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REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA ! ț-: '

Ședința jubiliară a Marii Adunări Naționale consacrată 
celei de-a XXV a aniversări a proclamării Republicii

BUCUREȘTI, 29 decembrie 
1972. Marea Adunare Națio
nală s-a întrunit în ședință 
jubiliară pentru a aniversa 
un sfert de veac de la pro
clamarea Republicii — eve
niment de importanță istori
că, victorie de seamă a po
porului nostru în îndelunga
ta și eroica sa luptă pentru 
libertate, democrație și pro
gres social, act revoluționar 
cu profunde rezonanța in 
viața țării, care a marcat 
instaurarea celei mai de
mocratice forme de guvernă- 
mînt din istoria națiunii 
noastre, trecerea Ia înfăptu
irea revoluției socialiste. 
Proclamarea Republicii a

însemnat împlinirea idealu
lui spre care au năzuit și 
pentru care au militat cu 
înflăcărare forțele cele mai 
inaintate ale societății, in 
frunte eu Partidul Comunist 
Român.

Sala Palatului Republicii 
Socialiste România, unde se 
desfășoară ședința, are un 
aspect festiv, trăiește atmos
fera caracteristică eveni
mentelor de seamă. Pe funda
lul scenei, strălucește, ia 
reflexe aurii stema Republi
cii, străjuită de steaguri ro
șii ți tricolore. Datele jubi
liare -30 Decembrie 1947— 
1972“ Înscriu simbolic o epo
că glorioasă, bogată in trans

formări înnoitoare și mari 
înfăptuiri . strălucit Încunu
nate prin victoria deplină și 
definitivă a socialismului pe 
pămintui romanesc.

Ora IZ. Asistenți salută cu 
puternice si îndelungi aplau
ze, cu ovații și urale, sosirea 
in sală a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a celorlalți condu
cători ai partidului și sta
tului nostru. Se aud minute 
In șir, rostite iatr-un singur 
glas, cuvintele scomne tutu
ror — _Ceausescu-Jp.CJL“, 
-Ceausescu—F.CJL*.

In prezidiul ședinței jubi
liare iau Joc tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii

Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil. Gheor
ghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, Maxim 
Berghianu. Gheorghe Cioară, 
Florian Dănâlache, Constan
tin Drăgan, Emil Drăgănes- 
cu. Janos Fazekas, Petre 
Lupu. Dumitru Popescu, 
Leon te Râu tu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Ion 
Ion iță. vechi militanți ai 
mișcării muncitorești — 
Chivu Stoica. Constanța 
Crăciun. Ion Nlculi, Constan
tin Pirvulescu, Alexandru

(Covttaa«r« ta pag. a V-o)

Proletari din toate țările, uniți-vS!
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Crearea Republicii — 
încununare a luptei 

seculare a poporului 
pentru eliberare 

nafional ă și soci al â

• T o va rășu I Le Thanh Nghi, conducătorul delegației

guvernamentale economice a R.D. Vietnam

Dragi tovarăși.

Sărbătorim astăzi împlini
rea unui sfert de secol de la 
proclamarea Republicii — 
eveniment de însemnătate e- 
pocală In viața poporului ro
mân, care a marcat o nouă 
etapă în istoria României. Cu 
prilejui acestei mari sărbători 
naționale, Comitetul Central 
al partidului, Consiliul de Stat 
ți guvernul adresează tuturor 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate, întregului nostru po
por, un salut fierbinte și cele 
mai cordiale felicitări. (Aplau
ze puternice, prelungite).Aniversînd proclamarea Republicii, nu putem să nu evocăm cu îndreptățită mindrie istoria eroică, de secole, a poporului român, în decursul căreia a ars mereu vie flacăra luptei pentru libertate și nea- țîrnare, pentru scuturarea jugului exploatării și asupririi, pentru afirmarea deplină și neîngrădită a geniului său creator, pentru asigurarea progresului și civilizației patriei noastre. S-au scris cu litere nepieritoare în cronica timpurilor marile bătălii desfășurate de masele populare sub conducerea lui Mircea ce’. Bâ- trîn, Ștefan cel Mare. M hai Viteazu și a altor legendare figuri de domnitori patrioți, pentru păstrarea ființei naționale și apărarea gliei strămoșești. Ne gîndim. de asemenea, cu venerație la marile mișcări sociale și răscoale populare conduse de Horia. Cloșca și Crișan. de Tudor Vladimirescu și de alți tribuni ai poporului, mișcări care au aprins și mai puternic vâlvătaia setei de libertate și o viață mai bună a maselor asuprite și împilate, au contribuit la accelerarea dezvoltării sociale a țării. Un moment de seamă al istoriei luptelor pentru li

bertate naționali și aocalâ a 
fost revoluția bungheao-demo- 
cratică ce la 1848 — desfigu
rată în toate cele wet provm- 
cii românești — animată da 
aspirația creării condicilor 
pentru sfărtmarea ți înlătura
rea rânduielilor feudale, pentru 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție și instaurarea, unor re
lații sociale mai avansate 
Datorită luptei maaelor papi
lare ți a personalitățUor lu
minate ale poporului s-a pu
tut realiza Unirea Princi
patelor Române — Munte
nia ți Moldova — important 
pas spre împlinirea năzuin
ței de unire a românilor 
intr-un singur stat. Cucerirea 
Independenței In 1877. plătită 
cu singe de ostașii și doroban
ții români în redutele de la 
Smîrdan, Plevna și Grivița. a 
deschis calea unor noi împli
niri ale idealurilor de libertate 
și progres ale pop?rului ro
mân. în urma încheierii pri
mului război mondial- in care 
poporul nostru și-a apărat cu 
jertfe grele pămintui patriei, 
s-a făurit statul național uni
tar — eveniment de o covir- 
șitoare importanță in procesul 
dezvoltării istorice a napumi 
noastre. Împlinire a unu: se
cular vis al rocnânllor din toa
te cele trei provincii.

Lupta pentru independență 
națională și realizarea starului 
national unitar s-a contopit cu 
lupta împotriva exploatări: și 
asupririi. împotriva dom nației 
străine, pentru pace și liber
tate. (Aplauze puternice. înde
lungate). Luptele sociale au 
luat amploare sub influența 
ideilor revoluționare promova
te de social: ști, de mișcarea 
muncitorească. După crearea 
Partidului Comunist Român, 
care a înscris pe steagul său 
țelul cuceririi puterii politice 
de către clasa muncitoare, ins
taurarea domniei întregului

P«f-

popor st făurirea «rtafriSS 
«oeiaLste ți ocrnse pro
letariatul orpr ut a 6e»- 
fâsura: larg asaltul împo
triva regimului b—griexc- 
morierese. a 'nferadâm: țârif 
p-utenJcr strâ ne. iz peer.va 
fascismului, a râzbonsts *n- 
tlscrienc. pentru o poLtseâ de 
apărare a ntteresX-cr satcea- 
le. pentru dezvoltarea demo
cratică. progresistă a t±rt_

Un mortenl cracai in desti
nele istorice ale poporulză ro
mân a fost mfapriurea resu
recției armato an^ fascisto. răs
turnarea d:r~atu--_ nmltaro- 
fasciste si întoarcere* armelor 
împotriva Germa-:-et naznsse. 
eliberarea 'rtrezulu: teri
toriu al țării eu spriyn d 
eroice! armate ros: $> parfcri- 
parea ostil cr române, alături 
de Uniune* Sovietică si cele
lalte puteri aliate, la războiul 
antifascist. pir.â la adrobire* 
totală a Germaniei hîtjeriste. 
Le fel ca și celelalte popoare 
care au cunoscut d-tcr.mat.a 
hitlerismului, poporul -amân

preț^-re fată 
popoare se
ca nefneri-

pete jertfe ți sacr-fr .. du
când pe u—er. Crev.1 răzbccu- 
'.tri. *= acuș pr ncpaâa ccntri- 
buue la ristr_ș*rea mașini: 5e 
răzbat germane, la eebenarea 
□cotatei te cotropite st salvarea 
catuzape. de pertmiul rotes 

nea. nesterse în memoria rsvas- 
trâ aportul adus la zc-cterea 
fascsmulu: de protezele ce
lorlalte țări ale coaliției 
antihitleriste. precum st lupta 
eroică desfășurată de popoare
le cri-eplte de nazist, larga 
m.icare antifascistă tntemațib- 
r.alâ. jertfa m:.. tonelor de 
luptători democrat antifas
cist: din întreaga lume care 
n-au precupețit nimic per.mu
«-^ringerea barbariei naziste.

Crearea Republici constitu
ie deci o încununare a luptei 
duse de-a lungul secolelor de 
poporul român, de forțele 

Republicii, în 
rolul decisiv în

doc. populare, 
ții ți suveran: 
carii ei la ui 
marea familie 
mii. (Aplauze 
loagite).

Instaurarea 
condițiile cînd 
conducerea țării L avea clasa 
muncitoare. in alianță cu țără
nimea și intelectualitatea, cu 
releiilte mase muncitoare, în 
frunte cu partidul comunist, a 
marcat trecerea la revoluția 
proletară s; Ia edificarea so- 
setății socialiste în România.

O deosebită însemnătate a 
avut pentru desfășurarea cu 
succes a procesului revoluțio
nar ta tara noastră făurirea 
parr. f ulu. unic muncitoresc. A- 
eeesta a asigurat unitatea ar
țar ratoricâ și ideologică a 
riase. mun-ertoare — necesita
to* oteeritrl a îndeplinirii cu 
succes a rolului ei istoric de 
clasă conducătoare în marea 
operă de transformare revolu- 
țiceară a societății. A fost 
creat astfel un detașament re- 
rolut:mar. puternic. unit șl 
disc--mat. înarmat cu teoria 
marxist-leninistă. care a con- 

m *i-— -f* “vnAml ~yn-

~~ țwta-t jn desfâ-

(CcrOtnuara ir. pag. • Il-a)

Vineri dimineața, tovarășul 
Ntccâae Ceaușescu. secretar ge
neral *1 Parudului Comunist 
Rcenln. peesedînteie Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
Româzja. a primit pe tovarășul 
Le x——— k xghi. aoaBbru al K- 
roalaă Pofitic al C.C. al Partj- 
ddai celor ce Muncesc din Viet- 
nam. - xeprim-mriistru al gu- 
xemului Republicii Democrate 
Vietnam, conducă torul delega
ției gm.emamer.tale economice, 
care face o vizită In țara noas
tră.

La primire a participat tova
rășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiulai Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
ai Consiliului de Miniștri.

A fost de față Nguyen Dang 
Har.h, ambasadorul R.D. Viet
nam la București.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu. tova
rășului Ion Gheorghe Maurer și 
celorlalți membri ai conducerii 
de partid ți de stat a țârii 
noastre, un cordial salut din 
partea tovarășilor Ton Duc 
Thang, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, și Fam 
Van Dong, prim-ministru al gu
vernului, împreună cu sentimen
tele de caldă gratitudine pentru 
ipriiinul tovărășesc, internațio
nalist, acordat permanent de 
partidul, guvernul și poporul 
român luptei ți cauzei poporului 
vietnamez.

Conducătorul delegației guver
namentale a adresat totodată fe
licitări cu prilejul sărbătorii po
porului român — cea de-a 25-a 
aniversare a proclamării Repu
blicii — șl urări de succese tot 
mai mari in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

• Ambasadorul Republicii Islamice Pakistan
Vineri, 29 decembrie, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe S. A. D. Bukhari, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Isla
mice Pakistan la București, la 
cererea acestuia.

Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășilor Ton Duc 
Thang, Le Duan și Fam Van 
Doze, celorlalți tovarăși dia 
conducerea de partid și d» stat 
a R. D. Vietnam cele mai calde 
-rări de succes cauzei drepte a 
poporului vietnamez.

Tr ■ arășul Nicolae Ceausescu a 
reafirmat poziția țării noastre 
In sprijinul luptei poporului 
vietnamez, Împotriva agresiunii, 
pentru retragerea totală a tru
pelor americane și încetarea 
bombardamentelor și a celorlal
te acțiuni militare ale S.U.A., 
exprimlnd solidaritatea interna- 
ționa.istă deplină a partidului 
si poporului nostru, hotărîrea de 
a se acorda întregul sprijin cau
zei drepte a poporului vietna
mez plr.ă la victoria finală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat speranța că în ca
drul convorbirilor de la Paris 
se va ajunge cit mai curind Ia 
semnarea unui acord, punln- 
du-se capăt războiului, respec- 
tindu-se astfel dreptul sacru al 
poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta, creîndu-se 
condiții per.tru dezvoltarea sa 
liberă de sine stătătoare, fără 
nici un amestec străin.

Exprimlr.du-se satisfacția pen
tru relațiile de prietenie dintre 
cele două partide, popoare și 
țări, care au cunoscut o nouă 
dezvoltare după vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu tn R. D. 
Vietnam, s-a reafirmat dorința 
comună de a promova pe mai 
departe, pe multiple planuri, a- 
ceste raporturi de colaborare și 
solidaritate. In Interesul cauzei 
socialismului și păcii. în acest 
context oaspetele a exprimat 
satisfacția pentru rezultatele 
convorbirilor purtate la Bucu
rești de delegația guvernamen
tală economică a R. D. Vietnam.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Cu acest prilej, a avlit loc o 
convorbire in legătură cu apro
piata vizită în Pakistan a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Convorbirea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

I
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(Urmare din pag. 1}

cu această ocazie că România g-a bucurat, în lupta pentru construirea vieții noi, de sprijinul Uniunii Sovietice, al țărilor de democrație populară, al forțelor revoluționare și progresiste din întreaga lume. La rîndul său, România și-a manifestat puternic solidarita- tatea cu celelalte popoare, care 
au zidit orânduirea nouă, so

Principala cucerire a primului 
sfert de secol al Republicii —
asigurarea victoriei depline
a socialismului în RomâniaDragi tovarăși,Făcînd bilanțul celor 25 de ani care au trecut de la instaurarea Republicii, putem a- precia că rezultatul principal al muncii și luptei desfășurate în această epocă a fost asigurarea victoriei depline a socialismului în patria noastră. România s-a transformat în- tr-un stat socialist industrial- agrar în plin progres, cu o industrie dezvoltată și o agricultură în continuă modernizare, cu o știință și cultură înfloritoare, cu un nivel de trai tot mai ridicat.Pentru a aprecia amploarea uriașă a acestor transformări, este necesar să evocăm condițiile nemaipomenit de grele în care se găsea țara noastră în anii de după război. După cum vă amintiți, economia țării fusese secătuită de lunga perioadă a domniei hitleriste și de distrugerile războiului, producția industrială ajungînd, într-o serie de ramuri, la jumătate față de nivelul antebelic, iar capacitatea de transport a căilor ferate la aproape 30 la sută. Rechizițiile de război, lipsa brațelor de muncă în a- gricultură și apoi doi ani consecutivi de secetă, provocase- ră o acută criză alimentară. La toate acestea se adaugă sabotajul reacțiunii, blocarea valutei și devizelor țării în Occident, despăgubirile de război pe care România a trebuit să le plătească. Ieșirea din această situație a cerut eforturi supraomenești. Dar bravul și încercatul popor român, care timp de a- proape două milenii a fost nevoit să înfrîngă greutăți de neînchipuit pentru a-și păstra ființa și a asigura progresul țării, a găsit și de această dată forța și energia necesară pentru a ieși din situația catastrofală în care se găsea, reclădind din temelii întreaga țară, prin puterea brațelor și a minții sale. Aceasta a relevat încă o dată uriașele resurse creatoare de care dispune poporul român, virtuțile sale remarcabile, descătușate și puse în valoare de orînduirea nouă, socialistă.Industrializarea — factorul hotărîtor al progresului general al societății, temelia bunăstării maselor, a întăririi independenței și suveranității naționale — a asigurat dezvoltarea multilaterală și dinamizarea întregii economii naționale, creșterea rapidă a forțelor de producție ale țării. In 24 de ani de economie planificată, producția industrială a României s-a dezvoltat intr-un ritm mediu anual de aproape 14 la sută. în acest an, anul gloriosului jubileu al Republicii, realizăm o producție industrială de circa 28 de ori mai mare decît in 1947. Este semnificativ pentru dezvoltarea țării noastre in această perioadă, faptul că în 1972 producția industrială este aproximativ egală cu întreaga producție a primului deceniu al Republicii. Au fost create și dezvoltate numeroase ramuri industriale noi, de înaltă tehnicitate cum sînt electrotehnica și electronica, construcția de mașini-unelte, a elementelor de automatizare, petrochimia și altele, a crescut capacitatea industriei de a realiza produse de mare complexitate. care stau cu succes alături de cele mai izbutite mărfuri realizate pe plan mondial. Industrializarea socialistă a determinat valorificarea mai intensă, în condiții de eficiență superioară, a potențialului material și uman al țării, sporirea continuă a avuției naționale.Cooperativizarea agriculturii, care a marcat o schimbare revoluționară, de proporții uriașe în viața satuluj românesc, în relațiile de producție, în condițiile de muncă și în modul de existență al țărănimii, a creat premisa realizării unor producții agricole superioare, de înalt randament. Ca urmare a dotări} tehnice, sporirii parcului de mașini agricole și tractoare, chimizării și dezvoltării irigațiilor, țărănimea a obținut producții vegetale și animale capabile să a- sigure în condiții tot mai bune nevoile de consum ale populației și cerințele de materii prime pentru industrie.Producția globală agricolă a crescut în ultimii 25 de ani de aproape 3,5 ori, recolta de ce

cialistă, cu clasa muncitoare, cu forțele democratice șl progresiste de pretutindeni. Acest sprijin și această încurajare reciprocă constituie o expresie elocventă a forței internaționalismului proletar, a solidarității oamenilor muncii în lupta pentru cauza libertății și progresului social. (Vii și puternice aplauze).Odată cu instaurarea Republicii, trecînd la înfăptuirea revoluției socialiste, poporul 

reale fiind în acest an aproape dublă față de media realizată în 1934—1938, cei mal buni ani agricoli din perioada antebelică.O grăitoare expresie a avântului pe care l-a cunoscut ta acești ani producția de bunuri materiale o constituie faptul că produsul social realizat în 1972 în Republica Socialistă România este de 12 ori mai mare decît cel din anul 1947, ceea ce reprezintă echivalentul potențialului a 12 Românii de acum un sfert de secol.Pentru a releva dimensiunile uriașului efort constructiv făcut de poporul nostru este suficient să arătăm că in perioada anilor 1947—1972 au fost realizate investiții de circa 900 miliarde lei, dinamica lor creșcînd de la circa 3 miliarde lei în 1947 la aproape 100 miliarde lei în 1972. Ca urmare, pe pămîntul patriei au fost înălțate mii și mii de fabrici și uzine, combinate și complexe industriale modeme, nenumărate edificii social-culturale. întreaga țară a fost ridicată la o viață nouă; înfloritoare, s-a realizat o repartizare mai rațională a forțelor de producție pe teritoriu, frumusețile naturale ale peisajului românesc au fost amplificate prin minunatele creații făurite de mina omului — impunătoare edificii industriale moderne, noi cartiere și orașe cu arhitectură luminoasă, mii și mii de sate reclădite aproape în întregime.Ca urmare a dezvoltării e- conomico-sociale a țării, s-au produs profunde mutații ta însăși structura socială. în 1947, peste 75 la sută din populație era ocupată ta ag—- cultură și doar 10,5 la suta in industrie — ceea ce evidenția caracterul predominant agrar al economiei românești de atunci ; în 1972, poputaha ocupată în industrie a crescut la 26 la sută, iar cea din ag— cultură a scăzut la 45 la sută. Au fost create, ta aceasta perioadă, peste 4 milioane noi locuri de muncă, ceea ce înseamnă practic un salariat ta plus în fiecare familie ; numărul muncitorilor a crescut de aproape 4 ori, iar al inginerilor de circa 12 ori. Transferarea populației în sferele de activitate cu o mai înaltă productivitate, a avut implicații sociale pozitive deosebit de profunde, reprezentind un indice important al creșteri: gradului de dezvoltare și civilizație al țării noastre.Grija față de om — țelul suprem al politicii partidului, rațiunea și scopul întregii activități de făurire a socialismului și comunismului ta România — s-a materializat, etapă cu etapă, în noi și importante realizări destinate să a- sigure fiecărui cetățean un trai tot mai îmbelșugat și fericit. Realizăm în acest an al aniversării Republicii un venit național total de 11 ori mai mare decît în 1947, iar pe locuitor, un venit național de aproape 9 or} mai mare. Pe baza creșterii venitului național, s-a asigurat majorarea succesivă a salariilor nominale ale oamenilor muncii. Salariul real este în prezent de peste 3 ori mai mare decît cel de acum 25 de ani. Au fost majorate pensiile, s-a extins regimul de pensionare asupra țăranilor.Este ilustrativ pentru eforturile depuse de statul nostru socialist în vederea ridicării nivelului de viață al populației, faptul că în 25 de ani de Republică, fondurile alocate de la buget pentru finanțarea acțiunilor social-culturale — învățământ, cultură, ocrotirea sănătății — au sporit de »peste 30 de ori.O adevărată revoluție s-a realizat în domeniul instruirii publice și ridicării nivelului de cultură al poporului. Din- tr-o țară căreia regimul trecut îi lăsase trista moștenire de 4 000 000 de analfabeți, România a devenit o țară ta care s-a generalizat învăță- mîntul obligatoriu de 10 ani, o țară în care aproape jumătate din populația activă este cuprinsă în diferite forme de învățământ. z Au fost obținute succese însemnate în dezvoltarea științei, artei și culturii, a întregii vieți spirituale din patria noastră.A cunoscut o amploare deosebită construcția de locuințe și obiective social-culturale. 

