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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
ȘI-A RELUAT LUCRĂRILE ÎN PLEN

Miercuri dimineața au fost re
luate în plen lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a actualei legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Ședința «-a deschis la ora 10.00 
dimineața. Alături de deputați, în 
sala Palatului Marii Adunări Națio
nale se află numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, activiști ție par
tid și de stat, oameni ai muncii, 
.personalități ale vieții economice, 
științifice și culturale, ziariști. Sint 
prezenți, de asemenea, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in țara 
noastră.

Deputății și invitații au Intîmpinat 
cu vii și îndelungi aplauze intrarea 
in sala de ședințe a conducătorilor 
de partid șl de stat.

In loja din dreapta iau loc tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, Ion
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Constantin Drâgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas. 
Petre Lupu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vilcu.

In loja din stingă se află mem
brii Consiliului de Stat.

Lucrările au fost deschise de to
varășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale.

în unanimitate, deputății au a- 
doptat următoarea ordine de zi :

1. Proiectul de lege privind orga
nizarea apărării naționale a Repu
blicii Socialiste România.

2. Proiectul de lege eu privire la 
.organizarea și funcționarea Consi
liului Central de Control al Activită
ții Economice și Sociale.

3. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

4. Eliberarea și alegerea unui se
cretar al Marii Adunări Naționale ; 
modificări in componența unor eo- 
misii permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

La primul punct 11 ordinii de zl, 
tovarășul general de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării națio
nale, a prezentat expunerea la pro
iectul de lege privind organizarea a- 
părării naționale a Republicii Socia
liste România.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

In veac de măreție

Tovarășul Ion Dinei, președintele 
Comisiei pentru probleme de apă
rare, a prezentat apoi raportul a- 
cestei comisii și al Comisiei juridice 
la proiectul de lege supus dezbaterii.

In continuare, tovarășul Miron 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a prezentat 
expunerea ta proiectul de lege cu 
privire la organizarea și funcționa
rea Consiliului Central de Control 
al Activității Economice și Sociale.

Președintele Comisiei economico- 
financiare, tovarășul Aurel Vijoli, a 
prezentat raportul acestei comisii și 
al celorlalte comisii permanente* ale 
M.A.N. la proiectul de lege supus 
discuției.

în continuarea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale, astăzi, la 
ora 9 dimineața, vor începe discuți
ile asupra proiectelor de legi prezen
tate în ședința de ieri.

(Agerpres)

Pămînt al demnității, frumoasă Românie, 
ți-ai scris în cartea lumii destin nepieritor; 
iubire fără seamăn, în veac de măreție, 
cununi de glorii poartă viteazul Tricolor.

în pace și frăție, străbună Românie, 
cu soarele-n amiază prin noi te?ai ridicat ; 
tezaur de lumină, de vis și omenie, 
ne ești izvor de faptă și cuget luminat.

Cu cinstea și dreptatea, cu dragostea și zborul, 
socialiste trepte durăm spre înălțimi ;
ai pe drapel, în stemă și-n inimi, viitorul — 
în slava ta ne naștem, prin tine nemurim.

Eroi, oșteni și meșteri, luptăm cu bărbăție, 
partidului credință statornic am jurat ; 
spre comunista zare, slăvită Românie, 
ne poartă Tricolorul eroic înălțat.

Mihai NEGULESCU

________________________________ /

SÎND UNSĂ MM TĂRII

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NATIONAL 

Al FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Miercuri, 27 decembrie a. c., a 

avut Joc ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a discutat mo
dul în care a fost organizat și se 
desfășoară controlul obștesc, în 
baza prevederilor Legii nr. 6, și a 
apreciat contribuția pe care o aduc 
oamenii muncii încadrați în echi
pele de control obștesc la îmbună
tățirea calității produselor desti

nate consumului, a aprovizionării 
și desfacerii, a prestațiilor de ser
vicii și a asistenței sanitare pentru 
populație. Biroul Executiv a stabi
lit măsuri care să asigure valori
ficarea mai bună, de către condu
cerile unităților supuse controlu
lui, a observațiilor și propunerilor 
făcute de către echipele de control 
obștesc în vederea sporirii eficien
ței acestei activități.

A fost, de asemenea, supusă 
dezbaterii activitatea desfășurată 
în anul 1972 de către Frontul Uni
tății Socialiste în domeniul relații

lor externe și s-a aprobat planul 
cu privire la relațiile internațio
nale al F.U.S. în anul viitor.

în vederea alegerilor parțiale da 
deputați pentru Marea Adunare 
Națională în circumscripțiile elec
torale devenite vacante, Biroul 
Executiv a aprobat propunerile de 
candidați și a hotărît să le supună* 
votului alegătorilor în numele 
Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a examinat, de 
asemenea, și alte probleme privind 
activitatea curentă.
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DE STAT,

AMBASADORUL REPUBLICII TUNISIA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, miercuri, 27 decembrie, pe 
Abdelmajid Chaker, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Tunisia la București, în 
legătură cu plecarea definitivă ■ 
acestuia din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ÎN PAGINĂ A V-A

Decretul Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

privind grațierea unor pedepse

ÎN PAGINĂ A II-A

B Expunerea la proiectul de lege privind organizarea 
apărării naționale a Republicii Socialiste România

B Expunerea la proiectul de lege cu privire la organi
zarea și funcționarea Consiliului Central de Control 

al Activității Economice și Sociale

NO! SUCCESE ÎNCHINA TE 

MARII ȘĂRBĂTORI
Au îndeplinit planul anual

O cădere ușoară de fulgi 
de dimineață a dezlegat 
parcă porțile iernii, hăi
tuite undeva de barome
tru, uitate parcă la vămi
le văzduhului capricios. 
Semăna cu numita zăpadă 
a mieilor și avea ceva 
violet in culoare, era o ză
padă candidă cum I s-a 
spus, fiind pruna din a- 
cest decembrie.

Sfîrșit de an, în mari 
sărbători, după o toamnă 
zbuciumată, după un an 
greu de luptă cu natura 
ce și-a uitat calendarele 
și ne-a botezat cu prea 
multe ape și revărsări. Un 
an de luptă, de muncă, un 
an fără îndoieli, un an al 
flăcărilor intense arzind 
în cuptoare nesătule.

Cu cităva vreme 
urmă, pe cind scriam 
carte, mi-am
simbolic un personaj care 
în închipuirea mea trebuia 
să aibă chipul lui Nicolae 
lorga. Era un fel de învă
țat babilonic, cu o imensă 
barbă colilie, care in pri
măvară apuca dîrz coar
nele plugului și ara. In 
acea carte in care se des
chideau porți nevăzute 
spre simboluri,- mi-arn în
chipuit sfîrșitul acestui 
om ca pe al riurilor : in- 
trind secret în lumea lu-

tn 
o 

imaginat

crurilor, cum se varsă 
Dunărea în mare fără ca 
cineva să știe cind se in- 
timplă lucrui acesta, toc
mai pentru că el se pe
trece tot timpul...

Asemeni acelei ființe ce 
dispare etern din conști
ința noastră, dar este veș
nic prezentă, mi se pare 
și munca noastră, care 
poate fi, de asemenea, 
simbolizată prin imaginea 
unui uriaș făurar care stă 
de veghe 
cuptor al 
niciodată 
flacăra.

, Anul acesta 
di.ntr-un fluviu 
energie care ne luminea
ză nopțile, am numit Por
țile de Fier, cum în alți 
ani, în creștetul munților 
am pus un obraz de pia
tră în fața unor lacuri al
pine. Ziduri proaspete au 
fost construite zi și noap
te pentru a ne adăposti 
familiile: undeva, in locuri 
sălbatice, continuă con
strucția unei șosele, lingă 
noi. pretutindeni se aud 
uneltele de lucru, de di
mineață pînă seara.

Cind deschid ferestrele 
văd schele jur Împrejur. 
Modernul Meșter Manole 
al nostru are treaba, nu 
se odihnește. Am străbâ-

lingă intensul 
patriei în care 
nu încetează

am iscat 
o imensă

tut jumătate din țară din 
ianuarie și pină acum. 
Ceea ce altă dată era o 
nesfirșită mare verde de 
cereale este înconjurat de 
orașe. O cifră despre be
toane mi-ar spune 
mult decit un vers, evi
dent, 
versul.

Averii certitudinea 
noi am învins...

Este vorba de o menta
litate de fapt, Intrind in
tr-un mic orășel oltenesc, 
in urmă cu vreo lună, 
mi-am adus aminte de a- 
eelași loc, văzut prin 1944. 
Gindurile din acei ani de 
război mi-au revenit cu 
insistență în minte, Nici
odată nu aș ti crezut că 
aici se va putea construi 
ceea ce vedeam cu ochii 

kmei in acea zi de toamnă. 
Și asta pentru că atunci, 
în anii aceia de bombar- 
dameate, noi nu puteam 
gîndi așa. In plin Bărăgan 
am străbătut un orășel a- 
semănător, ridicat și el 
in ultimii ani. Aceeași im
presie de utopie devenită 
realitate. Sînt chemat la 
telefon intr-o dimineață 
la niște serbări și mi se 
spune c* festivitățile sint 
iscate de o cifră rotundă 
de la nașterea acestei 
urbe. Memoria imi spune

mai

dar e frumos Si

că

că orașul cu pricina nici 
nu exista în urmă cu două 
decenii.

Uriașul Meșter Manole 
a făcut el ceva cu mistria 
lui în acești ultimi ani ! 
în străinătate mi se spu
nea in urmă cu vreo zece 
ani că noi. românii, ambi
ționăm mult. Sub acest 
cuvînt ambiguu era și 
puțină ironie și chiar mult 
scepticism. Mai încoace, 
aceleași persoane vorbesc 
altfel : „Ați cam 
multe voi, românii. 
colo*1,..

Ara cam făcut...
Nu zic că nu mai 

chiar nimic de făcut, dim
potrivă, parcă ani prins 
gustul de treabă și mai și...

Iată, pînă am terminat 
aceste scurte rînduri. iar
na și-a retras cortinele de 
ninsoare. Pe străzi au ră
mas numai covoarele si 
gracile; iute pieritoare. 
Mă gîndesc că se apropie 
clipa cînd vom trece țăr
mul anului viitor, secunda 
aceea scurtă cind 
care a trecut devine 
rie, amintire...

Anul '72 va râmine 
tru aceasta istorie o imen
să FAPTA.

Așa trebuie să-! ținem 
minte...

• Oamenii muncii din 
industria județului Hune
doara au raPortat îndeplinirea 
planului anual de producție. Ca re
zultat al sporirii productivității 
muncii și a punerii în funcțiune a 
noi capacități, in 1972 s-a realizat o 
producție industrială, pe ansamblul 
județului, cu aproape 450 milioane lei 
mai mare față de. anul trecut. Pînă 
la finele lunii, întreprinderile hune- 
dorene vor da peste prevederi 78 000 
tone cocs metalurgic, ' 45 000 tone 
fontă, 35 000 tone oțel, 24 000 tone 
laminate finite, 50 milioane kWh 
energie electrică, 7 000 mc prefabri
cate din beton, mobilă in valoare de 
3 700 000 lei și alte produse.

fâcut 
pe-a-

avem

anul 
isto-

pen-

Eugen BĂRBI'

y

• întreprinderile apar
ținând Ministerului Econo
miei Forestiere și Materia
lelor de Construcții au inJe 
plinit planul anuai de producție și 
export. Obținerea acestor succese este 
rezultatul mobilizării unor noi re
zerve interne, al organizării judicioase 
a producției și a muncii, creșterii gra
dului de folosire a utilajelor, moder
nizării și dezvoltării unor unități. In 
cursul anului, in aceste ramuri indus
triale au intrat in funcțiune noi ca
pacități de producție, intre care fa
bricile de mobilă de la Beiuș, Gheor- 
ghieni. Mediaș, Bistrița, Nehoiu $:• 
Mizil, de plăci aglomerate .din lemn 
de la Fălticeni, Combinatul de pro
duse de ceramică fină de la Cluj 

în perioada care a rămas pină la 
finele lunii decembrie, întreprinderii* 
ministerului vor realiza o producțic- 
marfă suplimentara Ir. valoare de 
370 milioane lei, concretizată in 
300 000 mp furnire estetice, mobil?, 
in valoare de 120 milioane lei, 11 000

ie și cartoane. 3 000 mc pre- 
din beton armat, 343 000 mp 

laminate, 11 000 mp plăci de 
și alte produse. în același

tone hîrt 
fabricate 
geamuri 
faianță
timp, planul de export va fi depășit 
cu circa 22 milioane lei valută.

d In cinstea celei de a 25-a 
aniversări a proclamării republicii, 
colectivele din întreprinde
rile industriale aie județu
lui Bistrița-Năsăud 
că au realizat 
producția globală 
inte de termen, 
marfă — cu 11 
ca. pină la sfirșitul anului, să 
realizeze o producție globală supli
mentară în valoare de 14,6 milioane 
lei și 26,9 milioane lei la producția- 
marfă, depășiri concretizate în 
tone minereu complex, 545 tone 
ne și preparate de carne, 100 
unt și 200 tone brînzeturi. 215 
hîrtie, aproape 10 tone fibre de cîne- 
pă, 73 000 de cahle de teracotă și alte 
produse.

raportează
anual la 
zile ina- 

producția-

planul
cu 6 

iar la 
zile. Se prevede 

"se

5 000 
car
tone 
tone

După cum am mai anunțat, jyțjg. 
țul Constanța a îndeplinit 
zilele trecute pianul pro
ducției industriale pe 1972, 
urmînd să realizeze o producție su
plimentară de 150 milioane lei. Cu 
acest prilej, comitetul județean de 
partid a adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se arată, printre altele : „Ani
versarea unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii, eveniment cu 
adinei semnificații în istoria poporu
lui nostru, și noul an în care vom 
păși dau prilejul comuniștilor din 
jhdețul Constanța, tuturor oamenilor 
muncii 'de pe acest străvechi ținut 
românesc să-și manifeste devotamen
tul și recunoștința fierbinte față de 
Partidul Comunist Român.

