile activității 
sale in vederea asigurării păcii 
și înțelegerii internaționale au 
ajuns de mult in îndepărtata 
Japonie (Takashi Hasegawa, de
putat japonez).

• Am putut cunoaște o țară 
care muncește cu mare avint, 
care dorește pacea și înțelege
rea între popoare (Giuseppe 
Medici, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei).

• Revin in România remar- 
cind marile realizări in domeniul 
industriei, al organizării invă- 
țămintului superior și al dez
voltării cercetării științifice. Am 
regăsit un București mai fru
mos, mai îmbogățit in labora
toare de cercetare. Dar, ceea 
ce mi se pare esențial, este bo
găția sufletească a oamenilor 
și imensul număr al celor ce se 
formează ca specialiști (Alfred 
Kastler, laureat al Premiului 
Nobel pentru fizică):

• România ne acordă un va
loros sprijin politic, morai și 
material. Pentru acest ajutor, 
mulțumirile noastre sint adresate 
României socialiste, partidului 
comunist, statului român, preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu per
sonal, cu convingerea că prin 
triumful luptei noastre pentru 
independență națională, rela
țiile dintre România și Guineea- 
Bissau vor dobîndi noi orizon
turi, deschizind cimp larg coo
perării reciproc avantajoase 
intre țările și popoarele noas
tre (Amilcar Cabrai, secretar 
general al P.A.I.G.C.).

• Am avut posibilitatea să 
cunoaștem viața și preocupările 
tineretului român și am fost 
profund impresionați de înaltul 
spirit de responsabilitate și ma
rea dăruire cu care el participă 
la întreaga viață politică, so
cială, economică a țării (Matti 
Pollinen, vicepreședintele Con
siliului de Stat al Tineretului 
din Finlanda).

9 Ceea ce am văzut a pro
dus asupra noastră o puternică 
impresie (Luis Bazzano, membru 
al C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist din Uruguay).

• Peste tot, in România, am 
simțit manifestarea solidarității 
active cu lupta noastră de eli
berare, manifestare ce reflectă, 
de altfel, consecventa politică 
a Partidului Comunist Român 
de sprijinire fermă a luptei de 
eliberare a popoarelor. Aceasta 
inseamnă cu adevărat interna
ționalism (Condesse Antonio 
jose, membru al C.C. al Miș
cării Populare pentru Eliberarea 
Angolei).

Produse ale industriei românești la Tirgul internațional de la 
Milano.

Program social 
în Pakistan
• Guvernul pakistanez a 

adoptat un program cu caracter 
social, care prevede. între altele, 
construirea de locuințe la pre
țuri mai reduse, a unor noi re
țele de drumuri, plantarea de 
pomi pe largi suprafețe de tere
nuri în pantă, amenajarea de 
locuri recreative. Obiectivele 
cuprinse in program vor trebui 
realizate pmâ in luna oclom 
brie a anului viitoi. pentru ma 
terializarea lor prevăzindu-sr 
suplimentarea cu 100 nnlioam 
de rupii a alocațiilor bugetari 
pe anul 1973

o Primul ministru al Maltei 
Dom Mintoff a declarai 
miercuri în Parlament că gu 
vernul său a cerut Marii Brita

