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Ședința jubiliară 
a Marii Adunări Naționale 

consacrată aniversării 
a 25 de ani de la

proclamarea Republicii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

Le Thanh Nghi, 
conducătorul delegației 

guvernamentale economice 
a UD. Vietnam

București, 29 decembrie 1972. Marea Adunare Națio
nală s-a întrunit in ședință jubiliară pentru a aniversa un 
sfert de veac de la. proclamarea Republicii — eveniment 
de importanță istorică, victorie de seamă a poporului nos
tru in îndelungata și eroica sa luptă pentru libertate, de
mocrație și progres social, act revoluționar cu profunde re
zonanțe in viața țării, care a marcat instaurarea celei mai 
democratice forme de guvernământ din istoria națiunii 
noastre, trecerea, la. înfăptuirea revoluției, socialiste. Procla
marea Republicii a însemnat împlinirea idealului spre ca
re au năzuit și pentru care au militat, cu înflăcărare for
țele cele mai înaintate ale societății. In frunte cu Partidul 
Comunist Român.

Sala Palatului Republicii Socialiste România. und.e se 
desfășoară ședința, are un aspect festiv, trăiește atmosfe

ra caracteristica evenimentelor de seamă. Pe fundalul sce
nei, strălucește, in- reflexe aurii, stema Republicii, străjui
tă de steaguri roșii și tricolore. Datele jubiliare „30 Decem
brie 1947 — 1972“, înscriu simbolic o epocă glorioasă, bo
gată in transformări înnoitoare și mari înfăptuiri, strălu
cit încununate prin victoria deplină și definitivă a socia
lismului pe pămîntul românesc.

Ora 17. Asistența salută cu puternice și îndelungi apla
uze, cu ovații și urale, sosirea in sală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători ai partidului și statului 
nostru. Se aud minute in șir, rostite intr-un singur glas, 
cuvintele scumpe tuturor ■— „Ceaușescu —■ P.C.R.", 
„Ceaușescu — P.C.R.".

(Continuare in pag. a 3-a)

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Crearea Republicii — încununare a luptei seculare 
a poporului pentru eliberare națională și socială

Dragi tovarăși.

Sărbătorim astăzi împlini
rea unui sfert de secol de la 
proclamarea Republicii — e- 
veniment de însemnătate epo
cală în viata poporului român, 
care a marcat o nouă etapă 
in istoria României. Cu 
prilejul acestei mari sărbători 
naționale, Comitetul Central 
al partidului. Consiliul de 
Stat, și guvernul adresează 
tuturor oamenilor muncii de 
la orașe Și sate, întregului 
nostru popor, un salut fier
binte și cele mai cordiale fe
licitări, (Aplauze puternice, 
prelungite).

Aniversînd proclamarea Re
publicii, nu putem să nu evo
căm cu îndreptățită mîndrie 
istoria eroică, de secole, a 
poporului român, în decur
sul căreia a ars mereu vie 
flacăra luptei pentru liberta
te și neatîrnare, pentru scu
turarea jugului exploatării și 
asupririi, pentru afirmarea 
deplină și neîngrădită a ge
niului său creator, pentru a- 
sigurarea progresului și 
civilizației patriei noastre. 
S-au scris cu litere ne
pieritoare la cronica tim
purilor marile bătălii des
fășurate de masele populare 
sub conducerea lui Mircea
cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazu și a altor le
gendare figuri de domnitori 
patrioți, pentru păstrarea fi
inței naționale și apărarea 
gliei strămoșești. Ne gîndim, 
de asemenea, cu venerație la 
marile mișcări sociale Și răs
coale populare conduse de 
Horia, Cloșca și Crișan, de 
Tudor Vladimirescu și de

După ședința jubiliară pe 
scena Sălii Palatului Re.moli- 
cii Socialisle România a avut 
loc un spectacol festiv prezen
tat. în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Re 
publicii.

Această vibrantă evocare 
dedicată unui pătrar de veac 
de împliniri și victorii ale po
porului nostru se deschide în 
acordurile solemne ale Imnu
lui „Trei culori11. Intr-o suită 
de tablouri prind contur ima
gini din cronica tării, pe ale 
cărei pagini stau înscrise cu 
litere de aur jertîele, faptele 
de glorie ale poporului, aspi
rațiile sale de libertate și 
dreptate socială. Cîntece și 
versuri revoluționare prea
măresc luptele dîrz.e ale cla
sei muncitoare, condusă de 
cei mai buni fii ai ei, comu
niștii, pentru înfăptuirea ma
rilor idealuri la care au visat 

alțJ tribuni ar poporului, miș
cări care au aprins și mai 
puternic vîlvătaia setei de 
libertate și o viață mai bună 
a maselor asuprite și împila
te. au contribuit la accelera
rea dezvoltării sociale a ță
rii. Un moment de seamă al 
istoriei luptelor pentru liber
tate națională și socială a 
fost revoluția burghezo-demo
cratică de la 1848 — desfășu
rată în toate cele trei provin
cii române;., — animată de 
aspirația creării condițiilor 
pentru sfărîmarea și înlătu
rarea rînduielilor feudale, 
pentru dezvoltarea forțelor de 
•producție și instaurarea u- 
nor relații sociale mai avan
sate. Datorită luptei maselor 
populare și a personalităților 
luminate ale poporului, s-a 
putut realiza Unirea Princi
patelor Române — Muntenia 
și Moldova — important pas 
spre împlinirea năzuinței de 
unire a românilor într-un 
singur stat. Cucerirea inde
pendenței. în 1877, plătită cu 
sînge de ostașii și dorobanții 
români în redutele de la 
Smîrdan. Plevna și Grivița. 
a deschis calea unor noi îm
pliniri ale idealurilor de li
bertate și progres ale popo
rului român. In urma înche
ierii primului război mon
dial, în care poporul nostru 
și-a apărat cu jertfe grele pă- 
mîntul patriei, s-a făurit sta
tul national unitar — eve
niment de o covîrșitoare im
portanță în procesul dezvol
tării istorice a națiunii noas
tre. împlinire a unui secular 
vis al românilor din toate 
cele trei provincii.

Lupta pentru independență 

Spectacol festiv dat pe scena Sălii Palatului Republicii
secole de-a rîndul înaintașii 
lor.

Momentul instaurării Repu
blicii. Grupuri de tineri, re- 
prezentind muncitori, țărani, 
intelectuali, ostași, în năval
nic șuvoi, inundă scena, înăl- 
tînd imn de slavă tinerei re
publici. Se prind apoi într-o 
horă mare — mare ca și bucu
ria care a cuprins atunci, în 
1947, poporul întreg, devenit 
stăpîn pe propriul său destin.

Iși găsește apoi expresie, în 
muzică, poezie, în creații co
regrafice, puternicul avînt 
constructiv care s-a făcut sim
țit pretutindeni în anii Repu
blicii : pe șantiere, în fabrici 
și uzine, pe haturile unite, a- 
colo unde toți oamenii muncii 

români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, strîns 
înfrățiți, -- au schimbat fata 
tării, făurindu-i un peisai nou 
bogat in noi frumuseți. 

națională și realizarea stătu 
lui național unitar s-a conto
pit cu lupta împotriva ex
ploatării și asupririi. împo
triva dominației străine, 
pentru pace și libertate. (A- 
plauze puternice. îndelungate) 
Luptele sociale au luat am
ploare sub influența ideilor 
revoluționare promovate de 
socialiști, de mișcarea mun 
citorească. După crearea Par 
t.idului Comunist Român, 
care a înscris pe steagul 
său țelul cuceririi puterii 
politice 'de către clasa mun 
citoare. instaurarea domniei 
întregului popor și făurirea 
orînduirii socialiste și co
muniste, proletariatul organi
zat a desfășurat larg asaltul 
împotriva regimului burghe- 
zo-moșieresc, a înfeudării ță 
rii puterilor străine, împotri
va fascismului, a războiului 
antisovietic, pentru o poli
tică de apărare a intereselor 
naționale pentru dezvoltarea 
democratică. progresistă a 
tării.

Un moment crucial în des 
tinele istorice ale poporului 
român a fost înfăptuirea in
surecției armate antifasciste, 
răsturnarea dictaturii milita 
ro-fasciste și întoarcerea ar
melor împotriva Germaniei, 
naziste, eliberarea întregului 
teritoriu al țării cu sprijinul 
eroicei armate roșii și par
ticiparea oștilor române, ală
turi de Uniunea Sovietică și 
celelalte puteri aliate, la răz
boiul antifascist, pînă la zdro
birea totală a Germaniei hi- 
tl eriste.

La fel ca și celelalte po
poare care au cunoscut domi 
nația hitlerismuluL poporul

Cu ochi cutezător, după lucide planuri
Croim nou timp al țării, așa cum l-am ales.
In ginduri și in inimi, in fabrici și in lanuri 
Rodește viu. puternic al X-lea Congres.
Ni-e inima un clocot de furnal
Noi. nobilul metal ! tărie și mîndrie
Ne angajăm solemn ca planul cincinal
Să-l îndeplinim mai repede, mai bine
In frunte — steag și cîrmă, îndemn pentru mulțime 
El. comunistul — om de omenie.

Scene de masă redau suges
tiv legătura trainică dintre 
partid și popor, unitatfea in
destructibilă in jurul condu-

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

Venind din sală, un grup de 
pionieri aduce, salutul organi

român va păstra întotdeauna 
vii în suflet sentimentele de 
recunoștință și prețuire față 
c’e glorioasele popoare sovie
tice care, cu neînchipuite 
jertfe și sacrificii, ducînd pe 
umeri greul războiului, au a- 
dus principala contribuție la 
distrugerea mașinii de răz
boi germane, la eliberarea 
popoarelor cotropite și sal
varea civilizației de perico
lul robiei fasciste. Va rămîne, 
de asemenea neșters în me
moria noastră aportul adus 
la zdrobirea fascismului de 
popoarele celorlalte țări ale 
coaliției antihitleriste, precum 
și lupta eroică desfășurată 
de popoarele cotropite de na
ziști. larga mișcare antifas
cistă internațională, jertfa mi
lioanelor de luptători demo
crat!' antifasciști din întreaga 
lume care n-au precupețit ni
mic pentru înfrângerea bar
bariei naziste.

Crearea Republicii cons
tituie deci o încununare a 
luptei duse de-a lungul se
colelor de poporul român, de 
forțele sale înaintate, pentru 
eliberare națională și socia
lă. pentru neatîrnare, progres 
social și o viață mai bună. 
Făurirea Republicii a deve
nit. posibilă în condițiile so
ciale nou create după elibe
rarea țării, ale profundelor 
schimbări democratice, revo
luționare care s-au produs în 
societatea românească și ale 
acțiunilor de masă pentru 
răsturnarea claselor exploa
tatoare și cucerirea puterii 
de către proletariat. în alian
ță cu țărănimea.

(Continuare in pag. a 2-a)

cerii sale, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Aplau
ze puternice salută simbolice
le versuri : 

zației lor la marea sărbătoa
re. adresează cuvinte de mul

Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
pe tovarășul Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru al guvernului 
Republicii Democrate Viet
nam, conducătorul delegației 
guvernamentale economice, 
care face o vizită în tara 
noastră.

La primire a participat to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Exe- 
outiv, al Prezidiului Perma
nent, al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.
. A fost de fată Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul R.D. 
Vietnam la București.

Oaspetele a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer și celorlalți membri 
ai conducerii de partid și de 
stat a tării noastre, un cor
dial salut din partea tovară
șilor Ton Duc Thanq, pre
ședintele Republicii Democra
te Vietnam, Le Duan, prirn- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, și Fam 
Van Dong, prim-ministru al 
guvernului. împreună cu sen
timentele de caldă gratitudine 
pentru sprijinul tovărășesc, 
internationalist, acordat per
manent de partidul, guvernul 
și poporul român luptei și 
cauzei poporului vietnamez.

Conducătorul delegației gu
vernamentale. a adresat tot
odată felicitări cu prilejul 
sărbătorii poporului român 
—- cea de-a 25-a aniversare a 
proclamării Republicii — și 
urări de succese tot mai mari 
în edificarea societății socia
liste multilateral, dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a rugat pe oaspete

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul 

Republicii Islamice Pakistan
Vineri. 29 decembrie a.c„ 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe S. A. D. 
Bukhari, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Islamice Pakistan în 
București, la cererea aces- 
tu ia.

țumire și recunoștință partidu
lui, pentru grija de părinte ce 
le-o poartă, pentru viata lor 
fericită.

Spectacolul se incheie eu 
cîntecul ,,E tara româneas
că-n sărbătoare11, inspirat de 
versurile din Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Na
țională a P.C.R., versuri avîn- 
tate, mobilizatoare, închinate 
partidului, sub al cărui steag 
întregul popor își făurește un 
viitor tot mai fericit, îndrep- 
tîndu-se cutezător spre zările 
comunismului.

In aplauzele celor prezenți, 
un băiat și o fetiță, din rîndul 
pionierilor, dăruiesc flori to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
care-i îmbrățișează cu dragos
te.

InterpretHor și realizatorilor 

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a reafirmat poziția țării noas
tre în sprijinul luptei po
porului vietnamez, împotriva 
agresiunii, pentru retragerea 
totală a trupelor americane și 
încetarea bombardamentelor 
și a celorlalte acțiuni milita
re ale S.U.A., exprimind so
lidaritatea internationalists de
plină a partidului și poporu
lui nostru, hotărîrea de a se 
acorda întregul sprijin cauzei 
drepte a poporului vietnamez 
pînă la victoria finală.

Tovarășul Nicolae Ceaîj.șescu, 
si-a exprimat speranța că in 
adrul convorbirilor de la Pa

ris se va ajunge cît mai cu- 
rînd la semnare# unui acord, 
punîndu-se, capăt războiului, 
respectîndu-se astfel dreptul 
sacru al poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, 
creîndu-se condiții pentru 
dezvoltarea sa liberă de sine 
stătătoare, fără nici un a- 
mestec străin.

Exprimîndu-și satisfacția 
pentru relațiile de prietenie 
dintre cele două partide, po
poare și țări, care au cunos
cut o nouă dezvoltare după 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in R. D. Vietnam, 
s-a reafirmat dorința comună 
de a promova pe mai depar
te, pe multiple planuri, aces
te raporturi de colaborare .și 
solidaritate, în interesul cau
zei socialismului și păcii, fu 
acest context oaspetele a ex
primat satisfacția pentru re
zultatele convorbirilor purta
te la București de delegația 
guvernamentală economică a 
R. D. Vietnam.

Întrevederea a decurs in
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire în legătură cu 
apropiata vizită in Pakistan 
a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-s atmosferă cordială.

acestui spectacol omagial le 
este oferit un coș cu flori din 
partea conducerii de partid și 
de stat.

★

Importanta manifestare artis
tică din Sala Palatului a reu
nit ansambluri și interpret!' de 
valoare : ansamblurile artisti
ce ..Doina11 al armatei și „Rap
sodia română*', corurile Filar
monicii „George Enescu11, „Ma
drigal11, Palatului Pionierilor și 
Radioteleviziunii, baletul O- 
perei Române, colectivul de 
dansuri al Ansamblului artis
tic al U.T.C., grupuri de stu
dent! de la Institutul de edu
cație fizică și sport și de la 
Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragia- 
le“, soliști ai Operei Române, 
Filarmonicii „George "Enescu11, 
actori ai teatrelor bucurește- 
ne,

(Agerpres)

Colectivele minerești
raportează succese 

de prestigiu, 
de bun augur pentru 

noul an
Ceea ce caracterizează. în primul rînd. activitatea de 

sfârșit de an 1972 a colectivului de muncă al E.M.Petrila 
este pregnanta convergență a eforturilor, realizările con
stant bune ale tuturor sectoarelor minei. Emulația din aba 
taje — intensificată schimb de schimb — se materializează 
in sporuri substanțiale de cărbune extras „la ziuă11 in luna 
decembrie, in cinstea gloriosului jubileu al Republicii : pes
te 700 de tone — sectorul II ; mai mult de 400 de tone — 
sectorul III ; aproape 160 tone, respectiv, 80 de tone 
sectoarele V și I. O remarcă specială o facem la adresa 
sectorului IV, condus de inginerul MARIN RÂDUȚ : după 
îndeplinirea, în 17 decembrie a.c., a sarcinilor de plan a- 
vute in cel de-al doilea an al cincinalului, eveniment me
morabil consemnat de ziar la timpul cuvenit, plusul de căr
bune pe 1972 pe care-1 raporta colectivul respectiv, în a- 
junul lui 30 Decembrie, întrecea 6 430 de tone I

Un succes de prestigiu — de bun augur pentru anul 1973.