în vasta activitate constructivă, 
desfășurată de partidul nostru,

dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, v-ațl dăruit întreaga via
ță și activitate împlinirii idealurilor 
nobile ale clasei muncitoare, v-ați 
afirmat în permanență ca cel mai 
devotat fiu al patriei, luptător 
neînfricat pentru cauza socialismului 
și păcii in lume. Vă dprim din toată 
inima să ne trăiți cit mai mulți ani, 
pentru a ne conduce cu aceeași ener
gie și pricepere pe drumul prosperi
tății și fericirii, pe culmile însorite 
ale comunismului.

In lumina hotărîrilor recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., a legilor votate 
de Marea Adunare Națională, ne an
gajăm ca în noul an să întărim și 
mai mult rolul conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid! în 
organizarea și concentrarea energiei 
și elanului oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea necondiționată a planu
lui de producție și a angajamentelor 
asumate, pentru realizarea înainte de 

-termen a planului cincinal".

Colectivul secției de montai -a uzinei ..Prorresul" din Brăila s-a remarcat permanent in acest an. prin bune 
rezultate, in întrecerea pentru îndeplinirea și depășirea planului. Cu cele mai bune realizări se prezintă 
acum echipele conduse de comuniștii Ion Popeanu, Jean Gherghișan. Gheorghe Calcan de la excavatoarele de 0,4 
mc, care au reușit să-și depășească sarcinile de plan lună de lună, păstrindu-și titlul de brigăzi evidențiate in în
trecerea socialistă. Tot aici. în prezent se perfecționează noi tehnologii menite să asigure creșterea substanțială a 

productivității muncii în noul an
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Expunerea la proiectul de lege
cu privire la organizarea și funcționarea

a complexului de

fundamentale a partidului și statului 
nostru in domeniul organizării apă
rării naționale, sint precizate măsu
rile ce trebuie luate in timp de pace, 
in vederea pregătirii populației, te
ritoriului și economiei, in scopul în
tăririi capacității de apărare a țării, 
în acest context sint prevăzute pe 
larg atribuțiile ce revin organelor su
preme ale puterii de stat și organelor 
centrale ale administrației de stat, 
consiliilor populare și comitetelor 
executive, precum și celorlalte orga
nizații socialiste.

O deosebită ■ semnificație pentru 
coordonarea și realizarea măsurilor 
de apărare pe plan local o va avea 
crearea la județe, municipii, orașe și 
comune a consiliilor locale de apă
rare — organe deliberative . — care 
vor avea sarcina de a soluționa pro
blemele de apărare atit în timp de 
pace, cit și in timp de război.

în spiritul concepției partidului 
nostru privind participarea generală 
și directă a întregului popor la apă
rarea patriei, articolul 22 din proiec
tul de lege precizează : ..Toți cetățe
nii români, indiferent de sex,, au da
toria să se pregătească pentru a fi' in 
măsură să îndeplinească misiuni in 
legătură. cu apărarea patriei".

Pregătirea militară pentru apărarea

ciul militar pentru recruții susțină
tori de familie. în acest sens, față de 
reglementarea actuală, se stabilește 
că sint scutiți de serviciul militar și 
recruții căsătoriți care sint susțină
tori ai familiei, in cazul cind soția 
este încadrată in gradul I sau II de in
validitate. precum și in alte situații, 

în scopul menținerii și împrospă
tării cunoștințelor militare, se pre
vede ca subofițerii, maiștrii militari 
și ofițerii in rezervă. in afară de 
concentrările cu scoaterea din pro
ducție, pot fi chemați pentru instru
ire periodică, fără a fi scoși din pro
ducție, precizindu-se totodată și du
rata acestei forme de pregătire. Prin 
acest sistem se va crea posibilita
tea continuării pregătirii unui nu
măr mare de cadre in rezervă, fără 
a influența activitatea de producție.

De asemenea. în proiectul de lege 
se reglementează și problema asi
gurării forței de muncă necesare 
economiei naționale in timp de răz
boi. prin mobilizarea la locul de 

. muncă a unor rezerviști. în acest 
fel se vor asigura condițiile necesare 
continuării producției in ritmul im
pus de cerințele ducerii războiului 
de apărare.

Avînd în vedere prevederile con
stituționale ce trebuie respectate de

si Sociale

Expunere prezentată de tovarășul 
general de armată ION IONIȚÂ, 

ministrul apărării naționale

Român din iulie

Vă rog să-mi permiteți ca, din îm
puternicirea Consiliului Apărării și a 
Consiliului de Miniștri, să prezint 
spre examinare și adoptare proiectul 
de lege privind organizarea apărării 
naționale a Republicii Socialiste 
România.

Este cunoscut că, în ultimii ani, in 
viața internațională au avut loc im
portante mutații social-politice, care 
au determinat schimbări vizibile in 
raportul de forțe pe plan mondial 
în favoarea socialismului, păcii și 
progresului social ; s-a întărit conti
nuu frontul antiimperialist, se afir
mă tot mai puternic tendințe spre 
destindere și colaborare intre state.

Totuși, în condițiile existenței im
perialismului, a forțelor reacționare, 
care promovează o politică agresivă, 
ostilă socialismului, progresului și 
civilizației, răspunderea față de vii
torul națiunii noastre, asigurarea 
muncii pașnice, creatoare a poporu
lui, interesele păstrării neștirbite a 
independenței, suveranității și inte
grității Republicii Socialiste România, 
ale apărării cauzei socialismului și 
păcii impun cu necesitate întărirea 
continuă a capacității defensive a 
țării pentru a putea respinge la ne
voie orice agresiune armată impe
rialistă.

Parte integrantă 
măsuri inițiate de 
partid privind 
perfecționarea or
ganizării și con
ducerii întregii 
vieți sociale, la 
baza cărora stau 
hotăririle Congre
sului al X-lea și 
ale Conferinței 
Naționale a Par
tidului Comunist
1972, noua reglementare răspunde ce
rințelor obiective ale stadiului actual 
de dezvoltare a societății noastre so
cialiste, se înscrie pe deplin in preve
derile Constituției noastre, in concep
ția fundamentală a partidului nostru,' 
referitoare la apărarea patriei de că
tre toți cetățenii țării, bărbați și femei, 
fără deosebire de naționalitate, reli
gie, ocupație și pregătire.

Elaborarea proiectului de lege de 
către un larg colectiv de specialiști 
din Ministerul Apărării Naționale, 
precum și din alte ministere și or
gane centrale, sub îndrumarea per
sonală a secretarului general al parti
dului, președintele Consiliului Apă
rării Republicii Socialiste România, 
Comandantul Suprem al forțelor 
noastre armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, indicațiile deosebit de 
prețioase pe câre ni lc-a dat in ve- 

... derea soluționării celor mai com
plexe probWWtM* ăWtul d'hcu- 

’ ment un caraefor pfbWrt® roălfsț/ tr-— 
ează cadrul legislativ necesăWWbili- 
zării tuturor resurselor umane și ma
teriale ale țării pentru apărarea patriei 
noastre in cazul unei agresiuni.

în continuare, permiteți-mi să mă 
opresc pe scurt asupra principalelor 
probleme pe care urmează să le re
glementeze noua lege.

Organizarea apărării naționale a 
Republicii Socialiste România are la 
bază politica generală a Partidului 
Comunist Român de construire a so
cialismului și comunismului, de in
tărire a prieteniei, colaborării și a- 
lianței cu toate țările socialiste, în 
conformitate cu principiile marxism- 
leninismului, ale internaționalismu
lui proletar, de promovare a relațiilor 
de bună vecinătate și conviețuire 
pașnică eu toate statele, indiferent 
de orinduirea lor socială, relații În
temeiate pe deplina egalitate în 
drepturi, respectul independenței și 
suveranității naționale, neamestecul 
in treburile interne și avantajul reci
proc, pe renunțarea la folosirea forței 
sau la amenințarea cu forța în rela
țiile internaționale.

De asemenea, se precizează că drep
tul tul de a hotări asupra problemelor 
apărării Republicii Socialiste Româ
nia constituie un atribut suveran al 
statului român, iar teritoriul de stat 
este inalienabil și indivizibil.

Pentru prima dată se legiferează 
interzicerea acceptării sau recunoaș
terii oricărei acțiuni a vreunui stat 
străin, in timp de pace sau război, 
care ar duce la atingerea suverani
tății, independenței naționale și in
tegrității teritoriale a Republicii So
cialiste România sau care ar slăbi ca
pacitatea de apărare.

Pentru materializarea concepției

patriei se organizează in cadrul sis
temului de apărare a Republicii So
cialiste România, stabilit de Consiliul 
Apărării, pe baza ordinelor Coman
dantului Suprem al forțelor armate 
și se realizează prin îndeplinirea ser
viciului militar obligatoriu de către 
toți cetățenii români, indiferent de 
sex, in forțele ârmate și prin parti
ciparea la alte forme de pregătire a 
populației pentru apărare, cum sint : 
gărzile patrioticei formațiile de apă
rare locală antiaeriană, formațiunile 
de pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei și alte organe sau orga
nizații ce se vor stabili prin lege. In 
felul acesta, sint întrunite intr-un 
sistem închegat, pentru prima oară, 
toate formele de pregătire militară a 
cetățenilor, ceea ce asigură o condu
cere unică și un caracter unitar ai 
pregătirii întregii populații pentru 
apărare.

Durata serviciului militar, prevăzu
tă in proiectul de lege, cri'eafcă posi
bilitatea ca toți fifterîj să'‘inefepii- 
neăscă serviciul militar. Aceasta are 
o mare importanță atit pentru pregă
tirea tinerilor pentru apărarea pa
triei, cit și pentru formarea lor ca 
buni cetățeni. Experiența arata că 
tinerii care trec prin școala armatei 
noastre devin mai maturi in gindire 
și acțiune, își lărgesc orizontul de cu
noștințe generale, privesc cu mai 
multă răspundere obligațiile ce le re
vin in serviciu și societate. Totodată, 
învățînd să minutască cu pricepere 
tehnica de luptă și aparatura moder
nă din înzestrare, ei dobindesp cu
noștințe și deprinderi folositoare in ac
tivitatea ce o vor desfășura in diferite 
sectoare ale economiei naționale.

Ținînd seama' de pregătirea multi
laterală pe care trebuie s-o aibă 
viitorii absolvenți ai instituțiilor de 
invățămint superior pentru a deveni 
cadre militare de rezervă, precum și 
de necesitatea de a se crea condiții 
ca aceștia să participe in producție 
imediat după terminarea studiilor 
superioare, s-a prevăzut ca absolven
ții liceelor admiși in invățămintul su
perior să îndeplinească serviciul mi
litar cu termen redus, timp de 9 luni, 
după ce reușesc la examenul de ad
mitere. Pe timpul studiilor vor con
tinua instruirea militară in cadrul 
gărzilor patriotice constituite in insti
tuțiile de invățămint pe carp le frec
ventează, iar la absolvire vor obține 
gradul de ofițer sau subofițer de re
zervă, după verificarea cunoștințelor 
militare.

Călăuziți de politica partidului și 
statului nostru in ceea ce privește 
grija față de om. in proiectul de lege 
s-au inclus prevederi mai cuprinză
toare referitoare la scutirea de șervi-

către toți cetățe
nii Republicii So
cialiste România 
supuși obligațiilor 
militare, se pre
cizează mai pe 
larg obligațiile și 
drepturile ce re
vin recruților, mi
litarilor și rezer
viștilor cu pri- 
patriei și evi-vire la apărarea 

dența militară. Totodată, sint prevă
zute și obligațiile ce revin organiza
țiilor socialiste cu privire la asigu
rarea drepturilor celor chemați să 
îndeplinească serviciul militar.

în scopul evitării scoaterii din 
producție a recruților și rezerviști
lor pentru deplasarea lor la centre
le militare, s-a simplificat sistemul 
de evidență militară, in sensul că 
mutațiile în adeverințele de recru
tare și in livretele militare. în loca
litățile in care nu sint centre mili
tare, se vor efectua de către orga
nele miliției.

în proiectul de lege se precizează 
scopurile și misiunile ce revin găr
zilor patriotice, formațiilor de apă
rare locală antiaeriană și formațiu
nilor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, precum și sar
cinile ce revin, ministerelor, organe
lor centrale și organizațiilor spgj^liste 
ia> Legătură cu instruirea șiasigurpreai

Ml# bazei materiale a acestw4„.OM
Referitor la pregătiri a^leîjToiijulut 

și a economiei naționale pentru apă
rare, sint prevăzute măsurile ce se 
impun a fi luate clin timp de pace, 
de Către ministere și celelalte organe 
centrale și locale ale administrației 
de stat, in scopul satisfacerii nevoilor 
bperative ale forțelor armate, prin 
valorificarea potențialului economic 
al țării și subordonarea acestuia, in 
caz de necesitate, efortului de apăra
re. De asemenea, sint stabilite mă
suri in vederea protejării populației, 
bunurilor materiale și a valorilor cui* 
turale împotriva armelor de nimicire 
in masă și a armelor obișnuite.