R
ăsfoim colecțiile 
de ziare ale anului 
1972. Banda de 
magnetofon și

bloc-notesul re
porterului au con

semnat nenumărate declarații 
despre România, oamenii și în
făptuirile ei, despre răsunetul 
unei politici externe a cărei 
clarviziune și-a găsit strălucite 
confirmări. Din aceste declara
ții am transcris, la întimpiare, 
doar cîteva. Aparțin unor perso
nalități deosebite ca factură 
politică și ca preocupări coti
diene. Aparțin unor vizitatori 
veniți de pe continente diferite 
și a căror optică asupra proble
melor Terrei nu se aseamănă. 
Dar un element comun unește 
aceste declarații, îngăduie re
unirea lor în aceeași coloană : 
prețuirea exprimată față de 
România. Sînt, firește, lucruri 
care în prezent se integrează 
în categoria obișnuitului. Înal
tul prestigiu internațional al 
României este o realitate de 
care sintem conștienți, realitate 
care ne sporește responsabili
tățile față de lumea în care 
trăim. Dar in acest moment a- 
niversativ, cînd întocmim bilan
țul reușitelor noastre pe cele 
mai diverse planuri, se cuvine 
să ne întoarcem cu gindul, incă 
o dată, la anii în care Tituiescu, 
împovărat de tristețe, afirma că 
țara sa este prea puțin cunos
cută în lume. Anii aceia apar
țin unei pagini de istorie pe ca
re am întors-o definitiv, unui 
trecut fără putință de reeditare. 
Cind intr-un oraș indian situa* 
în sudul cu soare dogoritor, la 
mii de kilometri de Delhi, o 
școlăriță îți rostește numele pre
ședintelui Ceaușescu și cînd 
o colegă de breaslă din Bel
gradul vecin îți oferă un volum 
în care același nume scump 
nouă se află înscris printre fă
uritorii istoriei contemporane, 
poți înțelege mai bine distanța 
care ne separă de epoca în 
care Tituiescu făcea constatări 
amare in legătură cu gradul de 
cunoaștere a României. Intr-un 
depou feroviar de lingă Santiago 

nii să majoreze cu 10 la sută 
sumele plătite drept alocație 
pentru staționarea trupelor și 
instalațiilor militare britanice 
în insulă. Premierul maltez a 
precizat că această sumă re
prezintă pierderile cauzate de 
scăderea cursului lirei sterline

Pregătirea primului 
festival panafrican 
al tineretului
• In capitala Libiei și-a 

început lucrările reuniunea 
anuală a Comitetului execu
tiv al Comisiei africane, în
sărcinată cu pregătirea pri
mului festival panafrican al 
tineretului, care va avea loc 
la Tunis, intre 15 și 22 iulie 
1973. 

de Chile, oameni cu experiența 
vieții, muncitori trecuți prin 
școala luptei revoluționare, sa
lutau cu căldura sincerității Ro
mânia socialistă, realismul po
liticii ei, pronunțau cu respect 
numele conducătorului ei. Nu
me pe care l-am auzit scandat 
sub cerul albastru, senin, al 
Africii. Amintiți-vă imaginile pe 
care micul ecran ni le-a odus 
de la depărtare in această pri
măvară. De la țărmul Medi*e- 
ranei și pină în vecinătatea O- 
ceanului Indian, de-a lungul a 
mii și mii de kilometri, mulțimi 
uriașe i-au aclamat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, l-au sa
lutat cu bucuria de a exprima 
cele mai alese sentimente unui 
prieten adevărat. Ceaușescu și 
România. Două nume insepara
bile rostite cu admirație pe toa
te continentele. Regăsesc in
tr-un ziar din octombrie cuvintele 
pe care le-a rostit Colette 
Flesch, primarul orașului Lu
xemburg : „Bucuriei și onoarei 
de a primi printre noi pe pri
mul cetățean al Republicii So
cialiste România i se adaugă 
bucuria și mindria de a aduce 
un omagiu unuia dintre crea
torii României noi, onoarea de 
a-l primi pe pionierul și promo
torul unei revoluții care a știut 
să folosească tot ce a lăsat moș
tenire un trecut zbuciumat, pen
tru a construi, respectind ma
rile tradiții și imprimînd geniul 
său propriu, România de azi ; 
de a saluta, in fine, pe omul 
de stat ale cărui calități domi
nante — înțelepciunea, simțul 
măsurii, cunoașterea realită
ților — nu exclud, cîtuși de pu
țin, dinamismul și entuziasmul 
pe care a știut să le transmită 
poporului său".