român, condus de Partidul Co
munist, a lichidat vechea orân
duire socială, a înlăturat pen
tru totdeauna exploatarea o- 
mului de către om. cucerind 
victorii strălucite ta toate do
meniile construcției socialis
mului, parcurgând ta acest 
sfert de secol un drum glorios, 
o întreagă epocă istorică, 
înscriind cea mai măreață pa
gină din întreaga sa istorie 
milenară (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

în perioada andor 1947—1972 
au fost eoostru: te atft ta oease. 
cit și la gate rirra 3 mdroane 
de locuințe — pentru era 19 
milioane de tetațeta — ceea 
ce înseamnă ta. țaatXie,^ *- 
proape jumătate — pop rial.a 
țării s-a mutat la aceasta pe
rioadă ta case bol S-a dea 
fășurat un aceenrua: prices 
de urbanizare. numărul popu
lare: ±r. orașe treseta i ta pe
rioada 1947—1972 de 14 «ri. 
astfel inc: in acest ae repre
zintă o pondere de aproape 43 
la suta fata de crea 22 la s -ta 
ta 1947

S-a tarixxtatattt eocnnaa *- 
prov-Eonaree eu ntarfur. Ta 
acest an a fost pus Ia înde- 
mtaa popularei —. vxut. ie 
mărfuri de 13.4 ori ma. acare 
decît in 1947. S-a extra. m>- 
deroizat șt diversific»» re

float gama de semeți șl 
prestări pentru popu-ape

Un element smeu de ase 
bit de concludent al imamâ- 
tățirii cor.diuiior de mzneă 
ale populație: este creșterea 
curatei med:: a vieți: -a 47 48 
de ani. adică ca peste 25 de 
ani față de perioada antebe
lică. Se poate spune. deet. ta 
mod plastic, că Secare an de 
Republică a «pocit ce ms za 
longevitatea populație: Rrcta- 
niet

Ca rezultat al mariJor 
formări rew?uțx»ane petrecu
te ta acest sfert de veac, so
cietatea noastră a căpătat o 
structură nouă. Clasa munci
toare — ale tare: rtederi as 
sport continuu, care $t-a ri
dicat considere'— mve-jul ca
lificări: profes:-«taie s- al ro- 
noștințeiac mmtifice șerereie 
— și-a demonstra: eu rto.i't 
receptiv:tasea la teri- ca tocă, 
capacitatea de a dobtacE ta- 
tr-o perioadă decaebct de 
•curta expemecta m-dosm. a_â 
mocerta. Ea a devet-t elasa 
conducătoare a aoctetata. ta- 
dephmnfu-s: ea ttrjte. eu spe
nt patrioac n taal: simt ce 
răspundere misiunea isterică

socialiste < Aplauze puternice.

care nmp de secole, tră
ind și muncind ta coa- 
dița deosebit de grele a șnut 
să apere cu vitepe șt eroism 
glia sttamieesita. finita noa
stră nat: anală — și-a dovedit 
ta aceasta per. nota rr-vtle re
surse re voi-zonare, capa Eta
tea de a merge ta pas cu pro
gresai sodetapi. Ea a deve
nit o eiasă nouă. <xm- 
gerta. pr.-eterta și aLata 
de rtade.de a âasei mun
citoare. parttttpantă acti
vă la dezvoltarea social- 
econamxă generală a țării. la 
făurirea soc: istorii a Rtmă- 
nicL (Aplauze paler aice, pre
lungitei. tateiecrualitatea siria*
legată de popor — care iea- 
preună cu clasa muncitoare ș. 
țărănimea tș: rorsacta i-i 
plin eforturile opere: mărețe 
de înflorire a patr.e. socia
liste —— a îmbogăți: pa:.j .rso- 
niul ș-—nțe. româneșE cu na 
realizări, de prestigiu, a dat 

nate. inspirate din lupta st via
ța oamenilor m_->c. a adm 
și aduce o conutpjț-e deose
bita la ete-.area sputtuata a 
poporului, la construirea so
cialismului. (Aplauze pa ter
ni ce. prelungite).

Una din reai-tar. ale
regimului nostru s<x~al v. este 
rezolvarea justa, in șprițul 
principiilor marxist-len r. sae. a 
probleme, napocate. cure a dus 
la lichidarea oricăror forme de 
inegalitate, d-scmmmare și a- 
supnre națională, la cimen
tarea un.tățu p frăției tutu
ror celor ce muncesc, fără deo
sebire de națxnalitate. in 
munca și lupta pentru înflo
rirea patriei socialiste comune. 
Tot ce s-a realizat in acești ani 
este rodul nume., p -a- oe 
abnegație a Intregulu. nostru 
popor, al tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, 
german: și de alte naponalitați 
— care tră.esc in strinsă uni
tate și frăție și as.gură înflo
rirea și bunăstarea Republicii 
Socialiste România. (Aplauze 
puternice, preluncite).

Sărbătorim in aceasta zi 
munca și victoriile unei gene
rații eroice, care a înfăptuit 
intr-un sfert de veac cit altă
dată în sute de ani, zidind pe 
pămîntul Român ei luminosul 
edificiu al socialismului, lâsind 
viitorimii o operă nepieritoare. 
Exprimăm creatorilor lum;: noi 
din patria noastră, clase: mun
citoare. țărănimii, intelectuali
tății, tuturor oamenilor munci. 

făta deosebire de naționaLtate, 
felicitări cordiale și mulțumi
rile cele mai fierbinți peruru 
abnegați și patriotismul cu 
care au muncit și luptat ta 
slujba progresului și prosperi
tății patriei, pentru toate vic
toriile mărețe pe care le-au 
dobmdit- (Aplauze puternice, 
iudei ung repetate).

Strălucitele realizări din anii 
Republicii sînt o expresie con
cludenta a justeții politbi 
partidului nostru care a apli
cat «i aplică ta mod creator 
principiile generale ale socia
lismului, teoria marxist-leni- 
nistă. la condițiile specifice ale 
Românie:, a studiat ș> studia
ză experiența dezvoltării so
ciale mondiale, și in primul 
rtad experiența celorlalte tari 
care construiesc societatea so
cialista. propria experiență a 
poporului nostru, desprinzind 
concluzii practice pentu act- 
ritatea soeial-poLtică prezenta 
s de viitor. Poporul român 
s-a con vă», pe baza propriei

elaborat de partid corestnir.de 
pe deplin intereselor funda
mentale ale națiunii noastre, 
ta ta Partidul Oxnunist Ro
mân are un conducător încer
cat. care nu cunoaște datorii și 
aspratii mar înalte decât asi

ni tetregfi napuni. (VH și pu- 
terafce aplaaze). Lata de ce 
ptpccul. urnind cu Încredere 
neabătută Politica partidului.

întreaga națiune își concentrează
forfele pentru înfăptuirea 
programului de edificare

a societății socialiste 
multilateral dezvoltate

E>nxi tovxrâst

ef<

umane ale țării.
obiectzv cental al cin- 

i este mtensificarea 
or pentru ridicarea 
: caiitafiv al întregii 
. ecocomx®. pentru 

? t..i i efi-
producție: materiale 

rea pe această cale, a 
a venitu-

aedași timp, 
-are importan- 
zarea procesu- 
re și modemi- 

vederea 
condiții 
ia divi- 
a mun- 
produc- 

fieă
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re.part: cit îz-un-ea internați ooalâ eu. la cooperarea in pe p tțhruco-șfimialte stafie, țmind seama faptul ta in condițiile M ■
cu 
de 
de 

aceasta este o premisă 
de pnm orcin a dezvoltării
in pas cu progresul tehnic 
■MXXfioL In acest context, o a- 
tenție deosebită acordăm par- 
iidiăhi la Programul com
plex de colaborare și coope
rare ca țările socialiste mem
bre ale CAER. extinderii 
eoopetan. multilaterale cu ce
lelalte tari tonal iste, cu toate

diatele
•ta

obținute în 
eursui amior 1971 și 1972 de- 

ă prevederile cin- 
n naiului se îndeplinesc cu 
succes. In acești ani. creșterea 
medie anuală a producției in
dustriale este de aproape 12 
la suta, superioară celei pre
văzute in plan încheiem anul 
acesta — cei de al doilea an 
al cmctaalului — cu o reali
zare țxeiimmata a planului 
în proporție de peste 101 la 
sută. Nenumărate colective 
din întreprinderi, centrale, mi
nistere au obținut succese de 
seamă ta cadrul angajamente
lor pe care și le-au luat de a 
realiza prevederile ce le re
vin din planul cincinal, îna
inte de termen.
Unele comitete județene au 
raportat cu dteva săptamir.i 
înainte de încheierea anului 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Trebuie să relevăm ta mod 

formează ta jurul său o unitate trainică, și aceasta constituie cea mai sigură chezășie a Înaintării victorioase a patriei pe calea socialismului și co- munismului ! (Aplauze puternice, prelungite).Desigur, așa cum se obișnuiește la o sărbătoare națională de asemenea importanță, este firesc să trecem în revistă succesele- Subliniind însă minunatele realizări care au jalonat întreaga această epocă istorică, nu putem. în calitatea noastră ce comuniști, să nu amintim și âe laturile negative, de lipsuri- le. neajunsurile și greșelile care s-au manifestat în munca noastră în decursul acestor ani. Evident, o serie de deficiențe au avut un caracter o- biectiv, fiind determinate de starea de înapoiere de la care am pornit, de ostilitatea ma- -ifestata de fostele clase exploatatoare. de rămășițele a- cestora, precum și de lipsa de experiență a cadrelor noastre. Multe neajunsuri au fost inerente unei opere de asemenea amploare și complexitate, fără precedent în istoria țării, ca cea pe care a înfăptuit-o poporul nostru în timpul regimului socialist Dar au avut loc și acte condamnabile, abuzuri, încălcări ale legalității noastre social ste. manifestări de subiectivism, de nesocotire a legităților dezvoltării societății socialiste, tendințe contrare concepției noastre comuniste 

deosebit municipiul București care s-a prezentat chiar cu depășirea angajamentelor suplimentare luate la conferința de partid din vară. (Aplauze puternice).Toate aceste rezultate exprimă enutziasmul și hotărîrea cu care masele de oameni ai munci. colectivele din toate întreprinderile au acționat și acționează pentru înfăptuirea poliței! partidului, elanul și spiritul de răspundere cu care întregul popor muncește pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului. (Vii și puternice aplauze). Succesele dobîndite dovedesc în mod convingător că există posibilități reale pentru a depăși prevederile programului stabilit de Congres, pentru a asigura îndeplinirea planului cincinal înainte de termen. Pentru toate aceste realizări doresc să adresez muncitorilor și țăranilor, tehnicienilor, inginerilor și specialiștilor, cadrelor din economie, organelor și organizațiilor de partid, activiștilor de stat, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, cele mai calde felicitări. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,Peste cîteva zile începem un an nou de muncă, hotărîtor pentru îndeplinirea și depășirea cincinalului. Așa cum am arătat și la recenta plenară a Comitetului Central, planul pe 1973 trebuie realizat la nivelul prevederilor sale maximale. urmărindu-se ca prin îndeplinirea și depășirea acestora să se asigure economiei noastre produse fizice de care ea are realmente nevoie.Realizarea producției industriale prevăzute necesită o preocupare sporită pentru desfășurarea ritmică a producției pe tot parcursul anului, o cît mai intensă folosire a capacităților de producție, utilizarea la maximum a tuturor mașinilor și utilajelor. Trebuie, totodată, să se intensifice preocuparea pentru scurtarea duratei de realizare a parametrilor proiectați la noile capacități de producție date în funcțiune în ultimii ani, astfel ca anul 1973 să însemne un an de cotitură în această privință.Pentru realizarea în bune condițiuni a planului pe 1973 este necesar să se acorde o a- tenție deosebită îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materia- le a întreprinderilor și, odată cu aceasta, reducerii în continuare a normelor de consum- Se impune să desfășurăm o largă acțiune de masă în vederea economisirii materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei. Pretutindeni, în toate unitățile de producție și în toate ramurile e- conomice trebuie acționat hotărât pentru reducerea costurilor de producție și a cheltuielilor materiale.Având în vedere sarcinile deosebite pe care le prevede planul pe 1973. se impune ca neyte tot să fie intensificate e- forturile pentru sporirea productivității muncii. Este necesar să se acți-oneze în continuare cu hotărâre pentru extinderea mecanizării și auto

despre lume șl viață, eticii șl echității socialiste. După cum este cunoscut, partidul a dezbătut într-un spirit autocritic de înaltă responsabilitate toate aceste fenomene negative, luînd măsuri hotărîte pentru extirparea cauzelor care le-au generat, precum și pentru a face imposibilă repetarea lor. Este bine ca și acum, cînd relevăm rezultatele acestei bogate perioade de muncă și victorii, să ne reînnoim hotărârea de a face totul pentru a evita apariția în viața societății românești a oricăror manifestări și tendințe neconforme cu ideologia și principiile partidului nostru, pentru a asigura mersul neabătut înainte al patriei pe drumul socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, îndelung repetate). Realizările și succesele pe care le-am obținut — și care sînt în mod hotărîtor precumpănitoare — ne dau garanția că și drumul nostru de viitor va fi un drum glorios, că poporul român, în frunte cu partidul comunist, va ști să ducă la bun sfîrșit misiunea istorică pe care și-au asumat-o, făurindu-și o viață liberă și demnă, ocupînd un loc de cinste în marea familie a națiunilor lumii, mergînd ferm spre împlinirea visului de aur al oamenirii, spre comunism. (Aplauze puternice, urale. Se scandează P.C.R.).

matizării proceselor de producție, pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație pentru îmbunătățirea organizării muncii și utilizarea rațională a forței de muncă. Totodată, este necesar să se a- corde cea mai mare atenție pregătirii cadrelor necesare diferitelor ramuri ale economiei naționale, ridicării nivelului de calificare profesională a celor ce muncesc, însușirii largi de către toți oamenii muncii a cuceririlor științei și tehnicii, moderne. Trebuie să avem permanent în vedere că îndeplinirea cu succes a marilor sarcini din următorii ani depinde, pînă la urmă, de oameni. De aceea principala noastră preocupare trebuie să fie pregătirea, cadrelor, a tuturor oamenilor muncii. (A- plauze puternice).Trebuie asigurat un caracter permanent acțiunii de organizare științifică a producției, antrenînd în acest scop colectivele de oameni ai muncii din toate întreprinderile, astfel ca fiecare muncitor, tehnician, inginer să devină participant activ la găsirea celor mai potrivite căi și mijloace pentru ridicarea eficienței activității economice.Un obiectiv de prim ordin al tuturor colectivelor din întreprinderi, centrale industriale, ministere trebuie să fie .ridicarea calității produselor, îmbunătățirea în continuare și perfecționarea parametrilor calitativi și a performanțelor lor tehnice, corespunzător nivelului atins pe plan mondial. Și trebuie să ne propunem să realizăm la unele produse chiar performanțe superioare. Avem asemenea posibilități și trebuie să facem acest lucru. Aceasta este o datorie de o- noare a întregului nostru popor. (Aplauze prelungite). In toate unitățile de producție trebuie să se acționeze cu mai multă consecvență pentru modernizarea și reproiectarea produselor existente, să se a- sigure respectarea strictă a tehnologiilor și a documentației tehnice de fabricație, o Înaltă disciplină tehnologică, o exigență sporită și un control riguros în toate fazele procesului de producție.O preocupare permanentă a întreprinderilor și centralelor industriale trebuie să fie realizarea în cele mai bune condițiuni a producției destinate exportului, sporirea competitivității și valorificarea cît mai e- ficientă a mărfurilor românești pe piața externă, precum și limitarea la strictul necesar a importului. Este necesar să se înțeleagă bine că dezvoltarea continuă a economiei noastre este strîns legată de extinderea și intensificarea colaborării internaționale, de realizarea tuturor prevederilor planului de irpport și export îndeosebi. Realizarea în bune condițiuni a sarcinilor de comerț exterior este o parte integrantă deosebit de importantă a întregului proces de conducere a centralelor industriale și întreprinderilor economice, un criteriu de seamă in lumina căruia trebuie apreciată eficiența activității fiecărei unități de producție, a fiecărui minister. De aceea, problemele cooperării și schimburilor Internaționale trebuie 

să constituie o preocupare centrală a tuturor conducătorilor din economie, a fiecărții om al muncii.O condiție de bază pentru realizarea cu succes a importantelor sarcini cantitative și calitative pe care le prevede planul pe anul 1973 este întărirea răspunderii fiecărui om al muîncii, indiferent de locul pe care îl ocupă în procesul de producție, pentru buna gospodărire a întreprinderilor, a tuturor mijloacelor de care dispunem. Realizarea și depășirea planului trebuie să fie rezultatul nu al intensificării eforturilor fizice, ci al unei mai raționale organizări a muncii, al unei mai depline valorificări a gîndirii tehnice, al sporirii preocupării pentru utilizarea rezervelor interne e- xistente în fiecare întreprindere. Organele și organizațiile de partid trebuie să facă totul pentru a cultiva în rîndul colectivelor din unitățile economice un înalt spirit de răspundere, o disciplină exemplară în procesul de producție și în muncă. Referindu-mă la unități economice, am în vedere și unitățile de cercetare științifică, toate unitățile care contribuie, într-o formă sau alta, la dezvoltarea societății noastre. în toate unitățile este necesară o disciplină fermă, o înaltă răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.Una din prevederile de cea mai mare importanță ale cincinalului este dezvoltarea în continuare a unei agriculturi socialiste de mare randament, cu un nivel avansat de mecanizare și chimizare, în stare să asigure producții sporite, o productivitate ridicată, la nivelul țarilor cu agricultură intensivă, să dea o contribuție tot mai mare la creșterea venitului național, la progresul general al societății noastre. Ca urmare a măsurilor luate în domeniul dezvoltării bazei tehnico-materiale a agriculturii, a îmbunătățirii organizării producției și muncii și a stimulării materiale a țărănimii cooperatiste, în primii doi ani ai cincinalului au fost realizate cele mai mari producții agricole din istoria țarii — respectiv 14,5 milioane tone în 1971 și circa 16 milioane tone în 1972. A- ceste rezultate piin în evidență marile resurse și posibilități pe care le are agricultura noastră socialistă, capacitatea ei de a asigura producții vegetale și animale tot mai ridicate, pentru satisfacerea cerințelor de consum ale populației și a nevoilor de materii prime ale economiei-Este necesar ea ta anul ce vine organele de partid și de stat, organele agricole să ia toate măsurile pentru a asigura desfășurarea în cele mai bune condițiuni a lucrărilor agricole, spre a putea obține o recoltă superioară celei din anul 197?. Unitățile agricole de fitait trebuie să a- sigure folosirea cu un randament sporit a mjloacelor tehnice de care dispun, creșterea productivității muncii și scăderea prețului de cost al produselor agricole. Vor trebui îndeplinite cu spirit de răspundere măsurile luate pentru creșterea șeptelului, pentru a- sigurarea bazei furajere șl folosirea ei rațională în vederea realizării unui spor de produse agroalimentare. O importanță deosebită pentru creșterea producției agricole are desfășurarea în cele mai bune condițiuni a acțiunii de extindere a irigațiilor, desecărilor și ameliorărilor funciare. Este necesar să se acorde cea mai mare atenție sporirii continue a eficienței investițiilor ce se fac în agricultură.Un obiectiv important al dezvoltării ecanomico-sociale a țării în perioada următoare, înscris în planul cincinal, este creșterea în continuare a ponderii forței de muncă din industrie și diminuarea procentului populației care lucrează în agricultură — condiție a ridicării eficienței muncii sociale. Congresul al X-lea și Conferința Națională au trasat, de asemenea, sarcina luării măsurilor pentru apropierea treptată a condițiilor de muncă și de viață de la sate de cele de la orașe, precum și pentru lichidarea deosebirilor esențiale dintre munca fizică și cea intelectuală — atît pe baza dezvoltării mecanizării și automatizării producției cît și pe calea ridicării nivelului de cunoștințe științifice și tehnice ale oamenilor muncii. Realizarea acestor obiective de lungă durată, va contribui la adîncirea și mai puternică a procesului de omogenizare a societății noastre socialiste, reprezentînd premise esențiale pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru trecerea treptată la edificarea societății comuniste. xCa rezultat al dezvoltării și perfecționării activității economice, cincinalul prevede ca în vuitorii ani să se realizeze o creștere substanțială a venitului național pe locuitor — expresia sintetică a nivelului de bunăstare a societății. O- biectivul central al actualului plan cincinal, ca de altfel a întregii politici promovate de partidul și statul nostru, este , 

satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor de viață materiale și spirituale ale oamenilor muncii. Planurile de stat prevăd ca pe măsura succeselor obținute în producția de bunuri materiale să se ia noi măsuri pentru sporirea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Totodată, Congresul al X-lea și Conferința Națională au stabilit alocarea unor importante mijloace materiale, realizarea unui vast program de investiții cu caracter social în vederea ridicării gradului de civilizație al întregului popor. Este vorba de dezvoltarea și modernizarea rețelei de ocrotiră a sănătății publice, de crearea și utilarea a noi capacități școlare care să permită înfăptuirea programului de extindere și perfecționare a instrucției publice în țara noastră, de măsuri pentru ocrotirea copilului, pentru ușurarea vieții șl muncii mamelor, de un ansamblu de acțiuni consacrat protejării mediului înconjurător, de noi măsuri în direcția sistematizării orașelor și satelor, a dezvoltării urbanisticii, de extindere a posibilităților de odihnă, agrement și turism pentru oamenii muncii. Se prevede, de asemenea, diversificarea și îmbunătățirea continuă a rețelei comerciale și a serviciilor pentru populație.Partidul și statui acționează în continuare pentru crearea tuturor condițiilor în vederea ridicării nivelului de cultură al oamenilor muncii, lărgirii orizontului lor de cunoștințe generale, în pas cu noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Peulru realizarea acestor o- biective mărețe, pentru transformarea acestor perspective luminoase în realitate concretă, partidul nostru mobilizează energiile și capacitățile crea- toare ale întregului popor, perfecționează continuu conducerea științifică a economiei și întregii vieți sociale, asigură îmbunătățirea generală a organizării și activității statului socialist. Legile adoptate în acest scop de Marea Adunare Națională, pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, prevăd perfecționarea muncii în domenii de bază ale activității sociale cum sînt: organizarea industriei, planificarea economiei, sistemul financiar, legislația muncii, organizarea controlului muncitoresc economico-, social și altele, reglementarea rațională, în spiritul principiilor socialismului, a tuturor sferelor activității umane, corespunzător cerințelor actuale 
ale dezvoltării societății.Făurirea socialismului este strâns legată de lărgirea șl perfecționarea în continuare a dernocrației socialiste — condiție de prim ordin a rea-" Uzării cu succes a sarcinilor complexe ale conducerii societății în etapa actuală, a mersului înainte al patriei noastre. în trecut poporul, exploatat și asuprit, era total exclus de la conducerea statului in care cuvântul hotărîtor îl aveau clasele exploatatoare, marii capitaliști și moșieri. Astăzi, în România s-a* împlinit visul lui Bălcescu, oare dorea poporului de „a nu mai avea stăpîni pe cap“. Tn țara noastră nu mai sînt clase exploatatoare, nu mai sînt moșieri și capitaliști, poporul a devenit deplin stă- pîn pe destinele sale, pe bogățiile naturale pe care le folosește în scopul făjririi vieții sale noi. Masele populare înseși conduc țara, îi hotărăsc dezvoltarea prezentă și viitoare. Ne preocupăm să îmbunătățim continuu cadrul organizatoric necesar participării largj și efective a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor celor ce muncesc la conducerea economiei și a vieții sociale, a statului, să perfecționăm formele de conducere colectivă, astfel ca oamenii muncii ’să-și poată spune cuvîntul asupra soluționării problemelor, în dubla lor calitate, de producători și proprietari ai mijloacelor de producție. Toate legile, toate măsurile mai importante care privesc dezvoltarea societății noastre se dezbat cu masele largi ale poporului, reprezintă cu adevărat emanația voinței și intereselor lor. (Aplauze puternice, prelungite). Perfecționînd necontenit aceste forme de muncă șî conducere, asigurăm o democrație concretă, reală, care stimulează elanul, inițiativa și spiritul gospodăresc al maselor, dezvoltă exigența fiecărui membru al colectivității noastre față de propria sa activitate și față de munca celorlalți, întărește răspunderea socială a tuturor cetățenilor, în felul acesta se creează largi posibilități fiecărui cetățean de a se manifesta plenar în viața socială, de a-și pune în valoare capacitatea de creație în folosul societății, se asigură înflorirea și manifestarea nestingherită a personalității umane.O preocupare de prim ordin a partidului nostru, a întregii societăți, este ridicarea conștiințe} socialiste a maselor, însușirea de către toți cetă-

(Continuare in pag. a III-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAEUI

L CEâUȘESCU
obiective pe care ni le propunem este întărirea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții sociale — condiție esențială a făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Partidul Comunist Român se înfățișează la această mare sărbătoare națională ca un partid puternic, călit în luptă, cu o bogată experiență revoluționară, strîns unit, bucurîndu-se de încrederea și dragostea întregului popor. (Aplauze puternice, prelungite). Prin întreaga sa activitate, partidul nostru se integrează organic în viața societății, poartă și își asumă răspunderea directă pentru modul în care se îndeplinește politica de edificare a socialismului. Forța și tăria partidului, capacitatea lui de a organiza și conduce societatea, stau în legătură strânsă cu clasa muncitoare, cu masele largi populare. O im

portanță deosebită are îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid în ce privește justa repartizare a forțelor, a cadrelor, unirea energiei și elanului creator al tuturor oamenilor muncii, îndeplinîndu-și astfel menirea de forță dinamică, mobilizatoare, a fiecărui colectiv. Datoria fiecărui comunist, a fiecărui activist de partid este de a contribui din toate puterile la întărirea în continuare a forței politice; de organizare a partidului nostru, a disciplinei sale de Cer, a unității de monolit a rînduri- lor sale. Acestea sînt sarcini de cea mai mare însemnătate pentru asigurarea Îndeplinirii cu deplin succes a rolului istorie ce revine partidului nostru în conducerea poporului pe drumul socialismului și comunismului. Ș: putem să asigurăm, de la această tribună. întregul nostru popor că Partidul Comunist Român Își va îndeplini șt în rittor «j

cinste misiunea sa istorică, va sluji cu credință, fără preget clasa muncitoare, întreaga noastră națiune socialista. (Aplauze prelungite ; se scandează „P.C.R-“).Iată tovarăși, enumerate succint, cîteva din preocupările de bază ale partidului și statului nostru In lupta pentru realizarea programului stabilit de Congresul al X-lea și de Conferința Națională. Prin eforturile pline de abnegație ale întregului popor, a- cest program se înfăptuiește în condiții bune. Să pășim in cel de-al doilea sfert de veac de Republică, animați de dorința de a face totul pentru sporirea in continuare a avuției naționale. înflorirea economiei, ridicarea bunăstării și a gradului de civilizație a vieții întregului popor, pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice, 
prelungite).

lucrării cu acestea pe arena mondială în vederea afirmării în lume a noilor principii de relații între state, pentru destindere și securitate internațională. La baza raporturilor noastre de colaborare cu toate țările așezăm în mod ferm principiile independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Viața internațională demonstrează că a- ceste principii sînt recunoscute de un număr tot mai mare de țări, că ele se afirmă ca singurele pe temelia cărora se pot clădi relații sănătoase, trainice, între state, se poete asigura colaborarea și pacea în 
lume. (Aplauze puternice, pre
lungite).

nale" actuale, trebuie să participe toate statele — fie ele mari, mijlocii și mici — toate popoarele avînd dreptul și îndatorirea de a-și aduce contribuția, în condiții de deplină egalitate, la promovarea colaborării și păcii in lume. (A- 
plauze puternice).Apreciem, de asemenea, că în soluționarea problemelor internaționale actuale un rol de cea mai mare însemnătate retine Organizației Națiunilor Unite, celorlalte organisme internaționale care

(Urmare din pag. a 11-a) țenii a concepției despre lume și viață a clasei muncitoare, formarea trăsăturilor moral- politice ale omului nou — constructor al socialismului și comunismului. Datoria de o- noare, de cea mai înaltă răspundere, a fiecărui cetățean este de a face totul pentru dezvoltarea și înflorirea avuției naționale, a proprietății obștești, pentru apărarea bunurilor care aparțin poporului. Fiecare om al muncii, și cu atît mai mult cadrele de conducere, activiștii de partid și de stat, trebuie să simtă răspunderea pentru modul în care este gospodărit avutul socialist, pentru felul cum sînt respectate interesele generale ale societății noastre. Fiecare cetățean trebuie să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile, la locul său de muncă, făcîndu-șl datoria cu devotament, fermitate și cinste față de popor, față de partid, față de patrie. 
(Aplauze puternice, îndelun
gate)Oamenii muncii' sînt răsplătiți în raport cu munca pe care o depun, cu contribuția la progresul țării. în spiritul eticii și echității socialiste ac- năm, totodată, pentru li- idarea diferențierilor nejus- icate între venituri. Combatem cu hotărîre orice manifestare de parazitism, de eschivare de la muncă, orice tendințe de a obține cîștiguri pe căi ilicite, prin sfidarea legilor și a normelor societății noastre. Este necesar să se ia atitudine hotărîtă împotriva mentalităților și atitudinii înapoiate față de muncă, împotriva lipsei de grijă și răspundere . față de avutul obștesc, a neglijenței, risipei, a deteriorării bunurilor și valorilor care aparțin societății și cit atît mai mult împotriva încercărilor de a sustrage părți din avutul întregului popor. Dorim și facem totul ca fiecare cetățean să ducă o viață demnă, civilizată, să aibă un comportament exemplar în producție, în familie, în societate.Trebuie să sporim eficiența muncii noastre în această direcție. Trebuie să facem — dacă mă pot exprima așa — ca în societatea noastră socialistă Șă nu mai avem greieri, ca în fabulă, care să ste,a și numai, „să cînte și să joace"! apelînd la alții să le dea să mănînce. Să fie o societate de albine harnice, în care fiecare să contribuie cu capacitatea și ( cunoștințele sale la edificarea . generală a socialismului, atît pe plan material, cît și spiritual, la bunăstarea întregii societăți ’. (A- plauze puternice, prelungite).O condiție de cea mai . mare importanță’ pentru realizarea cu succes a sarcinilor construcției socialiste o reprezintă întărirea" și perfecționarea continuă a ‘ Felului statului în viața economico-socială. Este necesar să. se acționeze în continuare pentru înfăptuirea" h<Uărîrilor Congresului al X- le*și ale Conferinței Nați- onj)e privind întărirea legăturii organelor de stat cu masele de oameni ai muncii, valorificarea experienței și dezvoltarea inițiativei acestora, creșterea solicitudinii față de nevoile și cerințele maselor populare. Totodată, trebuie să fie combătute iii continuare, cu toată fermitatea, fenomenele de birocratism în munca aparatului de stat, să se ia măsuri pentru lichidarea paralelismelor și simplificarea structurii organizatorice a acestuia, în vederea întăririi răspunderii în muncă, soluționării operative și eficiente a problemelor, în Concordanță cu interesele generale ale construcției socialiste.O sarcină de prim ordin a statului nostru socialist este întărirea capacității de apărare a patriei, perfecționarea dotării tehnice a armatei, crearea tuturor condițiilor pentru garantarea vieții și muncii pașnice a poporului, a integrității teritoriale a Republicii Socialiste România. Poporul, toți oamenii muncii, înconjoară cu dragoste și grijă armata — scut de nădejde al cuceririlor noastre revoluționare, al marilor înfăptuiri ale socialismului — fac totul pentru sporirea forței și capacității ei de luptă. (Vii aplauze) Legea privind organizarea apărării naționale a Republicii Socialiste România, votată ieri la Marea Adunare Națională, subliniind locul pe care îl ocupă forțele armate în societatea noastră, preocuparea pentru întărirea ei continuă, prevede totodată, o- bligațiile de înaltă răspundere patriotică ce revin tuturor cetățenilor pentru apărarea țării, sarcinile legate de pregătirea tineretului, a întregului popor pentru a fi gata ca, în caz de nevoie, să salvgardeze libertatea, suveranitatea și independența Republicii Socialiste România. Preocu- pîndu-se de asigurarea capacității de apărare, țara noastră dezvoltă, totodată, colaborarea pe tărîm militar cu statele participante la Tratatul de la Varșovia, cu toate țările socialiste, în vederea a- părării în cazul unui atac armat imperialist.Chezășia înfăptuirii marilor

Politica externă activă și
principială promovată de partidul 

și statul nostru se bucură de 
prețuirea și simpatia cercurilor

largi ale opiniei publice mondiale
Stimați tovarăși.în decursul ultimului sfert de secol care a trecut de la proclamarea Republicii, în lume s-au produs mari și profunde transformări social- politice, au avut loc adinei mutații în raportul de forțe. Uniunea Sovietică, prima țară a socialismului, — care și-a sărbătorit zilele trecute semicentenarul — a parcurs un drum glorios cucerind remarcabile succese în construcția economică și socială, trans- formîndu-se într-o putere socialistă de prim rang. Apariția a încă 13 noi țări socialiste în Europa, Asia și America Latină a făcut-ca socialismul să iasă din cadrul unui singur stat și să se afirme ca o uriașă forță mondială, care joacă un rol de prim-ordin în determinarea dezvoltării istorice contemporane. în desfășurarea vieții politice internaționale. Un eveniment remarcabil a fost victoria revoluției socialiste și formarea Republicii Populare Chineze, care a sporit în mod considerabil forțele mondiale ale socialismului, a’e frontului anti- imperialist. Ca urmare a victoriilor obținute de popoarele ce făuresc noua orânduire pe toate planurile vieții materiale șj spirituale, socialismul a cucerit poziții puternice în lumea contemporană. și-a sporit prestigiul și autoritatea, exercitînd o tot mai mare putere de înrîurire asupra tuturor popoarelor lumii. 

(Aplauze puternice, prelungite). Noi și noi națiuni își exprimă astăzi, într-o formă sau alta, opțiunea pentru modul de organizare socialistă a economiei și vieți: sociale, urmează un drum de transformări democratice, revoluționare în vederea înlăturării asupririi și exploatării, dezvoltării lor libere și independente.Una din marile victorii repurtate de popoare în această epocă a fost prăbușirea odiosului sistem colonialist, eliberarea a zeci și zeci de popoare care s-au constituit în noi națiuni, hotărite să-și valorifice bogățiile naționale și roadele muncii în interesul propriu, decise să-și spună cuvîntul cu fermitate în viața internațională, să se opună activ politicii imperialiste, colonialiste.Aceste schimbări au dus la slăbirea forței colonialismului și imperialismului, au făcut să încline tot mai mult balanța raportului de forțe de partea socialismului, progresului, democrației și păcii.în această epocă istorică, România, ca rezultat al marilor succese obținute pe planul edificării lumii noi, socialiste, al politicii ei consecvente de promovare fermă a principiilor noi de relații între state, a egalității, respectului și conlucrării rodnice între națiuni se bucură de prețuirea, simpatia și considerația cercurilor largi ale opiniei publice mondiale, are prieteni pe toate meridianele lumii. (Vii și puternice aplauze). Viața, evenimentele au pus și mai puternic în evidență justețea și realismul acestei politici care răspunde pe deplin aspirațiilor și năzuințelor poporului român, precum și intereselor generale ale popoarelor dornice să trăiască în pace și securitate, în înțelegere și colaborare.Cursul luat în politica externă mondială confirmă pe deplin concluziile analizei marxisț-leniniște făcute de Congresul al X-lea și de Conferința Națională asupra proceselor și tendințelor dezvoltării contemporane. Aprecie-

Au avut și au loc în ultima vreme în viața politică mondială o serie de tendințe favorabile cauzei păcii, cum sint intensificarea contactelor dintre reprezentanții diferitelor țări și popoare, promovarea tot mai susținută a spiritului tratativelor, care au făcut să se înregistreze progrese însemnate pe calea destinderii.Cu toate acestea nu trebuie să uităm că în lume mai continuă să existe cercuri imperialiste, colonialiste, forțe retrograde, reacționare, neoco- lonialiste, interesate sa împiedice normalizarea relațiilor dintre state, să perpetueze stările de încordare și neliniște, să mențină sursele de dominație și războaie. Desigur, caracteristica dezvoltării vieții internaționale actuale este dorința energică a popoarelor de a păși pe calea destinderii, colaborării, înțelegerii și conviețuirii pașnice, dar nu trebuie să se creeze iluzia că acest proces se poate desfășura de la sine, fără greutăți și fără luptă.Tocmai pornind de la a- ceste considerente, România își manifestă hotărîrea de a acționa și în viitor cu toată fermitatea pentru afirmarea în lume a noilor principii de relații între state, pentru lichidarea colonialismului și neo- colonialismului, a oricăror forme de asuprire și dominație a altor popoare, pentru accen-
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perspective dezvoltări: rela- ti-ltr cu aceste țări, constituind totodată un aport de 
seamă Ia cauza generală a lup
tei antiimperialiste. Profund solidară cu popoarele ce se r.dtcă pentru scuturarea jugu
lui colonial și cucerirea dreptului la viață liberă, România sprijină activ mișcările de eliberare națională, lupta popoarelor împotriva colonialismului și neocolonialismuluL a oricăror forme de dominație și asuprire. Salutăm eu bucurie succesele obținute de mișcările de eliberare națională în lupta împotriva asupritorilor colonialiști. (Aplauze puternice). Apreciem, ca deosebit de pozitivă recunoașterea de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a faptului că mișcările de eliberare din teritoriile dominate de portughezi sînt singurele reprezentante legitime ale popoarelor respective, reafirmarea dreptului inalienabil ■ al acestor popoare la autodeterminare și independență. Poporul român va face totul pentru a sprijini mișcările de eliberare în efortul de a lichida cît mai repede reziduurile rușinosului sistem colonial.Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, Republica Socialistă România a dezvoltat și dezvoltă largi relații cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, Extindem colaborarea și cooperarea economică, tehniCo-științifică, culturală cu state de pe toate continentele, cu țări capitaliste dezvoltate, acționînd în același timp pentru amplificarea con

Desfășurarea evenimentelor 
confirmă în mod incontestabil 
că politica imperialistă de for
ță, amenințare, dictat și inge
rințe in treburile alter state, su
feră eșecuri cupă eșecuri, este 
respinsă cu hotărîre de către 
toate popoarele dornice să tră
iască libere, să deridă singure 
asupra prezentului s> rtiterului 
lor. Tocmai de aceea Românte 
acționează consecvent pentru 
respectarea drept—— sacru al 
fiecărui popcr de a-și hotărî 
destinele fără mo tm amestec 
dm afară, de a B stăpfe !a 
prcpma tară. de a-st pitea a- 
lege calea derroitfcti scoale, 
regimul poi-Uo ocesp.-rlter 
ritereseicr s acprattiucr sale 
firtcarneEtale. (Aptaare pre- 
lnntite'. Twodatâ, -mirata 
ca probăeae^e fitigitsse 
tintre rate să fie stl m-teate 
nu pm înfmmart militare, aa 
pe cale a. mată, ri przt meoo-

p pâr Cocs: ferim că acessea 
sfet s-ngurele de e-

«noser .ent pentru Semnarea 
fceteeler oaflUe fi laoar- 
dare care mac persstâ pe &- 
ter» aa^.-faae ale gfoertitri. 
5e espri—Va rixr ?xnrea fată 
de —ătsmtie âe mtensificare a 
aeteurr de rtrâr»; teyter.va
teomte rât, -t sex, acte ce