Pentru desfășurarea 
război a activității instituțiilor 
unităților economice s-a prevăzut că 
acestea pot fi militarizate cind inte
resele apărării naționale impun, în
tregul personal pi.tnindu-.se sub re
gim de control, disciplină și juris
dicție militară.

în proiectul de lege s-a introdus 
și un capitol referitor la contraven
țiile și sancțiunile ce se aplică celor 
care nu respectă îndatoririle ce de
curg din obligativitatea indeplinirii 
serviciului militar.

Vă rog să-mi permiteți să-mi ex
prim convingerea că, prin adoptarea 
de către Marea Adunare. Națională 
a prezentului proiect de lege. se 
asigură luarea măsurilor necesare în 
timp de pace și război, in scopul 
pregătirii întregului popor, a eco
nomiei și teritoriului pentru a res
pinge orice agresiune îndreptată îm
potriva cuceririlor revoluționare ale 
oamenilor muncii din tara noastră, 
pentru apărarea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România.

in timp de
și

PENTRU APĂRARE Șl AL COMISIEI JURIDICE 
prezentat de deputatul ION 

președintele Comisiei pentru probleme

RAPORTUL COMISIEI

Comisia pentru problemele de apă
rare și Comisia juridică ale Marii 
Adunări Naționale au analizat și 
dezbătut proiectul legii privind or
ganizarea apărării naționale a Repu
blicii Socialiste România și consi
deră că prevederile sale sint in 
concordanță cu principiile Constitu
ției, reflectă politica generală a 
Partidului Comunist Român de con
struire și apărare a socialismului in 
țara noastră. De asemenea, comisiile 
permanente constată că acest impor
tant document, avizat favorabil de 
Consiliul Legislativ, se înscrie in 
ansamblul măsurilor luate de con- - 
ducerea partidului și statului nostru 
pentru perfecționarea formelor și 
metodelor de organizare și condu
cere a vieții economice și sociale, a 
sistemului de pregătire pentru apă
rarea cuceririlor noastre revoluțio
nare, a independenței și suveranită
ții naționale.
‘ în cadrul dezbaterilor ce au avut 
loc in comisiile permanente, tovară
șii deputați au apreciat că proiectul 
de lege sintetizează in mod armonios 
experiența dobindită de statul nos
tru socialist în apărarea cuceririlor 
revoluționare, a integrității și suve
ranității țării, și valorifică, totodată, 
învățămintele rezultate din analiza 
luptelor și bătăliilor purtate de po
porul român de-a lungul zbuciuma
tei și glorioasei sale istorii pentru 
dreptul la existență, dreptul de a-și 
hotări singur destinele, de dezvoltare 
de sine stătătoare, pentru apărarea 
pămîntului strămoșesc.

Proiectul de lege creează cadrul 
juridic corespunzător pentru înfăp
tuirea, într-un mod original. în con
dițiile specifice țării noastre, a prin
cipiului marxist-leninist privitor la 
înarmarea de către revoluție a in-

tregului popor, sfătuind că apărarea 
patriei fiind cauza și opera între
gului popor, la aceasta sint chemați 
să participe toți cetățenii țării, băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, in
diferent de naționalitate și ocupație.

întregul proiect de lege este stră
bătut de ideea fundamentală oă 
dreptul de a hotărî asupra tuturor 
problemelor ce privesc apărarea 
Republicii Socialiste România consti
tuie un atribut suveran al statului 
român.

Reflectînd concepția unitară a 
partidului și statului nostru despre 
apărarea patriei, proiectul de lege 
consacră realitatea că pregătirea mi
litară a cetățenilor români se infăp- 
tuiește atit prin îndeplinirea servi
ciului militar obligatoriu in cadrul 
unităților și formațiunilor Ministeru
lui Apărării Naționale și Ministeru
lui de Interne, cit și prin alte forme 
de pregătire, cum sint gărzile pa
triotice, formațiunile de apărare lo
cală antiaeriană, formațiunile de 
pregătire a tineretului, reglementind 
în felul acesta întregul sistem de 
pregătire a 
rare.

Comisiile 
ciat pozitiv 
lege stabilește, pentru i 
intr-un mod unitar, cu 
claritate, atribuțiile organelor 
stat care răspund de organizarea a- 
părârii naționale a Republicii Socia
liste România. Stabilindu-se prin 
lege obligațiile și răspunderile a- 
cestora, se va realiza mai bine co
ordonarea tuturor eforturilor pentru 
pregătirea de mobilizare a economiei, 
teritoriului și populației în condi
țiile specifice de război.

în același timp, comisiile apre
ciază că sint de o mare importanță

întregul sistem de 
populației pentru apa

permanente au apre- 
faptul că proiectul de 

prima dată, 
i deosebită 

de

DINCÂ,
de apărare
prevederile proiectului de lege pri
vind înființarea consiliilor locale de 
apărare, organisme cu largi atribu
ții pe linia soluționării multiplelor 
probleme de apărare ce se ridică pe 
plan local. Prin Înființarea consilii
lor locale de apărare se lărgesc și, 
în același timp, se precizează atri
buțiile organelor locale ale puterii 
de stat care vor putea îmbina, in 
mai mare măsură, preocupările ior 
pentru dezvoltarea economică și so
cială cu realizarea măsurilor ce se 
impun pentru apărarea județelor, 
municipiilor, orașelor și comunelor 
patriei noastre.

Apreciem că reglementarea pro
pusă reflectă in mod fidel principiile 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru de constru
ire a socialismului și comunismului, 
de intărire a prieteniei, colaborării 
și alianței cu țările socialiste in 
conformitate cu principiile mar- 
xism-leninismului, ale internaționa
lismului proletar, de promovare a 
relațiilor de bună vecinătate și con
viețuire pașnică cu toate statele, in
diferent de orinduirea socială, ba
zate pe deplina egalitate in drepturi, 
pe respectul independenței și suve
ranității naționale, pe neamestecul 
în treburile interne și avantaj reci
proc, precum și pe renunțarea la 
folosirea forței sau amenințarea cu 
forța în 
litigioase, 
rității și 
comisiile
acest proiect de lege corespunde pe 
deplin năzuințelor și intereselor po
porului român, il avizează favorabil 
și propun Marii Adunări Naționale 
să fie adoptat in forma in care este 
prezentat.

soluționarea problemelor 
în scopul apărării secu- 

păcii în lume. Iată de ce 
permanente apreciază că

\

Vă rog să-mi permiteți ca, din în
sărcinarea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Con
siliului de Stat, să supun Marii 
Adunări Naționale, spre dezbatere și 
adoptare, proiectul legii cu privire la 
organizarea și funcționarea Consiliu
lui Central de Control al Activității 
Economice și Sociale.

Elaborat sub îndrumarea nemijlo
cită a conducerii partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. pro
iectul de lege oglindește preocuparea 
constantă de a perfecționa și întări 
continuu activitatea de control pe 
linie de partid și de stat, in confor
mitate cu hotăririle Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român 
și ale Conferinței Naționale a parti
dului din iulie 1972.

La definitivarea proiectului de lege 
s-a ținut seama de observațiile, pro
punerile și sugestiile comitetelor ju
dețene de partid, ale unor instituții 
centrale, care au analizat temeinic 

. propunerile de organizare a contro
lului de partid și de stat, ca un sis
tem unitar, pe toate treptele organi
zatorice, de la nivelul superior de 
conducere, pină la unitatea de bază 
a economiei, întreprinderea.

După cum vă este cunoscut, Con
ferința Națională a stabilit necesita
tea întăririi in continuare a rolului 
controlului de partid și de stat, exer
citării acestuia in mod exigent in 
toate domeniile de activitate econo
miei și socială, pentru a asigura cu
noașterea de către societate a modu
lui cum este gospodărită avuția na
țională. cum sint utilizate mijloacele 
materiale și financiaro, cum iși inde- 
plinesc -sarcinile cadrele de condu
cere, colectivele de oameni ai muncii. 
Acestor finalități le corespunde orga
nizarea Consiliului Central de Control 
al Activității Economice și Sociale, a 
consiliilor județene și a consiliilor de 
control muncitoresc al activității eco
nomice și sociale.

în raportul prezentat la Conferințax 
Națională, secretarul general al par
tidului arăta că „in scopul realizării 
în mai bune condiții a controlului 
este necesară transformarea Consi
liului Economic într-un organ puter
nic de partid -și de stat pentru, con
trolul unitar al îndeplinirii hotăriri- 
lor de partid și a legilor țării în

«toate domeniile de-feșetiv-itate". ții Snt
’ pFeVcderile proie«"lutu* 
'■răsiMtPd hotărîrilor-^Conferinței rfia- 
țional'c privind orga rttei’M'i" nr*— 
drul unui sistem unitar, închegat, a 
activității de control economico-social, 
intr-o cpncepție marxist-leninistă, 
corespunzătoare etapei actuale de 
dezvoltare ; întărirea răspunderii pe 
toate treptele organizatorice pentru 
executarea riguroasă a deciziilor a- 
doptate. promovarea cu fermitate a 
legalității socialiste in toate dome
niile de"activitate.

Controlul de partid și de stat, ca 
parte integrantă a activității de con
ducere a partidului și statului nostru, 
constituie una din cele mai impor
tante pirghii pentru urmărirea și 
impulsionarea înfăptuirii directivelor 
programului de dezvoltare economi- 
co-socială a țării. El trebuie să asi
gure generalizarea celor mai moder
ne, eficiente forme și metode de con
ducere și organizare, să acționeze 
ferm pentru prevenirea unor fenome
ne negative din activitatea economi
că și socială, să propună măsuri con
crete pentru eliminarea neajunsuri
lor.

In condițiile complexității crescinde 
a sarcinilor și problemelor pe care le 
ridică procesul de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, . 
dc perfecționare continuă a organi
zării . și conducerii economiei națio
nale, de lărgire a atribuțiilor și com
petențelor . unităților economico-so- 
ciale și administrativ-teritoriale, spo
rește rolul controlului.

Acesta trebuie să fie atotcuprin
zător, să asigure cunoașterea ope
rativă și temeinică a modului în 
care se aplică hotăririle de partid 
și legile statului, să fie competent 
și sever, dar și preventiv. Eficiența 
controlului se afla în raport, direct 
cu 
te, 
tă 
se 
pe 
după părerea noastră, 
gențe.

Prin proiectul de lege se propu
ne. organizarea Consiliului Central 
de Control al Activității Economice 
și Sociale ca organ de partid și de 
stat, sub îndrumarea directă a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, fiind astfel învestit cu atribuții 
de exercitare a unui control unitar 
asupra înfăptuirii politicii economi
ce și sociale a partidului șl statului, 
îndeplinirii hotărîrilor de partid și 
actelor normative, elaborate de or
ganele superioare ale puterii și ad
ministrației de stat î 
activității economice . și 

în stabilirea acestor 
înaltă răspundere s-a 
dere faptul că întărirea 
ducător al partidului — cerință 
biectivă pentru societatea noastră, 
condiție esențială pentru progresul 
economic și social — presupune, pe 
lingă existența unei linii generale 
politice juste, elaborate pe baza a- 
plicării creatoare a legităților gene
rale la condițiile, concrete de dez
voltare, și adoptarea unor 
științific fundamentate 
tarea

ve a tuturor oamenilor muncii, a 
organizațiilor obștești, a reprezen
tanților lor la activitatea complexă 
de înfăptuire a legalității socialiste. 
Se propune ca din componența 
consiliului să facă parte activiști 
de partid, cadre de conducere din 
organele centrale, reprezentanți ai 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 
și ai uniunilor sindicale de ramu
ră, ai Consiliului Național al Femei
lor și ai Uniunii Tineretului Comu
nist, directori de centrale industria
le și întreprinderi, cadre didactice 
din învățâmîntul superior, oameni 
de știință.

Pornind de la necesitatea urmări
rii modului cum se aplică politica 
partidului și statului, incepînd cu 
păstrarea și punerea în valoare a 
resurselor naționale și continuind cu 
eficiența Consumului, și a valorifi
cărilor pe piața externă, în proiec
tul de lege se prevede că noul or-

le. Lărgirea orizontului de informa
re. conceptual și metodologic, con
stituie o pîrghie de bază pentru îm
bunătățirea permanentă a activității 
consiliului.

Consiliului Central de Control al 
Activității Economice și Sociale ii 
revine sarcina de a imprima contro
lului un caracter preventiv, de a 
sesiza și depista la timp fenomenele 
și tendințele negative ce își fac loc 
in activitatea economică și socială, 
de a analiza critic cauzele care de
termină apariția acestor fenomene 
și existența unor deficiențe in rea
lizarea hotărîrilor de partid și de 
stat, îndeplinire# planului de dez
voltare economică și socială, valori
ficarea resurselor naturale și utili
zarea forței. de muncă in unitățile 
economice.