La ritmul de creștere a construcției grupului social al 
minei I ivezeni contribuie din pljn echipa de construclori 
condusă de comunistul Miron Nicolăescu — pe care l-am 
surprins în instantaneul nostru consultind împreună cu 
colegii planul lucrărilor. Foto : Ion LEONARD

I Manifestări închinate
I %[lei_ de 30 Decembrie 
! Adunarea festivă din Petroșani

In sala mare a Casei de 
cultura din Petroșani ,a avut 
loc ieri după-amiază aduna
rea festiva consacrata aniver
sării a 25 de ani de la procla
marea Republicii. Sute de 
oameni ai muncii din Valea 
Jiului, într-o atmosferă de vi
brant patriotism, au ascultat 
cu viu interes expunerea “25 

I DE ANI DE LA PROCLAMA- 
1 REA REPUBLICII" prezenta- 
I tă de tovarășul CLEMENT 
I NEGRUȚ, prim-secretar al Co- 
Imitetului municipal de partid 

Petroșani, care a arătat sem- 
Inificația acestei memorabile 

zile pentru viața poporului 
nostru, marile realizări social 

I economice și cultural-educa
tive obținute de oamenii mun- 

Icii din municipiul nostru în 
acest sfert de secol.

Adunarea festivă a continuat 
I cu un frumos și unitar specta

Spectacol cinematografice comemorative
Ieri, prin ultimele două 

spectacole-proiecții prezentate 
Ia E.M. Dilja s-a încheiat ini
țiativa cultural-educativă a 
întreprinderii cinematografice 
județene Deva de a proiecta 
două filme reprezentative - 
„România, țara mea", și „Vizi
ta de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul 
Hunedoara" - în sălile de 
apel ale minelor, la orele 
schimbului. Acțiunea, primită 

col omagial pe care, artiștii 
Văii Jiului l-au dedicat isto
ricului eveniment. Un colec
tiv de actori ai Teatrului de 
stat „Valea Jiului" au pre
zentat montajul literar-muzi- 
cdl „Zbura-vor gînduri-aripi 
spre tine" de Alexandru 
Da>n și Ion Simionescu. 
A urmat un program muzi
cal la care au contribuit tara
ful și soliștii muzicali (Antoni
ca Lumînaru, Nicolae Siminic, 
Veronica Cordoș, elevul Mari
us Pienaru, Doina Decuseară), 
grupul vocal-folcloric de la 
Cîmpul lui Neag și formația 
de dansuri a Casei de cultură.

Adunarea festivă din Petro
șani care a marcat marele ju
bileu al Republicii, a fost o 
manifestare a fierbintelui atașa
ment al oamenilor muncii din 
Valea Jiului față de partid, de 
patria noastră socialistă.

și urmărită cu multă căldură 
timp de nouă zile, la toate 
exploatările miniere din Valea 
Jiului, a fost organizată in 
cinstea celei de a XXV-a 
aniversări o proclamării Repu
blicii. Au avut loc 22 de spec
tacole urmărite cu interes de 
peste 10 000 de mineri, care 
și-au exprimat dorința ca ast
fel de manifestări cu bogat 
conținut ideologic și eduăativ 
să fie aontinuate.
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târâșului Nicolae Ceaușescu
In fruntea acestor lupte s-a 

situat permanent Partidul Co
munist Român, care a înmă
nuncheat într-un front unic 
toate forțele înaintate ale na
țiunii, asigurînd cucerirea de 
noi și noi poziții în viața so
cială și politică, realizînd izo
larea reacțiunii și înlăturarea 
de la conducerea țării a parti- 
delor politice burgheze, a cla
selor . exploatatoare. Abolirea 
monarhiei și proclamarea Re
publicii au fost impuse, ca o 
necesitate obiectivă, de evo
luția luptei revoluționare, de 
transformarea democraitică a 
societății românești. Toate a- 
ceste transformări au fost ro
dul luptei eroice a maselor 
populare, al activității politi
ce a forțelor sociale revolu
ționare, democratice, patrioti
ce, în cadrul cărora rolul prin
cipal l-a avut Partidul 'Comu
nist Român. (Aplauze puterni
ce, prelungite). In primele rîn- 
duri ale luptei s-au aflat mi- 
litanții comuniști, patrioți în
flăcărați, activiști progresiști 
care n-au precupețit nimic, 
nici chiar suprema jertfă, 
pentru viedoria cauzei revolu
ționare. Un rol de seamă în a- 
ceastă epocă de tumultuoasă 
activitate politică, de profun
de deplasări în viața socială 
a țării, au avut Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care îndepli
nea funcția de secretar general 
al Comitetului Central al 
partidului și dr. Petru 
Groza, președintele primului 
guvern cu adevărat democra
tic din istoria patriei — și 
care, din însărcinarea Comite
tului Central al partidului, au 
contribuit nemijlocit la actul 
abolirii monarhiei.

Ca rezultat al procesului 
dezvoltării istorice, al luptei 
revoluționare a maselor popu
lare conduse de partid, la 30 
decambrie 1947, poporul ro
mân și-a luat soarta în pro
priile mîini, instaurînd Repu
blica Populară Română, pa
iri i tuturor celor ce muncesc 
cu brațele și cu mintea de la 
orașe și sate. (Vii și puterni
ce aplauze). Dr. Constantin 
Parhon, eminent savant de no
torietate internațională, mili
tant de scamă al partidului 
comunist, a devenit primul 
președinte al Prezidiului Re
publicii.

Realizarea Republicii — ve
che și arzătoare aspirație a 
poporului — a găsit un pro
fund ecou în conștiințele mi
lioanelor de oameni ai mun
cii din întreaga țară. Masele 
largi populare au salutat cu 
nețărmurită satisfacție și bu
curie măreața victorie obținu
tă prin luptă, exprimîndu-și 
hotărîrea nestrămutată de a-și 
închina toate forțele consoli
dării și înfloririi continue a 
Republicii noi, populare, a- 
părării libertății și suverani
tății sale, ridicării ei la un 
loc demn în marea familie a

Principala cucerire a primului 
sfert de secol al Republicii — 
asigurarea victoriei depline 
a socialismului în România
Dragi tovarăși,

Făcînd bilanțul celor 25 de 
ani care au trecut de la in
staurarea Republicii, putem 
aprecia că rezultatul principal 
al muncii și luptei desfășura
te in această epocă a fost a- 
sigurarea victoriei depline a 
socialismului în patria noastră. 
România s-a transformat în
tr-un stat socialist industrial- 
agrar în plin progres, cu o in
dustrie dezvoltată și o agri
cultură în continuă moderni
zare, cu o știință și cultură 
înfloritoare, cu un nivel de 
tr . tot mai ridicat.

Pentru a aprecia amploarea 
uriașă a acestor transformări, 
este necesar să evocăm condi
țiile nemaipomenit de grele 
în care se găsea țara noastră 
în anii de după război. După 
cum vă. amintiți, economia tă
rii fusese secătuită de lunga 
perioadă a dominației hitleris- 
te și de distrugerile războiu
lui, producția industrială a- 
jungînd, într-o serie de ra
muri, la jumătate față de ni
velul antebelic, iar capacita
tea de transport a căilor fe
rate la aproape 30 la sută. 
Rechizițiile de război, lipsa 
brațelor de muncă în agricul
tură și apoi doi ani consecu
tivi de secetă, provocaseră o 
acută criză alimentară. La 
toate acestea, se adaugă sabo
tajul reacțiunii, blocarea valu
tei și devizelor țării în Occi
dent, despăgubirile de război 
pe care România a tre
buit să le plătească. Ieșirea 
di,, această situație a cerut e- 
forturi supraomenești. Dar 
bravul și încercatul popor ro
mân, care limp de aproape 
două milenii a fost nevoit ,să 
înfrîngă greutăți de neîn
chipuit pentru a-și păstra fi
ința și a asigura progresul 
țării, a găsit și de această 
dată forța și energia necesare 
pentru a ieși din situația ca
tastrofală în care se găsea, 
reclădind din temelii întreaga 
țara, prin puterea brațelor și 
a minții sale. Aceasta a rele
vat încă o dată uriașele resur
se creatoare de care dispune 
poporul român, virtuțiile sale 
remarcabile, descătușate și 
puse în valoare de orînduirea 
nouă, socialistă.

Industrializarea — factorul 
hotărîtor al progresului gene
ral al societății, temelia bună
stării maselor, a întăririi inde
pendenței și suveranității na
ționale — a asigurat dezvolta
rea multilaterală și dinamiza
rea întregii economii naționa
le, creșterea rapidă a forțelor 
do producție ale tării. In 24 
de ani de economie planifica
tă, producția industrială a Ro
mâniei s-a dezvoltat într-un 
ritm mediu anual de 13,9 la 

națiunilor lumii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Instaurarea Republicii, în 
condițiile cînd rolul decisiv 
in conducerea țării îl avea 
clasa muncitoare, în alian
ță cu țărănimea și intelec
tualitatea, cu celelalte mase 
muncitoare, în frunte cu 
partidul comunist, a marcat 
trecerea la revoluția proletară 
și la edificarea societății so
cialiste în România.

O deosebită însemnătate a 
avut pentru desfășurarea cu 
succes a procesului revoluțio
nar în țara noastră făurirea 
partidului unic muncitoresc. 
Aceasta a asigurat unitatea 
organizatorică și ideologică a 
clasei muncitoare — necesita
tea obiectivă a îndeplinirii cu 
succes a rolului ei istoric de 
clasă conducătoare în marea 
operă de transformare revolu
ționară a societății. A fost 
creat astfel un detașament re
voluționar, puternic, unit și 
disciplinat, înarmat cu teoria 
marxist-leninistă, care a con
dus cu fermitate poporul ro
mân din victorie în victorie, 
pe calea vieții noi, socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

Un rol important in desfă
șurarea cu succes a evenimen
telor politice din țara noas
tră, în realizarea aspirațiilor 
revoluționare ale clasei mun
citoare și ale maselor largi 
populare a avut factorul ex
tern, condițiile internaționale 
favorabile din acea perioadă, 
pe care partidul nostru a știut 
să le folosească cu succes. 
Este necesar să subliniem și 
cu această ocazie că Româ
nia s-a bucurat, în lupta pen
tru 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
tea cu celelalte popoare, care 
au zidit orînduirea nouă, so
cialistă, cu clasa muncitoare, cu 
forțele democratice și progresis
te de pretutindeni. Acest spri
jin și această încurajare re
ciprocă constituie o expresie 
elocventă a forței internațio
nalismului proletar, a solida
rității oamenilor m uncii în 
lupta pentru cauza libertății 
și progresului social. (Vii și 
puternice aplauze).

Odată cu instaurarea Repu
blicii, trecînd la înfăptuirea 
revoluției socialiste, poporul 
român, condus de Partidul Co
munist, a lichidat vechea o- 
rînduire socială, a înlăturat 
pentru totdeauna exploatarea 
omului de către om, cucerind 
victorii strălucite în toate do
meniile construcției socialis
mului, parcurgînd în acest 
sfert de secol, .un .dcpm,,qlo.-,, 
rios, o întreagă epocă istori
că, înscriind cea mai măreață 
pagină din întreaga sa isto
rie milenară. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate).

sulă, in acest an, anul glorio
sului jubileu al Republicii, 
realizăm o producție indus
trială de circa 28 de ori mai 
mare decît în 1947. Este sem
nificativ pentru dezvoltarea 
țării noastre in această peri
oadă faptul că în 1972, pro
ducția industrială este aproxi
mativ egală cu întreaga pro
ducție a ...imului deceniu al 
Republicii. Au fost create și 
dezvoltate numeroase ramuri 
industriale noi, de înaltă 
tehnicitate, cum sînt electro
tehnica și electronica, con
strucția de mașini-unelte, a e- 
lementelor de automatizare, 
petrochimia și altele, a crescut 
capacitatea industriei de a 
realiza produse de mare com
plexitate, care stau cu succes 
alături de cele mai izbutite 
mărfuri realizate pe plan mon
dial. Industrializarea socialis
tă a determinat valorificarea 
mai intensă, în condiții de e- 
ficiență superioară, a poten
țialului material și uman al 
țării, sporirea continuă a avu
ției naționale.

Cooperativizarea agricultu
rii, care a marcat o schimba
re revoluționară, (de proporții 
uriașe in viața satului româ
nesc, in relațiile de producție, 
in condițiile de muncă și în 
modul de existență al țărăni
mii, a creat premisa realizării 
unor producții agricole supe
rioare, de înalt randament. Ca 
urmare a dotării tehnice, spo
ririi parcului de mașini agri
cole și tractoare, chimizării și 
dezvoltării irigațiilor, țărăni
mea -a obținut producții vege
tale și animale capabile să a- 
sigure în condiții tot mai bune 
nevoile de consum ale popu
lației și cerințele de materii 
prjme pentru industrie.

Producția globală agricolă a 
crescut în ultimii 25 de ani de 
aproape 3,5 ori, recolta de Ce
reale fiind în acest an aproa
pe dublă față de media reali
zată in 1934—1938, cei mai 
buni ani agricoli din perioa
da antebelicii.

O grăitoare expresie a a- 
vîntului pe care l-a cunoscut 
în acești ani producția de bu
nuri materiale o constituie 
faptul că produsul social rea
lizat în 1972 în Republica So
cialistă România este de 12 ori 
mai mare decît cel din anul 
1947, ceea ce reprezintă echi
valentul potențialului a 12 
Românii de acum un sfert de 
secol.

Pentru a rele Va dimensiuni
le uriașului efort constructiv 
făcut de poporul nostru este 
suficient să arătăm că în pe
rioada anilor 1947-1972 au 
fost realizate investiții de 
circa 900 miliarde lei, 
dinamica lor crescînd de 
la circa 3 miliarde lei în 1947 

la aproape 101 .riliarde lei 
în 1972. Ca urm< pe pămîn- 
tul patriei au foi. înălțate mii 
și mii de fabrici uzine, com
binate și complexe industriale 
moderne, nenumărate edificii 
social-culturale. întreaga țară 
a fost ridicată, la o viață no
uă, înfloritoare, s-a realizat o 
repartizare mai rațională a for
țelor de producție pe terito
riu, frumusețile naturale ale 
peisajului românesc au fost 
amplificate prin minunatele 
creații făurite de mina omului 
— impunătoare edificii indus
triale moderne, noi cartiere și 
orașe cu arhitectură luminoa
să, mii și mii de sate reclădi
te aproape în întregime.

Ca urmare a dezvoltării e- 
conomico-sociaie a țării, s-au 
produs profunde mutații in în
săși structura socială. In 
1947, peste 75 la sută din 
populație era ocupată în a- 
gricultură și doar 10,5 la sută 
în industrie — ceea ce evi
denția caracterul predominant 
agrar al economiei românești 
de. atunci ; în 1972, populația 
ocupată în industrie a crescut, 
la 26 la sută, iar cea din a- 
gricultură a scăzut la 45 la su
lă. Au fost create, în această 
perioadă, peste 4 milioane noi 
locuri de muncă, ceea ce în
seamnă practic un salariat în 
plus în fiecare familie ; numă
rul muncitorilor a crescut de 
aproape 4 ori, iar al ingineri
lor de circa 12 ori. Transfera
rea populației în sferele de 
activitate cu o productivita
te mai înaltă a avut implica
ții sociale pozitive deosebit de 
profunde, reprczentînd un in
dice important al creșterii gra
dului de dezvoltare și civili
zație al tării noastre.

Grija față de om — țelul su
prem al politicii partidului, ra
țiunea și scopul întregii acti
vități de făurire a socialismu
lui și comunismului în Româ
nia — s-a materializat, eta.pă 
cu eta.pă, în noi și importante 
realizări destinate să se asigu
re fiecărui cetățean un trai 
tot mai îmbelșugat și fericit. 
Realizăm în acest an al aniver
sării Republicii un venit națio
nal total de 11 ori mai mare 
decît în 1947, iar pe locuitor, 
un venit național de aproape 
9 ori mai mare. Pe baza creș
terii venitului național, s-a a- 
sigurat majorarea succesivă a 
salariilor nominale ale oame
nilor muncii. Salariul real es
te 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 eforturi
le depuse de statul nostru so
cialist în vederea ridicării ni
velului de viață al populației, 
faptul că în 25 de ani de Re
publică, fondurile alocate de 
la buget pentru finanțarea ac
țiunilor social-culturale — în- 
vățămînt, cultură, ocrotirea să
nătății — au sporit de peste 
30 de ori.