■ - ■ - -. 
pas;.: pe calea «tinderi: res- 
Lxuti fe etmstil amslu: I9T2. ca 

dale pentru o poetică nouă 
de eeîabmre si pace. Intessî- 
' - -----.-.-o
wrntz fen.A ce pace a po- 
posrel-te. msciusir dorința și 
aspra rile poporului american 
cure. H cursul recentelor ale-rrn prez: detițiale. ca și cu alte prGejurî s-a pronunțat dar pentru o politică de fcteenare a războiului, pentru colaborare si pace între state. Un -.ti r.u puternic al năzuinței fierrinți a cercurilor largi ale opctiei publice spre o politică Ei-_ă. de colaborare și destindere tu lume, au reprezentat și rezultatele alegerilor care au avut loc în ultima vreme în Republica Federală a Germa- r. : In Olanda, Japonia, Aus-■ Ntuș Ze-tiandâ si care a u constituit expresia unui NU împotriva războiului, un vot ia: pentru politica de prietenie ! i-teîe-=-e între popoare ale lu— (Vii aplauze).România își manifestă de- plma solidaritate cu lupta po- p -... • etn.amez pentru apărarea mdependenței și ființei • • -- r i n tie. militează con- ’ r-trtru încetarea războiului dus de Statele Unite ale Americii, în Vietnam, bl întreaga Indochina. Ne exprimăm speranța că în cadrul tratativelor de la Pars se va ajunge cît mai grabnic la o înțelegere menită să pună capăt acestui război, astfel ca poporul vietnamez, celelalte popoare din Indochina să-și poată hotărî în mod liber si de sine stătător dezvoltarea viitoare, fără nidi un a- me^ec din afară. (Aplauze puternice, prelungite).Considerăm de asemenea necesar să se facă totul pentru a se ajunge la soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 1967, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, la respectarea independenței și suveranității naționale a fiecărui stat din această zonă, la rezolvarea problemei populației palestiniene în conformitate cu interesele sale legitime.Asigurarea păcii face imperios necesară depunerea unor eforturi energice și consecvente pentru soluționarea și a altor probleme internaționale spinoase. Un deziderat vital al popoarelor este, după cum se știe, înfăptuirea dezarmării generale, interzicerea armelor de exterminare în masă și în primul rind a celor atomice. Realizarea acestui comandament imperios al vremurilor noastre este singura modalitate de eliberare a popoarelor de coșmarul unui război termonuclear nimicitor, de uriașele cheltuieli ce apasă umerii națiunilor, îm- piedicîndu-le să-și consacre toate resursele progresului și civilizației. Evident, atît la rezolvarea acestei probleme cardinale a epocii contemporane, cît și la soluționarea celorlalte probleme Internațio

tete

Ca urtitere a ar-v intense dețxsse de țărfie soca- Lste pentri; reiabocare și destindere te Euroca, a depiasâ- rikr pic.i ve produse in opinia pcblicâ a eocriztetititiuf spre eoia ocrare ș: înțelegere, a «oetacreior multiîa:enale și bilaterale care s-au desfășurat ritie state, au fost create condiții pentru trecerea concretă la pregătirea și ținerea conferi r: ei general-europene. Este pozitiv faptul că în cadrul întâlnirii de Ia Helsinki s-a a- juns la o serie de înțelegeri privind adoptarea unor norme de importanță principială pentru organizarea conferinței europene. România este hotă- rită să-și aducă în continuare contribuția activă, atît la pregătirea cît și la ținerea cît mai grabnică a conferinței, astfel ca aceasta să corespundă așteptărilor tuturor popoarelor, să marcheze un pas important pe calea normalizării vieții politice în Europa și în întreaga lume.Ca și alte state, România, consideră necesar ca viitoarea conferință europeană să consfințească principiile ce trebuie să stea la baza relațiilor dintre toate statele continentului — și anume respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea deplină în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, renunțarea la forță și amenințarea cu forța în raporturile interstatale. Totodată, conferința ar trebui să adopte măsuri corespunzătoare pentru extinderea, fără nici o îngrădire sau descriminare, a colaborării — economice, științifice, culturale și în alte domenii — între toate statele din Europa. In cadrul conferinței ar trebui să se ajungă la constituirea unui organism permanent care să urmărească dezvoltarea colaborării multilaterale dintre națiunile continentului și. să constituie cadru organizat pentru pregătirea de noi reuniuni și pentru soluționarea diferitelor probleme ce apar în relațiile dintre statele continentului.înfăptuirea aspirațiilor popoarelor europene de a trăi în securitate și pace presupune, de asemenea, adoptarea unor măsuri ferme de dezangajare militară a statelor de pe continent. Este de înțeles că la discutarea problemelor militare trebuie să participe toate statele europene, deoarece nici nu se poate concepe securitatea europeană fără a se adopta măsuri în domeniul militar, în sensul reducerii înarmărilor, a trupelor, al dezangajării militare. Desigur, la început se pot adopta și măsuri parțiale cum ar fi retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state, lichidarea bazelor militate străine și reducerea trupelor naționale, renunțarea la efectuarea de manevre militare și demonstrații de forță, trecerea la reducerea bugetelor militare.Dezangajarea militară trebuie să-și găsească, de asemenea, expresie în realizarea de înțelegeri regionale privind instaurarea înțelegerii de bună vecinătate și colaborare, în crearea de zone denucleariza-te în diferite regiuni ale continentului. Considerăm că o importanță deosebită ar avea crearea unui climat de înțelegere și conlucrare pașnică între statele care fac parte din zona Balcanilor, transfor

marea acestei regiuni geografice, altădată pretext pentru declanșarea unor mari înfruntări militare, într-o zonă a prieteniei și păcii, lipsită de arme nucleare.Este de la sine înțeles că soluționarea tuturor acestor probleme complexe privind securitatea europeană impune cu necesitate participarea activă la discuții și tratative a tuturor popoarelor de pe continent- Numai astfel problemele generale, de care depinde pînă la urmă securitatea fiecărei națiuni, și totodată, securitatea tuturor țărilor, pot fi rezolvate în conformitate cu interesele vitale ale fiecărui popor, ale colaborării și păcii pe continent și în lume. Considerind că problemele securității prezintă cea mai mare importanță pentru viața politică a continentului în anul ce vine, partidul și guvernul țări: noastre vor pune în centrul activității lor internaționale intensificarea eforturilor pentru înfăptuirea acestui important deziderat. Considerăm că există toate premisele ca, prin eforturile conjugate ale tuturor statelor, și tuturor popoarelor, anul 1973 să marcheze un nou și important pas înainte în îmbunătățirea climatului european, să se înscrie ca anul conferinței general-europene, inaugurând o epocă nouă în viața politică a continentului — de încredere, apropiere și colaborare între popoare. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși,Partidul Comunist Român, detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al frontului ar.tiimperialist mondial, dez- voită relații tot mai largi de cotab~rare și solidaritate in- terr-aț; xialisță cu partidele comuniste și muncitorești din :r. treaza lume. Milităm pentru întărirea unității și coeziuni: mișcării comuniste, pentru așezarea relațiilor dintre partide pe baze noi, în spiritul deplinei egalități în drepturi și neamestecului în treburile interne. al respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, în conformitate cu principiile marxism-leninismulul, cu condițiile concrete social- politice în care își desfășoară activitatea, cu interesele și aspirațiile poporului din care face parte. Pe această bază se va putea realiza o unitate nouă, trainică, indestructibilă, întărirea solidarității internaționaliste a mișcării comuniste — condiție importantă a creșterii forței de luptă și a unității întregului front antiimperialist. (Aplauze puternice, prelungite).Dezvoltăm, de asemenea, relații de colaborare cu celelalte organizații politice ale clasei muncitoare, cu mișcările sindicale, cu partidele socialiste și social-democnate, cu mișcările de eliberare Rațională, cu partidele și organizațiile democratice, progresiste de pretutindeni, contribuind pe această cale la întărirea luptei mondiale împotriva imperialismului, pentru progres social, securitate și pace internațională.In lumea de astăzi există uriașe forțe sociale și politice profund interesate în dezvoltarea progresistă a societății, în lichidarea politicii imperialiste de dominație și dictat, în instaurarea unor relații noi de prietenie șl colaborare între toate națiunile lumii. Un rol deosebit de important în această - măreață luptă are clasa muncitoare, care reprezintă o uriașă parte a omenirii de azi și care, prin concepția ei înaintată despre lume și viață, prin spiritul ei revoluționar, prin caracterul organizat al activității sale, se situează în fruntea tuturor mișcărilor sociale, a bătăliilor de clasă împotriva exploatării și asupririi, împotriva marilor monopoluri, în lupta pentru pace, pentru colaborare. (A- plauze puternice). O puternică forță a progresului și înnoirii lumii o constituie țînăra generație, sutele de milioane de tineri din toate țările, care aspiră la o viață nouă, mai demnă, mai dreaptă, mai echitabilă. Mai puțin legată de vechile stări de lucruri anacronice, tînăra generație este profund animată de_ dorința găsirii căilor spre ' înțelegere și conviețuire pașnică între națiuni, spre colaborare și prietenie între popoare, pentru crearea unui climat internațional în care fiecare națiune să-și poată liber și nestingherit afirma forța creatoare, aspirația spre o viață mai bună. Sîntem convinși că tineretul, conștient de răspunderea ce-i revine în făurirea pe planeta noastră a unei lumi mai bune, va ști să acționeze pentru a asigura organizarea mai rațională atît a vieții sociale cît și a vieții internaționale, pentru a înlătura exploatarea și asuprirea socială și națională, pentru a exclude definitiv războiul

din viața umanității. Trebuie să avem încredere că tînăra generație va fi în stare ca, unită, să făurească o lume mai bună, mai dreaptă. (A- 
plauze puternice, prelungite).Privim cu încredere viitorul, încredințați că acționînd unite, popoarele lumii, forțele progresiste de pretutindeni, pot face să triumfe pe planeta noastră idealurile nobile ale păcii și înțelegerii între națiuni, cauza progresului și civilizației omenirii. România va face tot ce depinde de ea pentru a-și aduce contribuția la promovarea în viața internațională a unei politici noi, de egalitate și respect între națiuni, de destindere și securitate. Procedînd astfel ne îndeplinim datoria sacră față de propria noastră națiune și, în același timp, ne achităm de înaltele îndatoriri internaționaliste față de cauza generală a progresului, colaborării, securității și păcii. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

Dragi tovarăși,Dacă primii 25 de ani care au trecut de la instaurarea Republicii au fost anii triumfului deplin al socialismului în România, următorul sfert de veac al noii noastre istorii naționale va marca, fără îndoială, victoria societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la întruchiparea, pe pă- mîntul României, a visului de aur al omenirii — a comunismului. (Aplauze puternice, Îndelungate).Prima etapă a acestei perioade istorice este jalonată de Hotărîrile Congresului al X-lea al partidului, a căror înfăptuire va asigura accelerarea dezvoltării economico-sociale a societății. Totodată, Conferința Națională din acest an a schițat liniile directoare ale prognozei dezvoltării societății socialiste românești în viitor, oferind întregului popor imaginea luminoasă a României pînă în anii 1990—2000. Așa cum se arată în hotărârile Conferinței Naționale, pînă la sfîrșitul acestui secol se va a- sigura un puternic avînt al forțelor de producție pe baza științei și tehnicii moderne, perfecționarea relațiilor de producție și a raporturilor dintre oameni, ridicarea nivelului de trai, de cunoaștere, și cultură al tuturor celor ce muncesc, a- dîncirea democrației socialiste, participarea activă a întregului popor la conducerea țării, crearea condițiilor pentru manifestarea plenară a personalității umane, aplicarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste, ridicarea generală a societății la un înalt nivel de civilizație și bunăstare materială și spirituală.Iată, tovarăși, ce minunate perspective se dechid în fața națiunii noastre socialiste ! Este mai presus de orice îndoială că stă în puterea noastră să realizăm acest program grandios de edificare socială, care să asigure poporului român o viață demnă, fericită șl independentă. (Aplauze puter
nice, prelungite). Acum, la a- ceaștă mare sărbătoare națională, adresez membrilor partidului, întregului popor, chemarea de a ne uni toate forțele , de a ne consacra toată energia, priceperea și puterea de muncă luptei neobosite pentru realizarea acestui țel măreț, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului, a României socialiste. (Aplauze puter
nice, prelungite ; urale j se 
scandează „P.C.R.").Țin să exprim încă o dată, de la această tribună, dorința arzătoare a poporului nostru de a promova și în viitor colaborarea frățească cu toate țările socialiste, de a conlucra activ cu toate statele și popoarele pentru realizarea unei lumi a păcii, prieteniei și securității, de a face totul pentru eliminarea războiului din istoria viitoare a societății umane. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).Inaugurăm un nou sfert de veac al Republicii noastre, cu convingerea fermă că întregul popor va munci cu energie și pasiune pentru a înfăptui și de acum înainte cu deplin succes politica internă, și externă a partidului, pentru propășirea economico-socială a țării, pentru asigurarea triumfului comunismului în România. 
(Aplauze puternice; urale 
și ovații. Se scandează 
,,Ceaușescu-P.C.R.“).Trăiască scumpa noastră patrie Republica Socialistă România ! (Aplauze puternice; 
urale îndelungate).Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al poporului pe drumul luminos al socialismului si comunismului ! (Aplauze puter
nice ; urale și ovații. Se scan
dează ,,P.C-R.“).Trăiască prietenia, colaborarea și pacea între toate națiunile ! (Aplauze puternice, 
urale îndelungate).în încheiere, vă urez dumneavoastră, întregului popor, noi și noi succese în muncă și viață, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, 
urale. Cei prezenți în sală ova
ționează îndelung pentru Re
publica Socialistă România, 
pentru Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Central; 
pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu).
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LEGEA PREMIILE
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA Șl FUNCTIONAREA
CONSILIULUI CENTRAL DE CONTROL MUNCITORESC

AL ACTIVITĂȚII ECONOMICE Șl SOCIALE

Comitetului Central
al Uniunii Tineretului

Comunist
pentru literatură

I

înfăptuirea sarcinilor com
plexe stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din 
iulie 1972 privind edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate In patria noastră 
impune, In mod necesar, exer
citarea unui control atotcuprin
zător tn toate domeniile, astfel 
încît societatea să cunoască per
manent modul în care se reali
zează sarcinile planului național 
unic de dezvoltare econornico- 
socială a țării, modul cum se 
desfășoară activitatea de pro
ducție, investiții, comerț exte
rior și interior, cum 
gospodărite mijloacele 
riale și financiare, ,cum iși 
îndeplinesc sarcinile colectivele 
de oameni al muncii și cadrele 
cu funcții de conducere in acti
vitatea economică și socială.

Controlul, ca parte integrantă 
și obligatorie a muncii de con
ducere, trebuie să asigure cu
noașterea temeinică și aplicarea 
riguroasă a hotărîrilor de par
tid și a legilor țării, să contri
buie la realizarea exemplară a 
sarcinilor de dezvoltare econo
mică și socială, la întărirea 
disciplinei de plan, a simțului 
de răspundere în gospodărirea 
fondurilor încredințate de so
cietate, la apărarea și preveni-, 
rea încălcării integrității pro
prietății socialiste. Controlul 
trebuie să contribuie la perfec
ționarea activității organelor de 
stat și cooperatiste, la atragerea 
maselor de oameni ai muncii la 
conducerea societății, la dezvă
luirea cauzelor lipsurilor și în
călcărilor comise și la adoptarea 
măsurilor pentru eliminarea 
acestora și creșterea eficienței 
In toate sectoarele de activitate.

Pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român privind 
Întărirea controlului, eliminarea 
paralelismelor și transformarea 
Consiliului Economic intr-un 
organ puternic de partid și de 
stat pentru controlul unitar al 
Îndeplinirii hotărîrilor de partid 
și a legilor țării în domeniile 
activității economico-sociale, în 
scopul aplicării Hotărîrii Plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
2.0—21 noiembrie 1972 cu privire 
la unele măsuri pentru îmbună
tățirea controlului pe linie de 
partid și de stat, precum și pen
tru organizarea consiliilor de 
control muncitoresc asupra ac
tivității economico-sociale,

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

sînt 
mate-

clalizat ale statului sînt subor
donate organelor centrale ale 
administrației de stat pe lingă 
care funcționează, precum și 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco- 
nomied și Sociale, 
gate să prezinte i 
grame de lucru, 
activitate, iar Ia 
alte lucrări care 
în mod curent de

Pentru a asigura coordonarea 
activității inspecțiilor de control 
specializat ale statului. Consi
liul Central de Control Munci
toresc al Activității Economice 
șl Sociale colaborează cu Curtea 
Superioară de Control Finan
ciar, care urmează să la ființă, 
ministerele ți celelalte organe 
centrale, precum șl cu Uniunea 
Generală a Sindicatelor.

Art. 8. — In cadrul Consiliu
lui Central de Control Munci
toresc al Activității Economice 
și Sociale funcționează Inspec
toratul General de Stat pentru 
Controlul Calității Produselor 
care înfăptuiește, împreună cu 
ministerele șl celelalte organe 
centrale, politica partidului șl 
statului tn domeniul calității șl 
al controlului tehnic de calitate 
al produselor, lucrărilor șl ser
viciilor, potrivit legii 
funcționare și a Legii 
asigurarea șl controlul 
produselor.

, fiind obli- 
acestuia pro- 
rapoarte de 
cerere, orice 
se întocmesc 
acestea.

CAPITOLUL
Atribuții

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale se 
organizează și funcționează ca 
organ de partid și de stat, 
sub îndrumarea directă a Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și_a Con
siliului de " ' ’ “_  Stat al Republi
cii Socialiste România, avînd 
sarcina de a controla In mod 
unitar, pe ansamblul economiei 
pe ramuri și în profil teritorial, 
înfăptuirea politicii economice 
și sociale a partidului. și statu
lui, îndeplinirea hotărîrilor de 
partid și a legilor adoptate de 
Marea Adunare Națională, a 
decretelor și hotărîrilor Consi
liului de Stat, precum și a ho
tărîrilor Consiliului de Miniștri, 
în domeniile activității econo
mico-sociale.

Art. 2. — Sînt supuse contro
lului Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale mi
nisterele, celelalte organe cen
trale ale administrației de stat, 
organele locale ale administra
ției de stat, centralele și uni
tățile asimilate acestora, în
treprinderile, alte unități cu 
activitate economică și socială, 
precum și organizațiile coope
ratiste.

Art. 3. — Din însărcinarea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice si So
ciale controlează aplicarea 
de către organele locale de 
partid a hotărîrilor partidu
lui și legilor țării cu privire la 
activitatea economică și socială 
a județelor, municipiilor, ora
șelor și comunelor.

Concluziile și propunerile re
zultate din aceste controale se 
prezintă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Art. 4. — Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale efec
tuează acțiuni de control și 
analiză cu privire la mersul 
dezvoltării economiei naționa
le si raportează Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului de Stat 
asupra celor constatate și a 
măsurilor propuse pentru solu
ționarea problemelor care pri
vesc îndeplinirea și depășirea 
planului și perfecționarea ac
tivității economice și. sociale.

Consiliul - - - - ■ -
Muncitoresc 
nomice și 
Consiliului 
cipalele neajunsuri din activi
tatea economico-socială rezul
tate din controalele efectuate 
și propune măsuri pentru eli
minarea acestora.