în același timp, controlul de partid 
și de stat trebuie să aibă un caracter 
constructiv, fiind chemat să stabi
lească remediile pentru neajunsurile

Expunere prezentată de tovarășul
MIRON CONSTANTINESCU,

vicepreședinte al Consiliului de Stat

realizarea trăsăturilor menționa- 
cu caracterul partinic și de înal- 
responsabilitate socialistă în care 
efectuează. Proiectul de lege 
care vi-1 prezentăm oglindește, 

aceste exi-

ganism va controla evoluția dezvol
tării ecojiomiei naționale, utilizarea 
resurselor materiale, financiare și 
folosirea rațională a resurselor de 
forță de muncă. în exercitarea con
trolului asupra activității ministe
relor, celorlalte instituții centrale, 
organelor locale ale adfninistrației 
de stat, unităților de stșt și coo
peratiste, Consiliului Central de 
Control al Activității Economice și 
Sociale îi revine sarcina de 
mări permanent modul cum 
își realizează sarcinile «lin 
național unic de dezvoltare 
și din bugetul de stat, să 
buie la întărirea siijițului de 
disciplină si răspundere în 
dărirea mijloace’ r maters'" 
nanciăre încredințați 
la apărarea și dezvoltarea proprietă- 

jcialiște. g. ...
,'onsiliul va controla realizarea 

.. . ■'’A'.'V’tlU.Qr privind deMbliareâ indus
triei, agriculturii.
tă a fondurilor de investiții, 
rea in 
ce'.ării 
țului 
ciOnței 
sint îndeplinite 
creșterea nivelului de trai, cum 
aplică politica partidului și statului 
in domeniul prețurilor și tarifelor, 
cum sint transpuse în viață hotări
rile și programele de măsuri pentru 
protejarea mediului înconjurător, 
programele cu privire la pregătirea 
și perfecționarea pregătirii cadrelor, 
potrivit necesităților dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării.

Prevederile proiectului de lege se 
înscriu in sarcina trasată de partid 
de a asigura creșterea continuă a 
eficienței economice in toate sectoa
rele de activitate — problemă cen
trală a dezvoltării întregii economii 
naționale — ele stabilind ca obliga
ție majoră a controlului de a veghea 
la utilizarea rațională a fondurilor 
fixe, reducerea cheltuielilor de pro
ducție și sporirea rentabilității in 
toate sectoarele producției materiale- 

Realizarea cit mai deplină a atri
buțiilor consiliului include, sarcina 
de a efectua studii și analize in ve
derea prezentării de propuneri, de 
soluții, forme, metode și mijloace 
pentru perfecționarea in continuare 
a organizării și conducerii activită
ții economice’ și sociale, pentru des
prinderea căilor de ridicare, econo
mică și tehnică, a producției socia-

a ur- 
acestea 
planul 

a țării 
contri» 
ordine, 
gospo- 

' si fi
de socletato,

producție 
științifice, 
exterior

acestuia,

utilizarea eficion- 
aplica- 

a rezultatelor cer- 
extinderea como 
și creșterea eii- 

modul in care 
hotăririle privind 

se

rezultate, să propună măsuri de so
luționare a problemelor și să ajute 
la aplicarea acestora in vederea îm
bunătățirii generale a activității eco
nomice și sociale la toate nivelurile 
organizatorice, incepînd de la unita
tea de bază pînă la nivelul întregii 
societăți.

Pentru asigurarea unui control u- 
nitar și evitarea oricăror paralelisme, 
suprapuneri sau controale repetate, 
prin proiectul de lege se prevede în
sărcinarea Consiliului Central de 
Control cu atribuții de coordonare a 
activității inspecțiilor de control spe
cializat al statului.

Pe baza constatărilor reieșite din 
acțiunile de control și analiză, con
siliul informează conducerea de par
tid și de stat asupra modului in care 
se înfăptuiesc hotăririle de partid și 
de stat, asupra cauzelor unor feno- 
mHie negative și soluțiilor car*'* pot 

ia totza adoptării, ^mnrfcdoci- 
zlT ‘fundamentate. Consiliul raportea
ză Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliului de 
Stat măsurile ce se impun pentru so
luționarea grabpică a problemelor 
privind mersul realizării planului, 
pentru perfecționarea activității in 
diferite domenii.

în îndeplinirea atribuțiilor conferi
te de lege, consiliul dispune de largi 
posibilități de acțiune ; el poate in
terveni prompt în direcția declanșării 
acelor măsuri ce se dovedesc indis
pensabile pentru buna gospodărire, 
păstrare și evidență a resurselor ma
teriale și financiare încredințate de 
societate, pentru respectarea discipli
nei de plan și contractuale, cit și a 
altor obligații legale, avind dreptul 
să ia sau să propună măsuri disci
plinare împotriva celor vinovați de 
încălcarea hotărîrilor de partid și a 
legilor statului. Astfel, consiliul, 
in spiritul unei înalte respon
sabilități sociale, poate hotărî 
aplicarea de sancțiuni discipll- 

. nare, măsuri de stabilire a răspun
derii materiale; poate sesiza Curtea 
Superioară de Control Financiar și 
organele de urmărire penală pentru 
abateri, respectiv infracțiuni.

Prin proiectul de lege se prevede 
că măsurile stabilite de Consiliul 
Central de Control al Activității Eco
nomice și Sociale sint obligatorii pen
tru unitățile controlate, pentru orga
nele centrale, care urmează să asi
gure realizarea lor.

învestirea Consiliului Central de

Control cu sarcini de mare răspun
dere impune activiștilor acestuia în
datorirea de a desfășura o activitate 
pătrunsă de un înalt spirit partinic, 
de maximă exigență, plină de obiec
tivitate. de a face analize temeinice, 
profunde asupra activității economi
ce și sociale, pe baza cărora să poată 
lua măsuri pentru soluționarea ope
rativă și corespunzătoare a probleme
lor.

De o mare însemnătate pentru în
tărirea controlului unitar privitor la 
aplicarea hotărîrilor dc partid și a 
legilor statului este măsura privind 
organizarea consiliilor județene și al 
municipiului București de control al 
activității economice și sociale. Aces
te consilii vor urmări modul in care 
sint aplicate in profil teritorial hotă
ririle de parțid, legile adoptate de 
Marea Adunare Națională, decretele 
Consiliului de Stat, hotăririle Consi
liului de Miniștri, precum și deciziile 
adoptate de organele locale de 
partid și de stat, vor efectua analize 
și studii pe diferite probleme, elabo- 
rind propuneri privind dezvoltarea e- 
conomică și socială a tuturor loca
lităților țării, creșterea eficienței și 
îmbunătățirea activității economico- 
sociale in teritoriu.

Consiliile județene și al municipiu
lui București de control al activității 
economice și sociale iși vor desfășura 
activitatea sub conducerea comitete
lor de partid respective, fiind subor
donate și Consiliului Central de Con
trol al Activității Economice 
ciale.

La stabilirea componenței 
consilii se va asigura o largă 
zentare, la nivel județean, similară cu 
cea avută in vedere la alcătuirea 
Consiliului Central de Control al Ac
tivității Economice și Sociale.

Pentru aducerea la îndeplinire a 
sarcinilor hotărite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, pri
vind crearea unui cadru ’Organizatoric 
mai bun’ activității comitetelor ' și 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi și centrale, prin proiectul 
de lege se prevede Înființarea in în
treprinderi a consiliilor pentru on- 
trolul muncitoresc al activității eco
nomice și sociale. Controlul muncito
resc are oa scop creșterea inițiativei 
creatoare și răspunderii maselor 
de oameni ai muncii in con
ducerea unităților respective, in con
trolul activității economico-sociale a 
acestora, dezvoltarea unei atitudini 
înaintate față de muncă, față de avu
tul obștesc, a trăsăturilor eticii și 
moralei comuniste, a spiritului civic, 
a responsabilității sociale față de 
roadele activității lor. Aceste consilii 
au sarcina de a participa activ, in ca
drul sistemului de control al activi
tății economice și sociale ce se insti
tuie prin prevederile acestui proiect, 
la apărarea și dezvoltarea avuției 
naționale, prin exercitarea unui con
trol complex și exigent asupra reali
zării indicatorilor planului economic, 
folosirii capacităților de producție, 
calității produselor, respectării 
nologiilor de fabricație. Ele 
buie să imprime in munca 
control un spirit militant, exigent, 
combătind manifestările de nepăsare 
și neglijență, pentru intărirea disci
plinei la fiecare loc de muncă. Prin 
atribuțiile lor, acestea sint chemate 
să participe la identificarea cauzelor 
lipsurilor, ca și la luarea de măsuri 

^agentri£ îndreptarea lucrurilor.^ (
In același timp, consiliile vor avea 

ca preocupare gijjjmanentă gi’ija pen
tru om și nevoile sale, rezolvarea 
problemelor sociale care se ridică in 
colectivele 
normelor de 
muncii.

Pentru ca 
poată Îndeplini in bune condiții sar
cinile de importanță deosebită ce li 
se încredințează, ele vor fi alcătuite 
din muncitori de înaltă calificare, cu 
experiență îndelungată in producție, 
din câi mai buni ingineri, tehnicieni, 
economiști și alte cadre de speciali
tate.

Consiliile pentru controlul munci
toresc al activității economice și so-. 
ciale funcționează pe lingă comitete
le oamenilor muncii, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid din unitățile 
respective și sint ' coordonate de 
consiliile județene și al municipiului 
București de control al activității 
economice și sociale.

Prevederile din proiectul, de lege 
cu privire la organizarea și funcțio
narea Consiliului Central ițe Control 
al Activității Economice 
supus dezbaterii reflectă întru totul 
preocupările pentru transpunerea in 
viață a hotăririlor Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român 
din iulie 1972.

Ținînd seama de faptul că proiec
tul de lege se înscrie armonios in 
ansamblul de acte normative, care 
constituie consacrarea juridică a mă
surilor de perfecționare a organizării 
și conducerii vieții economice și »o- 
ciale, vă solicităm să-l aprobați.

și So-

acestor 
repre-

teh- 
tre- 

de

respective, respectarea 
protecție și igienă a

aceste organisme să-și

și Sociale

RAPORTUL COMISIILOR MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
prezentat de deputatul AUREL VIJOLI,

președintele Comisiei economico - financiare
economico-financiară, îm- 
celelalte jtomisii perma- 

Marii Adunări Naționale 
de 
Și 

da 
și

în domeniile 
i sociale.

atribuții de 
avut in ve- 

i rolului con- 
o-

decizii 
exerci- 

permanentă a unui control 
exigent asupra îndeplinirii hotărîri
lor. în toate domeniile de activi
tate.

Atribuțiile Consiliului Central de 
Control al Activității Economice și 
Sociale, prevăzute îrț proiectul de 
lege, se înscriu In măsurile hotărite 
la Conferința Națională pe linia 
perfecționării activității de control, 
lărgirii continue a democrației so
cialiste, stimulării participării acti-

și

Comisia 
preună cu 
nente ale 
au analizat și dezbătut proiectul 
lege cu privire la organizarea 
funcționarea Consiliului Central 
Control al Activității Economice 
Sociale, constatind că el se înscrie 
in contextul măsurilor de aplicare a 
Rezoluției Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român din luna 
iulie 1972 privind perfecționarea or
ganizării și conducerii vieții sociale 
și al Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972 cu 
privire la unele măsuri pentru im- 
bunătățirea controlului pe linie de 
partid și de stat.

în dezbaterile care au avut loc, 
deputății care fac parte din comi
siile permanente - și-au exprimat 
convingerea că acest organ de con
trol, funcționind sub îndrumarea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului de 
Stat, va asigura exercitarea unui 
control permanent, atotcuprinzător, 
asupra felului in care ministerele, 
centralele, întreprinderile, institu
țiile înfăptuiesc hotăririle de 
partid și aplică legile statului, pre
cum și a modului în care se reali
zează, sub toate aspectele econo- 
mico-sociale, prevederile din pla
nul national unic.

Din proiectul de lege reiese că 
Consiliul Central de Control’ al Ac
tivității Economice și Sociale va ur-

rentabilității, eficiența 
comerciale cu străină- 

același timp, îndeplini- 
partidului privind creș-

pe

re- 
de 
în-

mări, în mod deosebit, valorificarea 
superioară a resurselor de materii 
prime, materiale și forță de muncă, 
uțilizarea cu eficiență sporită a fon
durilor de investiții, folosirea efi
cientă a potențialului de cercetare și 
aplicarea in producție a rezultatelor 
acesteia, folosirea fondurilor fixe, 
reducerea cheltuielilor de producție 
și sporirea 
schimburilor 
tatea și, in 
rea politicii
terea nivelului de trai.

In legătură cu exercitarea contro
lului, proiectul de lege stabilește 
dreptul Consiliului Central de Con
trol al Activității Economice și So
ciale de a da indicații obligatorii 
pentru Înlăturarea lipsurilor din ac
tivitatea unităților controlate și de 
a suspenda executarea unor măsuri 
care nu sint în conformitate cu le
gile in vigoare, ceea ce se apre
ciază că va duce la creșterea efica
cității controlului și la finalizarea 
operativă a constatărilor.

Comisiile permanente consideră bi
nevenite prevederile din proiectul de 
lege referitoare la orientarea și coor
donarea de către Consiliul Central 
de Control al Activității Economice 
și Sociale a activității inspecțiilor de 
control specializat ale statului, prin 
care se asigură evitarea suprapuneri
lor și paralelismelor în activitatea de 
control.

In scopul întăririi controlului in

eco-

avut 
pro-

profil teritorial, comisiile consideră 
necesară înființarea Consiliilor jude
țene de control al activității econo
mice și sociale, organe de partid și 
de stat, care vor fi subordonate atit 
comitetelor de partid județene, cit și 
Consiliului Central de Control al Ac
tivității Economice și Sociale, avind 
importante atribuții de control 
plan local.

To'todată, comisiile permanente 
marcă prevederile din proiectul 
lege referitoare la înființarea în
treprinderi și Institute de proiectări 
a consiliilor de control muncitoresc 
al activității economice și sociale, 
avînd un rol important in stimularea 
inițiativei creatoare • a oamenilor
muncii, combaterea manifestărilor de 
neglijență și lipsă de răspundere,
precum și in sporirea contribuției 
maselor în controlul activității 
nomice și sociale.