O adevărată revoluție s-a 
realizat în domeniul instruirii 
publice și ridicării nivelului 
de cultură al poporului. Dintr-o 
tară căreia regimul trecut îi 
lăsase trista moștenire de 
4 000 000 de mnalfabeți, Româ
nia a devenit o țară în care 
s-a generalizat învățănsîntul o- 
bligatoriu de 10 ani, o țară în 
care aproape jumătate din 
populația activă este cuprinsă 
în diferite forme de învăță- 
mînt. Au fost obținute succese 
însemnate în dezvoltarea ști
inței, artei și culturii, a în
tregii vieți spirituale din pa
tria noastră.

A cunoscut o amploare deo
sebită construcția de locuințe 
și obiective social-culturale. 
In perioada anilor 1947- 
1972 au fost construite 
atît în orașe, cit și la 
sate circa 3 milioane de lo
cuințe — pentru circa 10 mi
lioane de cetățeni — ceea ce 
înseamnă că, practic, aproape 
jumătate din populația țării 
s-a mutat in această perioadă 
în case noi. S-a desfășurat un 
accentuat proces de urbaniza
re, numărul populației din o- 
rașe crescînd în perioada 1947 
— 1972 de 2,4 ori, astfel îneît 
în acest an reprezintă o pon- 
dere de aproape 42 La si11 tei

fată de circa 22 la sută în
1947.

S-a îmbunătățit continuu a-
provizionarea cu mărfuri. In
acest an a fost pus la înderai- 
na populației un volum de 
mărfuri de 13,6 ori mai mare 
decît în 1947. S-a extins, 
modernizat și diversificat re
țeaua comercială, s-a amplifi
cat gama de servicii și pres
tări pentru populație. ;

Un element sintetic deose
bit de concludent al îmbu
nătățirii condițiilor de mun
că ale populației este crește
rea duratei medii a vieții la 
67—68 de ani, adică cu peste 
25 de .ani față de perioada 
antebelică. Se poate. \ spune, 
deci. în mod plastic, că fieca
re an de Republică al sporit 
cu un an longevitatea popu
lației României.

Ca rezultat al țnarilor 
transformări revoluționare 
petrecute în acest sfert de 
veac, societatea noastră a 
căpătat o structură nouă. 
Clasa muncitoare — ale cu
rei rînduri au sporit conti
nuu, care și-a ridicat i consi
derabil nivelul calificării pro
fesionale și al cunoștințelor 
științifice generale — Și-a 
demonstrat cu strălucire re
ceptivitatea la tehnica nouă, 
capacitatea de a dobîndi în
tr-o perioadă deosebit de 
scurtă experiența industrială 
modernă. Ea a devenit clasa 
conducătoare a societății, în- 
deplinindu-și cu cinste, cu 
spirit patriotic și înalt 
simț de răspundere misi
unea istorică în construi
rea noi orînduiri socialiste. 
(Aplauze puternice. îndelunga
te). Țărănimea — < are
timp de secole-, trăind 
și muncind în condi
ții deosebit de grele, a știut 
să apere cu vitejie și eroism 
glia strămoșească, ființa noa
stră națională — si-a dovedit 

în această perioadă marile 
resurse revoluționare, capaci
tatea de a merge în pas cu 
progresul societății. Ea a de
venit o clasă nouă, omogena, 
prietenă și aliată de nădejde a 
clasei muncitoare, partici
pantă activă la dezvoltarea 
social-economică generală a 
țării, la făurirea noii istorii 
a României. (Aplauze puterni
ce, prelungite). Intelectualitatea 
strîns legată de popor — care 
împreună cu clasa munci
toare și țărănimea își consa- 
crâ din plin eforturile operei 
mărețe de înflorire a patriei 
socialiste — a îmbogățit pa
trimoniul științei românești 
cu noi realizări de prestigiu, 
a dat artei și culturii opere 
minunate, inspirate din lup
ta și viața oamenilor muncii, 
a adus și aduce o contribuție 
deosebită la elevarea spiri
tuală a poporului, la constru
irea socialismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Urna din marile realizări 
ale regimului nostru socialist 
este rezolvarea justă, în spi
ritul principiilor marxist-le- 
niniste, a problemei naționa
le, care a duș la lichidarea 
oricăror forme de inegalitate, 
discriminare și asuprire na
țională, la cimentarea unită
ții și frăției tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, în munca și 
lupta pentru înflorirea pa
triei socialiste comune. Tot 
ce s-a realizat în acești ani 
este rodul muncii pline de 
abnegație a întregului nostru 
popor, a .tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — care trăiesc în strân
să unitate și frăție și asigură 
înflorirea și bunăstarea Repu
blicii Socialiste România. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Sărbătorim în aiceastă zi 
munca și victoriile unei gene
rații eroice, care a înfăptuit 
într-un sfert de veac cît al
tădată în sute de ani, zidind 
pe pămîntul României lumi
nosul edificiu al socialismu
lui, lăsînd viitorimii o operă 
nepieritoare. Exprimăm crea
torilor lumii noi din patria 
noastră, clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, fe
licitări cordiale și mulțumi
rile cele mai fierbinți pentru 
abnegația și patriotismul cu 
care au muncit și luptat în 
slujba progresului și prospe
rității patriei, pentru toate 
victoriile mărețe pe care le-au 
dobîndit. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Strălucitele realizări din a- 
nii Republicii sînt o expresie 
concludentă a justeții politi
cii partidului nostru, a care a 
aplicat și aplică în 
mod creator principi
ile generale ale socialismu
lui, teoria marxisteieninistă,. 
la condițiile specifice ale 
României, a studiat și stu
diază experiența dezvoltării 
sociale mondiale, și în pri
mul rînd experiența celorlal
te țări care construiesc socie
tatea socialistă, propria ex
periență a poporului nostru, 
desprinzând concluzii practi
ce pentru activitatea social- 
politică prezentă și de viitor. 
Poporul român s-a convins, 
pe baza propriei sale expe
riențe, că programul elaborat 
de partid corespunde pe de

întreaga națiune 
își concentrează forțele 

pentru înfăptuirea 
programului de edificare 

a societății socialiste 
multilateral dezvoltate

Dragi tovarăși,

In prezent toate forțele na
țiunii sînt concentrate spre 
înfăptuirea cu succes a pro
gramului trasat de Congre
sul al X-lea și de Conferința 
Națională a partidului în ve
derea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate 
in România.

Obiectivele acestui măreț 
program urmăresc accelera
rea mersului înainte al țării, 
pe plan economic și social pe 
baza folosirii celor mai noi 
cuceriri ale revoluției teh- 
nico-științifice contemporane, 
ridicarea pe un plan superior 
a întregii activități din eco
nomie, știință, cultură, din 
toate domeniile vieții sociale, 
în vederea egalizării nivelu
lui de dezvoltare al țării 
noastre cu cel al țărilor so
cialiste avansate, apropierii 
într-un timp cît mai scurt 
de nivelul țărilor dezvoltate 
din întreaga lume. Planul 
cincinal actual pune un ac
cent deosebit pe extinderea 
și modernizarea bazei tehni- 
co-materiale a societății și, 
în primul rînd, pe dezvoltarea 
în continuare a industriei 
moderne — factor de prim 
ordin în dinamizarea întregii 
economii, în valorificarea su
perioară, eficientă, a tuturor 
resurselor materiale și umane 
ale țării.

Un obiectiv central al cin
cinalului este intensificarea 
eforturilor pentru ridicarea 
nivelului calitativ al întregii 
activități economice, pentru 
sporirea considerabilă a efi
cienței producției materiale și 
sporirea, pe această cale. a 
avuției naționale. a venitu
lui național. In același timp, 
o sarcină de mare importan
ță este accentuarea procesu
lui de specializare și moder
nizare a producției în vederea 
participării active, în condi
ții cît mai avantajoase, la 
diviziunea internațională a 

plin intereselor fundamentale 
ale națiunii noastre, că în 
Partidul Comunist Român are 
un conducător încercat, care 
nu cunoaște datorii și aspira
ții mai înalte decît asigurarea 
progresului și înfloririi în
tregii națiuni. (Vii și puterni
ce aplauze). Iată de ce po
porul, urmînd cu încredere 
neabătută politica partidului, 
formează în jurul său o uni
tate trainică, și aceasta consti
tuie cea mai sigură chezășie 
a înaintării victorioase a pa
triei pe calea socialismului și 
comunismului I Aplauze puter
nice, prelungite).

Desigur, așa cum se obiș
nuiește la o sărbătoare națio
nală de asemenea importan
tă, este firesc să trecem în 
revistă succesele. Subliniind 
însă minunatele realizări ca
re au jalonat întreaga aceas
tă epocă istorică, nu putem, 
în calitatea noastră de comu
niști, să nu amintim și de la
turile negative, de lipsurile, 
neajunsurile și greșelile care 
s-au manifestat în munca 
noastră în decursul acestor 
ani. Evident, o serie de defi
ciențe au. avut un caracter 
obiectiv, fiind determinate de 
starea de înapoiere de la 
care am pornit, de ostilitatea 
manifestată de fostele clase 
exploatatoare, de rămășițele 
acestora, precum și de lipsa 
de experiență a cadrelor 
noastre. Multe neajunsuri au 
fost inerente unei opere de 
asemenea' amploare Și com
plexitate, fără precedent în 
istoria țării, ca aceea pe care 
a înfăptuit-o poporul nostru 
în timpul regimului socialist. 
Dar au avut loc și acte con
damnabile, abuzuri, încălcări 
ale legalității noastre socia
liste, manifestări de subiecti
vism, de nesocotire a legități
lor dezvoltării societății so
cialiste, tendințe contrarii 
concepției noastre comuniste 
despre lume și viață, eticii 
și echității socialiste. După 
cum este cunoscut, partidul 
a dezbătut într-un spirit au
tocritic de înaltă responsabi
litate toate aceste fenomene 
negative, luînd măsuri ho- 
tărîte pentru extirparea cau
zelor care le-au generat, pre
cum și pentru a face imposi
bilă repetarea lor- Este bine 
ca și acum, cînd relevăm re
zultatele acestei bogate pe
rioade de muncă și victorii, 
să ne reînnoim hotărîrea de 
a face totul pentru a evita 
apariția în viața societății 
românești a oricăror manifes
tări și tendințe neconforme ciu 
ideologia și principiile partidu
lui nostruț penttru a asigura 
mersul neabătut înainte al pa
triei ,pe dpumyl socialismu
lui și comunismului1.' (Aplatize 
puternice, îndelung repeta
te). Realizările și. succe
sele pe care le-am ob
ținut — și oare sînt în mod' 
hotărîtor precumpănitoare — 
ne dau garanția că și drumul 
nostru de viitor va fi un 
drum glorios, că poporul ro
mân, în frunte cu partidul 
comunist, va ști să ducă la 
bun sfîrșit misiunea istorică 
pe care și-a asumat-o, făurin- 
du-și o viață liberă și demnă, 
ocupînd un loc de cinste în 
marea familie a națiunilor 
lumii, mergînd ferm spre îm
plinirea visului de aur al o- 
menirii, spre comunism. (A- 
plauze puternice, urale. Se 
scandează P.C.R.).

muncii, la cooperarea în pro
ducție și tehnieo-știmțifică cu 
alte state, ținînd seama de 
faptul că, în condițiile de 
astăzi, "aceasta este o premi
să de prim ordin a dezvoltă
rii în pas cu progresul tehnic 
mondial. In acest context, o 
atenție deosebită acordăm 
participării la Programul 
complex de colaborare și co
operare cu țările socialiste 
membre ale C.A.E.R., extinde
rii cooperării multilaterale cu 
celelalte țări socialiste. cu 
toate țările lumii.

Rezultatele obținute în 
cursul anilor 1971 și 1972 de
monstrează că prevederile 
cincinalului se îndeplinesc cu 
succes. In acești ani. crește
rea medie anuală a produc
ției industriale este de aproa
pe 12 la sută, superioară ce
lei prevăzute în plan. înche
iem anul acesta — cel de-al 
doilea an al cincinalului — 
cu o realizare preliminată a 
planului în proporție de pes
te 101 la sută. Nenumărate 
colective din întreprinderi, 
centrale, ministere au obți
nut succese de seamă în ca
drul angajamentelor pe care 
și le-au luat de a realiza pre
vederile ce le revin din pla
nul cincinal, înainte de ter
men. Unele comitete județe
ne au raportat cu cîteva săp- 
tămîni înainte de încheierea 
anului îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Trebuie să relevăm 
în mod deosebit municipiul 
București, care s-a prezentat 
chiar cu depășirea angaja
mentelor suplimentare luate 
la conferința de partid din 
vaTă. (Aplauze puternice).

Toate aceste rezultate ex
primă entuziasmul și ho
tărîrea cu care masele de oa
meni ai muncii. colectivele 
din toate întreprinderile au 
acționat și acționează pentru 
înfăptuirea politicii partidu
lui, elanul și spiritul de răs
pundere cu care întregul po

por muncește pentnu înfăp
tuirea hotărârilor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului. (Vii 
și puternice aplauze). Suc
cesele dobîndite dovedesc 
în mod convingător că 
există posibilități reale 
pentru a depăși preve
derile programului stabilit de 
Congres, .pentru a asigura 
îndeplinirea planului cincinal 
înainte de termen. Pentru 
toate aceste realizări, doresc 
să adresez muncitorilor și ță
ranilor, tehnicienilor, ingine
rilor și specialiștilor, cadrelor 
din economie, organelor și or
ganizațiilor de partid, activiș
tilor de stat, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ce
le mai calde felicitări. (Aplau
ze puternice).

Stimați tovarăși,

Peste cîteva zile începem 
un an nou de muncă, hotărî
tor pentru îndeplinirea și de
pășirea cincinalului. Așa cum 
am arătat și la recenta ple
nară a Comitetului Central, 
planul pe 1973 trebuie rea
lizat la nivelul prevederilor 
sale maximale, urmărindu-se 
ca prin îndeplinirea și depă
șirea acestora să se asigure 
economiei noastre produse fi
zice de care ea are realmen
te nevoie.

Realizarea producției in
dustriale prevăzute necesită o 
preocupare sporită pentru 
desfășurarea ritmică a pro
ducției pe tot parcursul anu
lui, o cît mai intensă folosire 
a capacităților de producție, 
utilizarea la maximum a 
tuturor mașinilor și utilaje
lor. Trebuie, totodată, să se 
intensifice preocuparea pen
tru scurtarea duratei de rea
lizare a parametrilor proiec
tați la noile capacități de 
producție date în funcțiune 
în ultimii ani, astfel ca anul 
1973 să însemne un an de co
titură în această privință.

Pentru realizarea în bune 
condițiuni a planului pe 1973, 
este necesar să se acorde o 
atenție deosebită îmbunătăți
rii aprovizionării tehnico-ma- 
teriale a întreprinderilor și. 
o dată cu aceasta, reducerii 
în continuare a normelor de 
consum. Se impune să desfă
șurăm o largă acțiune de ma
să în vederea economisirii 
materiilor prime, materiale
lor, combustibilului și energi
ei. Pretutindeni. în toate u- 
nitățile de producție și în 
toate ramurile economice tre
buie acționat hotărît pentru 
reducerea costurilor de pro
ducție Ș> a cheltuielilor ma
teriale.

Avînd în vedere sarcinile 
deosebite pe care le prevede 
planul pe 1973, se impune ca 
peste tot să fie intensificate 
eforturile .pentru sporirea 
productivității muncii. Este 
necesar să se acționeze în 
continuare cu hotărîre pen
tru extinderea mecanizării și 
automatizării proceselor de 
producție, pentru perfecțio
narea tehnologiilor de fabri
cație, pentru îmbunătățirea 
organizării muncii și utiliza
rea rațională a forței de mun
că. Totodată, este necesar șă 
se acorde cea mai mare aten
ție pregătirii cadrelor nece
sare diferitelor ramuri ale e- 
conomiei naționale, ridicării 
nivelului de calificare profe
sională 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 ca
drelor, a tuturor oamenilor 
muncii. (Aplauze puternice).