Art. 5. — Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale asi
gură orientarea și exercită co
ordonarea unitară a activită
ții inspecțiilor de control spe
cializat ale statului arăta
te în anexa nr. I care face 
parte integrantă din prezenta 
lege. Inspecțiile de control spe-

Central de Control 
al Activității Eco- 
Sociale semnalează 
de Miniștri prin-

sale de 
privind 
calității

II

Art. 7. — Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale are 
următoarele atribuții i

a) controlează mersul dezvol
tării economiei naționale In con
formitate cu sarcinile aprobate 
prin planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
țării ;

b) controlează aplicarea de că
tre ministere, celelalte organe 
centrale ale administrației de 
stat, organe locale ale adminis
trației de stat, întreprinderi, 
centrale șl unități asimilate a- 
cestora, alte unități cu activita
te economică și socială, precum 
si organizații cooperatiste, a mă
surilor stabilite de conducerea 
de partid și de stat, privind în
deplinirea sarcinilor planului 
național unic, punerea tn va
loare a resurselor de materii 
prime, 
muncă, modernizarea struc'urii 
producției, ridicarea 
tehnic și calitativ al produselor, 
concentrarea, specializarea si 
cooperarea Intre tntrepri-d"ri. 
folosirea eficientă a fondurilor 
fixe, reducerea cheltuielilor de 
producție si sporirea rentabili
tății ;

c) urmărește șl controlează În
deplinirea hotărîrilor de partid 
și a legilor statului cu privire la 
dezvoltarea comerțului exterior 
și creșterea eficienței aceste! ac
tivități : urmărește si controlea
ză aplicarea măsurilor privi-d 
colaborarea si cooperarea econo
mică și tehnico-stiințifică ;

d) controlează modul de apli
care a hotărîrilor de partid și 
a legilor statului In domeniul e- 
conomiei agrare, urmărește re
zultatele economico-fina-'!a-e 
ale activității de agricultură, 
cheltuielile de producție si con
sumurile din unitățile agricole, 
gospodărirea și utilizarea fon
dului funciar și a bazei tehnico- 
materiale, mersul lucrărilor de 
investiții. Irigații si dezvoltarea 
activităților industriale la între
prinderile agricole de stat si 
cooperativele agricole de pro
ducție ;

e) controlează utilizarea efi
cientă a fondurilor de investiții 
pentru realizarea de obiective 
productive indusiriaie si agro
zootehnice, a obiectivelor social- 
culturale, realizarea planului de 
investiții, eonstrucții-monta’, de 
punere în funcțiune și atineere 
a parametrilor proiectați. înde
plinirea măsurilor «tahi! ‘e pen
tru reducerea consumi- I'r de 
materiale și a costurilor Lir-ări- 
lor, scurtarea duratelor de exe
cuție si creșterea eficienței eco
nomice a investițiilor ;

f) controlează folosirea efi
cientă a potențialului de cerce
tare. aplicarea tn prod i a 
rezultatelor cercetării stiir.ț'fiee 
și valorificarea licențelor p-o- 
curate din străinătat’»:

g) controlează modul de apli
care a hotărîrilor sl programe
lor de 'măsuri pentru prolecți» 
mediului înconiurătnr :

h) controlează modul tn care 
se aduc la înd°nlini’’e bo’ârîri'e 
privind creșterea nivelului de 
trai, utilizarea fondului de co-- 
sum sub forma veniturilor di
recte si a fondurilor sociale : 
exercită controlul asupra apli
cării politicii partidului «i sta
tului tn domeniul prețurilor ri 
tarifelor, asupra modulul tn 
care se desfășoară aornvlrlo- 
narea populației 'i activitatea 
de prestări de servicii ;

1) controlează realizarea pro
gramului stabilit cu privire la 
pregătirea si perfection a rea pre
gătirii cadrelor, potrivit necesi
tăților dezvoltării economico- 
sociale a tării ;

j) efectuează analize si studii 
pentru aprofundarea unor feno
mene rezultate din 
controlului privind 
economico-socială sl 
fici°ntei economice, 
stabilirii de soluții șt 
pentru îmbunătățirea activității 
economice si sociale :

k) controlează aplicarea măsu
rilor pentru perfecționarea orga
nizării si conducerii planificate 
a activității economice si socia
le ; studiază si elabo-cază pro
puneri privind forme, metode si . 
miiloac° nentru perfeetionarva 
organizării si conducerii activi
tății economice si seriale :

l) exercită coordonarea unita-

materiale șl forță de
nivelului

exercitarea 
dezvoltarea 
r:d!car“a e- 
tn vederea 

măsuri

ră a activității inspecțiilor de 
control specializat ale statului 
In scopul realizării unei eficien
te sporite și evitării paralelis
melor, suprapunerilor sau con
troalelor repetate, elaborind in 
acest scop norme metodologice ;

m) exercită îndrumarea șl co
ordonarea activității consiliilor 
județene și al municipiului 
București de control muncito
resc al activității economice și 
sociale, organizează împreună 
cu acestea acțiuni de control 
asupra activității economice șl 
sociale ce se desfășoară in ju
dețe, municipii, orașe șl co
mune.

Art. 8. — In exercitarea atri
buțiilor tale, Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economic» șl Sociale 
are dreptul t

a) de a da Indicații obligatorii 
pentru înlăturarea lipsurilor din 
activitatea unităților controlate;

b) de a suspenda executarea 
măsurilor luate de unitățile con
trolate, neconforme cu dispozi
țiile legale in vigoare.

Măsurile stabilite de Consiliul 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice șl So
ciale sînt obligatorii pentru o- 
nitățile controlate șl se aduc la 
cunoștința conducerii ministere
lor și celorlalte organe 
le care slnt obligate să 
realizarea lor.

Art. 9. — In cazurile 
Consiliul Central de _____
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, în exercitarea 
atribuțiilor sale, constată încăl
cări ale dispozițiilor legale pri
vind gospodărirea, păstrarea și 
evidența resurselor materiale și 
financiare încredințate de so
cietate, nerespectarea discipline! 
de plan și contractuale, precum 
și nelndepllnire» altor obligații 
legale, are dreptul ;

a) să aplire direct sancțiunile 
disciplinare prevăzute de legis
lația muncii sau să disoimă »- 
plicarea acestor sancțiuni de că
tre conducătorul unității socia
liste controlate ori. după caz. de 
conducătorul ierarhic superior 
al acelei unități ;

b) să dispună sau să recoman
de Ind"nărtarea din funcție a 
persoanelor vinovate de încăl
cări grave ale hotărîrilor de 
partid ri de stat. —IrH ce (ur
mează a fi adusă la tnd»oîtn!-e 
de către org»n»le în dreoț. tn 
condit-il» prevăzute de ,-ee :

c) să dispună frnrv*. d» că' 
rondnră’orll ur“"ti’" s'^aUste 
controlat*, a mă«*!rilo- yer*sara 
pentru stabilirea ră«rrmd*-f! 
material* In razul provocării d* 
pagube avutului oheteec si pen
tru urmărirea -eeice-ări! »-*s- 
tora.

Organeie cărora T! *-»■: comu
nicat măsurn* de la lit. a—c 
slut obligate ee_ |n tei uru de 
15 zile. <5 l-.f'—mcv* O'-stlroi 
Centra! d* Cosimo!
a! Activității Economic* v So
ciale a«ut>ra măsurilor htate :

d) să aplice persoa-e’or rîro- 
vate d* ne'uarvo urroa d:n mă
surile arovănPe d« iit. a h r o 
amendă egală rm «sa’sriul tarifar 
net pe ee! mu)t 3 hani :

ei să propună organelor !• 
drept revocarea persoanelcr 
car* detin o funcție elertivi. 
precum ș: a ceă*r asilt» tron 
decret a! Coos' de Stat
ori bocârfrv a CoesâLuiuf de 
Miniștri :

O să sesizeze Cu-tea Supe
rioară de Cootroi F^naaesar. fa 
măsura ta rar* tapeele eoosr -’jre 
abateri de eoaBoerenta acestei 
Curți. vederea ap-irării
•anctiuniȚcr «4 a altor măsuri 
preTărat* ta leee :

g» să sesizeze orga-nefe de 
urmă—re oma’ă dacă tarea este 
pr*s-âzirâ de legea penali

Art. M. — împotriva sanctiu- 
nilor aplicate direct pc*riTit 
art 9. «e pez-* face fntimpiaare. 
!n termen de 39 rit* de ta data 
MMI la esanetiaH. Ia CkrastiM 
Centrai de Contrni M 1 «etiareag 
ai Activități Fronoer -e șt So
ciale. urmind ca birool executiv 
al acestuia să decidă, tn «itiia’ a 
In care cei tn catzză slnt nemul
țumiți «e po* adresa c—sare'oc 
de partid și d* stat superioare 
ConsRînhii Centra! d* Control 
Muncitoresc a! Activității Eco- 
■oorice (i Sociale.

In cazul sancțiunilor discipli
nare. aolicate de cele’.al:e or
gane. pl:ne*rea se rezolvă po
trivit legislației muncit

Art. 11. — Cons 'ul Centra! de 
Cr-tro! Muncitoresc a! Activi
tăți Economice și sociale, pre
cum si celelalte organe care 
exercită cor.‘rolul răspund, po
trivit leeit de măsu-ile dispuse 
ori propuse in cadrul activității 
de control si urmăresc modul 
cum slr.t aduse la Îndeplinire 
aceste măsuri.

centra- 
asigure

In care 
Control

-e

CAPITOLUL III

Organizarea și funcțio
narea

Art. 11 — Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale 
este format din președinte, 
prim-vicepreședinte, vicepreșe
dinți. secretar general și mem
bri numiți prin decret al Con
siliului de Stat. în componența 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale vor intra 
activiști de partid. cadre de 
conducere din ministere și ce
lelalte organe centrale, repre
zentanți ai Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România si ai uniunilor 
sindicale de ramură, reprezen
tanți ai Consiliului Național al 
Femeilor și ai Uniunii Tinere
tului Comunist, președinți ai 
consiliilor județene de con
trol muncitoresc al activității 
economice și sociale, șefi ai 
Inspecțiilor centrale de control

specializat ale statului. direc
tori de centrale industriale și 
întreprinderi, oameni de știin
ță, cadre didactice din Invăță- 
mîntul superior.

Președintele, prim-vicepreae- 
dintele, vicepreședinții și secre
tarul general formează 
executiv al Consiliului 
de Control Muncitoresc 
vității Economice și 
Pentru Îndeplinirea sareinCoc 
ce-i revin. Consiliul Centra! de 
Control Muncitoresc are un a- 
parat propriu.

Art. 13. — In vederea reali
zării sarcinilor ce-1 revin. Con
siliul Central de Control Munci
toresc al Activității Economica 
și Sociale are dreptul de a cere 
ministerelor și celorlalte organe 
centrale, comitetelor executiva 
ale consiliilor populare, precum 
și unităților subordonate • e*- 
tora, dări de seamă. situatfl 
statistice șl orice alte documente 
privind probleme ce intră tn 
activitatea de control. Unitățile 
menționate slnt obligate să pună 
la dispoziția Consiliului Centrai 
de Control Muncitoresc al 
Activității Economice șt Sociale 
documentele cerute si să spri
jine desfășurarea activității de 
control.

Consiliu! Centra! de Contrei 
Muncitoresc al Activități! Eco
nomice și Sociale poate organiza 
colective și brigăzi cooplexe de 
control alcătuite dîn aparatul 
propriu. precum st specialist! 
din orice domenii W — na» ■ — 
de activitate desemnat eu acor
dul conducătorilor unităblor so
cialiste de care aparte.

Concluziile și mărurit» rezul
tate din acțiunile coJeetretor it 
brigăzilor complexe de contrei 
asupra activității ecooseutv k 
sociale slnt supuse delatorii 
Consiliului Centra] de Ooatral 
Muncitoresc a! Activități Ero- 
r.omice și Sociale «au. dură raz 
biroului execut* cane, btcărâse 
asupra acestora.

biroul
Cer.tral 

a! Acti- 
Socis'.e.

CAPITOLUL IV

Consiliile județene 
control muncitoresc 
activității economice 

sociale

txj ♦ 
Bare

de 
ol
$1

la

V roma'? controlează
In profil 1 
de oartid. 
Conciliului 
Conciliului 

a 
de organele

v d* stat, raportînd co
ne de partid județene și

pna ro-.-'.z ’or rezultate din 
controale efectuate și a măsuri
lor necesare.

CnmOHle Județene și al mu- 
■MpiuM București de control 
■aoncttoreoe a! activității econo
mice și sociale controlează în- 
dep'in; -ea indicatorilor planului 
de producție, investiții, comerț 
exterior, aplicarea de către cen
trale. întreprinderi, organizații 
cooperatiste, șantiere și alte 
unit.iți econom-ce a măsurilor 
priv r.d folosirea capacităților de 
producție, valorificarea resurse
lor de materii prime, ridicarea 
calității produselor. reducerea 
cheltuielilor de producție, creș- 
terea eficienței activității econo
mice.

Consiliile județene și al mu
nicipiului București de control 
muncitoresc al activității econo
mice și sociale efectuează ana
lize și studii și elaborează pro
puneri privind dezvoltarea eco
nomică și socială a județelor, 
valorificarea resurselor mate- 

și utilizarea

bncăr-rlaor 
tri. precum 
adop*ate 
partid

teritorial, a 
a legilor, 
de S»at. a 
de Miniș- 
hotăririlor 
locale de

munci. Îmbunătățirea activității 
economice și sociale.

Consiliile județene și al mu
nicipiului București de 
muncitoresc al activității 
mice și sociale îndrumă 
tatea consiliilor de 
muncitoresc al activității 
mrco-sodale 
institute de proiectări și cerce
tări.

Art 18. — Consiliile județene 
șl al municipiului București de 
eoctrol muncitoresc al activității 
economice și sociale slnt alcă- 
tntte dîn președinte, vicepreșe
dinte si membri : funcția 
președinte al consiliului 
îndeplinită de secretarul

control 
econo- 
activl- 
control 
econo- 

din Întreprinderi,

de 
este 

___ _________ __________ cu 
probleme economice al comite
tului Județean de partid care va 
C recomandat spre a fi ales, în 
aeelayi timp, vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliu- 
lu: popular.

în ccrrrooner.ța acestor consilii 
vor intra membri ai comitetelor 
Județene de partid șl al coml- 
tetulul executiv al consiliului 
po© . ar județean, activiști de 
oartld. cadre cu munci de rfis- 
pimdere șl specialiști din între- 
z>rinderl. centrale și organe ju
dețene de sinteză, reprezentanți 
ai consiliului sindical județean 
«1 al comitetului județean al fe-
— e: or si ai comitetului jude
țean al Uniunii Tineretului Co- 
nnnftst, eadr*» -didactice.

Componența acestor consilii 
•e stabilește de comitetul de 
oarfd ndețean sau al munlci- 

București șl de consiliul 
popular județean sau al muni- 

București. Pentru înde- 
plir.ir»a sarcinilor ce le revin, 

v’Hz’e ’udețene și al muni- 
rtxxnhri București de control
— r-.ritoresc al activității eco- 
 sire si sociale au un aoa^at

A—_ 1? — Consiliile Județene 
a] —’rinkilul București de 
tlral ■uncitoresc al activită- 
economice și sociale pot lua 
mnd roresnunză’or măsurile 
aplica sancțiunile prevăzute 
art. 8 si art. 9 lit a, c, d 
g : de asemenea, pot propu- 

r* dcn.Ș raz. organelor locale In 
< ht-»dr-ee cărora se află unită- 
t-> t-~-.trolate sau Consiliului 
Crotral de Control' Muncitoresc 
a" A-f- ti*,:! Econcmlee si So
rtate. f- razul celorlalte uni
tă t. *Bdeoărtvrea din funcție 
a ad--“->r de conducere din 
■ritătile socia!:«te controlate, 
vi-mat» de încălcări grav» xle 

de partid și d» «taL 
1* art. 10 se aulică în 

n*-e«->*mză*nr s: consiliilor 
Iroe de control muncitoresc 

al »-t:-.:tăti economice și so
ciale.

dale vor urmări respectarea 
normelor privind protecția și 
igiena muncii, întărirea discipli
nei tn producție, relațiile de 
muncă, precum și orice alte pro
bleme care privesc condițiile de 
muncă din unitatea respectivă.

Art. 20. — Consiliile de con
trol muncitoresc al activității e- 
conomlco-soclale se constituie 
din muncitori de înaltă califi
care, cu experiență Îndelungată 
In producție, cel mal buni In
gineri tehnicieni, economiști și 
alte cadre de specialitate.

In funcție de mărimea unități
lor, consiliile slnt alcătuite dln- 
tr-un număr de 7—21 membri.

Membrii consiliilor vor fi de
semnați de către comitetele sau 
consiliile oamenilor muncii, cu 
consultarea organelor de partid. 
Componența consiliului se apro
bă In adunările generale ale oa
menilor muncii din unitatea res
pectivă.

Art 21. — Consiliile de con
trol mundtoresc al activității e- 
conomico-sociale desfășoară o 
activitate cu caracter obștesc, pe 
bază de program de lucru.

Art 22. — Consiliile de con
trol muncitoresc al activității e- 
conomlco-sociale propun, comi
tetelor oamenilor muncii sau 
consiliilor județene și al muni
cipiului București de control 
muncitoresc al activității econo
mice șl sociale, măsuri de îm
bunătățire a activității economi
ce și sociale a unităților so
cialiste

De asemenea, consiliile de 
control muncitoresc al activității 
economico-sociale propun consi
liilor județene și al municipiu
lui București de control munci
toresc al activității economice 
și sociale, luarea de măsuri sau 
aplicarea de sancțiuni persoane
lor vinovate de încălcarea hotâ- 
rîrilor de partid și de stat

Iiig— 
țj

brtărîrf ' 
D^spoz*'

CAPITOLUL V
Consiliile de control 
muncitoresc al 
tații economico-sociale

activi-

Art. 18. — La întreprinderile 
irdus’riale, de transport si con
strucții, la întreprinderile agri
cole de stat și de mecanizare a 
agriculturii, la alte asemenea u- 
nltâți economice, precum și la 
institutele d» proiectări și cer
cetări. se organizează consilii de 
control muncitoresc al activității 
'■r-onamico-sociale. Consiliile de 
control muncitoresc al activită
ții economico-sociale funcționea
ză tn subordinea comitetelor și 
consiliilor oamenilor muncii și a 
consiliilor județene și al munici
piului București de control mun
citoresc al activității economice 
și sociale, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid din unitățile 
respective.

Art. 19. — Consiliile de con
trol muncitoresc al activității 
economico-sociale efectuează 
controlul asupra t activității 
economice si sociale a Între
prinderilor, institutelor de pro
iectări și cercetări, realizării 
indicatorilor planului de pro
ducție, folosirii capacității de 
producție. calității produselor 
si respectării tehnologiilor de 
fabricație, gospodăririi fondu
rilor materiale si financiare.

Consiliile de control muncito
resc, împreună cu organizațiile 
de sindicat vor acționa pentru 
dezvoltarea unei atitudini înain
tate fața de muncă, pentru sti
mularea inițiativelor creatoare 
ale oamenilor muncii în îndepli
ni’ea sarcinilor economice și so
ciale, pentru combaterea mani
festărilor de nepăsare, neglijență 
și lipsă de răspundere.

Consiliile de control muncito
resc al activității economico-so-

CAPITOLUL VI
Registru! unic de 

control

Secretariatul C.C. al U.T.C. 
a premiat următoarele LU
CRĂRI SOCIAL-POLITICE 
PENTRU TINERET:

File din istoria U.T.C. (E- 
ditura politică, București, 1971) 
de C. Bărbulescu, FI. Drag- 
ne, C. Mocanii, C. Petculescu, 
Al. Siperco, N. Tue, ca pri
mă contribuție de sine stătă
toare, la cunoașterea istoriei 
organizației revoluționare a ti
neretului din țara noastră. In 
legătură cu această lucrare, 
Secretariatul C.C. al U.T.C. a 
hotărît reeditarea ei într-o for
mă îmbunătățită, mai cuprin
zătoare. ‘

Tinerii (Editura politică. 
București, 1971) de A. I. Zăl- 
nescu.

Un univers Intr-o carte (vo
lumul II, Editura politică, 
București, 1971), coordonato
rul volumului — Carol Ro
man.

întemeindu-se pe hotărîrea 
unanimă a juriului format dini 
Petru Popescu, membru su
pleant al Biroului C.C. al 
U.T.C., prozator, președintele 
juriului; Fulga Laurențiu, pro
zator, prim-vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor din Repu
blica Socialistă România ; Ni- 
culae Stoian, poet, membru al 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.R. ; Arbore Grigore, 
poet ; Cristea Dan, critic ; Ho- 
bana Ion, prozator; Letay 
Lajos, prozator; Manolescu 
Nicolae critic ; Martin Aurel, 
critic ; Martin Mircea, critic ; 
Stănescu Constantin, critic; 
Storch Franz, prozator; Un- 
gheanu Mihai, critic; Trif 
Cigi, adjunct de șef de secție 
al C.C. al U.T.C. Secretaria
tul C.C. al U.T.C. a decernat 
premiile Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, pentru literatură beletris
tică, următoarelor lucrări :

Ingînarea lumii (Editura
Albatros, București, 1972) de 
Gabriela Melinescu.

Kreise ums Unvollendete 
(Editura tineretului, București, 
1969) de Frieder Schuller.

PROZA

Catedrala (Editura pentru 
literatură, București, 1969) 
de Virgil Duda.

Coborînd spre nord-vest (E- 
ditura Dacia, Cluj, 1972) de 
Vasile Sălăjan.

C116, dobszo, harang (Edi
tura tineretului, București, 
1969) de Szilăgyi Istvân.

REPORTAJ

Țara lotrului (Editura Emi- 
nescu, București, 1972) de Va
lentin Hossu-Longin.

CRITICĂ ȘI ISTORIE 
LITERARA

Avangardismul poetic româ
nesc (Editura pentru litera
tură, București, 1969) de 
Pop.

LITERATURĂ
Științifico-fantastică

Ion

Art 23. — La ministere, cele
lalte organe și organizații cen
trale. comitetele executive ale 
consiliilor pooulare. centrale și 
unitățile asimilate acestora, la 
Întreprinderi, instituții de stat, 
unități cooperatiste și obștești, 
precum si Ia subunitățile aces
tora, stabilite de organele sau 
organizațiile ierarhic superioa
re, se înființează registrul unic 
de control, potrivit modelului 
prevăzut în anexa nr. 2, care 
face parte integrantă din pre
zenta lege.

Art. 24. =dn registrul unic de 
control se-înscriu obligatoriu, 
constatările^ _ recomandările și 
măsurile (ăsrmse de organele de 
control ale Consiliului Central 
și consiliilor județene și al mu
nicipiului București de control 
al activității economice și socia
le, inspecțiile de control munci
toresc specializat ale statului, 
precum și ale altor persoane din 
afara unității socialiste care e- 
fectuează acțiuni de control, in
diferent de funcție și de durata 
acțiunii.