în cadrul discuțiilor care au 
loc in comisii s-au făcut unele
puneri de îmbunătățire a proiectului 
de lege, care, fiind acceptate, au fost 
introduse in textul supus spre dez
batere Marii Adunări Naționale.

Comisiile permanente consideră că, 
prin înființarea Consiliului Central 
de Control al Activității Economice 
și Sociale, activitatea de control în 
domeniul economic și social va cu
noaște o îmbunătățire substanțială și 
propun Marii Adunări Naționale a- 
doptarea proiectului de lege in for
ma in care este prezentat.
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REPLICI PESTE DECENII

MILIOANELE
DE CIND cu... canalul Panama, s-a descoperit cuvintul care să 

numească succint, fără drept de replică, marile escrocherii, marile 
fraude. Din acest punct de vedere, nu s-ar putea spune că am avut 
lipsă în regimul burghez de... panamale. Ba, mai mult, s-au săpat 
atîtea drumuri care au dus spre vistieria statului, spre avutul ce 
ar fi trebuit să aparțină poporului, că ne e greu să ni le imagi
năm. Iar printre „vajnicii săpători" s-au aflat, în primul rînd, cură 
o atestă documentele, personalitățile oficiale, „ministeriabilii". Co
rupția era și fără, dar mai ales cu portofoliu. Era, mă rog, corup
ție cu orgolii...

în LUMEA NOUA, cum se vede în facsimil, se dădea o listă în 
detaliu a miliardelor prădate. Și se comenta, după tabelul dolofan s 
„Adecă, icuri și lămurit : s-au furat din visteria țării, din banii adu
nați cu toba, ai cetățenilor, 3 miliarde și jumătate de lei ; exact cit 
a adus împrumutul de înzestrare a cărui rezultat a fost, precum se 
vede, doar ca să pună în loc sumele fraudate de toți marii patrioți 
tricolori care stau în fruntea treburilor publice ale acestei țări".

Milioane și milioane, avuția poporului curgea spre 
buzunarele fără fund ale cîtorva potentați — iar 
țara rămînea, ca împietrită, în înapoiere și sărăcie.

...Dar ce replică dă astăzi poporul acelor vremuri 1 
Dansului milioanelor fraudate îi opunem curba, me
reu ascendentă, a milioanelor cu care sporește avu
ția națională, a milioanelor economisite, rezultate 
din puterea de creație, din dăruirea oamenilor : pen
tru obște, spre binele obștei. în fapt, un salt într-un 
alt timp istoric.

LUMINA
...SE SCRIA în „DREPTATEA" din 

4 noiembrie 1934 : „Una din pie
dicile mari ce fac să nu meargă 
copiii la școală este scumpetea 
cărților de curs primar. Un abece
dar de cîteva foi costă 30 lei, iar 
cgrțile pentru un copil de clasa a 
ll-a primară sînt cel puțin 200 lei".

Moșteneam, după război, patru 
milioane de analfabeți. Unul din 
„darurile" făcute țării de proti
pendadă și monarhie. Un dar, în- 
tr-adevăr, de neuitat...

...AZI, numărul celor aflați pe 
băncile școlilor de toate gradele 
se ridică cu mult pește 4 mili
oane.

Azi, România se află printre ță
rile cu cel mai ridicat procent de 
studenți.

învățămîntul de 10 ani s-a ge
neralizat. învățămîntul de toate 
gradele este gratuit. Manualele

pentru învățămîntul de cultură ge
nerală sînt gratuite.

Azi, țara întreagă învață.
Azi, putem vorbi despre una 

din cele mai spectaculoase ofen

Mere» iseman»trați«s bin fr>ța J’rimtirteț
FLAMÎNZII AVERTIZEAZĂ

. n—. . -    .LUPT«Mi W* * *
zilnica

HOTARIREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a Consiliului j ™t 
de Miniștri hi privire la majorarea alocației mm 

de stat pentru copii și îmbunătățirea : Jz 
regimului de acordare a acesteia; _ . ,. MRANIlOft
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Muncitorii siliți să evacueze bordeiele societă
$or carbonifere. Demersul la ministerul munci’

ȘOMAJUL IA PROPORȚII

TRASUL
„DE AICI, din București, de la 

Capșa, ori din elegantele limuzi
ne care plimbă domol leneșa fru
musețe a femeilor, ori cinismul 
monoclat al bătrînilor, e peste pu
tință să se vadă, să se bănuiască 
tragedia ce se petrece de-a lun
gul Olteniei".

Cu asemenea cuvinte de dure
re, de amărăciune comenta,. în 
trecut, presa progresistă starea 
țării. Șomajul de proporții, sala
riile de mizerie, reducerile conti
nue ale pensiilor, atacul perma
nent la punga săracului prin creș

terea prețurilor, concedierile in
terminabile, curbele de sacrificiu 
•— iată doar o parte din corte
giul „binefacerilor" de altădată.

Fanfaronada, dansul vorbelor 
pe cele mai ipocrite claviaturi nu 
puteau ascunde, adevărul. Despre 
nivelul de trai al celor mulți nu 
se putea vorbi. Cel mult, despre 
nivelul de netrai, care creștea me
reu — apăsător.
I Carevasăzică, puteau ta o adi
că și guvernele burgheze să în
registreze... creșteri.

...REPLICI PRIN ANI ? Nenumă
rate. Atît de multe, atît de zdro
bitoare că nici nu știi la care să 
te oprești. Dar fiecare dintre noi 
poate evoca replicile prezentului. 
Cu date din propria experiență de 
viață.

r

sive — ofensiva culturii, a lu
minii.

în timp ce dominația claselor 
exploatatoare, a monarhiei își 
căuta sprijin în ignoranță și ob

scurantism, socialismul se sprijină 
pe cultură ca pe aliatul său de 
nădejde în lupta pentru viitor, 
pentru afirmarea plenară a su
periorității noii orînduiri.

Noua clădire a politehnicii bucureștene, una din citadelele culturii, ridicate in anii republicii

J

FIINȚA
NE CRISPEAZĂ lectura unor ti

tluri care făceau publică starea 
sănătății publice din anii de di
naintea eliberării. Regatul Româ
niei își asociase atribute înspăi- 
mîntătoare : țară a pelagrei, tu
berculozei, mortalității infantile. 
Ființa biologică a națiunii noas

tre, atît de viguroasă, de robustă, 
de dîrză, ajunsese să fie amenin
țată. O situație care dădea re
gimului de atunci sentința unei 
condamnări definitive, fără drept 
de apel.

Dar replica sănătoasă a pre
zentului face să piară umbra de 
tristețe care ne încearcă la lec
tura unor asemenea tragice, greu 
imaginabile situații.

O dată cu racilele sociale in

curabile proprii unei orînduiri 
bolnave prin contradicțiile ei de 
neîmpăcat, socialismul a eradicat 
molimele care secerau anual sute 
de mii de vieți. Sănătatea fun
ciară biruitoare a orînduirii 
noastre își găsește una din cele 
mai elocvente ilustrări în grqa 
pentru sănătatea poporului.

O replică prin care ne răzbu
năm definitiv pe trecut.

__________ J

PUTEREA
S-AU MAI PĂSTRAT, în cite un 

jurnal cinematografic, în stenogra
mele de la parlament, „discursuri 
celebre" ale celor ce nu se sfiau 
să se numească aleșii națiunii și să 
vorbească, să hotărască „în numele 
•i, spre binele lor". Două cuvinte 

le erau cu deosebire dragi, dacă 
le considerăm după frecvența cu 
care le repetau : cuvintele demo
crație și libertate. Domnul deputat 
Cutare clama in parlament cuvin
tul sacru Libertate în timp ce di
rectorii închisorilor băteau depeșe 
în care se plingeau că nu mai au 
locuri pentru cei condamnați pen
tru delictul de a fi rostit adevărul. 
Domnul deputat Cutărescu scotea 

tremolouri rostind cuvîntui Demo
crație, pedalînd franțuzește pe r ; 
jandarmii pocneau închizătorile 
puștilor, să tragă în muncitorii care 
își cereau drepturile — iar anii de 
monarhie nu au adus în materie 
decît un „progres tehnic", cînd s-a 
trecut de la pușcă la mitralieră.

...ÎN FAPT, ISTORIA, drumul că
tre adevărata democrație, către a- 
devărata libertate pocrtă semnă-

civice, ăl comuniunii dintre intere
sele individului și cele ale socie
tății. Democrația este o stare de 
fapt a orînduirii noastre. Ea se ex

primă în primul rînd prin poziția 
de stăpîn a oamenilor muncii, al 
căror cuvînt decide in toate trebu
rile obștei. Democrația e însuși

chipul prezentului în care întregul 
popor participă efectiv, din plin, 
activ la făurirea destinului socialist 
al patriei.

tura sîngelui vărsat pe baricadele 
luptei revoluționare. Democrația 
este, o dovedește timpul nostru, 
un act al înaltei responsabilități
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Manifestări consacrate Sărbătorirea
A unor oameni

aniversării republicii de stiintă
} 3

CRAIOVA (corespondentul 
teii" Nistor Țuicu). — In cadrul ma
nifestărilor ce au loc sub genericul 
„Omagii doljene la pătrarul de veac 
al republicii", la Craiova a ieșit de 
sub tipar o lucrare intitulată „Doljul 
în imagini". Volumul cuprinde 138 de 
ilustrații color și alb-negru, cu o pre
față în care sint prezentate succint 
realizările doljene pe tărim economic 
și social-cultural in cei 25 de ani de 
l‘a proclamarea republicii.

Albumul bilingv, editat in patru e- 
diții (pentru limbile franceză, engle
ză, germană și italiană) ilustrează cu 
fidelitate mutațiile fundamentale în 
peisajul social și spiritual al Craiovei, 
al județului Dolj. Fotografiile înfăți
șează printre altele marile edificii in
dustriale, cum sint „ElectropUtere", 
combinatul chimic, uzina de mașini 
agricole, fabrica de confecții, între
prinderea de prefabricate, aspecte din 
agricultura județului, din bogata via
ță a instituțiilor de cultură.

★

La Institutul de Istorie și teorie 
literară „G. Călinescu" a avut loc, 
miercuri dimineața, o sesiune de cer
cetări științifice cu tema „Aspecte ale 
poeziei românești .contemporane ac
tuale". Cercetători ai institutului au 
prezentat studii de sinteză asupra 
creației unor cunoscuți poeți contem
porani : Z. Stancu, M. Beniuc, D. 
Botez, E. Jebeleanu, Al. Philippide, 
V. Teodorescu.

*
Tot în Capitală s-au desfășurat lu

crările simpozionului „Biblioteca mo
dernă — educație și informație". Ma
nifestarea a prilejuit o interesantă 
dezbatere asupra locului și rolului 
bibliotecii moderne in sistemul edu
cațional și informațional, asupra mo
dalităților folosite de aceste instituții

„Scin- pentru ducerea la îndeplinire a sar
cinilor care se desprind din amplul 
program de îmbunătățire a activității 
ideologice și cultural-educative 
masă stabilit de Plenara C.C. 
P.C.R. din noiembrie 1971.

★

Casa oamenilor de știință din 
pitală a găzduit miercuri o seară de 
poezie românească, organizată de 
Uniunea scriitorilor cu ocazia jubi
leului republicii.

După o expunere privind succesele, 
literaturii române in ultimul sfert de 
veac, prezentată de Șerban Ciocules- 
cu, membru corespondent al Acade
miei, un grup de poeți au citit din 
creațiile lor dedicate evenimentului 
de la 30 Decembrie.

★

La clubul „Siderurgistul" din Hu
nedoara s-a deschis o expoziție de
dicată aniversării unui sfert de veac 
de la proclamarea republicii. Lucră
rile prezentate, aparținind unor ti
neri plasticieni hunedoreni, înfăți
șează transformări înnoitoare înfăp
tuite in dezvoltarea economică, so
cială și culturală a acestui important 
centru siderurgic al țării.

★
In sala mare a Palatului culturii, 

din orașul Tirgul Mureș a avut Iod 
o seară de poezie intitulată : „Slă
vim republica". S-au citit in limbile 
română și maghiară versuri 
din adîncile prefaceri ce au 
în ultimul 
românești.

sfert de veac pe

Clujul a 
că ,.25 de

★
găzduit sesiunea 
ani de cercetări

de
al

Ca-

inspirate 
avut loc 
plaiurile

științifi- 
biologice 

și geografice", organizață de Centrul 
de cercetări biologice al Academici 
și Facultatea de biologie-geografie a 
Universității Babeș-Bolyai.

în aceste zile. în unitățile și insti
tuțiile subordonate Ministerului A- 
pâfării Naționale, continuă să se des
fășoare numeroase manifestări con
sacrate celei de-a 25-a aniversări a 
republicii. în prezența generalului de 
armată Ion Ioniță. ministrul apă
rării naționale, academicianul prof, 
dr. Theodor Burghele, ministrul să
nătății, a unor oameni de știință, 
medici militari și civili, cercetători 
științifici din diverse instituții bucu- 
reștene, la Câsa centrală a armatei a 
avut loc o sesiune de comunicări 
științifice medico-militare. organizată 
de Direcția medicală a armatei. In 
c: cirul acesteia s-au prezentat refe
rate și comunicări care au oglindit 
realizări de seamă obținute de 
clicii militari in anii republicii.