Interesul manifestat față de 
România este rezultatul unei o- 
rientări ce se caracterizează 
prin consecvență, prin statorni
cia cu care sînt exprimate punc
tele de vedere ale țării noastre, 
prin spirit constructiv și recepti
vitate în ceea ce privește feno
menele înnoitoare. Absența u- 
nor pendulări conjuncturale, re
fuzul de a abdica de la prin
cipii, suplețea atitudinilor și

• La Pekin au avut loc, joi, 
convorbiri între Ci Pîn-fei, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze, și Nguyen Thi 
Binh, ministrul afacerilor ex
terne al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 

profunzimea analizei procese
lor contemporane definesc po
litica noastră externă. Consec
vența se armonizează organic 
cu spiritul științific al acestei 
politici, cu înalta ei principiali
tate, cu realismul confirmat de 
mersul evenimentelor. România 
și-o afirmat cu claritate perso
nalitatea în viața internațională. 
Glasul ei se face auzit distinct 
în concertul națiunilor. Este gla
sul unei țări care acționează 
neobosit pentru promovarea 
consecventă in relațiile dintre 
toate statele a principiilor su
veranității și independenței na
ționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne și avantajului re
ciproc. pentru statornicirea unor 
raporturi bazate pe incredere și 
stimă reciprocă, pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a de
cide singur asupra propriului său 
destin, la adăpost de orice acte 
de forță sau de imixtiuni. Ro
mânia situează neabătut in cen
trul politicii sale externe dezvol
tarea și oprcfundarea legăturilor 
cu toc te statele socialiste. Co
laborarea frățească cu aceste 
state se amplifică pe multiple 
planuri, ii ascultam in noiem
brie, Io Alma Ata. pe Zokas Ka- 
malidienov, prim secretar al 
C.C. al U.T.C.L. din R. S S. Kc- 
zahă. Ne relata despre Kazorr- 
ston, despre progresele sa:e e- 
concmice. Lg un moment dat a 
deschis capitolul petrol. „Reu
șitele noastre — spunea el — 
sînt legate și de instalațiile pe 
care le primim din Română 
frățească. Sînt foarte bune. Să 
transmiteți prietenilor din Plo
iești că le sintem recunoscători".

Deseori, în redacția noastră 
stăm de vorbă cu delegații ale 
unor organizații de tineret din 
cele mai diferite țări. Interviul 
își are regulile sale și o între
bare revine mereu în discuție : 
impresiile despre România.

„Am cunoscut Românio îna
inte de a o vizita — ne spunea 
un oaspete din Spania. Am cu
noscut-o din cărți și din ziare, 
prin prezența ei in viața mon
dială. Dar ceea ce am văzut 
aici m-a entuziasmat, mi-a dez

Mesageri ai cintecului popular românesc in timpul unui spec
tacol susținut la castelul Strakonice din R.S. Cehoslovacă.

Vietnamului de Sud. Convorbi
rile s-au desfășurat într-o at
mosferă de sinceritate, cordiali
tate și prietenie, relatează a- 
genția China Nouă.

Acord comercial chino- 
vietnamez

• La Pekin a fost semnat un 
acord interguvernamental pri
vind livrările reciproce de măr
furi și plățile pe anul 1973 în
tre R.P. Chineză și R.D, Viet
nam, informează agenția China 
Nouă.

în capitala chineză, reprezen
tanții celor două guverne au 
mai semnat protocolul privind 
livrările chineze de mărfuri ge
nerale in R.D. Vietnam pe anul 
1973, precum și un protocol pri
vind acordarea de către R.P. 

văluit practic ceea ce inseam
nă capacitatea creatoare a unui 
popor liber".

Leonidas Ntibahezwa, mem
bru al Comitetului Central al 
Tineretului Revoluționar Rwa- 
gasore din Burundi, deciora : 
„Sint fericit că am avut posibi
litatea să vizitez România. La 
capătul călătoriei pe care am 
întreprins-o la invitația C.C. al 
U.T.C. trebuie sâ vă mărturisesc 
deplina mea satisfacție față 
de cele văzute".