Persoanele care exercită con
trolul sînt obligate ca înainte de 
Începerea acțiunii să consulte 
mențiunile înscrise în registrul 
unic de control, care au legă
tură cu sarcinile lor, pentru a 
cunoaște obiectivele și perioade
le cuprinse în acțiunile prece
dente, constatările făcuie, mă
surile stabilite și stadiul înde
plinirii lor.

Art. 25. — Registrul unic de 
control va fi numerotat, șnu- 
ruit și sigilat, fiind păstrat de 
conducătorul unității ori sub
unității sau înlocuitorul său, ast
fel încît să poată fi prezentat înfel încît să poată fi prezentat 
orice moment celor în drept.

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art. 26. — Legea nr. 4/1969 
privind organizarea și funcțio
narea Consiliului Economic, ar
ticolul 1, alineatul 2 din Decre
tul nr. 77/1971 devenit L.egea nr. 
35/17 decembrie 1971 privind 
organizarea Inspectoratului Ge
neral de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor, precum și 
celelalte dispoziții legale, con
trare prevederilor din prezenta 
lege, se abrogă.

Art. 27. — Prezenta lege intră 
In vigoare pe data de 1 ianuarie 
1973.

POEZIE

Vocile vikingilor (Editura 
Albatros, București, 1970) de 
Voicu Bugariu.

Cu prilejul luminării pre
miilor, la Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, a avut loc, în spiritul 
indicațiilor conducerii parti
dului, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un schimb de pă
reri, în ceea ce privește mai 
buna reflectare a preocupări
lor de muncă și viață ale ti
neretului în creația literară, 
creșterea contribuției Uniunii 
Tineretului Comunist în pro
movarea și cunoașterea lucră
rilor social-politice și beletris
tice de către tînăra generație 
în activitatea profesională și 
socială a tinerilor creatori.
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Istoria unei secunde 
tura Cartea românească, 
rești, 1972) de Adrian 
nescu.

Editura muzicală a Uniunii 
Compozitorilor pune la îndemî- 
na formațiilor artistice profe
sioniste și dc amatori, a tuturor 
iubitorilor munzicii, o cuprinză
toare colecție de cîntece corale. 
Autorul ediției, Constantin A. 
Ionescu. profesor la Conserva 
torul „Ciprian Porumbescu" se
lectează cu grijă și migală 161 
de piese corale ale căror domi
nante sînt bogăția tematică, va
rietatea stilului și tehnicii moda
lităților de exprimare. Alături 
de cunoscutele cîntece Tricolorul, 
Republică, măreață vatră, inter
naționala, în colecție un loc bi
nemeritat îsi găsesc cele reuni
te sub titlul comun „Vechi cîn
tece revoluționare și de partid" 
(Doina Hașului, Privesc din 
Doftana, Porniți înainte, tova
răși. Steagul partidului. Sirena 
lui Roaită Partid, pavăza mea. 
Te cînt partid. Să fii partidului 
oștean. Partid, te cîntă azi po
porul ș.a.). Urmează un repre
zentativ ciclu 'd» „Cîntece pa
triotice" (Mama lui Ștefan cel 
Mare. Hora Unirii. Deșteaptă-te 
române. Pui de lei. Imnul eroi
lor. Măreț pămînț al patriei iu
bite. Patrie-partid) Ciclul re.- 
zervat „Cîntecelor de brigadă" 
include. între altele, cunoscu 
te și îndrăgite melodii • Uteciș- 
tii. Răsună valea, Hei, rup !, 
Cîntec de întrecere. Marșul ti
neretului, Cintare muncii. Tine
rețe. Lor li se adaugă suitele de 
cîntece ostășești și de marșuri. 
Colecția se încheie cu atît de

popularul imn studențesc Gau- 
deamus igitur. Chiar și această 
sumară enumerare facilitează o 
imagine a ariei pe care colec
ția o cuprinde. Ea trezește je- 
mintiri dintre cele mai 
celor ce au crescut cu avj|lte 
cîntece, celor ce s-an simțit îm
bărbătați de ele, îndemnînd ge 
nerația tînăra să le învețe, să 
pornească cu ele în muncă. în 
viață. Iată tot atîtea motive 
pentru a aprecia cu căldură 
inițiativa Editurii și strădania 
autorului colecției Iată de ce 
aducînd acest elogiu ne îngă
duim să alăturăm, reoroducînd 
un citat din prefața ediției sem
nată ide maestrul Ion Dumitres
cu, președintele Uniunii Com
pozitorilor, aprecierea autoriza
tă a domniei sale ■ „Consider... 
prezenta culegere de cîntece, 
ca o ediție definitivă și aproape 
completă, alcătuită din cele mai 
cunoscute, mai populare si mai 
frumoase cîntece corale din li
teratura noastră muzicală. Sînt 
cîntecele pe care le-au cîntat 
românii din toate colțurile tării, 
pe care generații de tineri le-au 
deprins pe băncile școlii... Sînt 
cîntecele care s-au înscris din 
copilărie in inima și în patri- 
moniu] cultural al fiecăruia".

AL. DOBRE

Doi-

21), 
16;

• Cîntece pentru tineret. Co
ruri mixte. Colecție îngrijită de 
Const. A. Ionescu. Editura mu
zicală a Uniunii Compozitori
lor. București, 1972.
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EXPLOZIA : rulează la Patria 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Gloria (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21).

CAPCANA PENTRU GENERAL’ 
rulează la Floreasea (orele 15,30: 
18: 20.15).

FILIERA : rulează ia București 
(orele 8.30; 11; 13,30: 16; 18,30: 21), 
Favorit (orele 9.30; 12: 15.30; 18;
20.30).

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

SF1RSITUL 
rulează la Central 
15 3C: 18; 20.30).

LEGENDA LUI 
lează la Festival

19.30).
19.30)

»:
Aurora (orele 9. 
Tomis (orele 9:

LIUBA VINILOR
(orele 10: 12.30:

RUSTAM : ru- 
(orele 9; 11,15;

13.30; 16: 18,30: 20,45).
JOE HILL . rulează la Scala (o- 

rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
Capitol (orele 9; 11,15; 13.30;
18,15; 20,45).

URSUL YOGHI : rulează la 
na (orele 9.30; 12: 14,30; 17).

BALTAGUL : rulează la Doina 
(ora 19,30).

CHILE 71 : rulează la Lumina 
(orele 13.30: 16; 18.15; 20,30).

TELEGRAME ; DL. GOE : rulea
ză la Lumina (orele 9; 11,15).

BARIERA ■ rulează la Grivlța 
(orele 9: 11,15: 13,30: " ------
20.30), Miorița (orele 10; 
17.30; 20).

CU MIINILE CURATE 
la Ferentari (orele 15,30; 
Flacăra (orele 15.30: 18: 20 15).

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Dacia (orele 9: 11.15; 
13.30: 16; 18.15; ------ “
rele 16; 18: 20).

PUTEREA ST 
tează la Lira

16; 18.15; 
12.30; 15;

: rulează 
18; 20.15).

20.30) Munca (o-

ADEVĂRUL : ru- 
(orele 15,30; 19.30). 

MIHAI VITEAZUL rulează ‘ 
Giulesti (orele 15.30: 19).

AȘTEPTAREA : rulează
Unirea (orele 16: 18: 20).

TUDOR : rulează la Pacea (orela 
16; 19).

la

la

SERATA : rulează la Crîngașl 
(orele 16: 18; 20).

FELIX Șl OT1LIA : rulează la 
Popular (orele 15,30. 19).

DACII rulează la Arta (orele 
15.30; 18; 20,15).

FACEREA LUMII : rulează la 
Progresul (orele 16; 18; 20).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17.30: 19.30).

MARY POPPINS î rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—19,30 în con
tinuare).

CAZUL 
Cotroceni

MAREA
Feroviar (orele 9; 13,30; 16; 19.30). 
Melodia (orele 9; 12,30: 16; 19,30), 
Modem (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

FRUMOS. ONEST. EMTGRAT ÎN 
AUSTRALIA : 
(orele 9: 11,15: 13.30; 
20.30)

FATA 
rulează 
20 15)

FETE
Buzești

FUGA E SANATOASA : rulează 
la Vitan (orele 15,30: 18; 20,15).

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Rahova (orele 15.30: 18: 20,15).

MICUL OM MARE rulează :a 
Flamura (orele 16,30;
17,15;

SIMBATA, 30 DECEMBRIE 1972

PROGRAMUL I

MATTEI : rulează la 
(orele 15,30; 18: 20.15).
EVADARE rulează la

rulează la Volga 
------ 15.45: 18,151

CARE VINDE FLORI 
la Viitorul (orele 15.30; 18

IN SOARE : rulează la 
.... (orele 15.30; 18: 20,15).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

9,00 Telex. 9,05 Muzică populară 
interpretată de Maria Cornescu și 
Nelu Bălășoiu. 9,30 Cravatele roșii. 
Ediție specială închinată aniversă
rii Republicii. 10.00 De vorbă cu 
gospodinele. Mîine seară — Reve
lionul. 10.20 Poezia baletului. Do
cumentar artistic despre vestita 
școală de balet sovietică. 11,00 
România ’72. Film de montaj, rea
lizat de Paul Anghel. 11,45 Un 
sfert de veac în muzica româneas
că : opera, opereta, baletul 12,30

Biblioteca pentru toți „Tradițiile 
literaturii antimonarhice". 13,15 Te
lejurnal. 16,00 Emisiune în limba 
germană. Ediție specială dedicată 
aniversării Republicii. 18.00 Ritm, 
tinerețe, dans. Teletop '72 cu Mar
gareta Pîslaru. Mihai Constantlnes- 
cu, Cornel Constantiniu. Cristian 
Ciubotaru, formația ,.Phoenix", 
Dorin Anastasiu și Norina Alexiu 
(ciștigătorii Teletopului). 18.35 
Program consacrat aniversării se
micentenarului U.R.S.S. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telelurnal. In cinstea 
aniversării Republicii — Raportul 
unei țări întregi. 20.10 Dragoste su
premă. România. Spectacol literar- 
muz'cal organizat de Radiotelevi- 
ziunea română în cinstea celei 
de-a XXV-a aniversări a Repu
blicii. 21,30 Film artistic : „Ase
diul”. 23.05 Telejurnal. 23.30 Vede
tele Revelionului în avanpremieră 
— program de muzică ușoară.

PROGRAMUL II

16 00 Agenda. 16.10 Aplauze pen
tru romănl. Marele premiu al Fes
tivalului International „Mesina” 
1972 (Italia) pentru ansamblul fol
cloric ,,Prahova" al Palatului cul
turii din Ploiești. 16.40 De dragos
te de tară. Emisiune de versuri pa
triotice. 16.50 Gala interpretilor ro
mâni • Dan Tordăehescu. Ptefan 
Ruha. Ton Baclu și Antoniu Ciolan. 
17,35 Film artistic : ,,La patru pași 
de infinit".
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SPECTACOL FESTIV
în cinstea celei de-a XX V-a
aniversări a Republicii

După ședința jubiliară, pe sce
na Sălii Palatului Republicii So
cialiste România a avut loc un 
spectacol festiv prezentat în 
cinstea celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii.

Această vibrantă evocare de
dicată unui pătrar de veac de 
împliniri și victorii ale poporului 
nostru se deschide în acordurile 
solemne ale Imnului „Trei culori", 
într-o suită de tablouri prind 
contur imagini din cronica țării, 
pe ale cărei pagini stau înscrise 
cu litere de aur jertfele, faptele 
de glorie ale poporului, aspirați
ile sale de libertate și dreptate 
socială. Cîntece și versuri revolu
ționare preamăresc luptele dîrze 
ale clasei muncitoare, condusă de 
cei mai buni fii ai ei, comuniștii, 
pentru înfăptuirea marilor idea
luri la care au visat secole de-a 
rindul înaintașii lor.

Momentul mstanrlrd Repohiș- 
cii. Grupuri de tineri, rec-mec- 
tind muncitori. țărata mreiec 
tuali, ostași, în niva-nc frnxâ. 
inundă scena, fnllțta! taB da 
slavă tinerei Republic. Se prind 
apoi într-o boră mare — -r.ire ca 
ți bucuria care a capro» atuac. 
în 1947, poporul întreg. d1 < ■■■'t 
stăpîn pe propriul său oestru.

Iși găsește apoi exprese. ta 
muzică, poezie, în creata oxe- 
grafice, puternicul avint cxxstmc- 
tiv care s-a făcut simțit pretxrtas- 
deni în anii Republicii : pe șan
tiere. în fabrici ți uzine, pe hatu
rile unite, acolo unde top ni ar 
nii muncii — români, anglnmi 
germani ți de alte natoeabtăti. 
strins înfrățiți, — au «chzzhaî 
fața țării, faurindu-i un peisaj 
nou, bogat în noi frumuseți

Cu ochi cutezător, după lucide planuri 
Croim nou timp al țării, așa cum l-am ales, 
în ginduri și in inimi, în fabrici și in Uauri 
Rodește viu, puternic, al X-lea Congres.

Ni-e inima un clocot de furnal
Noi, nobilul metal ; tărie și mindrie 
Ne angajăm solemn ca planul cincinal
Să-1 îndeplinim mai repede, mai bine.
în frunte — steag ți cirmă, îndemn pentru 

mulțime 
El, comunistul — om de omenie.

Scene de masă redau sugestiv 
legătura trainică dintre partid și 
popor, unitatea indestructibilă în 
jurul conducerii sale, în frunte

cu tovarășul Nicolae Ceaușeecu. 
Aplauze puternice salută simbo
licele versuri :

Pe cel ce este țării iubit conducător
Pe cel ce-și leagă viața cu fapta de popor 
11 vom urma cu-a inimii văpaie
Un singur gînd, o singură voință 
Partidul, Ceaușescu Nicolae !

Venind din sală, un grup de 
pionieri aduce salutul organiza

ției lor la marea sărbătoare, a- 
dresează cuvinte de mulțumire

cr ecfci « ffcvrt lata, peta 
'6-5, cînd i am spus ci 
ptac o siptimî-l ia A~-r 
ana ri edT -rg ad-m den 
25 de lai. Toata 500, a

fctr» luai p dat cava 
ca etăa pa oara ia ap

ei 
cit

rig p seria etan» awh, e£- 
lătonoL, ascultăm rmcncd.

exclamași. și ? Arta 
foc» toată tamea. Ctae nu
erterta ’ Cina nu călăto
rește * Cine nu ascultă

oeind ttarf —gwet. 
•csrt pa or ctatan

Dta o» oC ta* *taewl

ci a dr-e etata cw Rrw-

ȘEDINȚA JUBILIARĂ
(Urmare din pag. I)

*

*

Sencovici și Gheorghe Vasi- 
lichi. Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționali
tate maghiară, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Maria Groza, 
Kovacs Gyorgy, Ilie Murgu- 
lescu, Gheorghe Necula, vi
cepreședinții Marii Adunări 
Naționale, Ioan Anton, Aurel 
Bozgan, Constantin Ciontu, 
general-colonel Ion Coman, 
Constantin Daicoviciu. E- 
duard Eisenburger, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate 
germană, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Fe
meilor, Ioan Gluvacov, Carol 
Kiraly, Roman Moldovan, 
Dumitru D. Petrescu, Ion 
Popescu-Puțuri, Cristofor Si- 
mionescu. Ion Spătărelu — 
membri ai Consilului de Stat, 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C-C. 
al U.T.C., Anton Breintenho- 
fer, vicepreședinte al Consi
liului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Miron 
Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii Artiști
lor Plastici, Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compo
zitorilor, George Ciucu, rec
torul Universității București, 
general de armată Iacob Te
clu, general de armată în re
zervă Constantin Vasiliu 
Itășcanu, general-colonel in 
rezervă Dumitru Dămăceanu, 
Alexandru Roșu, director ge
neral al Uzinelor „23 Au
gust", Elisabeta Dicu, Erou 
al Muncii Socialiste, munci
toare Ia Filatura Română de 
Bumbac din Capitală, Gheor
ghe Goina, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele C.A.P. 
Sintana, județul Arad, Con
stantin Stanciu, strungar la 
Uzinele „Timpuri Noi", Fe
ti uța Constantinescu, pre
ședintele C.A.P. Fierbinți, 
județul Ilfov, Mihail Mareș, 
student la Academia de stu
dii economice.

In sală sînt prezenți, de 
asemenea, membri supleanțl 
ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al PlC.R., membri al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești.

Alături de deputați se află 
numeroși invitați — membri 
ai Partidului Comunist Ro
mân din anii ilegalității,

muncitori și țărani coopera
tori, și alți lucrători din agri
cultură, oameni de știință, 
artă și cultură, activiști de 
partid și de stat, ostași și 
ofițeri — tineri și vîrstnici. 
reprezentanți ai tuturor ca
tegoriilor de oameni ai mun
cii din întreaga țară care iau 
astăzi parte activă la înfăp
tuirea programului amplu de 
edificare a societății, socia
liste multilateral dezvoltate.

Sint de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați ia 
București șl alți membri ai 
corpului diplomatic, oaspeți 
de peste hotare care ne vizi
tează țara, precum și cores
pondenți ai presei străine.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefaa 
Voitec, a deschis ședința ju
biliară, consacrată sărbă
toririi împlinirii a 25 de ani 
de la proclamarea Republicii, 
subliniind că această glorioa
să aniversare este cinstită de 
întregul nostru popor prin 
muncă neobosită, entuziastă, 
plină de dăruire, in vederea 
transpunerii in viață a mă
rețelor obiective, economice 
și social-culturale, stabilite de 
Congresul 
Conferința 
Partidului

Adresind 
celor prezenți, 
că mulți dintre particii 
la această ședință s-au aflat, 
cu un sfert de veac in urmă, 
in primele rinduri ale luptei 
organizate și conduse de 
partid, pentru cucerirea de
plină a puterii și instaurarea 
Republicii muncitorilor si 
țăranilor.

Intîmpinat cu însuflețire, 
cu vii aclamații, ia co
rintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Ampla expunere a secreta
rului general al partidului a 
fost ascultată cu profund in
teres de participanții la șe
dință, iar prin intermediul 
stațiilor de radio și televi
ziune — de milioane de ce
tățeni din întreaga țară.

In repetate rinduri, cel 
prezenți in sală au subliniat 
cu puternice aplauze expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, document de o 
deosebită valoare teoretică și 
practică, profundă analiză 
științifică a etapei istorice, de 
adinei transformări revolu
ționare, pe care a străbătut-o 
țara in ultimul sfert de 
veac, de la proclamarea Re
publicii, obiectivelor actuale 
și de perspectivă aflate in 
fața întregului popor, a dru
mului luminos, mereu ascen
dent, deschis României

al X-lea să de 
Națională ale 

Comunist Român, 
un călduros salut 

el a relevat 
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muscă T“. Nu țin ad fiu 
origina/ bi această pri- 
csetd: Ani fericit ci îm
părtășesc viața colectivi
tății mele, a generației 
atei».

Și acum, daci creți 
dupd ca primiri mulțumiri 
pentru atenția — ți spa
țiul ? — acordata nodu
rilor mele, puteți sd mă 
Mcriați de ziua mea ; îmi 
plăcu ad primare felicitări 
de la oameni cumse
cade—'.

Nici o grijă- Nu scap ea prilejul ăsta Dragă tovarășe 
Corstantinescu. la mulți ani! O caldă stnngere de 
nsfnă r. cele mai sincere urări de sănătate, de viață 
fangă și frumoasă !

DOINA SOLOMON, 
elevă, 17 ani. Cluj : 

ai-am gfndrt cd ti 
dc. ăetteți om fi cd nu

canță, merg la film, merg 
la patinaj fi mă plimb 
cu un băiat de cirsta 
mea, foarte atent cu mine

fi venit tuturor cititorilor 
rubricii, poșta m-ar fi dat 
în judecată pentru grele 
prejudicii aduse bugetului 
ei și nici măcar tînărul 
avocat Paul Mitroi din 
Băilești. care mă asigură 
de prietenia lui veșnică, 
n-ar fi fost în stare să 
mă scoată basma curată !