De asemenea, în holul sălii 
spectacole al aceleiași instituții
li tare bucureștene a fost inaugurată 
expoziția de metaloplastie intitulată 
,.Republica la a 25-a aniversare", 
care înfățișează aspecte semnificative 
din epopeea edificării României so
cialiste.

Manifestări consacrate aceluiași e- 
veniment au mai avut loc la celelalte 
case de cultură ale armatei din țară, 
precum și la cluburile ostășești din 
unități și școlile militare.

me-

de 
mi

Academia Republicii Socialiste Ro
mânia și Academia de Științe Agri
cole și Silvice au sărbătorii miercuri 
pe doi remarcabili oameni de știință 
— acad. Gherasim Constantinescu și 
prof. uni*v. Constantin Chiriță, mem
bru corespondent al Academiei — cu 
prilejul împlinirii virstei de 70 de 
ani.

In cadrul unei ședințe deschise de 
acad. Grigor® Obrejanu, vicepreșe
dinte al Academiei de Științe Agri
cole și Silvice, au vorbit despre va
loroasa operă științifică a celor doi 
sărbătoriți, prof. univ. Milu Oșlo- 
beanu, prorector al Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești. prof. univ. Constantin Păunes- 
cu, dc la Universitatea din Brașov, 
și dr. Ion Milescu. director al Insti
tutului de cercetări, studii și proiec
tări silvice.

In încheiere, cei doi oameni de 
știință sărbătoriți au mulțumit pen
tru cuvintele calde care le-au ' 
adresate.

★

Aniversării republicii, cadrele me
dicale din județul Dolj i-au dedicat 
un simpozion, in cadrul căruia au 
fost prezentate realizările obținute in 
județ in domeniul ocrotirii sănătății 
populației.

(Agerpres)
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• Explozia : PATRIA — 9: 12: 15; 
18; 21, GLORIA — 9; 11.15: 13,30; 16; 
18,15; 20.30, LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
A Filiera : BUCUREȘTI — 8.30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Capcană pentru general : FLO- 
REASCA — 15,30;
• Lupul mărilor 
EXCELSIOR — 9;
AURORA — 9: 12.15 
M1S — 9; 12,30; 16;
0 Sfîrșitul Liubavinilor
TRAL — 10; 12,30; 15,30;
0 Legenda lui Rustam : 
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45.
• Jo® H11îiî*'SCALA — 9; 
14,30; lî^V'^pCAPiTOL — 9;
13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Ursul Yogi : DOINA — 9,30; 12; 
14,30; 17.
A Răscoala : DOINA — 19,30.
A O scrisoare pierdută : LUMI
NA — 9; 11,15.
• Chile ’71 î LUMINA 
16; 18,15; 20,30.
0 Bariera s GRIVIȚA — 9: 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Cu mîinile curate : FERENTARI 
— 15,30; 18; 20,15, FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.
e Săgeata căpitanului Ion : DA
CIA — 9: 11,15; 13.30; 16: 18,15; 
20,30, MUNCA — 16; 18; 20.
A Puterea șl Adevărul : LIRA — 
15,30; 19,30.
• Mihai Viteazul : GIULEȘTI — 
15,30; 19.
B Lupoaica — 10: 12; 14, Orhi
deea sălbatică — 16,30 : CINEMA
TECA (sala Union).

18; 20,15.
Răzbunarea :

12.30; 16; 19.30, 
16; 19,30, TO- 

19,30.
: CEN-
18: 20.30.

FESTI- 
18,30;

11.45;
11,15;

13,30;

20,15, FLACĂRA

— 15,30; 18; 20.15.
: PROGRESUL —

și diavolii :
17.30; 19,30.

LA-

NOI

• Așteptarea : UNIREA - 
18: 20.
• Tudor : PACEA — 16; 19.
a Serata : CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
0 Felix și Otilia : POPULAR — 
15,30; 19.
0 Dacii : ARTA
0 Facerea lumii 
16; 18; 20.
0 Sfînta Tereza 
ROMET — 15,30;
0 Mary Poppins : TIMPURI 
— 9—19,30 în continuare.
0 Cazul Mattei : COTROCENI 
15,30; 18; 20,15.
0 Marca evadare : FEROVIAR 
9: 12,30: 16; 19.30, MELODIA — 
12.30: 16: 19,30, --------------
12,30; 16; 19,30.
0 Frumos, onest, 
tralia... : VOLGA 
15,45; 18,15; 20,30.
0 Fata care vinde flori » VIITO
RUL — 15,30; 18;
0 Fete tn share 
15,30; 18; 20,15.
0 Bărbatul care 
nica : COSMOS
0 Fuga e sănătoasă : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

0 Marea hoinăreală : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.

0 Micul om mare : FLAMURA — 
9; 11,30.; 14,30; 17,15; 20.

0 Seceră vîntul 
CEGI — 15,30;

0 Vacanță la 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

MODERN
9: 
9;

20,15. .. ,M„
1 "iBUZSȘTîmm

a venit după bu-
— 15,30; 18; 20,15.

sălbatic : BU- 
18; 20,30.

Roma î DRUMUL

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert de muzică românească dat

20, (sala Studio) : S* 
prăvălie eu scară — 26.
de comedie : Nlenie

„Lucia Sturdza Bu-

I

î

După cădere

Nottara" (
Rareș —

Wilde

în cinstea celei de-a XXV-a aniver
sări a republicii. Dirijor : Mircea 
Cristescu — 20.
0 Opera Română : Răpirea din 
serai — 19,30.
a Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara- 
gialfe" (sala Comedia) : Coana Chi- 
rița — 15. Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ? - 
nu-ți faci

a Teatrul
— 20.
a Teatrul
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gur.eanu) : Nepotul lui Rameau — 
20, (sala din ștr. Alex. Sahia) : Va
lentin și Valentina — 20.
a Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 15,
19,30.
a Teatrul „C. I.
Magheru) : Petru
Bună seara, domnule
1*9,30. J , ' ol • i>it>q.

a Teatrul Giulești : Comedie 
olteni — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă".: 
douăsprezece luni ale anului 
Școala din Humulești — 15. 
mul e liber — 19.
0 Teatrul evreiesc de stat : 
rile nemuririi — premieră —
a Teatrul sattric-muzical 
nașe” (sala Savoy) : Revista 
cuvîntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Ghiocei... mărgăritare
— 19.30.
a Circul „București" : Moș Gerilă
— 10.

CU

C.'l® 
- 10, 
Dru-

Culo-
19.30.

„C. TA-
are

CURIER JUDEȚEAN

Noul cinematograf „Porțile de Fier" din orașul Drobeta Turnu-Se- 
verin

FAPTUL
DIVERS
Trandafir
de la Brăila
sau 20 de
am pentru
un vis

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Vetre folclorice.
9,35- G viață pentru o idee : Um

berto Nobile (11). Robinsonii 
pustiului de gheată.
Curs de limba rusă. Lecția 
a 34-a. Prezintă conf. univ. dr, 
Victor Vascenco.
Micii meșteri mari.
România, țara mea. Film do
cumentar.
Portativ '72. 
Cărți și idei.
Teleclisc. O selecție din 'suc
cesele discografice ale anului 
1972.
Telejurnal.
— 17,00 TELEȘCOALA a Geo
grafia României. Bazinul 
Trotușului a Istoria Româ
niei. Vechi cetăți de' scaun. 
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune în 
limba maghiară.
Revista literară TV. Schiță * 
pentru o panoramă a lite
raturii unui sfert de veac. 
Emisiune dezbatere. Participă 
criticii și istoricii literari : 
Ion Dodu Bălan, Ov. 
Crohmălniceanu, Al. Piru. 
Anuar economic 1972 (II). 
1001 de seri.
Telejurnal a în cinstea ani
versării republicii — Raportul 
unei țări întregi.
..Soarele și luna". Medalion 
Florica Bradu.
Pagini de umor : Aventuri în 
epoca de piatră.

21.20 Avanpremieră.
21.25

10,00

ni, 3o
10,50

11.10
11.50
12,15

13.00
16,00

17,30

18,30

19.00
10.20
19.30

20,30

22.35

•17,90
17,40

18,10

16.56
19,00

19,30

20,10

21,15

22,15

22,35

•S.

Libertate, democrație. repu
blică. Film de montai reali
zat de Eugen Mândriei 
„24 de ore".

PROGRAMUL II

Agenda.
Telerama : ,,Canalul MîneciP' 
— destinul meu Film al Te
leviziunii cehoslovace premiat 
in cadrul festivalului „Omul 
și marea*' de la Riga — 1972 
Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu". 
Publicitate.
Selecțiuni din finala con- 
cursuiui internațional de vioa
ra Wieniâwski.
Telejurnal • în cinstea ani
versării republicii — Raportul 
unei țări întregi.
Teatrul TV și Teatrul dra
ma. e Brașov prezintă specta
colul omagial închinat aniver
sării unui sfert de veac- de 
la proclamarea republicii : 
„Cu tot ce am, aparțin aces
tui pămînt".
Concert simfonic. ’ Oratoriul 
„Sărbătoarea lui Alexandru" 
de G. F. Haendel.
Bucureștiul necunoscut: ..Car
tierul Gării de Nord". Evoca
re de Maria Preduț.
Serenade și canțonete cu Ion 
Fălculete și orchestra Napoli- • 
tana.

t

»

Du-mă acasă, măi tramvai J J

• • •

Constructorii

Corespondenții „Scânteii" transmit

la inăltime!A
Constructorii ieșeni au adău

gat în acest an noi edificii mo
derne peisajului urbanistic. Ei au 
înălțat zeci de blocuri noi, insu- 
mind 3 053 de apartamente, au 
dat in folosință un spital de 
neurochirurgie, 3 școli generale, 
3 creșe și grădinițe de copii. în 
același timp, rețeaua comercia
lă a municipiului Iași s-a extins 
eu 15 unități noi. cu o suprafață 
totală de 11 000 metri pătrați. Ul
tima premieră comercială a anu
lui : magazinul universal „Mol
dova", cu parter și 4 etaje, prin 
care se desfacem gaftiă variată 
de bunuri de consum.

BACAU

Slânicul
se extinde

Stațiunea Slănic, denumită și 
„perla Moldovei", a're acum ac
tivitate permanentă. In aproape 
toate vilele a fost introdusă în
călzirea centrală. Pavilionul cen
tral pentru cazare și tratament a 
fost modernizat și reutilat. 
fost date în folosință un 
complex sanatoria! cu 500 
locuri, un camping și, un com
plex sportiv. In prezent se află 
în construcție o nouă vilă. Doa- 
semenea. la Slănic se vor mai 
ridica, in curind, un pavilion 
balnear pentru țăranii coopera
tori și un motel pentru turiști.

BRAȘOV

In dezbatere

*I

z\u 
nou 

de

Centrul istoric
al Brașovului

cofetărie etc. De asemenea, în 
pauza de masă sint distribuite la 
locurile de muncă pachete cu 
gustări reci și sufertașe cu min-. 

■care caldă, toate la prețuri con
venabile. Tot de aici se aprovi
zionează și salariații întreprin
derilor din jurul C.E.I.L.

O jumătate de veac (din cet 
87 de ani pe care îi are), Dumi
tru Dobrițoiu din Brăila și-a pe
trecut-o în mijlocul florilor din 
serele brăflene. Toată viate « 
visat ca, în afară de sarcinile 
zilnice, să facă și el ceva mai 
mult, să lase in urma lui măcar 
o floare. Și iată că, acum, după 
20 de^ ani de căutări și experi
mentări, visul i s-a împlinit : 
în serele grădinii publice din 
Brăila au înflorit primele exem
plare dintr-un nou soi de tran
dafir. Un trandafir frumos, 
foarte rezistent la frig și... 
încununat, de la prima apa
riție, cu primul record : el crește 
și înflorește in numai 3 luni, in 
loc de 3 ani ciți sint necesari 
pentru unul obișnuit. De reținut 
numele noului apărut : „Tranda
fir de la Brăila".

HUNEDOARA

Stagiune 
permanentă

La solicitarea comitetului mu
nicipal pentru cultură și educa
ție socialistă, Filarmonica de 
stat din Cluj a deschis la Hu
nedoara o stagiune permanentă 
de concerte simfonice. Progra
mul stagiunii cuprinde lucrări 
reprezentative din creația mu
zicală românească și univer
sală.

VRANCEA

Complex școlar

I Nume n-are,
I dar suma-i
I
I
I
I
I
I
I
I forțată
II Qtrtfnw Da!,.., Ji

mare
Zile de vacantă. Elevul Da

niel Voicu, de la școala generali 
nr. 3 din Piatra Neamț, împreu
nă cu alțț colegi, a pornit voios 
la patinaj pe luciul gheții riului 
Cuiejdi. La un moment dat. in
tr-un punct, gheata s-a spart. 
Spre surprinderea micilor pa
tinatori, pe prundul riului a a- 
părut o geantă și, in ea, un li
bret. C.E.C. Elevul D.V., împreu
nă cu colegii au „pescuit" cu 
grijă geanta și au dus-o imediat 
la miliție. Faptă vrednică de 
laudă. Mai rămine o întrebare : 
cine o fi păgubașul ? Aceasta, 
tntrucit, din cauza apei, libretul 
nume nu mai are ; in schimb... 
suma e destul de mare.