Trebuie asigurat un carac
ter permanent acțiunii c’e or
ganizare științifică a produc
ției, antrenînd în acest scop 
colectivele de oameni ai mun
cii din toate întreprinderile, 
astfel ca fiecare muncitor, 
tehnician, inginer să devină 
participant activ la găsirea 
celor mai potrivite căi și 
mijloace pentru ridicarea e- 
ficienței activității economice.

Un obiectiv de prim ordin 
al tuturor colectivelor din 
întreprinderi, centrale indus
triale, ministere, trebuie să 
fie ridicarea calității produ
selor, îmbunătățirea în conti
nuare și perfecționarea para
metrilor calitativi și a per
formanțelor lor tehnice, co
respunzător nivelului atins 
pe plan mondial. Și trebuie 
să ne propunem să realizăm 
la unele produse chiar și u- 
nele performante superioare. 
Avem asemenea posibilități și 
trebuie să facem acest lucru. 
Aceasta este o datorie de onoa
re a întregului nostru popor, 
(Aplauze prelungite). In toate 
unitățile de producție trebuie 
să se acționeze cu mai multă 
consecvență pentru moderni
zarea și reproiectarea produ
selor existente, să se asigure 
respectarea strictă a tehnolo
giilor și a documentației teh
nice de fabricație, o înaltă 
disciplină tehnologică, o exi
gență sporită și un control ri
guros în toate fazele proce
sului de producție.

O preocupare permanentă 
a întreprinderilor și centrale
lor industriale trebuie să fie 
realizarea în cele mai bune 
condițiuni a producției desti
nate exportului, sporirea com
petitivității și valorificarea 
cît mai eficientă a mărfuri
lor românești pe piața exter
nă, precum și limitarea la 
strictul necesar a importu
lui. Este necesar să se înțe
leagă bine că dezvoltarea 
continuă a economiei noas
tre este strîns legată de ex
tinderea Și intensificarea co
laborării internaționale, de 
realizarea tuturor prevederilor 
planului de import și export ; 

îndeosebi realizarea în bune con
dițiuni a sarcinilor de comerț 
exterior este o parte inte
grantă deosebit de importantă 
a întregului proces de condu
cere a centralelor industriale 
și întreprinderilor economi
ce, un criteriu de seamă în 
lumina căruia trebuie apre
ciată eficiența activității fie
cărei unități de producție. 
De aceea, problemele coope
rării și schimburilor interna
ționale trebuie să constituie 
o preocupare centrală a 
tuturor conducătorilor din 
economie, a fiecărui om al 
muncii.

O condiție de bază pentru 
realizarea cu succes a impor
tantelor sarcini cantitative și 
calitative pe care le prevede 
planul pe anul 1973 este întă
rirea răspunderii fiecărui om 
al muncii, indiferent de lo
cul pe oare îl ocupă în pro
cesul de producție. pentru 
buna gospodărire a întreprin
derilor. a tuturor mijloacelor 
de care dispunem. Realizarea 
și depășirea planului trebuie 
să fie rezultatul nu al in
tensificării eforturilor fizice, 
Ci al unei mai raționale or
ganizări a muncii, al unei 
mai depline valorificări a 
gîndirii tehnice, al sporirii 
preocupării pentru utilizarea 
rezervelor interne existente 
în fiecare întreprindere. Or
ganele și organizațiile de 
partid trebuie să facă totul 
pentru a cultiva în rîndul co
lectivelor din unitățile econo
mice un înalt spirit de răs
pundere, o disciplină exem
plară în procesul de produc
ție și în muncă. Relerindu-mă 
la unități economice, am în 
vedere și unitățile de cerceta
re științifică, toate unitățile 
care contribuie, într-o formă 
sau alta, la dezvoltarea socie
tății noastre. In toate unită
țile este necesară o discipli
nă fermă, o înaltă răspunde
re pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid.

Una dip prevederile de cea 
mai mare importanță ale cin
cinalului este dezvoltarea în 
continuare a unei agriculturi 
socialiste de mare randament, 
cu un nivel avansat de meca
nizare și chimizare, în stare 
să asigure producții sporite, 
o productivitate ridicată, la 
nivelul țărilor cu agricultură 
intensivă, să dea o contribu
ție tot mai mare la crește
rea venitului național, la pro
gresul general al societății 
noastre. Ca urmare a măsurilor 
luate în domeniul dezvoltării 
bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii, a îmbunătățirii or
ganizării producției și muncii 
și a stimulării materiale a ță
rănimii cooperatiste, în pri
mii doi ani ai cincinalului au 
fost realizate cele mai mari 
producții agricole din istoi'ia 
țării — respectiv de 14,5 mi
lioane tone în 1971 și cir
ca 16 milioane tone în 1972. 
Aceste rezultate, pun în evi
dență marile resurse și posi
bilități pe care le are agri
cultura noastră socialistă, ca
pacitatea ei de a asigura pro
ducții vegetale și animale 
tot mai ridicate, pentru satis
facerea cerințelor de consum 
ale populației și a nevoilor 
de materii prime ale econo
miei.

Este necesar ca în anul ce 
vine organele de partid și de 
stat, organele agricole să ia 
toate măsurile pentru a asi
gura desfășurarea în cele 
mai bune condițiuni a lucră
rilor agricole, spre a putea 
obține o recoltă superioară 
celei din anul 1972. Unită
țile agricole de stat, trebuie 
să asigure folosirea cu un 
randament sporit a mijloace
lor tehnice de care dispun, 
creșterea productivității mun- 
cii și scăderea prețului de 
cost al produselor agricole. 
Vor trebui îndeplinite cu spi
rit de răspundere măsurile 
luate pentru creșterea șcp’e- 
lului. pentru asigurarea ba
zei furajere Și folosirea ei 
rațională în vederea realizării 
unui spor de produse agro’ljl 
mentare. O importantă deo
sebită pentru creșterea nro- 
ducției agricole are desfășu
rarea în cele mai bune condi
țiuni a acțiunii de extindere 
a irigațiilor, desecărilor și 
ameliorărilor funciare Est<? 
necesar să se acorde cea mai 
mare atenție sporirii conti
nue a eficientei investițiilor 
ce se fac în agricultură.

Un obiectiv important al 
dezvol t ări i econom i co-soc ia ■ 
le a țării în perioada urmă
toare, înscris îâ planul cin
cinal, este creșterea în conti
nuare a ponderii forței de 
muncă din industrie si dimi
nuarea procentului populației 
oare lucrează în agricul
tură — condiție a ridicării 
eficienței muncii sociale. Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională au trasat, de ase
menea, sarcina luării măsuri
lor pentru apropierea trep ată 
a condițiilor de muncă și de 
viață de la sate de cele de 
la orașe, precum și pentru 
lichidarea deosebirilor esen
țiale dintre munca fizică și 
cea intelectuală — atît pe ba
za 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 con
tribui la adîncirea și mai pu
ternică . a procesului de omo
genizare a societății noastre 
socialiste, rcprezentînd pre
mise esențiale pentru înfăp
tuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
trecerea treptată la edificarea 
societății comuniste.

Ca rezultat al dezvoltării 
și perfecționării activității 
economice, cincinalul preve
de ca, în viitorii ani, să se 
realizeze o creștere substan
țială a venitului național pe 
locuitor — expresia sinteti
că a nivelului de bunăstare 

ur-
a

a-

a societății. Obiectivul cen
tral al actualului plan cin
cinal, ca de altfel a întregii 
politici promovate de parti
dul și statul nostru, este sa
tisfacerea 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 pro
ducția dc bunuri materiale să 
se.ia noi măsuri pentru spo
rirea veniturilor tuturor ca
tegoriilor de oameni ai mun
cii. Totodată, Congresul al 
X-lea și Conferința Națională 
au stabilit alocarea unor im
portante mijloace materiale, 
realizarea unui vast program 
de investiții cu caracter so
cial in vederea ridicării gra
dului de civilizație a întregu
lui popor. Este vorba de dez
voltarea și modernizarea re
țelei de ocrotire a sănătății 
publice, de crearea și utiliza
rea a noi capacități școlare 
care să permită înfăptuirea 
programului de extindere și 
perfecționare a instrucției 
publice în țara noastră, de 
măsuri pentru ocrotirea co
pilului, pentru ușurarea vieții 
și muncii mamelor, de un an
samblu de acțiuni consacrat 
protejării mediului înconju
rător, de noi măsuri în di
recția sistematizării orașelor 
și satelor, a dezvoltării 
banisticii, de extindere 
posibilităților de odihnă,
grement și turism pentru oa
menii muncii. Se prevede, de 
asemenea, diversificarea 
îmbunătățirea continuă a re
țelei comerciale și a servi
ciilor pentru populație.

Partidul și statul acționează 
în continuare pentru crearea 
tuturor condițiilor în vederea 
ridicării nivelului de cultu
ră al oamenilor muncii, lăr
girii orizontului lor de cunoș
tințe generale, în pas cu noi
le cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane.

Pentru realizarea acestor o- 
biective mărețe, pentru1 trans
formarea acestor perspective 
luminoase în realitate concre
tă, partidul nostru mobilizea
ză energiile și capacitățile 
creatoare ale întregului po
por, perfecționează continuu 
conducerea științifică 'a eco
nomiei și întregii vieți socia
le, asigură îmbunătățirea ge
nerală a organizării și activi
tății statului socialist. Legile 
adoptate în acest scop de 
Marea Adunare Națională, ue 
baza hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, [prevăd 
perfecționarea muncii în do
menii de bază ale activității 
sociale, cum sînt: organiza
rea industriei, planificarea e- 
conomici, sistemul financiar, 
legislația muncii, organizarea 
controlului riiundltoresc cco- 
nomico-social și altele, re
glementarea rațională, în 
spiritul principiilor socia
lismului, a tuturor sfere
lor activității umane, co
respunzător cerințelor [actuale 
ale dezvoltării societății.

Făurirea socialismului este 
strîns legată de lărgirea și 
perfecționarea în continuare 
a democrației socialiste — 
condiție de prim ordin a rea- 

succes a sarcinilor 
ale conducerii 
etapa actuală, a 

înainte al patriei 
trecut poporul, ex- 
asuprit, era total 

la conducerea sla-

Șt

so-

sînt 
mai 
no

st. (I- 
ho- 
lo- 

vie- 
Masele populare

prezentă, și 
Ne preocupăm să 

continuu cadrul 
necesar pârtiei 
efective a cir 
țărănimii și ir 
a tuturor cf 

conducerea 
și a vieții sociale, 
să perfecționăm f( 
conducere colectiv 
oamenii muncii să 

cuvîntul asuri 
problemelor.

lizării cu 
complexe 
cietății în 
mersului 
noastre. In 
ploatat și 
exclus de 
tulul, în care cuvin tul hotă
rîtor îl aveau clasele exploa
tatoare, marii capitaliști și 
moșieri. Astăzi, în România, 
s-a împlinit visul Iui Bălces- 
cu, care dorea poporului de 
„a nu mai avea stăpîni pe c 
In țara noastră nu mai 
clase exploatatoare, nu 
sînt moșieri și capitaliști, 
porul a devenit deplin 
pîn pe destinele sale, pe 
gățiile naturale pe care le 
loseștc în scopul făuririi 
ții sale noi.
înseși conduc țara, îi hotărăsc 
dezvoltarea prezentă, și vi
itoare. Ne preocupăm să îm
bunătățim continuu cadrul or
ganizatoric 
rii largi și 
muncitoare, 
lertualitSții, 
ce muncesc, la 
conomiei 
statului 
mele de 
astfel ca 
poată spune 
soluționării problemelor, in 
dubla lor calitate, de produ
cători și proprietari ai mijloa
celor de producție. Toate le
gile, toate măsurile mai im
portante care privesc dezvol
tarea societății noastre se 
dezbat cu masele largi ale 
poporului, reprezintă cu ade
vărat emanația voinței și in
tereselor lor. (Aplauze puter
nice, prelungite),

Perfocționînd 
ceste forme 
și conducere, 
democrație concretă, 
care stimulează elanul, iniția
tiva și spiritul gospodăresc al 
maselor, dezvoltă exigența fie
cărui membru al colectivității 
noastre 
tivitate 
lorlalți, 
socială
In felul acesta. se creează1 
largi posibilități fiecărui ce
tățean de a se manifesta ple
nar în viața socială, de a-și 
pune în valoare capacitatea de 
creație în folosul societății, 
se asigură înflorirea și mani
festarea nestingherită a per
sonalității umane.

O preocupare de prim or
din a partidului nostru, a în
tregii societăți, este ridicarea 
conștiinței socialiste a, mase
lor. însușirea de către toți ce
tățenii a concepției despre 
lume și viață a clasei munci
toare. formarea trăsăturilor

■ moral-politico ale omului nou 
constructor al socialismu- 
și comunismului. 1 

onoare, de cea mai
a fiecărui

necontenit a- 
de muncă 
asigurăm o 

reală,

față de propria sa ac- 
și fată de munca ce- 
întărește răspunderea 
a tuturor cetățenilor, 

acesta. se
fiecărui

Datoria 
i înaltă 

cetă-

lui 
de 
răspundere,

(Continuare in pag. a 3-a)
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țean este aceea de a face to
tul pentru dezvoltarea și în
florirea avuției naționale, a 
proprietății obștești, pentru a- 
pararea bunurilor care apar
țin poporului. Fiecare om al 
muncii, și cu atît mai mult 
cadrele de conducere, activiș
tii de partid și de stat, tre
buie să simtă răspunderea 
pentru modul în care este 
gospodărit avutul socialist, 
pentru felul cum simt res
pectate interesele generale ale 
societății noastre. Fiecare ce
tățean trebuie să-și îndepli
nească în mod exemplar sar
cinile, la locul său de mun
că, făcîndu-și datoria cu de
votament, fermitate și cinste 
față de popor, fată de partid, 
fată de patrie. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Oamenii muncii sînt răs
plătiți în raport cu munca pe 
care o depun, cu contribuția 
la progresul țării. In spiritul 
eticii și echității socialiste 
a ționăm, totodată, pentru li
chidarea diferențierilor nejus
tificate între venituri. Comba
tem cu hotărîre orice manifes
tări de parazitism, de eschi
vare de la muncă, orice ten
dințe de a obține cîștiquri pe 
răi ilicit^, prin sfidarea legi
lor și a normelor societății 
noastre. Este necesar să se ia 
atitudine hotărîtă împotriva 
mentalităților și atitudinii îna
poiate lata de muncă. împo
triva lipsei de 'grijă și răs
pundere fată de avutul ob
ștesc. a neglijenței, risipei, a 
deteriorării bunurilor și va
lorilor i-are aparțin societății 
și cu atît mai mult împotriva 
încercărilor de a sustrage 
părți din avutul întregului 
popor. Dorim și facem totul 
ca fiecare cetățean să ducă 
o viață demnă, civilizată, să 
aibă un comportament exem
plar în producție, în familie, 
în societate. Trebuie să spo
rim eficiența muncii noastre 
în această direcție. Trebuie 
să facem — dacă mă pot ex
prima așa — ca în societa
tea noastră socialistă să nu
mai avem greieri, ca în fabu
lă, care să stea și numai, 
„să cînte și să joace“, ape- 
liud la alții să le dea să mă- 
nînce. Să fie o societate de 
albine harnice, în care fieca
re să contribuie cu capacita
tea și cunoștințele safe la e- 
dificarea generală a socialis
mului, atît pe plan material, 
cît și spiritual, la bunăstarea 
întregii societăți! (Aplauze 
puternice, prelungite).

O condiție de cea mai mare 
importanță pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor con
strucției socialiste o reprezin
ți? întărirea și perfecționarea 
continuă a rolului statului în 
viața economico-șocială, Este 
necesar să se acționeze în 
continuare pentru înfăptuirea 
hotărîrilor i Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Na
ționale privind întărirea legă
turii organelor de stat cu 
masele de oameni ai muncii, 
valorificarea experienței și 
dezvoltarea inițiativei acesto
ra, creșterea solicitudinii față 
de nevoile și cerințele mase
lor populare. " itodată, tre
buie să fie combătute în 
continuare, cu toată fermita
tea, fenomenele de birocra
tism în munca aparatului de 
stat, să se ia măsuri pentru 
lichidarea paralelismelor și 
simplificarea structurii orga
nizatorice a acestuia, în ve
derea întăririi răspunderii în 
muncă, soluționării operative 
și eficiente a problemelor, în 
concordanță cu interesele ge
nerale ale construcției socia-
liste.