Transcriem și cuvintele lui 
Tom’ Beli, secretar general al 
Ligii Tineretului Comunist din 
Marea Britanie : „Am apreciat 
discuțiile deschise, sincere, ati
tudinea realistă pe care dum
neavoastră o adoptați față de 
toate evenimentele internațio
nale, intr-un cuvînt am fost im
presionați să descoperim o țară 
și un popor pe deplin dedicat 
operei de pace și progres".

Bineînțeles, o fugară răsfoire 
a colecțiilor anului 1972 nu poa
te să ofere un tablou complet 
al prezenței românești pe scena 
mondială. întreținînd relații di
plomatice și consulare cu 106 
țări și dezvoltînd schimburi e- 
conomice cu 110 state, România 
desfășoară o vastă activitate 
internațională animată de 
conștiința faptului că problemele 
esențiale ale prezentului - cu 
deosebire cele privind dezar
marea, securitatea europeană, 
învingerea sub-dezvoltării, lichi
darea oricăror forme de colo
nialism și neocolonialism — tre
buie să-și găsească soluționa
rea cu participarea tuturor state
lor indiferent de dimensiunile 
lor, de orinduire social-politică 
sau de apartenență la blocurile 
militare. Dinamismul politicii 
externe a României, spiritul ei 
de inițiativă se manifestă preg
nant la O.N.U. și in alte orga
nisme internaționale, în im
portante reuniuni, cum este cea 
de la Helsinki consacrată pre
gătirii conferinței general-eL.ro- 
pene. Vorbind despre propune
rea României privind creșterea 
eficienței O.N U., reprezentantul 
Danemarcei a apreciat dreot 
„o nouă manifestare a efortu
rilor susținute și active ale gu
vernului român de a contribui 
la destinderea internațională și 
la oromovarea înțelegerii intre 
națiuni ctit pe plan global, cit 
și pe pion regional". Făptui că 
la actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.. România a 
inițiat sau o partiepot in cali
tate de coautoare la eaoorc- 
rea a 32 -ezoiuții — acică a- 
preape o treî~e cin totalul do
cumentelor adoptate de torul 
international — dezvăluie di
mensiunile activității desfășu'Otă 
de delegația română, preocu
pările neobosite pentru o con
tribui la reglementarea proble
melor cordinale ?n conformitate 
cu interesele mta’e c!e cauzei 
păcii cu interesele popoarelor, 
pentru ca politica tratativelor și 
a contactelor nemijlocite să e- 
limine amenințarea cu forțe si 
dictatul. „Doresc să-mi eiprim 
recunoștința și aprecierea pen
tru sprijinul acordat de guver
nul și poporul român eforturilor 
O.N.U. de a menține pacea și 
securitatea internațională" - 
declara secretarul general cl 
O.N.U.. Kurt Waldheim.

EUGENIE OBREA

Chineză de ajutor sub forma de 
proiecte complete pentru R.D. 
Vietnam.

• După cum relatează agenția 
A.C.T.C., din cauza ceții puter
nice și a furtunii pe mare, 40 
de pescari din Coreea de sud au 
intrat în apele teritoriale și au 
acostat la țărmul R.P.D. Coree
ne. După primirea îngrijirilor 
necesare, la 27 decembrie, prin 
grija autorităților din R.P.D. 
Coreeană. pescarii respectivi 
s-au reîntors în Coreea de Sud.

Epidemie de variolă
• O epidemie de variolă, de

clanșată in luna decembrie în 
statul Vttar Pradesb, a prova- 
cat moartea a 34 de persoane, 
se anunță la Delhi. S-au sem
nalat, de asemenea, victime și 
in statul Bihar.

Manifestări 

consacrate 
aniversării 
Republicii

• La Kiec a atut loc o aduna
re a reprezentanților oamenilor 
munca din capitala Ucrainei, cu 
priletul celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii in Româ
nia.

In prezidiul adunării au luat 
loc V. E. Malanciuk. membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. din Ucraina. G. I. 
Secciuk, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Ucrainei, 
A. P. Botvin, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
Kiev, și alte persoane oficiale.