Aterizare

■ 'In >■ apropierea platformei "inU ' i 
■ dustriale .» municipiului Focșani , 

se înalță o școală profesională , 
de construcții și un grup școlar 
profesional al Ministerului In
dustriei Construcțiilor de M.a- 
șini-Unelte și Electrotehnicii. 1 
Numeroase ateliere specializate, 1 
dotate cu mașini-unelte și apa- i 
ratură adecvate, vor asigura ele- i 
vilor condiții dintre cele mai , 
bune pentru însușirea profesiei . 
alese. De asemenea, noul com
plex focșănean va dispune de o 
cantină modernă și de cămine 
confortabile cu 1 200 de locuri. 1

Ștefan Boicy din orașul Bocșa . 
(dâraș-Severin) era cunoscut ca 

j uh mare amator de țuică, mai" '' 
ales fiartă. Nu-i vorbă, că-i plă- I 
cea lui și țuica rece, numai de 
chilipir să fi fost. Văzind insă 
că. de la o vreme, nu-i mai 
pică nici un chilipir, s-a gin
dit să-și încerce norocul cu 
...alpinismul. Vădind o agilitate . ' 
vrednică de o faptă mai acătă- I 
rii, după metode numai de el 
știute, S.B. a escaladat acoperi- I 
șui magaziei C.A.P. din locali- i 
tale. După (uică bună, de prună. 
Totul a mers strună, totul a fost 
la... înălțime, pină în clipa cind 
a aterizat forfat în fața butoiu
lui. Prins în flagrant delict. S.B. 
a înțeles că a făcut-o... fiartă, 
iar acum așteaptă „în friguri" 
cuvîntul legii.

Alo!... Din cinci Prea multă
cifre, la Mediaș naivitate

La 28 decembrie 1872 — printre bir
jele și caleștile ce purtau la plim
bare protipendada vremii, în peisajul 
străzii bucureștene își făcea apari
ția un vehicul inedit pentru trans
portul călătorilor, tramvaiul. Asemă
narea cu cel de azi ? Vagă. Doar 
faptul că mergea pe șine ! Vatmanul 
nu lucra cu manetă și manivelă, ci 
cu hățurile și era vizitiu sadea. 
Drept „accelerator", folosea biciul.

Descriind tramvaiul cu cai la apa
riția sa, presa vremii consemna cu 
satisfacție : „Aceste omnibuzuri sint 
intr-adevăr, cu băncile lor de cati
fea roșie, de o rară eleganță și 
foarte confortabile. Fără zguduituri, 
aluneci pe șine de fier, ceea ce este 
un fel de voluptate cind ești obiș
nuit cu scuturăturile birjei pe calda- 
rîmul nostru. Cu cincizeci de bani 
poți face o plimbare îneîntătoare 
din calea Moșilor și pină la Capul 
Podului (calea Victoriei) trecînd pe 
la sf. Gheorghe, Biserica Enci, str. 
Academiei, Teatru, străzile Știrbei 
Vodă, Luterană, Fîntîna Roșie și 
Tîrgșor pină la bariera Mogoșoaiei..."

Douăzeci și. doi de ani mai tîrziu, 
1891, este pusă 
bulevardul „O- 

prima linie de 
Creșterea în su-

Activitatea 'noii societăți se ex
tinde treptat. In urma unei legi e- 
mise în 1935, S.T.B. obține excluși- 
vitatea transportului de călători cu 
tramvaie, autobuze și alte mijloace 
pe tot cuprinsul orașului, inclusiv 
împrejurimile acestuia și comunele 
suburbane. Războiul a determinat o

Tciușan, directorul general al Între
prinderii, a ținut să ne precizeze :

„Cu toate progresele înregistrate, 
față de creșterea generală a ora
șului, ca populație, suprafață și în
tindere, precum și față de concen
trarea sporită a unui mare număr 
de locuri de muncă in unele zone

„Programului privind imbunătățirea 
transportului în comun in munici
piul București in perioada 1972-r 
1975", recent elaborat și aprobat de 
comitetul executiv al C.P.M.B., este 
menită să aducă, în continuare, Îm
bunătățiri necesare
Printre altele, acest program pre
vede : Înființarea de 
autobuze și prelungirea unora exis
tente, cu prioritate în noile cartiere 
de locuit (Titan.
unde se așteaptă doar 
crărilor de drumuri), 
nor linii de tramvaie 
platforme industriale,
accelerarea construcției de serie 
tramvaiului silențios, dublu articu
lat, de mare capacitate etc., etc.".

...Azi. cind de la apariția primu
lui tramvai se împlinește un veac, 
să urăm tovarășilor noștri tram- 
vaiști 
și să 
binele

și așteptaie.

La Brașov a avut loc o inte
resantă dezbatere organizată de 
filiala Uniunii arhitectilor din 
totalitate. Tema dezbaterii: cen
trul istoric al Brașovului, in 
contextul problemelor pe care 
le ridică dezvoltarea viitoare a 
orașului, intensificarea activi
tății turistice și a circulației ru
tiere. Au fost luate in discuție' 
soluții privind conservarea și 
punerea in valoare a fondului 
istoric al orașului de la poalele 
Timpei. •

In cadrul unei etape interme
diare pentru intrarea in exploa
tare a noii centrale telefonice, 
care va da posibilitatea instalării 
a incă 1 609 linii, în municipiul 
Mediaș s-a trecut la numerota
rea telefonică di,n cinci cifre, in 
loc de patru. Ca și lucrările noii 
centrale, această importantă o- 
perație pentru imbunătățirea 
Servirii abonaților s-a efectuat 
cu două luni mai devreme față 
de termenul planificat.

strică

astăzi se împlinește un veac de la apariția
IN CAPITALĂ A PRIMULUI TRAMVAI... CU CAI

noi linii de

Drumul Taberei, 
terminarea lu- 
prelungirea u- 
spre marile 

continuarea și 
a/

PRAHOVA

„ Gospodina"
in uzină

25 de super
magazine sătești

Însemnată a activității de 
în comun și a provocat 

pagube și distrugeri par- 
vehicule, liniilor și celor-

la 9 decembrie 
în funcțiune pe 
bor—Cotroceni" 
tramvaie elettrice. 
prafață a orașului impunea mărirea
vitezei de circulație a tramvaielor, 
iar cererile populației aduceau me
reu la ordinea zilei problema înfiin
țării de noi linii. Dar, urmărind în 
special obținerea unor profitul 
maxime, societățile străine, care ob
ținuseră concesiunea, erau puțin in
teresate in execuția unor lucrări noi 
și, mai ales, în electrificarea linii
lor existente.

In fața refuzurilor repetate ale 
concesionarilor și sub presiunea in
tereselor autohtone, primăria, s-a 
văzut nevoită să înființeze ip anul 
1909 o nouă societate de tramvaie — 
„Societatea comunală a tramvaielor 
București" — S.T.B. — cu sarcina și- 
dreptul exclusiv de a înființa și ex
ploata noi linii de tramvaie, precum 
șl de a electrifica liniile cu tracțiune 
animali.

reducere 
transport 
deosebite 
cului de 
lalte dotări.

...Printre mijloacele de transport 
și-au făcut apariția, începind cu a- 
nul 1949, troleibuzele, iar parcul de 
autobuze a fost mereu reînnoit și 
lărgit. S-au înființat numeroase li
nii de autobuze și tramvaie, s-au 
extins cele existente. De asemenea, 
întreprinderea a început să ofere 
populației servicii noi, pe care nu le 
avea în trecut : taximetre, taxifur- 
gonete și vehicule pentru transpor
tul mărfurilor.

Ce parametri caracterizează I.T.B. 
In anul 1972 ? Mijloacele de trans
port in comun circulă azi pe 124 de 
trasee (30 de tramvaie, 13 de tro
leibuze și 81 de autobuze), care în
sumează o lungime de peste 1 260 
km cale dublă. Zilnic ' se trans
portă între 3.8 și 4.2 milioane 
călători, fiecărui locuitor al Ca
pitalei revenindu-i, în medie, circa 
830 de călătorii pe an. Numărul că
lătorilor transportați în acest an este 
aproape egal cu cel din întreg de
ceniul antebelic, peste 1,3 miliarde.

Oferindu-ne aceste date, care ex
primă, printre altele, un volum a- 
nual de prestații de aproape 1 mi
liard de lei, tovarășul ing. Horia

și platforme industriale periferice, 
continuă încă să se manifeste o se
rie de dificultăți și neajunsuri in 
transportul către și de la locurile de 
muncă, în special in orele de vîrf 
de dimineață și la terminarea pro- 
gramului, pentru a căror remedie
re și eliminare sint concentrate, in 
prezent, toate preocupările și efor
turile colectivelor de muncă 
I.T.Bl In acest sens,

„la muiți 
le dorim
lor și-al

ani", să-i felicităm 
noi succese — spre 
nostru, al călători-

La solicitarea lucrătorilor de 
la C.E.I.L.-Pitești, cantina-res- 
taurant de aici a organizat secții 
anexe de preparate culinare in
tr-un, sortiment variat, concurînd 
pe cele, din alimentația publică. 
In laboratoarele cantinei-restau- ! 
rant sint pregătite semipreparate 
de tip „Gospodina", gustări cal
de și reci, produse de patiserie,

In comuna Potigrafu s-a des
chis un nou supermagazin sătesb 
al cooperației de consum/ Noua 
unitate comercială, cu mai multe 
niveluri, cuprinde unităti pentru 
desfacere de textile, încălțămin
te, articole de menaj și electro- 
casnice etc.. La parter sint dis
puse servicii către populație, 
printre care de reparații radio ți 
televizoare. Supermagazinul din 
Potigrafu este al 25-lea de acest 
gen construit In 1972 in satele 
prahovene.

loan Enache. de fel din Bra
șov, se oploșise, de la o vreme, 
prin părfile Dorohoiului. Abia 
ajuns, s-a gindit că o funcție ca 
aceea de inspector al consiliului 
popular l-ar prinde cel mai
bine'r In noua calitate pe care 
și-a dat-o, I.E. s-a uitat in 
dreapta, s-a holbat in stingă și... 
pe primul credul ieșit in cale, 
Victor Mironescu, l-a și „inspec
tat" (citește înșelat) cu o su
mă frumușică, pentru a-i procu
ra. chipurile, o butelie de ara
gaz. Dar, in drufn spre O.C.L. 
mixt Dorohoi, „inspectorul" s-a 
făcut nevăzut. Imediat însă a a- 
părut in fața Elenei Spătaru. dar ■ 
intr-o altă funcție, și mai și, 
ușurind-o și pe ea cu o sumă 
tot frumușică de bani. Acum, in 
funcție de acestea și de alte ase
menea... funcții (dintr-un bogat 
cazier), I.E. își va face, in sfir- 
șit, suma in fața justiției.

Toast cu
și pentru...
„primus

ale
realizarea Al. PLAIEȘU

două fotografiiUn secol desparte aceste

serotina“
Pină de curind se credea 

cireșele amare tirzii (de septem
brie) nu erau folositoare decit 
pentru vietățile pădurii. Iată 
insă că un grup de specialiști de 
la Inspectoratul silvic al județu
lui Satu-Mare au dovedit ci 
fructele acestui cireș amar 
(..prunus serotina") sint, de fapt, 
bogate in... dulceață, concurează 
chiar cu... lămiia in privința 
conținutului de vitamina C, 
constituie tm excelent colorant 
natural pentru sucuri șl lichio
ruri. $i incă o calitate : stimu
lează pofta de mincare.
„șarjă" de citeva tonă de 
alcoolizat 
a și fost 
chioruri 
putea ca 
sau nu) să toastăm de revelion 
cu — dar și pentru... „prunus 
serotina".

fi!

Prima 
suc 

din ..primus serntina* 
livrată Fabricii de H- 
din București S-ar 
multi dintre noi (știind

Rubrics redoc’otâ de
Petre POP4
Gh. DAVID

fi corespondenții „Seinteii'
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET 
privind grațierea unor pedepse

în temeiul art. 63 pct. 5 din Con
stituție,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

Art. 1. — Se grațiază în între
gime :

a) pedepsele cu închisoare pină 
la 1 an inclusiv, precum și amen
zile ;

b) pedepsele cu închisoare între 
1 și 2 ani inclusiv, aplicate celor 
care la data adoptării prezentului 
decret au împlinit vîrsta de 60 de 
ani inclusiv, femeilor gravide sau 
cu copii pînă la 5 ani inclusiv, 
precum și celor care au săvîrșit 
infracțiunea în perioada minori
tății.

Art. 2. —- Se grațiază în parte, 
cu 1/3 pedepsele cu închisoare în
tre 1 și 2 ani inclusiv.

Art. 3. — Nu beneficiază de pre
vederile art. 1 și 2 cei care au să
vîrșit infracțiuni contra securității 
statului, uciderea din culpă a două 
sau mai multor persoane, infrac
țiuni intenționate prin care s-a 
produs avutului obștesc o pagubă , 
mai mare de 2 000 lei, infracțiuni 
neintenționate prin care s-a pro
dus avutului obștesc o pagubă mai 
mare de 20 000 lei, infracțiuni de 
omor, tîlhărie, dare de mită, lua
re de mită, trecere frauduloasă a 
frontierei, ultraj cu violență, viol, 
evadare, mărturie mincinoasă, de
nunțare calomnioasă, falsificare

de monedă, timbre sau • alte va
lori.

De asemenea, nu beneficiază de 
prevederile art. 1 și 2 cei care au 
săvîrșit mai multe infracțiuni in
tenționate și neintenționate, prin 
care s-a produs o pagubă avutu
lui obștesc, dacă totalul pagubei 
este de pină la 20 000 lei inclu
siv, iar paguba produsă prin in
fracțiunile intenționate este mai 
mare de 2 000 lei.