O sarcină de prim ordin a 
statului nostru socialist este 
întărirea 
rare a 
dotării I 
crearea 
pentru 
muncii 
a integrității teritoriale a Re
publicii Socialiste România. 
Poporul, toți oamenii mun
cii, înconjoară cu draqoste și 
grijă armata populară — scut 
de nădejde al cu<~'..,'ilpr 
noastre revoluționare, al ma-

capacității de apă- 
patriei, perfecționarea 
tehnice a

tuturor 
garantarea 
pașnice a

armatei, 
condițiilor 
vieții și 
poporului,

rilor înfăptuiri ale socialismu

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.

In decursul ultimului sfert 
<le secol care a trecut de la 
proclamarea Republicii, în lu
me s-au produs și profunde 
Iransformări social-politice, au 
avut, loc adînci mutații în ra
portul de forțe. Uniunea So
vietică, prima țară a socialis
mului, — care și-a sărbătorit 
zilele trecute semicentenarul 

a parcurs un drum glorios 
cucerind remarcabile succese 
in construcția economică și 
socială, transformîndu-se în- 
tr-o putere socialistă de prim 
rang. Apariția a încă 13 noi 
tari socialiste în Europa, Asia 
si America Latină a făcut ca 
socialismul să iasă din cadrul 
unui singur sloi v să se afir 
me ca o uriașă forță mondială 
care joacă un rol de prim-or 
din în deteiminarea dezvoltă
rii istorice contemporane, în 
desfășurarea vieții politice in
ternaționale. Un eveniment re
marcabil a fost victoria revo
luției socialiste și formarea 
Republicii Populare Chinezi', 
care o sporit în mod conside
rabil forțele mondiale ale so
cialismului, ale frontului an.ti- 
imperialisl. Ca urinare a vic
toriilor obținute de popoarele 
ce făuresc noua orînduire pe 
toate planurile vieții materialo

lui — fac totul pentru
sporirea forței și capaci
tății ei de luptă. (Vii aplau
ze). Legea privind organi
zarea apărării naționale a Re
publicii Socialiste România, 
votată ieri la Marea Adunare 
Națională, subliniind locul pe 
care îl ocupă forțele armate 
în societatea noastră, preocu
parea pentru întărirea ei con
tinuă, prevede totodată obli
gațiile de înaltă răspundere 
patriotică ce revin tutturor ce
tățenilor pentru apărarea ță
rii, sarcinile legate de pregă
tirea tineretului, a întregului 
popor pentru a fi gata ca, în 
caz de nevoie, să salvgardeze 
libertatea, suveranitatea și in
dependența Republicii Socia
liste România. Preocupîndu-se 
de asigurarea capacității 
de apărare, țara noastră dez
voltă, totodată, colaborarea 
pe tărîm militar cu statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu toate țările so
cialiste, în vederea apărării 
în oazul unui atac armat im
perialist.

Chezășia înfăptuirii marilor 
obiective pe oare ni le pro
punem este întărirea conti
nuă a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile 
vieții sociale — condiție e- 
sențiiilă a făuririi cu succes 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România. 
Partidul Comunist Român se 
înfățișează la această mare 
sărbătoare națională ca un 
partid puternic, călit in lup
tă, cu o bogată experiență 
revoluționară, strîns unit, bu- 
curîndu-se de încrederea și 
dragostea întregului popor. 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

Prin întreaga sa activitate, 
partidul nostru se integrează 
organic în viața societății, 
poartă și își asumă răspunde
rea directă pentru modul în 
care se îndeplinește politica 
de edificare a socialismului. 
Forța și tăria partidului 
capacitatea lui de a or
ganiza și conduce societatea, 
stau în legătură strînsă cu 
clasa muncitoare, cu masele 
largi populare. O importan
ță deosebită are îmbunătăți
rea activității organelor și 
organizațiilor de partid în ce 
privește justa repartizare a 
forțelor, a cadrelor, unirea e- 
nergiei și elanului creator al 
tuturor oamenilor muncii, în- 
deplin.indu-și astfel menirea 
de forță dinamică, mobiliza
toare, a fiecărui coleativ. Da
toria fiecărui comunist, a fie
cărui activist de partid este 
de a contribui, din toate pu
terile la întărirea în con
tinuare a forței politi
ce, de organizare a parti
dului nostru, a disciplinei 
sale de fier, a unității de 
monolit a ripdurilor sale. A- 
cesțea sînt sarcini de cea mai 
mare însemnătate pentru a- 
siqiirarea îndeplinirii cu de
plin succes a rolului istoric 
ce revine partidului nostru 
în conducerea poporului pe 
drumul socialismului și comu
nismului. Și putem : ă asigu
răm, de la această tribună, în
tregul nostru popor că Parti
dul Comunist Român își va 
îndeplini și în viitor cu cinste 
misiunea sa istorică, va sluji 
cu credință, fără preget clasa 
muncitoare, întreaga noastră 
națiune socialistă. (Aplauze 
prelungite ; se scandează 
„P.C.R.").

Iată tovarăși, enumerate 
succint, cîteva din 'preocupă
rile de bază ale partidului și 
statului nostru în lupta pen
tru realizarea programului 
stabilit de Congresul al X-lea 
și de. Conferința Națională. 
Prin eforturile pline de abne
gație ale întregului popor a- 
cest program se înfăptuiește 
în condiții bune. Să pășim în 
cel de-al doilea sfert de veac 
de Republică, animați de do
rința de a face totul pentru 
sporirea în continuare a avuți
ei naționale, înflorirea econo
miei, ridicarea bunăstării și a 
gradului de civilizație a 
vieții întregului popor, pen
tru ridicarea României pe 
noi culmi de progres și civili
zație. (Aplauze puternice, pre
lungite).

și spirituale, socialismul a cu
cerit poziții puternice în lu
mea contemporană, și-a sporit 
prestigiul și autoritatea, exer- 
citînd o tot mai mare putere 
de înrîurire asupra tuturor 
popoarelor lumii. (Aplau
ze puternice, prelungite). 
Noi și noi națiuni își ex
primă astăzi înlr-o formă sau 
alta, opțiunea pentru modul 
de organizare socialistă a e- 
conomiei și vieții sociale, ur
mează un drum de transfor
mări democratice, revoluționa
re în vederea înlăturării asu
pririi și exploatării, dezvoltă
rii lor libere și independente.

Una din marile victorii re
purtate de popoare în această 
epocă a lost prăbușirea odio
sului sistem colonialist, elibe
rarea a zeci și zeci de popoare 
t -re s-au constituit in noi na
țiuni, holărîte să-și valorifice 
bogățiile naționale și roadele 
muncii in interesul propriu, 
decise să-și spună cuvintul 
cu fermitate în viața inter
națională, să se opună activ 
politicii imperialiste, colonia
liste.

Aceste schimbări au dus la 
slăbirea forței colonialis
mului și imperialismului, 
au fii', ut să încline tot mai 
mult balanța raportului de for
te de partea socialismului, pro

gresului, democrației și păcii.
In această epocă istorică, 

România, ca rezultat al mari
lor succese obținute pe planul 
edificării lumii noi, socialiste, 
al politicii ei consecvente de 
promovare fermă a principiilor 
noi de relații între state, a e- 
galității, respectului și conlu
crării rodnice între națiuni se 
bucură de prețuirea, simpatia 
și considerația cercurilor largi 
ale opiniei publice mondiale, 
are prieteni pe toate meridia
nele lumii. (Vii și puternice a- 
plauze). Viața, evenimentele au 
pus și mai puternic în eviden
tă justețea și realismul acestei 
politici care răspunde pe de
plin aspirațiilor și năzuințelor 
poporului român, precum și 
intereselor generala ale po
poarelor dornice să trăiască 
în pace și securitate, în înțe
legere și colaborare.

Cursul luat în politica ex
ternă mondială confirmă pe 
deplin concluziile analizei 
marxist-leniniste făcute de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională asupra pro
cessor și tendințelor dezvol
tării contemporane. Aprecieri
le de politică externă făcute 
de Conferința Națională din a- 
cest an își păstrează întreaga 
valabilitate și, de aceea, nu 
mă voi referi în cele ce ur
mează decît la cîteva aspecte 
ale situației internaționale ac
tuale.

Unul din fenomenele cele 
mai importante ale dezvoltării 
social-politice din zilele noas
tre continuă să fie afirmarea 
pregnantă în viața internațio
nală a forțelor socialismului. 
Datorită smcceselor obținute 
în dezvoltarea economică și 
socială, precum și acțiunilor 
de politică externă între
prinse în ultimul timp, se 
manifestă tot mai puter
nic rolul Uniunii Sovietice 
pe arena mondială, aportul ei 
la lupta pentru progres social 
și pace în lume. De asemenea, 
a sporit contribuția celorlalte 
state socialiste din Euro-pa, A- 
sia și America Latină în solu
ționarea problemelor cruciale 
care frămîntă omenirea azi. 
Prin politica pe care o promo
vează, prin activitatea pe ca
re o desfășoară în spiritul 
principiilor noi de egalitate și 
respect între națiuni, al cola
borării, destinderii și păcii, 
fiecare țară socialistă contribu
ie la creșterea autorității și 
forței socialismului în întrea
ga lume. Un rol tot mai im
portant în viața lumii contem
porane, în desfășurarea eve
nimentelor internaționale are 
Republica Populară Chine
ză, al cărei prestigiu se 
reflectă și în recunoaște
rea ei ca stat de către un nu
măr tot mai mare de țări, în 
reluarea locului cuvenit de; 
drept -în Organizația Națiuni
lor Unite. Trebuie menționate, 
de asemenea, ca fapte deose
bit de pozitive în viața inter
națională, încheierea Tratatu
lui cu privire la bazele rela
țiilor dintre Republica Demo
crată Germană și Republica 
Federală a Germaniei, precum 
și recunoașterea de către tot 
mai multe țări a Republicii 
Democrate Germane, și a Re
publicii Populare Democrate 
Coreene și a Republicii Demo
crate Vietnam.

Pe arena internațională se 
afirmă tot mai activ tinerele 
state independente, popoarele 
caro au pășit de curînd pe ca
lea dezvoltării economico-so- 
ciale de sine stătătoare.

Au avut și au loc în ultima 
vreme în viața politică mon
dială o serie do tendințe favo
rabile cauzei păcii, cum sînt 
intensificarea contactelor din
tre reprezentanții diferitelor 
țări și popoare, promovarea 
tot mai susținută a spiritului 
tratativelor, care au făcut să 
se înregistreze prorrdse în
semnate pe calea destinderii.

£u toate acestea nu trebuie 
să uităm că în lume mai con
tinuă să existe cercuri impe
rialiste, colonialiste, forțe re
trograde, reacționare, neocolo- 
nialiste, interesate să împiedi
ce normalizarea relațiilor din
tre state, să perpetueze stările 
de încordare și neliniște, să 
mențină sursele de dominație și 
războaie. Desigur, caracteristi
ca dezvoltării vieții internațio
nale actuale este dorința e- 
nergică a popoarelor de a păși 
pe calea destinderii, colaboră
rii, înțelegerii și coviețuirii 
pașnice, dar nu trebuie să se 
creeze iluzia că acest proces 
se poate desfășura de la si
ne, fără qreutăți și fără luptă.

Tocmai pornind de la aces
te considerente, România își 
manifestă hotărîrea de a ac
ționa și în viitor, cu toată fer
mitatea, pentru afirmarea în 
lume a noilor principii de re
lații intre state, pentru lichi
darea colonialismului și neo- 
colonialismului, a oricăror for
me de asuprire și dominație a 
altor popoare, pentru accentu
area cursului destinderii. Re
publica Socialistă România mi
litează neobosit pentru! realiza
rea unei atmosfere de încre
dere și conlucrare fructuoasă 
între națiuni, pentru înfăptui
rea aspirațiilor popoarelor de 
a se dezvolta nestinqherit, în 
mod li1 er și suveran, în con
diții de pace și colaborare in
ternațională. Avem satisfacția 
să consemnăm în acest an ju
biliar al Republicii, cjă tara 

. noastră întreține relații diplo
matice și consulare cu 109 sta
te și dezvoltă schimburi eco
nomice și de cooperare cu 
110 țări. (Vii și puternice a- 
plauze).

Ca țară socialistă, acordăm 
o importanță deosebită dezvol
tării și întăririi prieteniei și 
colaborării multilaterale — pe 
tărîm politic, economic, lehni- 
co-științific și cultural ■ — cu 
toate statele socialiste, conso
lidării și perfecționării relați
ilor de lip nou, bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, 
pe încredere, egalitate și sti
mă, pe respect reciproc și în
trajutorare în făurirea noii o- 
rînduiri sociale, în scopul afir

mării puternice a fiecărei na
țiuni socialiste în parte, pre
cum și sporirii forței și 
prestigiul socialismului în an
samblu. Depunem consecvent 
eforturi pentru depășirea difi
cultăților existente în raportu
rile dintre țările socialiste, mi
lităm stăruitor pentru întărirea 
unității și coeziunii lor.

România dezvoltă relații 
largi cu tinerele state indepen- 
te. Avem acorduri comerciale 
și de cooperare economică și 
tehnico-științifică cu un mare 
număr de țări in curs de dez
voltare, sprijinim eforturile a- 
cestora de a-și valorifica bo
gățiile naționale în interes 
propriu, le acordăm asistență 
tehnioă în producție și în pre
gătirea cadrelor necesare. Vi
zita pe care am făcut-o în pri
măvara acestui an în opt sta
te africane, înțelegerile și de
clarațiile semnate cu acest pri
lej au deschis noi perspective 
dezvoltării relațiilor cu aceste 
țări, constituind totodată un 
aport de seamă la cauza ge
nerală a luptei antiimperiaiis- 
te. Profund solidară cu popoa
rele ce se ridică pentru scu
turarea jugului colonial și cu
cerirea dreptului la viață libe
ră, România sprijină activ miș
cările de eliberare națională, 
lupta popoarelor împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, a oricăror forme de do
minație și asuprire. Salutăm 
cu bucurie succesele obținute 
de mișcările de eliberare na
țională in lupta împotriva a- 
supritorilor colonialiști. (A- 
plauze puternice). Apreciem 
ca deosebit de pozitivă re
cunoașterea de către Adu
narea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite, a fap
tului că mișcările de eliberare 
din teritoriile dominate de 
portughezi sînt singurele re
prezentante legitime ale po
poarelor respective, reafirma
rea dreptului inalienabil al a- 
cestor popoare la autodetermi
nare și independentă. 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 coexis
tenței pașnice, Re.publica So
cialistă România a dezvoltat 
și dezvoltă largi relații cu toa
te statele lumii, fără deosebi
re de orînduire socială. Extin
dem colaborarea și cooperarea 
economică, tehnico-științifică, 
culturală cu state de pe toate 
continentele, cu țări capitalis
te dezvoltate, acționînd în a- 
celași timp pentru amplificarea 
conlucrării cu acestea pe are
na mondială în vederea afir
mării în lume a noilor princi
pii de relații între state, pen
tru destindere și securitate in
ternațională. La baza raportu- 
rilPirJISȘStre, de colaborare cu 
toate țările așezăm în mod 
ferm principiile independenței 
și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
ale renunțării la forță și la a- 
menințarea cu forța. Viața in
ternațională demonstrează că 
aceste principii sînt recunos
cute de un număr tot mai ma
re de țări, că ele se afirmă 
ca singurele pe temelia cărora 
se pot clădi relații sănătoase, 
trainice, între state, se poate 
asigura colaborarea și pacea 
în lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Desfășurarea evenimentelor 
confirmă în mod incontestabil 
că politica imperialistă de for
ță, amenințare, dictat și inge
rințe in treburile altor state, 
suferă eșecuri după eșecuri, 
este respinsă cu hotărîre de 
către toate popoarele dornice 
să trăiască libere, să decidă 
singure asupra prezentului și 
viitorului lor. Tocmai de ace
ea România acționează consec
vent pentru respectarea drep
tului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî destinele fără 
nici un amestec din afară, de 
a fi stăpîn în propria țară, de 
a-și putea alege calea dezvol
tării sociale, regimul politic 
corespunzător intereselor și 
aspirațiilor sale fundamentale. 
(Aplauze prelungite). Tot
odată, milităm ca probleme
le litigioase dintre state să fie 
soluționate nu prin înfruntări 
militare, nu pe cale armată, ci 
prin metode politice, prin tra
tative purtate în spiritul răs
punderii, al respectului reci
proc, înțelegerii și păcii. Con
siderăm că acestea sînt singu
rele modalități de evitare a 
încordării și tensiunii inter
naționale, de eliminare a con
flagrațiilor între popoare.