Adunări festive dedicate împli
nirii unui sfert de veac de la 
proclamarea Republicii au avut 
loc jr în alte orașe ale R.S.S. 
Ucrainene.

9 Sub auspiciile Comitetului 
revoluționar al orașului Pekin și 
ale Asociației de prietenie cu 
străinătatea, Ia Palatul de cultură 
al Naționalităților din Pekin, a a- 
vut loc o gală de filme, organi
zată in cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 25-a aniversa
re a proclamării Republicii în 
România.

Au participat U Da, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, președintele 
Comitetului Revoluționar al ora
șului Pekin, Iu Cian, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ian 
Ci, vicepreședinte al Asociației de 
prietenie cu străinătatea, și alte 
persoane oficiale. A fost prezent 
ambasadorul României în R. P. 
Chineză, Nicolae Gavrilescu.

• In capitala Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
Phenian, în clădirea teatrului de 
artă, a avut loc, la 26 decem
brie, o adunare festivă consacra
tă celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii.

Din prezidiul adunării au fă
cut parte Pak Sen Cer, membru 
al Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, Țoi 
Ge U, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri, Cin Mun Dăk, 
ministrul Administrației Orașelor, 
Ri Man Săk, adjunct al ministru
lui afacerilor externe și alte per
soane oficiale.

Despre semnificația evenimen
tului de la 30 decembrie, reali
zările poporului român în cei 25 
de ani de republică și despre 
relațiile de prietenie și de strinsă 
colaborare româno-coreene, au 
vorbit Li Cean In, vicepreședin
te al Comitetului Popular al ora
șului Phenian, și Lazăr Aureliu 
loan, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României.

9 La sediul Uniunii Socialiste 
Arabe din Cairo s-a deschis, sub 
patronajul primului secretar al 
L .S.A., Sayed Marei, expoziția 
de fotografii „România la a 
XXT -a aniversare a proclamării 
Republicii". La inaugurarea ex
poziției a participat Sayed Zaki, 
membru al C.C. al U.S.A., secre
tar al Uniunii Socialiste Arabe a 
orașului Cairo.

Febră tifoidă la Managua
• Un nou cutremur a distrus ultimele edificii 
din centrul orașului • Măsurile autorităților

La Managua, capitala Republicii Nicaragua, distrusă în urmă 
cu patru zile de o serie de cutremure succesive, deși autorită
țile au cerut ultimilor locuitori ai orașului în ruine, care au 
refuzat să-l părăsească, să se vaccineze, febra tifoidă și-a făcut 
totuși apariția.

Noi incendii au izbucnit in 
cursul zilei de miercuri în tim
pul unui nou seism de gradul 5 
pe scara Richter, care a dis
trus ultimele edificii din cen
trul orașului, zonă înconjurată 
permanent de un cordon de po
lițiști. care nu permit decît pă
trunderea echipelor de salvare. 
Autoritățile au hotârît, în cele 
din urmă, dinamitarea centrului 
orașului, care urmează să fie 
nivelat cu buldozerul și ulterior 
să fie împrăștiat var și alte de
zinfectante pentru a înlătura 
efectele descompunerii cada
vrelor rămase sub dărîmături.

Repartizarea alimentelor se 
face în condiții dificile. Dar 
problema crucială continuă să 
rămînă cea a procurării apei 
potabile, camioanele-cisternă 
destinate acestui scop dovedin- 
du-se insuficiente

Se afirmă, cu o mare apro
ximație, că numărul victimelor

Cutremurul din Nicaragua 
s-a simțit și în Spania, unde 
o lagună de origine vulcani
că, situată în apropierea la
cului Banolas (Catalonia), a 
reacționat la mișcările tecto
nice. Apele lagunei și-au 
schimbat culoarea și au deve
nit agitate. Astfel de fenome
ne s-au semnalat și în tre
cut, cu prilejul unor cutremu
re și erupții vulcanice care au 
avut loc în alte zone ale glo
bului, cel mai recent fiind 
semnalat în urmă cu un an, 
cu prilejul erupției unui vul
can din Insulele Canare.
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Apropiata vizită
a președintelui