I. LAMBESCU, învă
țător, Comișani, Dîmbo
vița : „...nu sint un tinăr
care vă scriu pentru a că 
cere dezlegarea unei enig
me de dragoste ori pen
tru că am fost părăsit de 
iubită. Nu. Am 29 de ani, 
sînt fericit în căsătorie fi 
am fi două flori: Violeta 
fi Cristian. Despre altce
va vreau să vă vorbesc : 
despre iubirea față de 
muncă, față de profesia

CURICRUL NOSTRU DE SIMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

aleasă, față de oamenii ce 
cred în tine. Sînt învăță
tor. Am funcționat 3 ani 
la Școala generală Atma- 
gea, Tulcea. Nu aveam 
teatru, nici măcar cinema. 
Exista, e adevărat, un te
levizor. Atît fi nimic mai 
mult. Existau însă oa
meni cu inimi de aur, 
dornici de cultură. Știți 
cit contează aceasta pen
tru un cadru didactic ? 
Enorm — sau totul I Erau 
perioade de iarnă când 
poșta nu sosea două, trei 
săptămîni, , cînd nici o 
mașină nu putea intra în 
sat, dar în compensație 
în jur erau OAMENI. 
Pentru nimic în lume nu-i 
voi uita niciodată. Am 
sosit acolo singur, dar 
după o lună, două parcă 
aș fi fost născut acolo. 
Azi am revenit în satul 
meu, condițiile de viață 
sînt altele, incomparabil 
mai bune, însă am rămas 
cu o parte din suflet la 
oamenii de acolo, și dacă 
vor avea nevoie vreodată 
de ajutorul meu, li-l voi 
da cu toată dragoste. Ci
tesc cîteodată în ziarul 
tineretului despre învăță
tori și profesori care nu 
se prezintă la posturi. 
Îmi spun că nu și-au în
țeles menirea de educa
tori, că n-au priceput că 
aceasta este cea mai fru
moasă meserie de pe 
lume"...

păreri t-i csrind numai 
a-meri se mtr de tineri 
care, lari an moment al 
neta, tp ssart irtma grea. 
Leăvi ezenpU msmeitoa- 
-ri Gris Cops (tot din 
Ch». ca a ’■snrl. care v-a 
ams cd e saa om fericit (e 
șmaioasdd de meseria de 
crrsmjtă, terasmd liceul, 
rs sid^Sn rit cu un băiat 
hna. aă rrr— șt eu să 
vi foc o boeme. Vreau 
ad vă spam cd «m btche- 
sat tr—ritrrf co note 
biete, ci acum sint în co

și foarte prietenos în ge
neral. Seara citesc, dar nu 
pînă mi se închid ochii de 
somn, pentru că vreau să 
mai rămîn o țîră trează, 
să mă gîndesc la acest 
băiat și să-i mulțumesc în 
gînd că are un suflet atît 
de frumos, că e atît de 
bine crescut, că știe să 
dea atît de mult din tot 
ce are mai bun și știe să 
primească prietenia mea 
cu atîta căldură".

Asta-i tot. V-am făcut o 
bucurie, tovarășe O.P.-I

Fasrte aaase. Aa avut și ea („Eheu ! fugaces labun- 
rx- stcx " 17 ani și am avut și eu, la această virstă,
• prietenă case mă făcea fericit prin simplul fapt că 
torta. Na ae tatflneam prea des. dar eu așteptam în 
firctae aeasă efcpa dad s-o pot chema în gînd, ca să-i
analțaiaete pentru curata, generoasa ei prietenie. Cum 
■ă-ti MuittUKae acum, ție. Doina, pentru că mi-ai re- 
adu> ta memoria o poiană din Arcadia adolescenței

C. N. Huși : JCo prile- 
șad Aanim Nou. creau să 
feic^ pe trti cei care ii 
cunosc, core i™ rint sau 
mi oo fast prieteni. O să 
mvnefi cd e foarte frumos 
din partea mea. Da... dat 
dtn picate nu cunosc a- 
c-esa unuia dintre ei. Se 
numește Șurdea Constan- 
tm fi locuiește în Galați. 
Dttpă cite am auzit, lu
crează la Combinatul si
derurgic'.

Poate ai auzit bine și 
deci încearcă și trimite-i 
urările pe adresa Combi
natului. La economia pe 
care ai făcut-o, felicitînd 
prin ziar pe toți cei care 
îi cunoști, care îți sînt sau 
ți-au fost prieteni — adi
că pe puțin două, trei 
sute de oameni — ce mai 
contează un timbru da 
cîțiva bănuți ? Mă gîn
desc că dacă ideea ta cu 
felicitarea colectivă le-ar

COMirrTLL CXXTRJU. AL rKRTIDLLUI COMUNIST 
BOMAN a t Mfl eetae M-U ’-UI CONGRES AL PARTI- 
Dl LUI COMUNIST MN &ARTTNTCA. ermâlMrea telegramă :

Dragi tevaetai-
f~iilli rai Cer. trai a. Parase, zx. ~-m - a.xrAr, transmit» 

de.egata.tr Cyș-w /imiinr tataavr .'or-lur muncii 
d:- MartazJca sa. .ta. ratams ie sraecetae ta tajearitate al 
ccdutasUJOr r.cAta tagreaad rx xrtr..e de OO1 succeae In 
1 ti ill alia eaaaaoMd psoeoosâe^ tadMaetar aliata ale poporu- 
• 41 dta •■•» ta L-c -a pon^-. drenau aka de a-ți hotărî
ta aaod ejtataim raJea aer Ae-i. pasura i~pLrta-ea aspira- 

sale de pace rt itawrraQe. testax ax-taiism.
Fblasza a esx zaasr- a raprsatasfaztaa noastră

pentru relafilta tasae eatataMa tanr* cele două partide, la a 
dtror dervottar* o eaao*a|ta taataaaM* art adus-o vizita *1 
eoo'.: rbirBe i-tae -a :e n* e-«ataa Partidului Comu-
buk tan Martasăra.

Stalest csa-.ta«. tă -* a» ;_»5«jrare tovirâsească sta-
torc .te latre Partata_ Caemnac E- eada s: Partidul Comunist 
dta Varttaâca ae aer drasarfta rt ta afltar ta teteresol prieteniei 
Metre cele dead parafe a* aaHtBpamdetar comuniste *1 
m -M-itneeșei, ai tartar te tarfetar or tacaneriaiiste.

faeș«d—S«ls C—i iert» ac M irtri al Republicii Socialiste 
■notata. ION MAUrtDL a trimis primalui mi-
•ătra al Afgan.sxaBK.aa. MOrtAIK* MOL SA SHAFIQ, urmă
toarea telrgraaaă :

Nsrrirva dr. 5= tamrs» de pe-sa-ime ~i~ ii a! Afganistanului 
tai «da* pikeacrt peta* de a ad waamstae atacerete Biele fe- 
Ecttări. tetaeetaU c. ceue sta. Same vâri de succese In înalta 
dv misiune.

T—: exprim eaevângerea râ t _-neje retaț:: existente Intre 
R —a £ i-gr ranoaaoe o dezvoltare continuă. In
interes, i—rej.- - i.-tre popeace. a. cauzei cooperării șl Ir.țe- 
legerti taterxaCaoctae.

X*tneri la a—razi «owâaaț

Goa letufai Ewlsc."* al P-aie- 
dtahn Pemâeat si C. C. ai 
P CJL. i â’iițai taânrir ai C-w 
tnhxi de Mafltn. a prâmt d»ta 
gația Ajocsataet de poetaixe k- 
vieto-romlaă. coadaak de V. D. 
Sașta. nsexabra mpieaac a , CC 
al PC. V _S_ amBCrta rastsenri 
petroheze al V JLS 5 . peta-sri- 
oțxeședtaxe a! APS*. rare 
face o v. ‘-l ta țara ajast-l

Ia erewTTtpca eiecmrata 
ar. 2 Tg. Mures-nord. a avut loc 
o adunare cetățenească pentru 
desemnarea ranfi'tatattai Frm- 
r_. s. Cnitâțri Soetalsr^. ta ve
derea aidpern anas depofat ta 
Starea Adunare Nzrmsll. ta 

te •- • ••-s---
Fndor Geta, v.cepreaedtnta al

tean.
Prep-unenle an îost susținuse 

cs ciutură de aieglmr.
■Agerpras)

V-am publicat cu nespusă plăcere acest fragment din 
scrisoarea trimisă. Comentariul meu este de prisos. Nu 
însă și rugămintea mea de a primi un gînd bun pen
tru că mi-ați oferit prilejul de a mai cunoaște — fie 
numai și prin corespondență — încă un om pe care îl 
asigur de toată stimă.

DAN MARINCA, stu
dent, Brașov : Ca de obi
cei, de trei sîmbete în
coace sfîrșesc (eram să 
scriu : mă sfîrșesc !), prin 
a răspunde la cele 101 de 
întrebări pe care mi le-ai 
pus inițial. Pe listă mai 
sînt azi (doar 1) 85 și tot 
azi am primit răspunsul 
tău la rugămintea de a mă 
mai scuti de cîteva. Nu 
numai că nu-mi satisfaci 
doleanța, dar mă mai și 
ameninți — cu un umor 
pe care dacă n-ar lovi 
crunt în mine, l-aș apre
cia — că sărind, „cu 
bună știință sau din ne
băgare de seamă", peste 
una dintre ele, o să-mi 
mai pui încă 101 de în
trebări noi! Doamne, cu 
ce ți-am greșit ?

Bifează, te rog, încă 8 
răspunsuri: 1) Cu știința 
de a cîștiga ne naștem ; 
pe cea de a mai și pier

de cîteodată e necesar să 
ne-o educăm. 2) Mă fe
resc de sentințe. Viața 
face întotdeauna recurs și 
le anulează. 3) Da, une
ori merg cu îndrăzneala 
pînă acolo îneît îmi per
mit să fiu timid... 4) O 
scurtă autobiografie ? Cea 
mai scurtă posibilă e a- 
ceasta : trăiesc I 5) La 
cărțile polițiste citesc nu
mai sfîrșitul. începutul îl 
deduc. 6) Nu-s ranchiu
nos. Sînt gata să mă îm
pac încă de azi cu cel 
cu care mă voi certa mîi- 
ne... 7) După ce ne-a con
vins de propria ei perfec
țiune, natura greșește 
fără să-și mai facă scrupu
le. 8) Eu i-aș zice așa : 
rămîi sau pleacă, iubito, 
nu vreau să te influien- 
țez; acolo unde o să te 
duci vei avea nevoie de 
o opinie proprie...

★

Mîina, 81 decembrie, curierul „De la om la om" 
apare într-o ediție șpecială de Anul Nou. Pe mîine, 
deci !

Solemnități consacrate decernării 
medaliei „25 de ani 

de la proclamarea Republicii" 
și unor ordine și medalii

în cadrul unor solemnitiți care 
au avut loc vineri dimineață la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
la Palatul Republicii și la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" 
au fost conferite — prin Decre
te ale Consiliului de Stat — me
dalia „25 de ani de la procla
marea Republicii" și ordine ale 
Republicii Socialiste România, 
unui număr de 1023 oameni ai 
muncii, vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești, muncitori, in
gineri, tehnicieni, oameni de cul
tură, artă și știință, cadre didac
tice, medici, activiști pe tărîm 
obștesc pentru merite deosebite

*
în cursul zilei de vineri, la 

Ministerul Apărării Naționale, 
în comandamente, direcții cen
trale, mari unități și unități au 
avut loc festivitățile înmînării 
de ordine și a medaliei jubi
liare „25 de ani de la procla
marea Republicii" unor ofi
țeri, maiștri militari, subofițeri 
și salariați civili. Tot cu acest 
prilej, cadre active ale armatei 
au fost înaintate în grad.

Festivitățile s-au desfășurat 
în prezența generalului de ar
mată Ion Ioniță, ministrul A- 
părării Naționale, a membrilor 
Consiliului de condbcere al

în opera de construire a socia
lismului.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășii Gheorghe Stoica, Vi
sile Vîlcu și Ștefan Peterfi, care 
în numele conducerii de partid 
și de stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, i-au felicitat pe cei 
decorați, urîndu-le noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară 
pentru înflorirea patriei noastre.

Solemnități consacrate decernă
rii medaliei „25 de ani de la 
proclamarea Republicii" și unor 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România au avut loc 
în numeroase alte localități ale 
țării.

★ ★
Ministerului Apărării Naționa
le. Cei răsplătiți pentru munca 
depusă în slujba întăririi și 
înfloririi Republicii și-au ex
primat deplina satisfacție pen
tru distincțiile acordate, mani- 
festîndu-și hotărîrea de a mun
ci cu pasiune și răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le sînt încredințate de pa
trie, popor și partid, de către 
Comandantul suprem al For
țelor Armate, tovarășul Nico
lae Ceaușescu, pentru întărirea 
continuă a capacității de 
apărare și înflorirea Republi
cii Socialiste România.

, SPORT • SPORT
• Federația internațională 

de scrimă a alcătuit. pentru 
prima oară, un clasament mon
dial al anului la cele trei
arme.

Cel mai bun Soretlst al anu
lui 1*72 a fost declarat cunos- 
eatal campi-on polonez Witold 
U oyda, urmat de maghiarul 
Jen-5 Kj- .-i $j francezul 
Ctirrsua- Noel. Sportivul ro
mân Mihai Tiu a fost clasat 
Pe tacai șapte- In clasamentul 
eetoe mai bani scadasir.i. pe 
prtaal loc se atU Csate Feny- 
vesi (Ungaria;. secundat de 
LadegaiSerle Franțal Ștefan 
Fengrat (România ocupă lo
cul nouă In ierarhia celor mai 

I bun: sabreuri. primul loc este 
fcțtaut de serimer j sovietic 

j Viktor Sidiak, pe locurile urmă

toare fiind clasați Italianul 
Maffei și maghiarul Marot.

Clasamentul celor mai bune 
Coreiiste are în frunte pe ita
lianca Antonella Ragno. Spor
tivele românce Ana Fascu și 
Ileana Gyulay sint situate pe 
locurile opt și respectiv zece.

• In mai multe orașe din 
Suedia, au început intrecerile 
celei de-a cincea ediții a cam
pionatelor mondiale universi
tare de handbal masculin.

La Lund, în grupa D, repre
zentativa României a Intîlnit 
selecționata Danemarcei, pe 
care a învins-o cu scorul de 
16—10 (7—4). In cadrul ace
leiași grupe, la Svedala, echipa 
Poloniei a dispus cu 13—5 
(lî—3) de formația Italiei.

CRONICA
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat în Ca
pitală delegația Uniunii Ti
neretului Comunist și Uni
unii Asociațiilor Studențești 
din România formată din 
tovarășii Nicolae Siegfried 
Lipschner, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C., prim 
secretar al Comitetului ju
dețean Caraș-Severin al
U.T.C., Dumitru Ciuper-
cescu, președinte al Con
siliului U.A.S. din Cen
trul Universitar Cluj șl Mi- 
haela Angelescu-Rădulescu, 
studentă la Facultatea de 
limbi romanice, clasice și 
orientale care, Ia invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist din Cuba, a efectuat o 
vizită in această țară.

CARNETUL 
POLITIC

A apărut „CARNETUL 
POLITIC" — îndrumar edi
tat de C.C. al U.T.C. în spri
jinul pregătirii propagandiș
tilor din cadrul învățămîntu- 
lui politic-ideologic U.T.C.

Recentul volum, care sin
tetizează materialul infor
mațional privind educația 
comunistă a tineretului, pre
cum și problematica dezvol
tării social-economice a 
României în perioada 1950— 
1970, perspectivele dezvol
tării României în deceniul 
VIII, date din istoria parti
dului comunist din țara noas
tră, se dovedește a fi un util 
instrument de lucru pentru 
tînărul care îndeplinește 
munca de propagandist. Este 
de relevat faptul că în 
cuprinsul volumului sînt în
serate opinii privind metodo
logia muncii de propagandă 
și folosirea mijloacelor de 
propagandă.

ERATA i In ziarul nostru de 
Ieri, la pagina a 2-a, coloana a 
6-a, paragraful al 7-a, se va 
citi corect astfel >

g) pe timpul ducerii acțiuni
lor de luptă pe teritoriul aflat 
in raza lor de activitate, subor
donează marilor unități militare 
gărzile patriotice șl celelalte 
formații de apărare, asigurînd 
participarea forțelor umane și 
resurselor materiale necesare, 
Iar In cazul cînd pe teritoriul 
respectiv nu acționează mari 
unități militare, organizează și 
conduc nemijlocit acțiunile de 
luptă ale’ tuturor formațiunilor 
ie apărare ;

de.egata.tr


de peste hotare După acordul dintre
y

cele două state yemenite
Joi a părăsit Adenul, îndrep-

Cu prilejul

aniversării Republicii
Cu prilejul celei de-a 25-a 

aniversări a proclamării Re
publicii în România, ambasa
dorul țării noastre în R. D. 
Vietnam, Tudor Zamfira, a 
rostit vineri, o cuvîntare la 
postul de radio Hanoi, subli
niind semnificația istorică a 
evenimentului și realizările 
dobîndite de poporul român 
sub conducerea P.C.R. în a- 
cești 25 de ani. Vorbitorul a 
exprimat deplina solidaritate 
a poporului român cu lupta 
dreaptă a poporului vietna
mez împotriva agresiunii 
S.UA. și pentru salvare na
țională.

în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii, s-a 
deschis la Haga, în sălile 
Pulchri Studio, expoziția „Per
sonalități ale culturii și arte 
românești".

La festivitatea de deschide
re au participat personalități 
ale vieții cultural-artistice din 
Olanda, funcționari superiori 
din ministerele afacerilor ex
terne, culturii și învățămîntu- 
lui, ziariști.

La 28 decembrie, consulul 
general al României la Kiev, 
Alexandru Ungur, a organizat 
o întîlnire tovărășească la care 
au participat A. A. Titarenco, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, G. I. Schevoiuc, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainene, 
V. S. Schevcenco, președinta 
Asociației de prietenie și re
lații culturale cu străinătatea 
din Ucraina, șefi de secție la 
C.C. al P.C. din Ucraina, mi
niștri, activiști cu munci de 
răspundere pe linie de partid 
și de stat, conducerea filialei 
republicane a Asociației de 
prietenie sovieto-române, re
prezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, precum 
și membrii Consulatului ro
mân.

Conducătorii de partid și de 
stat ai Ucrainei au transmis 
calde felicitări poporului ro
mân cu prilejul împlinirii 
unui sfert de veac de la pro
clamarea Republicii și urări 
de noi succese în opera de e- 
dificare a socialismului.

în ultimele zile ale turneu
lui întreprins în R.P. Albania, 
în cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Republi
cii, membrii ansamblului de 
cîntece și dansuri „Doina Gor- 
jului" au fost oaspeții orașu
lui Shkodra.

La biblioteca Națională „Jo
se Marti" din Havana a fost 
deschisă o expoziție a cărții 
românești, dedicată jubileului 
Republicii.

, Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii în România, vineri s-a 
deschis la Pekin, sub auspi
ciile Asociației de prietenie 
chino-română și Asociației de 
prietenie cu străinătatea, o ex
poziție de fotografii, redînd 
aspecte din vasta activitate 
creatoare a poporului român, 
sub conducerea partidului 
comunist, în opera de con
struire a socialismului.

La vernisaj au participat U 
De, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Comite
tului revoluționar al orașului 
Pekin, Shi Shao-hua, membru 
al C.C. al P.C. Chinez, acti
vist cu muncă de răspundere 
în cadrul secției culturale a 
Consiliului de Stat, Yu Cian, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, alte persoane ofi
ciale și un numeros public.

A fost prezent Nicolae Ga- 
vrilescu, ambasadorul român 
în R.P. Chineză.

în ultima zi a turneului, 
oaspeții români au vizitat Stu
dioul cinematografic „Albania 
Nouă" din Tirana, unde au 
vizionat un film despre festi
valul național de folclor care 
a avut loc în orașul Gjirokas- 
ter. în aceeași zi, membrii 
Ansamblului de Stat de cîn- 
tece și dansuri albaneze au 
dat un spectacol pentru cole
gii lor români, în sala Tea
trului de Operă și Balet din 
Tirana.

în cadrul manifestărilor or
ganizate cu prileju' aniversă
rii proclamării Republicii în 
Româjua, joi, 28 decembrie, 
a avut loc, la clubul uniunii 
scriitorilor bulgari din Sofia, 
o „seară de poezie româneas
că". Cu acest prilej, a vorbit 
poetul Nikolai Zidarov, secre
tarul organizației de partid a 
Uniunii scriitorilor bulgari. El 
a subliniat succesele obținute 
de scriitorii români în cei 25 
de ani care au trecut de la 
proclamarea Republicii și a 
evidențiat bunele și strânsele 
relații de prietenie și colabo
rare care există între scriitorii 
români și cei bulgari.

La „seara de poezie româ
nească" au participat Slavxăo 
Vasev, președintele Comite
tului bulgar pentru înțelegere 
și colaborare balcanică, mem
bri ai Uniunii scriitorilor, stn- 
denți.

„Războiul 
codului"

Un nou incident a avut loc 
joi în apele teritoriale ale Islan- 
dei, cînd traulerul britanic „Bru
cella" a abordat o navă de coas
tă islandeză, avariind-o. Inciden
ts a survenit după ce, cu o zi 
înainte, patrula de coastă islande
ză tăiase cablul năvoadelor unei 
alte nave de pescuit britanice, a- 
parținînd aceleiași companii co
merciale din Huli.