Alături de forțele păcii din 
întrcaqa lume, Republica So
cialistă România acționează 
consecvent pentru lichidarea 
focarelor de conflicte și în
cordare care mai persistă pe 
diferite meridiane ale globului. 
Ne exprimăm îngrijorarea față 
de măsurile de intensificare a 
actelor de război împotriva 
poporului vietnamez, acte ce 
vin în contradicție flagrantă 
cu pașii pe calea destinderii 
realizați în cursul anului 1972, 
cu cerințele opiniei publice 
mondiale pentru o politică no
uă de colaborare și pace. In
tensificarea războiului contra
zice voința fermă de pace a 
popoarelor, inclusiv dorința și 
aspirațiile poporului american 
care, în cursul recentelor a- 
legeri prezidențiale, ca și cu 
alte prilejuri, s-a pronunțat 
clar pentru o politică de înce
tare a războiului, pentru 
colaborare și pace între 
state. Un indiciu puternic 
al năzuinței fierbinți a cercuri
lor largi ale opiniei publice 
spre o politică nouă, de cola
borare și destindere în lume 
a reprezentat și rezultatele 
alegerilor care au avut loc în 
ultima vreme în Republica Fe
derală a Germaniei, în Olanda, 
Japonia, Australia, Noua Zee- 
landă și care au constituit ex
presia unui NU împotriva 
războiului, un vot dat pen
tru politica de prietenie și 
înțelegere între poțoarele lu
mii. (Vii aplauze).

România își manifestă de
plina solidaritate cu lupta po
porului vietnamez pentru apă
rarea independenței și ființei 
sale naționale, militează 
consecvent pentru încetarea 
războiului dus de Statele 
Unite ale Americii în 
Vietnam, în întreaga Indochi
na. Ne exprimăm speranța Că 
in cadrul tratativelor de la 
Paris se va ajunge cît mai 
grabnic la o înțelegere meni
tă să pună capăt acestui răz
boi, astfel ca poporul vietna
mez, celelalte popoare din In
dochina să-și poată hotărî în 
mod liber și de sine stătător 
dezvoltarea viitoare, fără nici 
un amestec din afară. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Considerăm de asemenea ne
cesar să se facă totul pentru 
a se ajunge la soluționarea pe 
cale politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pe baza re
zoluției Consiliului de Securi
tate din 1967, care să ducă la 
retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, 
la respectarea independenței 
și suveranității naționale a fie
cărui stat din această zonă, la 
rezolvarea problemei populați
ei palestiniene în conformitate 
cu interesele sale legitime.

Asigurarea păcii face impe
rios necesară depunerea unor 
eforturi energice și consecven
te pentru soluționarea și a al
tor probleme internaționale 
spinoase. Un deziderat vital al 
popoarelor este, după cum se 
știe, înfăptuirea dezarmării 
generale, interzicerea armelor 
de exterminare în masă și in 
primul rînd a celor atomice. 
Realizarea acestui comanda
ment imperios al vremurilor 
noastre este lingura modalita
te de eliberare a popoarelor 
de coșmarul unui război ter
monuclear nimicitor, de uria
șele cheltuieli ce apasă ume
rii națiunilor, împiedicîndu-le 
să-și consacre toate resursele 
progresului și civilizației. Evi
dent, atît la rezolvarea acestei 
probleme cardinale a epocii 
contemporane, cît și la solu
ționarea celorlalte probleme 
internaționale actuale, trebuie 
să participe toate statele — fie 
ele mari, mijlocii și mici — 
toate popoarele avînd dreptul 
și îndatorirea de a-și aduce 
contribuția, în condiții de de
plină egalitate, la promovarea 
colaborării și păcii în lume. 
(Aplauze puternice).

Apreciem, de asemenea, că, 
în soluționarea problemelor 
internaționale actuale, un rol de 
cea mai mare însemnătate re
vine Organizației Națiunilor U- 
nite, celorlalte organisme inter
naționale care au misiune de a 
face totul pentru a împiedica 
actele de agresiune și război, 
ingerințele în treburile altor 
popoare, de a apăra cu fermi- 
tateriprincipiile dreptului inter
național, de a milita pentru de
plina securitate a fiecărei na
țiuni, pentru colaborare și pa
ce între .popoare.. Este necesar, 
să se găsească căile care să 
asigure aplicarea în viață a 
hotărîrilor pe care le adoptă 
Organizația Națiunilor Unite, 
creșterea eficienței întregii sa
le activități. In acest spirit a 
fost făcută, la actuala sesiune, 
propunerea României privind 
întărirea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în 
viața internațională. Consensul 
unanim și larga adeziune pe 
care le-a întrunit propunerea 
țării noastre din partea Adună
rii Generale a O.N.U. dove
desc încă odată că toate po
poarele sînt profund interesa
te ca într-adevăr Organizația 
Națiunilor Unite să adu
că o contribuție sporită la nor
malizarea climatului internațio
nal, la instaurarea unor relații 
noi între state, lă înlăturarea 
pericolului războiului din viața 
lumii contemporane. (Aplau
ze). Tocmai de aceea Româ
nia va activa în continuare 
în direcția creșterii autorită
ții și influenței Organizației 
Națiunilor Unite, în promova
rea destinderii, înțelegerii și 
cooperării între națiuni.

Ca urmare a activității in
tense depuse de țările socialis
te pentru colaborare și destin
dere în Europa, a deplasărilor 
pozitive produse în opinia pu
blică a continentului spre cola
borare și înțelegere a contac
telor multilaterale și bilaterale, 
care s-au desfășurat între state, 
au fost create condiții pentru 
trecerea concretă la pregăti
rea și ținerea conferinței ge- 
neral-europene. Este pozitiv 
faptul că în cadrul întîlnirii 
de la Helsinki s-a ajuns la o 
serie de înțelegeri privind a- 
doptarea unor norme de im
portanță principială pentru 
organizarea conferinței euro
pene. România este hotărîtă 
să-și aducă în continuare con
tribuția activă, atît la pregăti
rea cît și la ținerea cît mai 
grabnică a conferinței, astfel 
ca aceasta să corespundă aș
teptărilor tuturor popoarelor, 
să marcheze un pas important 
pe calea normalizării vieții po
litice în Europa și în întreaga 
lume.

Ca și alte state, Româ
nia consideră necesar ca 
viitoarea conferință europea
nă să consfințească principiile 
ce trebuie să stea la baza re
lațiilor dintre toate statele 
continentului —și anume res
pectarea independenței și su
veranității naționale, egalitatea 
deplină în drepturi, neameste
cul în treburile interne și a- 
vantajul reciproc, renunțarea 
la forță și amenințarea cu for
ța in raporturile interstatale. 
Totodată, conferința ar trebui 
să adopte măsuri corespunză
toare pentru extinderea, fără 
nici o îngrădire sau discrimi
nare, a colaborării — econo
mice, științifice, culturale și 
în alte domenii — între toate 
statele din Europa. In cadrul 
conferinței ar trebui să se a- 
jungă la constituirea unui or
ganism permanent care să ur
mărească dezvoltarea colabo
rării multilaterale dintre, na
țiunile continentului și să con
stituie cadrul organizat pentru 

pregătirea de noi ireuniunî și 
pentru soluționarea diferitelor 
probleme ce apar în relațiile 
dintre statele continentului.

Înfăptuirea aspirațiilor po
poarelor europene de a trăi în 
securitate și pace presupune, 
de asemenea, adaptarea unor 
măsuri ferme de dezangajare 
militară a statelor de pe con
tinent. Este de înțeles că la 
discutarea problemelor milita
re 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 de
zangajării militare. Desigur, 
la început se pot adopta și 
mășuri parțiale cum ar fi re
tragerea trupelor străine de 
pe teritoriile altor state, lichi
darea bazelor militare stră
ine și reducerea trupelor 
naționale, renunțarea la e- 
fectuarea de manevre militare 
și demonstrații de forță, trece
rea la reducerea bugetelor mi
litare. Dezangajarea militară 
trebuie să-și qăsească, de a- 
semenea, expresie în realiza
rea de înțelegeri regionale pri
vind instaurarea unor relații 
de bună vecinătate și colabo
rare, în crearea de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni 
ale continentului. Considerăm
că o importanță deosebită ai' 
avea crearea unui climat dfe 
înțelegere și conlucrare pașni
că între statele care fac parte 
din zona Balcanilor, transfor
marea acestei regiuni geogra
fice, altădată pretext pentru 
declanșarea unor mari înfrun
tări militare, într-o zonă a 
prieteniei și păcii, lipsită de 
arme nucleare.

că 
acestor 
privind

Este de la sine înțeles 
soluționarea tuturor 
probleme complexe 
seouritaAea europeană impune 
cu necesitate participarea ac
tivă la discuții și tratative a 
tuturor popoarelor de pe con
tinent. Numai astfel proble
mele generale, de care de
pinde pînă la urmă securita
tea fiecărei națiuni și totoda
tă, securitatea tuturor țărilor 
pot fi rezolvate în conformitate 
cu interesele vitale ale fiecărui 
popor, ale colaborării și păcii 
pe continent și 
me. Considerînd 
blema securității 
cea mai mare 
pentru viața politică a conti
nentului nostru în anul ce

în lu- 
că pro- 
prezintă 

importanță

vine, partidul și guvernul ță
rii noastre vor pune în cen
trul activității lor internațio
nale intensificarea eforturilor 
pentru înfăptuirea acestui 
important deziderat. Conside
răm că există toate premise
le oa, prin eforturile conju
gate ale tuturor statelor, anul 
1973 să marcheze un nou și 
important pas înainte în îm
bunătățirea climatului euro
pean, să se înscrie ca anul 
conferinței general-europene, 
inaugurînd o epocă nouă în 
viața politică a continentului 
— de încredere, apropiere și 
colabore între popoare. (Apla
uze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Partidul Comunist Român, 

detașament activ al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, al frontului anti- 
imperialist mondial, dezvoltă 
relații tot mai largi de cola
borare și solidaritate interna- 
tionalistă cu partidele comu
niste și muncitorești din în
treaga lume. Milităm pentru 
întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste, pentru a- 
șezarea relațiilor dintre parti
de pe baze noi, în spiritul de
plinei egalități în drepturi și 
neamestecului în treburile in
terne, al respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și elabo
ra de sine stătător linia poli
tică, strategia și tactica revo
luționară, în conformitate cu 
principiile marxism-leninismu
lui, cu condițiile concrete so
cial-politice în care își desfă
șoară activitatea, cu interese
le și aspirațiile poporului din 
care face parte. Pe această 
bază se va putea realiza o 
unitate nouă, trainică, indestruc
tibilă, întărirea solidarității 
internaționaliste a mișcării 
comuniste — condiție impor

Ședința jubiliară a Marii Adunări Naționale
In prezidiul ședinței jubili

are iau loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil liod- 
naraș, Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălaehe, Constantin Drăgan. 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Ion 
Ioniță, vechi militanți ai miș
cării muncitorești — Chivu 
Stoica, Constanța Crăciun, 
Ion Niculi. Constantin Pirvu- 
lescu, Alexandru Sencovici și 
Gheorghe Vasilichi, Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, președintele 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat. Maria 
Groza, Kovacs Gyorgy, Ilie 
Murgulescu, Gheorghe Necu- 
la, vicepreședinții Marii Adu
nări Naționale, Ioan Anton. 
Aurel Bozgan, Constanța 
Ciontu, general-colonel Ion 
Contau, Constantin Daicoti- 
ciu, Eduard. Eisenburger, pre
ședintele Consiliului oameni
lor muncii de. naționalitate 
germană. Nicolae Giosan, Su- 
zana Gâdea, președinta Con
siliului Național al Femeilor, 
Ioan Gluvacov, Carol Kiraly, 
Roman Moldovan, Dumitru 
D. Petrescu, Ion Popescu-Pu- 
țuri, Cristofor Simionescu, 
Ion Spătărelu — membri ai 
Consiliului de Stat. Gheorghe 

tantă a creșterii forței de 
luptă și a unității întregului 
front antiimperialist (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dezvoltăm, de asemenea, re
lații de colaborare cu cele
lalte organizații politice ale 
(lașei muncitoare, cu mișcă
rile sindicale, cu partidele so
cialiste și șocial-deanocraite, cu 
mișcările de eliberare națio
nală, cu partidele și organi
zațiile democratice, progresis
te de pretutindeni, contribuind 
pe această' cale la întărirea 
luptei mondiale împotriva im
perialismului, pentru progres 
social, securitate și pace in
ternațională.

In lumea de astăzi există 
uriașe forțe sociale și politi
ce profund interesate în dez
voltarea progresistă a socie
tății, în lichidarea politicii 
imperialiste de dominație și 
dictat, în instaurarea unor 
relații noi de prietenie și co
laborare între toate națiuni
le lumii. Un rol deose
bit de important în a- 
ceastă măreață luptă are cla
sa muncitoare, oare reprezin
tă o uriașă parte a omeni
rii de azi și care prin con
cepția ei înaintată despre lu
me 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 mari
lor monopoluri, în lupta pen
tru pace, pentru colaborare. 
(Aplauze puternice). O puterni
că forță a progresului și înnoirii 
lumii o constituie tînăra ge
nerație, sutele de milioane de 
tineri din toate țările, care 
aspiră la o viață nouă, mai 
demnă, mai dreaptă, mai echi
tabilă. Mai puțin legată de 
vechile stări de lucruri ana
cronice, tînăra generație este 
profund animată de dorința 
găsirii căilor spre înțelegere 
și conviețuire pașnică între 
națiuni, spre colaborare și 
prietenie între popoare, pen
tru crearea unui climat in
ternațional în care fiecare 
națiune să-și poată liber și 
nestingherit afirma forța crea
toare, aspirația spre o viață 
mai bună. Sîntem convinși că 
tineretul, conștient de răspun
derea ce-i revine în făurirea 
pe planeta noastră a unei 
lumi mai bune, va ști să ac
ționeze pentru a asigura or
ganizarea mai rațională atît 
a vieții sociale, cît și a vie
ții internaționale, pentru a 
înlătura exploatarea și asu
prirea socială și națională, 
pentru a exclude definitiv 
războiul din viața umanității.

Trebuie să avem încredere 
că tînăra generație va fi în 
stare ca, unită, să făurească 
o lume mai bună, mai dreaptă. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Privim cu încredere viito
rul, încredințați că acționînd 
unite, popoarele lumii, forțele 
progresiste dd pretutindeni, 
pot face să triumfe pe pla
neta noastră idealurile nobile 
ale păcii și înțelegerii între 
națiuni, cauza progresului și 
civilizației omenirii. România 
va fac.e tot ce depinde de 
ea pentru a-și aduce contri-, 
buția 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 națiu
ne și, în același timp, ne a- 
chităm de înaltele îndatoriri 
internaționaliste față de cau
za generală a progresului, co
laborării, securității și păcii. 
(Aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Dragi tovarăși.
Dacă primii 25 de ani care 

au trecut de la instaurarea 
Republicii au fost anii trium
fului deplin al socialismului în 
România, următorul sfert de 
veac al noii noastre istorii 
naționale va marca, fără în
doială, victoria societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și trecerea la întruchipa
rea, pe pămîntul României, a 
visului de aur al omenirii — 
a comunismului. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Petrescu, vicepreședinte al 
Uniunii Generale a Sindica
telor, Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., An
ton Breitenhofer, vicepreșe
dinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate gen- 
mană, Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republi
cii Socialiste. România. Bră
duț Covaliu, președintele U- 
niunii Artiștilor Plastici, Ion 
Dumitrescu, președintele U- 
niunii Compozitorilor, George 
Ciucu, rectorul Universității 
București, general de armată 
Iacob Teclu, general de arma
tă in rezervă Constantin Va- 
siliu Rășcanu. general colonel 
in rezervă Dumitru Dămăcea- 
nu, Alexandru lloșu, director 
general al Uzinelor „23 Au
gust". Elisabeta Dicu, Erou al 
Muncii Socialiste, muncitoare 
la Filatura Română de Bum
bac din Capitală. Gheorghe 
Goina, Erou al Muncii Socia
liste, președintele. C.A.P. Sin- 
tana, județul Arad, Constan
tin Stanciu, strungar la Uzi
nele ..Timpuri Noi", Petruța 
Constanți nescu. președintele 
C.A.P. Fierbinți, județul Il
fov, Mihai Mareș. student la 
Academia de studii economi
ce.