Nicolae Ceaușescu
în Pakistan

La Departamentul Informațiilor al Pakistanului, a avut loc 
o conferință de presă consacrată apropiatei vizite in această 
țară a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej, Nasim Ahmad Jafri, director pentru Euro
pa răsăriteană in Ministerul Afacerilor Externe, a prezentat 
evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre Pakistan 
și România, perspectivele dezvoltării acestora in contextul vi
zitei oficiale de stat a președintelui Nicolae Ceaușescu. Nasim 
Ahmad Jafri a calificat această vizită ca fiind grăitoare în ce 
privește relațiile strinse dintre cele două țări și și-a exprimat 
speranța că ea va duce la întărirea in continuare a relațiilor 
dintre Pakistan și România.

Conferința de presă de la Departamentul 
Informațiilor al Pakistanului

Tovarășul Kim Ir Sen* 
ales președinte ' 

al R.P.D. Coreene

In cadrul ședinței de joi a 
primei sesiuni a Adunării Popu
lare Supreme a celei de-a cincea 
legislaturi, tovarășul Kim Ir Sen 
a fost ales președinte al Repu
blicii Populare Democrate Co-

• Delegațiile R.D. Vietnam 
și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la Con
ferința de la Paris privind 
Vietnamul au anunțat, într-o 
declarație comună, că a 
172-a ședință plenară a con
ferinței, prevăzută pentru 
joi, nu va avea loc — infor
mează agențiile TASS și 
France Presse.

In declarația comună se 
subliniază că, pentru a se 
crea condițiile necesare con
tinuării convorbirilor de 
pace, Statele Unite trebuie 
să revină la situația existen
tă înaintea reluării bombar
damentelor masive asupra 
teritoriului R. D. Vietnam.

s-ar situa între 2 000 și 6 000, iar 
clădirile distruse depășesc cifra 
de 250 000.

Distrugeri produse de cutremur la Managua.
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reene, informează agenția 
A.C.T.C.

In aceeași zi, au fost aleși ca 
vicepreședinți ai R.P.D. Coreene 
Țoi En Ghen și Kan Rian Uli.

Au fost aleși, de asemenea, 
membrii Comitetului Popular 
Central al R.P.D. Coreene, în
tre care se află tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar al Comitetului 
fiind ales Rim Ciun Ciu.

Adunarea Populară Supremă a 
ales pe Kim Ir ca premier al 
Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene.

Sesiunea a ales, de asemenea. 
Pe președintele, vicepreședinții 
și membrii Comitetului Perma
nent al Adunării Populare Su
preme. Președinte a fost ales 
Hwang Jang Yop, iar vicepre
ședinți — Hong Gi Mun și Ho 
Jong Suk.

Prima adunare a Comitetului 
Popular Central al R.P.D. Co
reene. desfășurată în cursul a- 
celeiași zile, a numit pe membrii 
Consiliului Administrativ al 
R.P.D.C., care ocupă funcții de 
miniștri sau de președinți ai 
unor comitete pentru probleme 
economico-sociale.

• La Lima a fost semnat pro
tocolul prin care guvernele 
R. D. Germane și Republicii 
Peru au hotărit să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă — informează agen
ția A.D.N.

Convorbirile 
americano-* 

chiliene
Ambasadorul Republicii 

Chile la Washington, Orlan
do Letelier, care conduce 
delegația țării sale la nego
cierile cu oficialitățile ame
ricane de resort privind re
lațiile dintre cele două țări, 
a calificat prima etapă a 
convorbirilor ca pozitivă. 
Ambasadorul chilian a afir
mat că „negocierile au fost 
constructive și în nici un caz 
neamicale, deși între cele 
două s.țate există unele di
vergențe". Potrivit declara
ției sale, o nouă rundă de 
negocieri avind aceeași temă 
va începe în luna ianuarie 
1973, tot la Washington.
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