După cum se știe, „războiul 
coidului" a fost declanșat ca ur
mare a refuzului pescadoarelor 
străine, îndeosebi britanice și 
vost-germane, de a se conforma 
hotărîrii guvernului de la Reyk
javik privind extinderea limitei 
apelor naționale de a 12 la 50 
niile. Oficialitățile islandeze au 
motivat această măsură prin ace
ea că pescuitul ocupă un loc e- 
sențial în economia țării.

; ' ' i
• CABINETUL MALAYE- 

BIAN a înființat un comitet gu
vernamental, însărcinat să exa
mineze și să întocmească un 
jraport asupra activităților prin 
care companiile străine preiau/ 
controlul asupra unor firme țo
păie. în baza constatărilor co
mitetului, guvernul va putea 
lua o hotărîre în ceea ce pri
vește adoptarea unei legislații 
menite să împiedice în viitor 
asemenea situații.

în legătură cu fenomenul 
menționat, ministrul finanțelor, 
Tan Siew Sin, a declarat în 
parlament că în ultimul timp a 
fost înregistrat un aflux de ca
pitaluri externe, prin care se 
achiziționează diferite acțiuni 
și terenuri în țară.

• LA BUDAPESTA A FOST 
SEMNAT VINERI protocolul 
privind schimburile de mărfuri 
pe anul 1973 dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară. Conform pre
vederilor protocolului, volumul

după ce a fost
Un avion „B-52" s-a prăbușit in apropierea botei aeriene ame ricane de la Utapao (Tailanda) 

după ce a fost atins în timpul unui raid asupra R. D. Vietnam

Nou atac aerian
asupra Hanoiului

HANOI 29 (Agerpres). — 
Agenția V.NA. informează 
că, joi seara, avioane america
ne „B-52" au bombardat din 
nou capitala R. D Vietnam. 
Apărătorii spațiului aerian al 
Hanoiului au doborît două a- 
vioane „B-52", ridicînd la 33 
numărul superbombardierelor 
de acest tip pierdute de Sta
tele Unite în ultimele 11 zile.

CONSILIU- 
K. P. CHI- 
avut o con- 
Thl Binh, 

externe al

• PREMIERUL 
LUI DE STAT AL 
NEZE, Ciu En-lai, a 
vorbire cu Nguyen 
ministrul afacerilor
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud — relatează agenția 
China Nouă.

bombardamentelor americane
asupra IM). Vietnam

Cu prilejul vizitei în R. P. 
Chineză a ministrului afacerilor 
externe al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen 
Thi Binh, în capitala R. P. Chi
neze a avut loc un miting de 
masă, în semn de solidaritate ca 
lupta poporului vietnamez, îm
potriva agresiunii S.U.A. La mi
ting, au participat Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și alți reprezen
tanți ai conducerii de partid și 
de stat chineze.

Au rostit cuvântări Ie Cien-in, 
vicepreședinte al Comisiei mih-

C.C. al P. C. Chinez, fi

Guvernul italian l-a 
pe ministrul afacerilor 
Giuseppe Medici, „să 
că insistențele pe lingă autorită
țile americane pentru a înceta 
bc—hîrdamentele asupra Viet
namului de nord și în vederea 
reluării tratativelor de pace" — 
relatează agenția A.X.S A.

însărcinat 
externe, 

reînnoias-

Adunării
Federative a Iugoslaviei

Lucrările

în semn de protest împotriva 
bc~ihardamentdor întreprinse de 
as--ațra milrtară a S.U.A. asupra 
R D- Vietnam, sindicatul mari- 
narijor australieni a hotărît să 
bc-.rxere toate oas ele a meri rar»» 
A strei, nxi un remorcher nu mai 
este folosit pentru acostarea sau 
pentru scoaterea saselor S.U.A. 
in porto; Se australiene. O tele- 
camâ mforwiinri asupra deciziei 
ieste a fast trimisă joi seara pre- 
KCJtrăui Ntxtn — inrormează 
așssțxa Associated Press.

pe

Ziaral -LHUMANIT®' publi
că declarația Biroului Politic al 
P.C. Francez care condamnă in
tensificarea acțiunilor de război 
ale aviației americane împotriva 
teritoriului R. D. Vietnam. Biroul 
Politic al P.C.F. cheamă oamenii 
muncii, pe toți cetățenii francezi 
să desfășoare o largă acțiune de 
solidaritate, pentru a determina 
Administrația S.UA. să înceteze 
bombardamentele și să semneze 
Acordul privind încetarea războ
iului și restabilirea păcii în Viet
nam.

După dezastrul seismic de la Managua, capitala nicaraguaia nâ a fost transformata, in cea 
mai mare parte, intr-un morman de ruine

Republica Irlanda
Elemente teroriste, rămase ne

identificate pînă în prezent, au 
provocat moartea a trei persoane 
rănirea gravă a altor 12 în di
ferite localități din Republica Ir
landa, prin detonarea de bombe 
plasate în interiorul automobile
lor. Exploziile, în număr de trei, 
s-au produs în orașul Belturbet 
(aflat la 2 km. de frontiera cu 
Ulsterul), în localitatea Clones și 
în orășelul de coastă Dundrum. 
Efective ale armatei au fost tri
mise de urgență la locul atentate
lor pentru a se preveni alte ac
țiuni similare.

schimburilor de mărfuri conve
nite pentru anul viitor depă
șește cu 9 la sută nivelul pre
vederilor anului 19'2 și este, de 
asemenea, superior volumului 
prevăzut în acordul comercial 
de lungă durată dintre România 
și Ungaria.

Președintele Makarios 
va candida din nou

februarie 1968. cu o majoritate 
de 95 la sută din voturile expri
mate. In baza Constituției ci
priote, alegerea președintelui și

Festival al filmului 
dedicat mediului 

ambiant

REUNIUNEA
COMITETULUI 

EXECUTIV 
CONGRESULUI 
MIȘCĂRII 

PANAFRICANE 
A TINERETULUI

TRIPOLI 29 (Agerpres).— 
La Tripoli și-a început lucră
rile Comitetul Executiv al 
Congresului mișcării panafri- 
cane a tineretului. Dezbaterile 
au fost deschise de Bechir 
Sghaier Haouadi, membru al 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției, secretar general 
al Uniunii Socialiste 
din Libia.

în cuvântarea sa.
Sghaier Haouadi * relevat că 
poporal libian va susține toa
te mișcările africane care 
luptă împotriva colonialismu
lui.

Arabe

Bediir

tîndu-se spre Cairo, secretarul 
' general adjunct al Ligii Arabe, 

Selim al Yafi, care a asistat — 
în calitatea sa de președinte al 
comisiei de conciliere — la sem
narea acordului interyemenit pri
vind retragerea trupelor din sec
torul Baida-Moukayras, redeschi
derea frontierelor și schimbul de 
prizonieri.

Concomitent, a plecat spre Li
bia, Mansour Rashid Al-Kehia, 
ministrul libian al afacerilor ex
terne și reprezentantul personal 
al președintelui Geddafi la tra
tativele interyemenite. în timpul 
șederii la Aden, el a fost primit 
de președintele Republicii De
mocratice Populare a Yemenului, 
Salem Robaya Aii, și de omolo
gul său sud-vemenit, Mohamed 
Saleh Aulaqi, pentru a examina 
problemele legate de punerea în 
aplicare a acordului interyemenit, 
de unificare.

Atit Selim al Yafi cît și Man
sour Rashid Al-Kehia vor reveni 
la Aden, în cursul lunii martie, 
pentru a participa la reuniunea 
reprezentanților personali ai pre
ședinților Republicii Democrati
ce Populare a Yemenului și Re
publicii Arabe Yemen, Salem Ro
baya Aii și, respectiv Abdul Rah
man Al-Iriani, precum și la reu-

!

niunea comisiilor interyemenite 
fixata în baza acordurilor de la 
Cairo și Tripoli.

In același timp, din Sanaa se a- 
nunță că președintele Republicii 
Arabe Yemen, Abdul Rahman 
Al-Iriani, l-a primit pe Abdallah 
Al Rahi, șeful adjunct al Statului 
Major, care, la 25 decembrie, a 
semnat la Aden acordul privind 
retragerea trupelor nord-yemeni- 
te și deschiderea frontierelor cu 
R.D.P. a Yemenului în sectorul 
Baida Moukayras.

Cu prilejul acestor întrevederi, 
Abdallah Al Rahi a transmis pre
ședintelui Iriani un mesaj din 
partea șefului statului sud-yeme- 
nit, Salem Robaya Aii. El a făcut 
cunoscut, totodată, că discuțiile 
pe care le-a avut la Aden s-au 
desfășurat „într-un climat de de
plină înțelegere", și că cele două 
părți sînt sincer interesate să 
realizeze acordul de uniune din
tre R. A. Yemen și R.D.P. a 
Yemenului.

• POTRIVIT UNUI COMU
NICAT publicat la Roma, în 
perioada 22—27 decembrie șl-au 
pierdut viața, în urma acciden
telor de circulație, 21B persoa
ne, iar alte 4 195 au fee* rănite.

wmonume
O expediție temerară

Trei tineri ecuadorieni vor Încerca, în ianua
rie, anul viitor, să străbată Oceanul Pacific, 
din Ecuador, pină în Australia, intr-o plută 
construită după modelul celor folosite de vechi 
triburi de indieni. Aceasta ar urma să fie cea 
mai lungă și una din cele mai temerare călăto
rii cu pluta din timpurile moderne. In cursul 
expediției, proiectată pe un traseu de 8 500 
mile nautice (13 600 kilometri) și pe o durată 
de aproximativ opt luni, cei trei navigatori se 
vor hrăni, in principal, cu pește și apă sărată 
de mare.

In suplimentul său periodic de știință, coti
dianul elvețian NEUE ZURCHEli ZEITUNG 
ne furnizează amănunte despre această nouă 
expediție gen ..Kon Tiki“, in pregătire. Cei trei 
tineri temerari navigatori sînt Râul Bernoza 
(25 de ani, profesor de științe naturale), Manuel 
Bonifacio Sarto p7 de ani, profesor de 
educație fizică) și Jorge Fuentes (25 de ani, 
medic). Expediția ecuadoriană va folosi o re
plică foarte exactă a unei plute din lemn de 
amazon, întrebuințată cu mii de ani în urmă 
de membrii vechiului trib indian Huancavilcas 
pentru a migra spre a face comerț. In această 
călătorie trio-ul ecuadorian va lua numai 150 
de litri de apă proaspătă, cîteva lădițe cu ali
mente precum și— două pisici și un papagal. 
-Nu sui lua cu noi păsări și iepuri deoarece 
există riscul foarte serios să ne atașăm repede 
și atit de mult de ele incit nu numai că nu 
ne va reni să le mincăm, dar va trebui să le 
dăm cea mal mare parte a hranei noastre" — 
mărturisea ziariștilor Jorge Fuentes. ,Jnten-

ționărn să pescuim cu cîrlige modeme, să min- 
căm alge de mare și să bem mici cantități de 
apă de mare în fiecare zi, pentru a obișnui 
organismul — adăuga el. Sperăm să strân
gem ceva apă proaspătă și de pe urma ploi
lor".

Cu o mare meticulozitate a fost pregătită 
pluta. Ea a fost construită chiar de cei trei 
tineri navigatori. Arborii necesari, aleși din 
jungla ecuadoriană, au fost tăiați în timpul 
sezonului ploilor „pe timp de lună plină** (pe 
un astfel de timp seva arborilor devine mai 
abundentă și închide toți porii, ceea ce împie
dică trunchiul lemnos să se îmbibe cu apă). 
Pluta, cu o lungime de 8,5 metri și o lățime 
de 4 metri a fost confecționată din trei trun
chiuri legate cu fibre identice cu cele folosite 
de indienii huancavilcas. Ea are o formă triun
ghiulară și dispune în centru de un fel de ca
bină. Pentru menținerea echilibrului sînt fo
losiți un număr de stabilizatori din lemn ata
șați în părțile laterale.

„Dacă vom vedea pămîntul pe parcursul că
lătoriei nu vom acosta oricît de greu am du
ce-o — spunea ziariștilor Jorge Fueiites — de
oarece scopul nostru este să demonstrăm că 
omul, avînd la dispoziție foarte puține din cele 
strict necesare, poate să trăiască o lungă pe
rioadă de timp pe mare. Și mai vrem să de
monstrăm că oameni din vremuri foarte în
depărtare, folosind aceeași plută simplă, au pu
tut migra în triburi întregi din Ecuador pină 
in insulele Polineziei, Asia si chiar 
lia“.

in Austra-
E, B.

Complezența" supărătoarerr
Acceptată cu în- 

dniare de vanitoși, 
cu neplăcere sau 
ironie de serioși, 
complezența sau a- 
mabilitatea fortuită 
poate deveni chiar 
supărătoare cînd a- 
duce atingeri unor 
interese economice. 
Un exemplu con
cludent în această 
privință îl constituie 
așa numitele „pavi
lioane de comple
zență". Statisticile 
arată că primul loc 
in navigația comer
cială internațională 
este deținut, cu un 
avans apreciabil față 
de Japonia (cel mai 
mare constructor 
mondial de nave). 
Marea Britanie, 
Norvegia ți Statele 
Unite, de micul stat 
vest-african Liberia. 
Tonajul total al va
selor navigînd sub 
pavilion liberian 
(38,5 milioane) era 
în 1971 de peste 
două ori mai 
decit cel ai
lor 
două state mici. Pa
nama și Cipru, care, 
asemenea Liberiei, 
abia daci dispun 
de șantiere navale, 
ocupi 
frunte în ierarhia 
navală 
Secretul se

Unite.

rruire 
State- 

Alte

locuri de

mondială.
află,

după cum se știe, 
in condițiile fiscale 
deosebit de tentante 
oferite vaselor străi
ne care arborează 
pavilionul „de com
plezență" liberian, 
panamez sau cipriot 
ți care transformă 
aceste state în para- 
disuri ale evazioniț- 
tilor. Astfel, Liberia 
impune navelor a- 
flate sub pavilionul 
său o taxă de înre
gistrare de numai 
1,20 dolari per tonă, 
la care se adaugă o 
taxă anuală de 0,10 
dolari de fiecare 
tona. In plus, vasul 
poate fi „naturali
zat" în timpul re
cord de 48 de ore, 
starea generală a 
navei ți mărfurile 
transportate fiind, 
scutite de orice con
trol. Dacă nu a îm
piedicat Liberia să 
rămînă o 'țară într-o 
acută stare de sub
dezvoltare, cu o 
mortalitate infantilă 
de 70 la sută ți un 
procentaj de analfa
betism extrem de 
ridicat — de peste 
90 la sută, practica 
pavilionului fictiv 
este in schimb o a- 
devărată providență 
pentru cei care se 
ocupă cu evaziunea 
fiscală sau cu afa-

ceri dubioase. In 
plus, deschizînd 
porțile pentru men
ținerea în exploata
re a unor nave în
vechite ți nesigure, 
cu un personal mai 
slab calificat ți mai 
modest retribuit, ea 
constituie un peri
col pentru securita
tea navigației inter
naționale și pentru 
economia statelor de 
origină. Nu este de 
mirare că practi
ca pavilionului de 
complezență trezeș
te din ce în ce niai 
multă nemulțumire 
în cele mai diverse 
cercuri, mergînd de 
la ministerele de fi
nanțe, societățile de 
asigurări ți asocia
țiile armatorilor pî- 
nă la sindicatele 
muncitorilor portu
ari. Astfel, — ar
matorii francezi — 
după cum relatează 
FRANCE PRESS E 
— și-au făcut 
noscută recent 
tenția de a
guvernului să între
prindă măsuri, îm
preună cu celelalte 
state membre ale 
Pieței comune, pen
tru combaterea a- 
cestei practici.

• RISCURILE 
MENELOR 
GICE

O lucrare intitulată „Riscurile 
pentru sănătate datorate unor fe
nomene ecologice" a fost editată 
recent de către Organizația 
Mondială a Sănătății (O. M. S.). 
Cartea urmărește să atragă aten
ția asupra „urmărilor degradării 
mediului ambiant pentru viață 
pe planeta noastră" ți a fost al
cătuită cu concursul a 100 de 
specialiști. Sînt rezumați, astfel, 
pentru prima dată factorii psi
hici, chimici, biologici și sociali 
care exercită o influență consi
derabilă asupra sănătății indivi
zilor și a populației în general, 
ca urmare a procesului de degra
dare naturală din ultima vreme. 
Lucrarea are menirea de a oferi 
sugestii autorităților sanitare 
pentru punerea la punct a unei 
metodologii raționale ți globale 
pentru soluționarea problemelor 
mediului, pe plan internațional.

FENO- 
ECOLO-

cu-
in-

cere

Datorită faptului că la sfîr- 
șitul secolului trecut in An
glia femeile nu puteau fi li
cențiate, Mabel Fitzgerald, 
acum în vîrstă de 100 de ani, 
care în urmă cu 70 de ani 
era studentă la Oxford, a 
primit titlul său universitar 
abia zilele trecute, Cu acest 
prilej i s-a acordat și men
țiunea onorifică de Master 
Of Arts. în fotografie, Mabel 
Fitzgerald (dreapta, stînd pe 
scaun) primind felicitări din 
partea vice-canceîarului uni

versității din Oxford.

• PREȘEDINTELE CIPRU
LUI. arhiepiscopul Makarios, a 
anunțat că va candida din nou 
pentru funcția de șef al statu
lui, în alegerile de la 18 fe
bruarie 1973. Luînd cuvîntul în 
fața ziariștilor, Makarios a 
adăugat că hotărîrea de organi
zare a alegerilor la această 
dată a fost adoptată în cadrul 
unei reuniuni extraordinare a 
Consiliului de Miniștri al Cipru
lui.

Agenția Reuter precizează că 
Arhiepiseoul Makarios a fost 
reales președinte; al Ciprului în
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a vicepreședintelui are loc la 
fiecare cinci ani, comunitatea 
greacă desemnîndu-1 pe preșe
dintele țării, iar cea turcă pe 
vicepreședinte.

• PRIMUL FESTIVAL IN
TERNAȚIONAL al filmului de
dicat mediului ambiant se va 
desfășura la Montreal, între 1 
și 10 iunie 1973. Manifestarea, 
inițiată de politehnicile din 
Montreal și Toronto, are drept 
scop promovarea realizărilor 
cinematografice de înaltă cali
tate, care să răspundă devizei 
alese de organizatori : „Tehno
logia și resursele naturale în 
serviciul omului și al ambian
ței sale"

« MINISTRUL LIBIAN DE 
EXTERNE, Rashid Al Kikihya, 
aflat într-o scurtă vizită oficială 
la Roma, a purtat țcu omologul 
său din țara gazdă, Giuseppe 
Medici, o,serie de convorbiri 
consacrate examinării și îmbu
nătățirii relațiilor bilaterale în

domeniile economic și cultural. 
Au fost trecute, de asemenea, 
în revistă progresul înregistrat 
în colaborarea dintre țările me
diteraneene și în ce privește 
trarispunerea în practică a hotâ- 
ririlor adoptate la reuniunea de 
la Malta, a miniștrilor de 
ne ai țărilor din această 
desfășurată luna trecută.

• ADMINISTRAȚIA
ȘULUI TOKIO a hotărît să ex
tindă sfera subsidiilor acordate 
locuitorilor capitalei nipone 
care suferă de maladii datora- 
rate poluării atmosferei, inclu- 
zînd și persoanele sub 67 de ani 
— relatează agenția Kyodo. în 
baza acestei decizii va fi aloca
tă în viitorul an fiscal suma de 
1,7 miliarde yeni. In prezent, 
primesc ajutor medical un nu
măr de 4 421 de copii, inclusiv 
elevi la școlile superioare, afec
tați de maladii pulmonare (astm 
bronșic și bronșită cronică) pro
vocate de poluarea aerului.

• PLOI TORENȚIALE 
ÎN FRANȚA
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După cîteva zile de vreme 
blîndă și uscată, în regiunile din 
sud-estul Franței au început să 
cadă ploi torențiale. în ultimele 
48 de ore, pe șoselele Provenței 
circulația a devenit extrem de 
dificilă. La Marsilia, cantitatea 
de precipitații înregistrată în. ul
timele două zile este de 47 mm, 
la Toulon de 60 mm, iar la Brig- 
noles de 130 mm — record ab
solut. Toate cursurile de apă din 
Provența au atins cota de aler
tă, în timp ce pompierii nu mai 
reușesc să răspundă multiplelor 
cereri de intervenție în cazurile, 
mereu mai frecvente, de inun
dare a locuințelor, garajelor și 
imobilelor publice.
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