In sală sini prezenți, 
de asemenea, membri su- 
pleanți ai Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. se
cretari ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de. Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Alături de deputați se află 
numeroși invitați — membri

Prima etapă a acestei pe
rioade istorice este jalonată 
de hotărîrile Congresului al 
X-lea al partidului, a căror 
înfăptuire va asigura accele
rarea dezvoltării economico- 
socfale a societății. Totodată. 
Conferința Națională din acest 
an a schițat liniile directoare 
ale prognozei dezvoltării so
cietății socialiste românești 
în viitor, oferind întregului 
popor imaginea luminoasă a 
României pînă în anii 1990- 
2 000. Așa cum se arată în 
hotărîrile Conferinței Naționa
le, pînă la sfîrșitul acestui 
secol se va asigura un puter
nic avînt al forțelor de produc
ție pe baza științei și tehni
cii moderne, perfecționarea 
relațiilor de producție și a 
raporturilor dinitre oameni, ri
dicarea nivelului de trai, de 
cunoaștere și cultură al tu
turor celor ce muncesc, adîn- 
cirea democrației socialiste, 
participarea activă a întregu
lui popor la conducerea tării, 
crearea condițiilor pentru ma
nifestarea plenară a persona
lității umane, aplicareă în 
viață a principiilor eticii și 
echității socialiste, ridicarea 
generală a societății la un 
înalt nivel de civilizație și 
bunăstare materială și spiri
tuală.

Iată, tovarăși, ce minunate 
perspective se deschid în fața 
națiunii noastre socialiste 1 
Este mai presus de orice în
doială că stă în puterea noas
tră să realizăm acest program 
grandios de edificare socială, 
care să asigure poporului ro
mân o viață demnă, fericită 
și independentă. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Acum, la 
această mare sărbătoare na
țională adresez membrilor 
partidului, întregului popor, 
chemarea de a ne uni toate for
țele, de a ne consacra toată 
energia, priceperea și puterea 
de muncă luptei neobosite 
pentru realizarea acestui' țel 
măreț, pentru prosperitatea și 
bunăstarea poporului, a Ro
mâniei socialiste. (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale ; . se 
scandează P.C.R.).

Țin să exprim încă o dată, 
de la această tribună, dorința 
arzătoare a poporului nbstru 
de a promova și în viitor co
laborarea frățească cu toate 
țările socialiste, de a conlu
cra activ cu toate statele și 
popoarele pentru realizarea 
unei lumi a păcii, prieteniei 
și securității, de a face 
totul pentru eliminarea 
războiului din istoria l vi
itoare a societății umane.1 (A- 
plauze puternice, prelungite).

Inaugurăm un nou sfert 
de veac al Republicii noastre 
cu convingerea fermă că în
tregul popor va munci cu e- 
nergie și pasiune pentru a 
înfăptui și de acum înainte, 
cu deplin succes, politica in
ternă și externă a partidului, 
pentru propășirea economico- 
socială a țării, pentru asigu
rarea triumfului comunismului 
în România. (Aplauze puterni
ce ; urale și ovații. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.“).

Trăiască scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă 
România I (Aplauze puternicei 
urale îndelungate).

Trăiască Partidul Comunist 
Român — conducătorul încer
cat al poporului pe drumul lu
minos al socialismului și co
munismului! (Aplauze puter
nice ; urale și ovații. Se scan
dează ,,P.C.R.“).

Trăiască prietenia, colabora
rea și pacea între toate națiu
nile I (Aplauze puternice, ura
le îndelungate).

In încheiere, vă urez dum
neavoastră, întregului popor, 
noi și noi succese în muncă 
și viață, multă sănătate și fe
ricire I (Aplauze puternice, u- 
rale. 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 
Ceaușescu).

ai Partidului Comunist Ro
mân clin, anii ilegalității, mun
citori și țărani cooperatori și 
alți lucrători clin agricultură, 
oameni de știință, artă și cul
tură, activiști de partid și de 
stat, ostași și ofițeri — tineri 
și vîrstnici, reprezentanți ai 
tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii din întreaga 
țară.

Sint de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bu
curești și alți membri ai cor
pului diplomatic, oaspeți de 
peste hotare care ne vizitea
ză țara, precum și corespon
denți. ai presei străine.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec. a deschis ședința ju
biliară, consacrată sărbători
rii împlinirii a 25 de ani de 
la proclamarea Republicii.

Intimpinat cu însuflețire, 
cu vii aclamații, ia cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le. Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

fn repetate rinduri, cei pre
zenți în sală au subliniat cu 
puternice aplauze expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Declarind închise lucrările 
sesiunii a IX-a a celei de-a 
Vl-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Ște
fan Voitec a adresat deputa- 
ților, tuturor celor prezenți, 
in numele Biroului M.A.N., 
cu prilejul Noului An. calde 
felicitări și cele mai bune u- 
rări de sănătate și prosperita
te, de noi și mari împliniri.
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Comunicat comun algeriano-mauriian

re-

pe anul 
buget pe 
și proiec- 
prevederi

u-
co-

interma- 
și a manifestat 

de a se alătura 
acestei grupări

4

O.M.S

a-

de deschi-

❖

CALENDARtul a survenit după ce, cu

superiori din ministe- 
afacerilor externe, cul- 
și învățămîntului, zia-

ruil; Muncitoresc : Aventuri 
în Ontario.

în sălile 
expoziția 

oulturii și
românești'1, 
festivitatea 
au participat persona
ale vieții cultural-ar-

29 (Ager- 
incident a

atmosferei, inciu- 
persoanele sub 67 

— relatează agenția 
In baza acestei

bombe plasate 
automobilelor, 

număr de trei,

LTIMELE ȘTIRI Faptul divers

O carte editată de

SESIUNEA
PARLAMENTULUI

SOFIA 29 — Corespon
dentul Agerpres, C. Amari- 
ței, transmite : In cadrul 
manifestărilor organizate cu 
prilejul aniversării procla
mării Republicii în Româ
nia, joi, 28 decembrie a a- 
vut loc, la clubul uniunii 
scriitorilor bulgari din So
fia, o „Seară de poezie ro
mânească". Cu acest prilej, 
a vorbit poetul Nikolai Zi- 
darov, secretarul organiza
ției de partid a Uniunii scri
itorilor bulgari. El a subli
niat succesele obținute de 
scriitorii români în cei 25 
de ani care au trecut de la 
proclamarea republicii și a 
evidențiat bunele și strînse- 
le relații de prietenie și co
laborare care există între 
scriitorii români și cei' bul
gari.

La „seara de poezie româ
nească" au participat Slav- 
cio Vasev, președintele Co
mitetului bulgar pentru în
țelegere și colaborare bal
canică, membri ai Uniunii 
soriitorilor, studenți.

★

aniversări a Republicii, s-a 
deschis la Haga, 
Pulchri Studio, 
„Personalități ale 
artei

La 
dere 
lități 
tistice din Olanda, funcțio
nari 
rele 
turii 
riști.

Shao- 
membru al C.C. 
Chinez, activist

HAGA 29 (Agerpres). 
In cinstea celei de-a

★
PEKHIN 29. — Corespon

dentul Agerpres, Ion Gălă- 
țeanu, transmite : Cu prile
jul celei de-a 25-a aniver
sări a proclamării Republi
cii în România, vineri s-a 
deschis la Pekin, sub auspi
ciile Asociației de prietenie 
chino-române și Asociației 
de prietenie cu străinătatea, 
o expoziție de fotografii, re- 
dînd aspecte din vasta acti
vitate creatoare a poporului 
român, sub conducerea 
Partidului comunist, în ope
ra de construire a socialis
mului.

La vernisaj au participat 
U De, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, președintele 
Comitetului revoluționar al

orașului Pekin, Shi 
hua 
P.C.
muncă de răspundere în 
drul secției culturale 
Consiliului de Stat, Yu Cian, 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoa
ne oficiale și un numeros 
public.

A fost prezent Nicolae Ga- 
vrilescu. ambasadorul ro
mân în R. P. Chineză.

★
ULAN. BATOR 29 (Ager

pres). — La Ambasada Re
publicii Socialiste România 
din Ulan Bator a avut loc 
o conferință de presă, în 
cadrul căreia ambasadorul 
Traian Gîrba a vorbit des
pre semnificația proclamă
rii Republicii și marile rea
lizări obținute de poporul 
român în decursul celor 
25 de ani.

A fost apoi prezentat fil
mul „România, țara mea".

Ar
HAVANA 29 (Agerpres). 

— La Biblioteca Națională 
„Jose Marți" din Havana a 
fost deschisă o expoziție a 
cărții românești, dedicată 
jubileului Republicii,

BELGRAD 29. — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nesou, transmite: La Belgrad, 
s-au încheiat lucrările ultimei 
sesiuni pe anul 1972 a Adu
nării Federale a Iugoslaviei. 
Cu acest prilej, în ședința co
mună a . camerelor parlamen
tului iugoslav, Consiliului Po
poarelor, Consiliului Economic 
și Consiliului Social-Politic — 
Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv al R.S.F. 
Iugoslavia, a prezentat o ex
punere cu privire l-a proiectul

de rezoluție privind bazele 
liticii de dezvoltare social-e- 
conomică a țării 
1973, proiectul de 
anul viitor, precum 
tul de măsuri și 
referitoare la eliminarea cau
zelor nerentabilității în eco
nomia iugoslavă.

După dezbateri, deputății 
au adoptat bugetul, precum 
și o serie de legi și măsuri 
menite să asigure o mai mare 
eficientă economiei în anul 
viitor.

EGIPTEAN
CAIRO 29 (Agerpres).

După cum anunță agenția 
M.E.N., la Cairo a avut loc 
o sesiune specială a Adună
rii Poporului (parlamentul 
egipten) la care a luat cu- 
vîntul președintele Anwar 
Sadat. La sesiune au luat 
parte vicepreședinții tării, 
premierul Confederației Re
publicilor Arabe și membri 
ai guvernului federal, pre
mierul Aziz Sedki, primul se
cretar al C.C. al U.S.A., 
membri ai Secretariatului Ge
neral al U.S.A., guvernatori 
și alte personalități.

BERNA 29 (Agerpres). — 
O lucrare intitulată „Riscu
rile pentru sănătate datora
te unor fenomene ecologi
ce" a fost eclitată recent de 
către Organizația Mondia
lă a Sănătății (O.M.S.). Car
tea urmărește să atragă a- 
tenția asupra „urmărilor de
gradării mediului ambiant 
pentru viața pe planeta 
noastră" și a fost alcătuită 
cu concursul a 100 de spe
cialiști. Sînt rezumați, ast
fel, pentru prima dată fac
torii psihici, chimici, biolo
gici și sociali care exercită 
o influentă considerabilă a- 
stipna sănătății indivizilor 
și a populației în general 
ca urmare a procesului de 
degradare naturală din ulti 
ma vreme. Lucrarea are 
menirea de a oferi suges
tii autorităților sanitare 
pentru punerea la punct a 
unei metodologii raționale 
și globale pentru soluționa
rea problemelor mediului, 
pe plan internațional.

lor cereri de intervenție în 
cazurile, mereu mai frec
vente, de inundare a locuin
țelor, garajelor și imobile
lor publice.

Subsidii medicale 
cordate locuitorilor o- 
rașului Tokio afectați 

de poluare

Ploi torențiale în 
Franța

ACTg DE VIOLENTĂ
IN IRLANDA

DUBLIN 29 (Agerpres). — E- 
lemente teroriste, rămase ne- 
indentificate pînă în prezent, 
au provocat moartea a trei 
persoane și rănirea gravă a 
altor 12 în diferite localftă- 
ți din Republica Irlanda, prin 
detonarea de 
în interiorul 
Exploziile, în

s-au produs în orașul Beltur- 
bet (aflat la 2 km de frontie
ra cu Ulsterul), în localitatea 
Clones și în orășelul de coas
tă Dundrum. Efective ale ar
matei au fost trimise de ur
gență la locul atentatelor, 
pentru a se preveni alte ac
țiuni similare.

ALGER 29 (Agerpres). — 
In comunicatul comun dat 
publicității la Alger, la în
cheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe al Mau- 
ritaniei, Hamdi Ould Mouk- 
nas, se arată că, în cursul 
convorbirilor purtate cu con
ducătorii algerieni, cele două 
părți și-au afirmat hotărîrea 
de a acționa pentru extinde
rea cooperării și pentru in
tensificarea relațiilor bilate
rale.

Partea mauritană, se arată 
în comunicat, și-a exprimat 
interesul față de evoluția po-

zitivă a relațiilor 
ghrebiene 
hotărîrea 
membrilor 
gionale.

După ce au examinat 
nele probleme de interes 
mun și au făcut un schimb 
de păreri asupra evoluției si
tuației internaționale, miniș
trii de externe au abordat si
tuația teritoriilor aflate încă 
sub dominația colonială., In 
legătură cu aceasta, cele do
uă părți s-au angajat ca, în 
cadrul solidarității africane 
și pentru a face să prevaleze 
respectarea rezoluțiilor adop
tate la O.N.U. și O.U.A., să-și

unească eforturile în vederea 
accelerării procesului de eli
berare a popoarelor din An
gola, Mozambic, Namibia, 
Guineea Bissau, Zimbabwe, 
Africa de Sud și Sahara Spa
niolă.

Referindu-se la relațiile e- 
conomice dintre țările dez
voltate și țările în curs de 
dezvoltare, cele două părți au 
reafirmat dreptul acestora 
din urmă de a exploata bogă
țiile lor naționale 
ficiul exclusiv al 
lor și necesitatea 
unor schimburi 
juste, echilibrate.

în bene- 
pop oarelor 
instaurării 
economice

MARSILIA 29 (Agerpres). 
— După cîteva zile de vre
me blîndă și uscată, în re
giunile din sud-estul Fran
ței au început să cadă ploi 
torențiale. In ultimele 48 
de ore, pe șoselele Proven- 
ței circulația a devenit ex
trem de dificilă. La Marsi
lia, cantitatea de precipita
ții înregistrată în ultimele 
două zile este de 47 mm, 
la Toulon de 60 mm, iar la 
Brignoles de 130 mm — re
cord absolut. Toate cursuri
le de apă din Provența au 
atins cota de alertă, în timp 
ce pompierii nu mai reu
șesc să răspundă multiple-

TOK1O 29 (Agerpres). — 
Administrația orașului Tokio 
a hotărît să extindă sfera 
subsidiilor acordate locuito
rilor capitalei Nipone care 
suferă de maladii datorate 
poluării 
zînd și 
de ani 
Kyodo.
decizii va fi alocată în viito
rul an fiscal suma de 1,7 
miliarde yeni.

In prezent, primesc ajutor 
medical un număr de 4.421 
de copii, inclusiv elevi la 
școlile superioare, afectați 
de maladii pulmonare (Astm 
bronșic și bronșită cronică) 
provocate de poluarea ae
rului. Oficialități ale admi
nistrației capitalei aprecia
ză că, în urma deciziei a- 
mintite, alte 47 700 de per- 

' soane vor fi incluse în cate
goria pacienților îndreptă
țiți să primească subsidii 
medicale.

61 kg de hașiș confis
cate de poliție

HAGA 29 (Agerpres). — 
Două femei — o olandeză 
în vîrstă de 34 ani, stabili
tă, în S.U.A., și o tînără a- 
mericană de 21 de ani — 
au fost arestate pe aero
portul internațional Schip
hol-Amsterdam. Printre ba
gajele pe care 
supra lor. cele 
ascunseseră 61

le aveau a- 
două femei 
kg de

Avioane americane 
au bombardat 

din nou Hanoiul

@ Președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, a a- 
nunțat că va candida din 
nou pentru funcția de șef al 
statului, în alegerile de la 
18 februarie 1973. Luînd cu- 
vîntul în fața ziariștilor, Ma
karios a adăugat că hotărî
rea de organizare a alegeri:- 
lor la această dată a fost a- 
doptată în cadrul unei reu
niuni extraordinare a Consi
liului de Miniștri al Ciprului.

@ La Budapesta, a fost 
semnat vineri protocolul pri
vind schimburile de mărfuri 
pe anul 1973 dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară. Con
form prevederilor protocolu
lui, volumul schimburilor 
mărfuri convenite pentru 
nul viitor depășește cu 9 
sută nivelul prevederilor 
nului 1972 și este, de aseme
nea, superior volumului pre
văzut în acordul comercial 
de lungă durată dintre Româ
nia și Ungaria.

Incident în apele teritoriale ale Islandei
REYKJAVIK 

pres). — Un nou 
avut loc joi în apele terito
riale ale Islandei, 'cînd trau- 
lerul britanic. „Brucella", .a".a- 
bordat o navă de coastă is
landeză,' avariind-o. Inciden-

o 
zi înainte, patrula de coastă 
islandeză tăiase cablul năvoa- 
delor unei alte n-ave de pes
cuit . britanice, aparținînd a- 
celeiași companii comerciale 
din Huli.

HANOI 29 (Agerpres). 
Agenția V.N.A. informează 
că, joi seara, avioane ameri
cane „B-52" au bombardat 
din nou capitala R.D. Viet
nam. Apărătorii spațiului ae
rian al Hanoiului au dobo- 
rît două avioane „B-52", ri- 
dicînd la 33 numărul super- 
bombardierelor de acest tip 
pierdute de Statele Unite în 
ultimele 11 zile.
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vizitei în 
ministrului 
al guver-

@ Ou prilejul 
R.P. Chineză a 
afacerilor externe 
nuluî Ravoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Nguyen Thi Binh, 
în capitala R.P. Chineze a a- 
vut loc un miting de masă, 
în semn de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, 
împotriva agresiunii S.U.A. 
La miting au participat Ciu 
En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, și 
alți reprezentanți ai conduce
rii de partid și de stat chine
ze.

Iordache și Dumitru Fărcaș; 
17,35 Succese ale muzicii u- 
șoare; 18,00 Orele serii; 20,00 
Nestemate folclorice; 20,10 
Dragoste ^uprbrn'ă, Rpwâri.iat 
21,30 Revista : șlagărelor: 
22,00 'Radiojurnal 23.30 Mu
zică de dans; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00' Estrada' 
nocturnă.

17,45

germană. Ediție spe
cială dedicata aniver
sării Republicii ;
Tragerea de amorti
zate’ ADAS ;
Ritm, tinerețe, dans ; 
Program consacrat a- 
niversării semicente
narului U.R.S.S. ;
1001 de seri ;
Telejurnal. Ip cinstea 
aniversării Republi
cii — Raportul unei 
țări întregi ;
Dragoste supremă, Ro
mânia. Spectacol lite- 
rar-muzical în cinstea 
celei de-a XXV-a ani
versări a Republicii; 
Film artistic: , Ase
diul" ;
Telejurnal ;
Vedetele Revelionului 
în avanpremieră — 
program de mu/zică 
ușoară.

18,00
18.35

: Soarele 
și .apune 
trecute din an 
rămase 1.

răsare^ la- ora 
la-aora 16,45.

365,

EVENIMENTE

7;51
Zile 
zile

mo-
Re-

@ .1947 — Abolirea 
narhiei și proclamarea 
publicii Populare Române. 
La 21 august 1965 țara a 
devenit Republica Socialis
tă România ; @ 1865 — S-a 
născut scriitorul englez Ru
dyard Kipling ; © 1944 — 
A murit scriitorul francez 
Romain Rolland, laureat al 
Premiului Nobel : ® 
— A fost creat Partidul 
munist din Germania ;
1922 — Primul Congres 
nional a.l Sovietelor a adop
tat Declarația privind crea
rea U.R.S.S.

1918
Co-
©
u-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Steaua sudului: Re
publica : Aventuri la Marea 
Neagră ; LONEA — Mine
rul : Fericit cel care ca 
Ulise...; VULCAN: A venit 
un soldat de pe front : LU- 
PENI — Cultural : Creie-

PROGRAMUL 1. 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 7,15 La mulți ani, 
frumoasă Românie ! — cîn- 
tece; 8,00 Sumarul presei;
8.20 Moment poetic; 8,30 Mu
zică ușoară; 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Miorița; 9,50 Mi
niaturi instrumentale; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Selec
țiuni din opereta „Ana Lu
goj a na' 
un sfert de 
zică ușoară; 
știri; 11,05 
folclorului 
Cîntece închinate Republi
cii. 12,00 Discul' zilei; Aure
lian Andreescu; 12,15 Co
ruri din opere; 12,30’ Repu
blica la un sfert de veac; 
12,40 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Varietăți muzicale;
14.20 Simfonia a II-a „A 
Republicii; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Iți mulțumim, 
partid iubit — cîntece; 15,25 
Itinerar folcloric muzical;
16,00 Radiojurnal; 16,15

Cîntece de Radu Șerban și 
H. Mălineanu; 16,40 Dansuri 
din opere; 17,00 Republica 
la un sfert de veac; 17,20 
Instrumentiști virtuozi; Toni

10,30 Republica la 
veac; 10,45 Mu
ll,00 Buletin de 
Din comoara 
nostru; 11,30

9,00

19,20
19.30

Deschiderea emisiunii.
Telex ;

Muzică populară in
terpretată 
Cornescu 
lășoiu ;
Cravatele 
specială închinată ani
versării Republicii;
De vorbă cu gospodi
nele ;
Poezia baletului, 
cumentar artistic des
pre vestita școală 
balet sovietică ;
România ’72. Film 
montaj, realizat 
Paul Anghel ;
Un sfert de veac 
muzica românească : 
opera, opereta, baletul;

12,30 Biblioteca pentru toți 
„Tradițiile literaturii 
antimonarhice" ;

13,15 Telejurnal ;
16,00 Emisiune în

20,10

9,05

9,30

10,00

10,20

11,00

11,45

de Maria 
și Nelu Bă-

roșii. Ediție

Do-

de

de 
de

în

limba

21,30

23,05
23,30

VREMEA
Valorile temperaturii ma

xime înregistrate în cursul 
zilei de ieri ;

© Petroșani — 2 grade
@ Paring —5 grade
PENTRU 

LE 24 DE 
rămîne în 
moașă dar 
neața. pe alocuri ceață. Vînt 
slab, pînă Ia potrivit din 
sectorul sudic.

urmAtoare- 
ORE : Vremea 

continuare fru- 
geroasă. Dimi-

/

Duminică, 31 decembrie
8,30 Deschiderea emisiunii. 

Cravatele roșii;
10,00 Viața satului ;
11,10 Mari muzicieni la Bucu

rești ;
12,00 De strajă patriei;
12.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
14,(10 360 de grade ;
16.30 Avanpremiera revelio

nului ;
17,00 închiderea emisiunii ;
21,00 Telejurnal ;
21.15 Cintece și jocuri 

populare ;
21.30 Prolog ;
21.34 Centrala Radio-video-te- 

lefonică ;
21.40 Concurs de anecdote ;
21,43 Muzică ușoară cu Ma

rina Voica la Brașov ;
21,51 Să rîdem cu Amza Pe- 

lea: Nea Marin învață 
judo ;

21,57 Doina Badea oaspete la 
Porțile de Fier ;

22,07 Obiceiuri de Anul Nou;
22,25 Stela Enache și Mihai 

C'onstantinescu vă invi
tă la dans ;

22,32 Concurs de anecdote;
22.35 Anca Agemolu și cînte- 

cele ei ;
22.40 Revelion fără televizor 

dar... cu Dem Rădules- 
cu ;

23.15 Maria Butaciu cîntă la 
Bistrița Năsăud ;

23,20 Concursul de anecdote ;
23,23 Corul „Madrigal": Co

linde ;
23,27 Plugușorul;
23.35 Muzică și dansuri 

populare de pe cuprin
sul patriei.
Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
secretar general al

Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

— Muzică și dansuri populare;
0,15 Hora mărțișorului ;
0,18 Intîlnire cu Maria Pie- 

tra.ru ;
0,20 Concursul de anecdote ;
0.22 Peisaj argeșan și melo

diile Mihaelei Mihai ;
0,30 Să rîdem din nou cu 

Amza Pelea: „Nea Ma
rin are invitați de Re
velion" ;

0,42 Romanțe și cîntece de 
petrecere ;

1,00 Stela și... stelele. Revis
tă muzical-distractivă.

1,55 La șezătoare in Hune
doara cu Ion Bogza;

2,00 „iDupă olimpiadă" mo
ment vesel ;

2,0.4 Cîntece de petrecere;
2,14 Toate glumele duc la... 

Toma ;
3,20 Cîntece de viață lungă;
3,35 Concursul de anecdote ;
3,38 Margareta Pîslaru și-a 

dat intîlnire cu telespec
tatorii din Timișoara ;

3.45 Convorbire telefonică de 
AI. Mirodan ;

3,55 Orășelul copiilor mai 
mari ;

4,18 Să rîdem cu Octavian 
Cotescu ;

4,23 Pe malul Oltului, cînte
ce interpretate de Ma
ria Ciobanu și Ion Do- 
lănescu ;

4,28 Varietăți internaționale ;
4,40 Cu sorcova ;
4.46 Intermezzo muzical cu 

Raquel Welch și invi
tatul ei Tom Jones ;

5,06 Concursul de anecdote ;
5,09 „Cîntece de-ale Bihoru

lui" ;

5,16 Timpul chitarelor;
5,26 Concursul de anecdote;
5,29 Selecțiuni din reperto

riul Didei Drăgan ;
5,37 „Iți mai aduci aminte?" 

Program de romanțe și 
cîntece de petrecere;

5,52 Concursul de anecdote ;
5,55 „Opriți timpul"... ar dori 

Corina Chiriac ;
6,02 Interpreți preferați din 

Cluj ;
6,07 Melodii cu autograful 

Angelei Similea ;
6,12 Cîntece de' petrecere din 

repertoriul lui Gică Pe
trescu ;

6,18 Concursul de anecdote: 
Decernarea premiului I;

6,21 Cîntece dinspre ziuă ;
6,35 Pe r i n i ț a.

Luni, 1 ianuarie

10,00 Deschiderea emisiunii;
12,00 La mulți ani cu bucurie;
13,00 Anul sportiv 1972 (I) ;
14,00 Dacă aseară n-ați urmă

rit televizorul vă ofe
rim azi selecțiuni din 
programul.de Revelion;

15.50 Stan și Bran în țara ju
căriilor ;

17,00 Gala U.N.I.C.E.F. ;
18,00 Program dedicat Zilei 

naționale a Republicii 
Cuba ;

19.20 1001 de seri ;
La mulți ani, Mihaela ;

19,30 Telejurnal ;
20,00 Reportaj T.V. ;
20.20 Gheorghe Zamfir și for

mația sa ;
21,00 Film artistic: Bomba;
21.50 Dacă aseară n-ați urmă

rit televizorul, vă ofe
rim azi: Toate glumele 
duc la... Toma ;

22.50 Telejurnal;

23,00 Du-mă acasă măi tram
vai.

Marți, 2 ianuarie

10,00 Cîntec și joc pionieresc 
din întreaga țară ;

10,15 Telecinemateca pentru 
copii: Dirijabilul furat;

11,45 Concertul orchestrei

PROGRAMUL
pentru 

sâptămîna 
viitoare

„București" ;
12.25 Cîntec drag moldove

nesc ;
12,50 Desene animate ;
13,00 Anul sportiv 1972 (II);
14,00 Muzică populară ;
14.30 Salutul Vienei în 3/4;
15.30 Promenada — Ediție 

specială ;
17.30 Dacă în noaptea de Re

velion n-ați urmărit te
levizorul vă oferim azi: 
„Stela și stelele" ;

18.25 Cîntă orchestra Cornel 
Popescu ;

18,45 O zi în viața lui Pluto. 
Producție Walt Disney 

— premieră pe țară;
19.30 Telejurnal;
20,00 Timpul nesfîrșiit al Hu-

nedoarei;
20,20 Film artistic : Wichita ;
21,30 Ninge la varietăți ;
22,50 Telejurnal.

Miercuri, 3 ianuarie

9,00 Deschiderea emisiunii.
Telex ;

9,05 Bucureștiul necunoscut;

9,25 Prietenii lui Așchiuță ;
9.50 Avanpremieră ;

10,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 36-a ;

10.30 Spectacol prezentat de
Ansamblul „Rapsodia 
Română" ;

11.30 Panoramic științific;
11,45 Garnavalul operetei;
12,25 Telerama (reluare);
12.50 Telejurnal;
13,00 Desene animate ;
13,15 Matineu de vacanța : 

Ceasul căpitanului En
rico ;

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de 
limbă germană. Lecția 
a 34-a (reluare);

18,00 întrebări și răspunsuri ;

18,25 Pentru sănătatea dv.)
18,35 Tragerea Pronoexpres f
18,45 Muzică ;
19,00 Timp și anotimp în a?- 

gricultură ;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal ;
20,00 Oameni și fapte;
20,10 Telecinemateca: Dom

nul — Regia: Jean-Pa- 
ul Le Chanois. Cu i 
Jean Gabin, Liselotte 
Pulver, Mirelle Dare ;

22,00 Cîmtă orchestra Electre- 
cord ;

22.15 Teleglob : Imagini din 
R.P. Bulgaria ;

22.30 24 de ore.

Joi, 4 ianuarie

9,00 Deschiderea emisiunii ; 
Telex ;

9,05 România în lume;
9,35 O viață pentru o idee« 

Umberto Nobile (III) — 
(reluare);

10,00 Curs ele limbă rusă. Lec
ția a 35-a ;

10.30 De la Alfa la Omega;
10.50 Telecinemateca : Dom

nul (reluare);
12,40 Reîntîlnire cu eroii re

portajelor noastre (re
luare) ;

13,00 Telejurnal ;
13.15 Matineu de vacanță; 

Prietena mea Flicka;
15,00 Lecții T.V. pentru lucră

torii din agricultură ;
16,00-17,00 Teleșcoală. Geo

grafia României ;
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Emisiune
în limba maghiară ;

18.30 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto ;

18.50 Cronica literară ;
19,00 Satul contemporan ;

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal ;
20,00 Rîul... ramul;
20.15 Aplauze pentru români, 

„Brîulețul" în Finlanda;
20.30 Pagini de umor: Aven

turi în epoca de piatră;
21.20 Tinerii despre ei înșiși;
22.10 Vedete ale muzicii u- 

șoare ;
22.30 24 de ore.

Vineri, 5 ianuarie

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

9,05 Satul contemporan ;
9,25 Muzică populară ;

10,00 Curs de limbă germană. 
Lecția a 35-a ;

10.30 Cronica literară (reluare);
10,40 Muzică de pretutindeni;
11.20 Publicitate ;
11.30 Pagini de umor (relua

re) i
11,55 Teleglob (reluare) :
12.10 Cărți și idei ;
12,45 Refrene fără vîrstă ;
13,00 Telejurnal ;
13.10 Publicitate ;
13.15 Matineu de vacanță. 

Poznașii din Baremburg;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Curs 
de limbă engleză. Lec
ția a 35-a (reluare);

18,00 Cunoașteți legile?;
18.15 Tragerea Loto ;
18.25 Școala campionilor ;
18,50 Teleconferință de presă;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal ;
20,00 Oameni și fapte ;
20.10 Film artistic — Priete

nele. Producție a stu
diourilor cinematografi
ce cehoslovace ;

21.25 Universitatea T.V.;

22,00 Gala maeștrilor: Lucia 
Stănescu ;

22.30 24 de ore.

Sîmbătă. 6 ianuarie

9,00 Deschiderea emisiunii.
Telex ;

9,05 Interpretul săptămînii
(reluare) ;

9,20 A fost odată ca nicio
dată... Purcelușul cu co
dița inelată ;

9,50 De vorbă cu gospodine
le ;

10,05 Universitatea T.V. (re
luare) ;

10,45 Armonii intime ;
11.15 Program de circ (relua

re) ;
11.40 Teleconferință de pre

să ;
12.10 Rîul... ramul — Emisiu

ne de versuri (reluare);
12,25 Recital de balet — Cris

tina Hamei (reluare);
12.50 Muzică populară ;
13,00 Telejurnal ;
13.10 Publicitate ;
13.20 Matineu de vacanță» 

Omul amfibie. Produc
ție a studiourilor sovie
tice ;

16.30 Emisiune în limba ger
mană ;

18.15 Ritm, tinerețe, dans;
19,00 Drumuri în istorie;
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal ;
20,00 52 de inițiative in 52 

de săptămîni;
20.15 Teleenciclopedia ;
21,00 Film serial: Mannîx ;
21.50 Recital extraordinar > NL 

colae Herlea ;
22.40 Telejurnal;
22,55 Săptămîna sportivă |
23.10 Romanțe și cîntece ds 

petrecere.

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii Nr. 90. telefon; 1662 Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 896

tra.ru
programul.de