Dispozițiile art. 1 și 2 nu se a- 
plică celor care au beneficiat de 
la data de 1 ianuarie 1967 de gra
țiere totală sau parțială, ori căro
ra li s-a revocat beneficiul unei 
grațieri condiționate acordate de 
la această dată, precum și recidi- 
viștilor.

Art. 4. — în cauzele în care ur
mărirea penală nu a început, pre
cum și în cele aflate în curs de 
urmărire sau de judecată, procesul 
penal se va porni, sau. după caz, 
va continua, iar după pronunțarea 
pedepsei se va face aplicarea dis
pozițiilor art. 1 sau 2, ținîndu-se 
seama de excepțiile din art. 3 și 
6 clin prezentul decret.

Art. 5. — Sancțiunile cu închi
soare pentru contravențiile săvîr- 
șite pînă la dată adoptării prezen
tului decret nu se mai aplică, iar 
în cazul cînd au fost aplicate, nu 
se mai execută, în măsura în care 
n-au fost executate.

Art. 6. — Dispozițiile prezentu
lui decret nu se aplică celor care 
nu au început executarea pedep
sei sau a sancțiunii închisorii con
travenționale, deoarece s-au sus
tras de la aceasta.

Art. 7. — Nu beneficiază de pre
vederile prezentului decret cei 
care în timpul executării pedep
sei sau a sancțiunii închisorii con
travenționale nu au avut o com
portare corespunzătoare și nu au 
fost receptivi la acțiunea de re
educare, săvîrșind infracțiuni sau 
abateri grave.

Constatarea situației prevăzute 
la alineatul precedent cu privire 
la săvîrșirea de abateri se face 
prin procesul verbal al comisiei 
prevăzute la art. 27 din Legea nr. 
23/1969 privind executarea pedep
selor. '

Art. 8. — Dispozițiile prezentu
lui decret se aplică numai cu pri
vire la faptele săvîrșite pină la 
data adoptării lui.

Art. 9. — Cei grațiați, care în 
curs de 3 ani vor săvîrși vreo in
fracțiune intenționată, vor execu
ta. pe lingă pedeapsa stabilită 
pentru acea infracțiune, și pedeap
sa neexecutată ca urmare a apli
cării prevederilor art. 1 și 2 din 
prezentul decret.

Președintele Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

întoarcerea din R. S. F. Iugoslavia 
a delegației de activiști ai P. C. R.

Cronica zilei
Delegația de activiști ai Partidu

lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Victor Bolojan, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
care, la invitația Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia a făcut 
o vizită de schimb de experiență 
in această țară, s-a întors, miercuri 
dimineața, în Capitală.

La sosire, pe peroniil Gării" de 
Nord, delegația a fost intimpinată 
de tovarășul Petre Duminică, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

A fost prezent Bo.jidar Bukumi- 
rici, consilier al ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la București.

în legătură cu cutremurul catastro
fal care a lovit orașul Managua, ca
pitala republicii Nicaragua, președin
tele Societății de Cruțe Roșie din 
România, general-colonel Mihai 
Burcă, a adresat o telegramă Crucii 
Roșii din Nicaragua, în care se spune: 
Ațlirrd cu profundă emoție și durere 
de cutremurul care a lovit capitala 
țării dv„ Societatea de Cruce Roșie 
din Republica Socialistă România vă 
adresează dumneavoastră, familiilor 
victimelor și tuturor celor care au a- 
vut de suferit de 'pe urma acestei 
mari catastrofe, expresia sentimente
lor sale de adincă compasiune.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

• Miercuri, Ia Cluj, în cadrul 
campionatului national feminin de 
handbal (turneu care are loc in 
sală) au fost înregistrate urmă- 
Moa'rble' rezultate tehnice : Mureșul 
tTg'LMureș—I.E.'F.S, . Bupurești 6—14
(3—8) ; Voința Odorhei—-Textila Bu- 
huși 11—9 (5—4) ; Constructorul Ti
mișoara—Rulmentul Brașov 7—10 
(4-5).

• înaintea începerii campionatului 
mondial studențesc masculin de 
handbal din Suedia, selecționata u- 
niversitară a României a susținut mai 
multe intilniri in Franța. Handba- 
liștii români au invins cu 30—11 o 
selecționată regională, Bar-le-duc, cu 
21—11 reprezentativa Longwy, cu 
14—6 selecționata orașului Paris și 
cu 15—10 selecționata universitară a 
Franței.

• Aseară s-a disputat meciul retur 
de handbal masculin dintre echipele 
Steaua București și I. F. Oppsal 
(Norvegia) din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni". Gazdele au ciștigat cu scorul 
de 14—13. în primul joc, handbaliștii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 21—9. Ei s-au calificat pentru 
sferturile de finală datorită unui 
golaveraj superior.

• A luat sfirșit turul campionatu
lui de fotbal al Albaniei. Campioa
nă de toamnă este Dinamo Tirana, 
care a totalizat 21 de puncte. Ea 
este urmată în clasament de Besa 
(Kavaja) cu 19 puncte. în ultima 
etapă a turului „Appolonia", dețină
toarea ultimului loc in clasament, 
a reușit să învingă cu 2—0 formația 
Shkendija — Tirana.

• Cel mai bun sportiv european 
al anului — urmare a tradiționalei 
anchete intreprinse de redacția sport 
a agenției poloneze de știri P.A.P. 
— a fost desemnat dublul campion 
olimpic în probele de 5 000 și 10 000 m 
plat finlandezul Lasse Viren, care 
a totalizat 192 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Valeri Bor
zov (U.R.S.S.) — atletism — 169 punc
te și Eddy Merckx, — ciclism — 147 
puncte. La această anchetă au par
ticipat redacțiile sportive a 22 agen
ții internaționale de presă.

• Pe Nil, în apropiere de orașele
Luxor și Cairo, s-au disputat două 
curse internaționale de canotaj* aca
demic. Ambele probe au fost ciști- 

vgate de echipajul 8 plus 1. al Uni- 
ȘversU&ții Yale (Harvard). La com- 
■ petiții au participat și 1 echipajele 
Universităților Oxford și Cambridge 
din Anglia.

• După desfășurarea a 9 etape, în 
campionatul italian masculin de 
baschet conduce echipa ignis Vare
se (cu 18 puncte), urmată de Forst 
și Simmenthal (cite 16 puncte). 
Principalele rezultate din etapa a 
9-a : Forst — Partenope 95—72 ; Ig
nis — Norda 98—92 : Simmenthal — 
Gorena 87—78 ; Mobilquattro — 
Snaidero 92—82 ; Gamine — Alco 
68—61.

• In urma unei anchete intreprin
se de presa sportivă din Belgrad, 
titlul de cel mai bun automobilist 
al Iugoslaviei pe anul 1972 a fost a- 
tribuit campionului Jovica Paliko- 
vici (29 de ani). Este pentru a treia 
oară consecutiv cind Palikovici ob
ține acest titlu.

• Selecționata de rugbi a ' Noii 
Zeclande și-a continuat turneul in 
Anglia, jucind pe stadionul ..Twic
kenham" in compania unei selecțio
nate locale. • Oaspeții au repurtat 
victoria cu scorul de 31—10 (10—0). 
în cel mai important joc al turneu
lui, selecționata Noii Zeclande va 
întilni, la 6 ianuarie, echipa Angliei.

• Continuîndu-și turneul in R.P. 
Chineză, selecționatele de tenis de 
masă ale R.F. a Germaniei au evo
luat pentru a treia oară, la Pekin, 
în compania reprezentativelor țării. 
Din nou victoria a revenit gazde
lor ; la masculin cu 5—1, iar la fe
minin cu 5—0. întilnirile au fost ur
mărite de aproape 20 000 de specta
tori.

• Selecționata de fotbal (tineret) 
a României va susține astăzi in ora
șul Larissa a treia întîlnire de la 
sosirea in Grecia. Pînă in prezent 
echipa română a jitcat la Lamia și 
Trikala obținind un rezultat de ega
litate (0—0) și o victorie (2—0).

• Boxerul elvețian Fritz Chervet 
și-a păstrat titlul de campion al Eu
ropei (categ. muscă). în gala desfă
șurată la Ziirich, el l-a învins la 
puncte, după 15 reprize, pe șalange- 
rul său, scoțianul John Mac Clus- 
key.

• Campionatele internaționale de 
tenis ale Australiei au început cu 
două mari surprize. Vest-germanul 
Karl Meiler l-a eliminat cu 6—2, 
6—3, 6—2 pe marele favorit, austra
lianul Ken Rosewall, iar australia
nul Bob Giltman a ciștigat cu 6—7, 
6—2, 6—2, 7—6 in fața compatriotu
lui său Mal Anderson. Alte rezul
tate mai importante : Kakulia
(U.R.S.S.) — Ball (Australia) 6—2, 
6—4, 3—6, 6—2 ; Metreveli (U.R.S.S.) 
— Mike Senior (Australia) 6—2, 
4—6, 6—2, 6—2 ; Proisy (Franța) — 
Coughlan (Australia) 6—3, 6—3,
6—4 ; Newcombe (Australia) — Hail- 
let (Franța) 6-1, 6—2, 6—2.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA CONCURSUL NR. 52
DIN 27 DECEMBRIE 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
!2 167 212 lei din care : 1 184 593 lei 
report.

Extragerea I : 10 19 20 12 22 1.
Bxtragerea a Il-a : 16 44 29 28 41.

★

Miercuri, 27 decembrie a.c.. a so
sit la București Osman Dcrinsu, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Turciei in Republica So
cialistă România.

★

,Sut> aț^ipule Comisiei naționale \ 
Republicii Socialiste România pentvb 
UNESCO, miercuri a fost deschisă la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S. din Ca
pitală o expoziție de afișe apărute in 
28 de țări cu prilejul Anului inter
național al cărții.

La vernisaj au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, edi
tori, oameni de artă și cultură, zia
riști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice, membri ai corpului di
plomatic.

Inaugurind expoziția, prof. univ. 
Jean Livescu. președintele Comisiei 
naționale pentru UNESCO, a eviden
țiat interesul manifestat pretutindeni 
in lume pentru carte — factor de 
educație, informație și apropiere in
tre popoare.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 29, 30, 31 decembrie. In țară : 
vreme relativ rece, cerul va fi 
schimbător, mai mult noros in 
jumătatea de sud-est a țării, 
unde vor mai cădea precipitații 
slabe. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 12 și minus 2 grade, izo
lat mai coborite, iar maximele 
între minus 5 și plus 5 grade. 
In București : vremea va fi re
lativ rece, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea ninsori slabe. 
Vînt moderat.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI,
ION GHEORGHE 'MAURER, A PRIMII

PE AMBASADORUL UNIUNII SOVIETICE
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
miercuri la amiază, pe ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko, la cererea acestuia.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă tovărășească, a luat parte 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)

O delegație guvernamentală 
economică a R. D. Vietnam

a sosit în Capitală

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA

în legătură cu pierderea grea suferită prin încetarea din viață a 
tovarășului Boian Bâlgaranov, membru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Comunist Bulgar, membru ăl Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar și familiei îndoliate, sincere con
doleanțe împreună cu sentimentele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Miercuri la amiază a sosit in Ca
pitală o delegație guvernamentală e- 
conomică a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru a! gu
vernului Republicii Democrate Viet
nam.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de to
varășii Gheorghe Radulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-

★

Miercuri după-amiază, la Consiliul 
de Miniștri au început convorbirile 
intre delegația guvernamentală eco
nomică a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, și

niștri, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe și de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Vietnam, și 
Lam Van Luu, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud, la Bucu
rești.

★
în aceeași zi, membrii delegației 

guvernamentale economice a R.D. 
Vietnam, in frunte cu Le Thanh 
Nghi, au depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

*

delegația guvernamentală economică 
a Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, viceprim- 
ministru al guvernului R.D. Vietnam.

(Agerpres)

IA CLUBUL UZIHEI DE IITIUJ CHIMIC „GBIVIȚA ROȘIE" 

DIN CAPITALA

ADUNARE CONSACRATA
SEMICENTENARULUI U.R.S.S.

Miercuri după-amiază, la clubul 
Uzinei de utilaj chimic „Grivița ro
șie" din Capitală a avut loc o adu
nare consacrată semicentenarului 
U.R.S.S.

La adunare, alături de numeroși 
muncitori, tehnicieni, ingineri ai u- 
zinei, de cetățeni din acest vechi 
cartier muncitoresc, au luat parte 
Mihail Roșianu, președintele Consi
liului General A.R.L.U.S., precum și 

> V. D. Șașin, ministrul industriei per 
I troliere al U.R.S.S., pripo-vicpprqr 
1 ședințe .al Asociației de prietenie stx- 
vieto-române, conducătorul delega
ției asociației, care se află în vizită 
în țara noastră, și membri ai Am
basadei U.R.S.S. la București.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Marin Voinea, secretarul comitetului 
de partid al uzinei „Grivița roșie"

care s-a referit la realizările po
poarelor sovietice in cei 50 de ani 
de la crearea U.R.S.S. Relevînd re
lațiile de prietenie dintre poporul 
român și popoarele sovietice, vorbi
torul a subliniat că acestea au do- 
bîndit noi valențe in anii construc
ției socialismului, în interesul am
belor țări și popoare, al cauzei so
cialismului.

A vorbit apoi V. D. Șașin, care a 
,arătat, că, in, ațpastă jumătațe , de 
jSccoI case, a trecut .de la constituirea 
’U.R.S.S., popoarele sovietice au 
parcurs un drum glorios, sub con
ducerea P.C.U.S. Subliniind tradi
ționalele legături dintre popoarele 
sovietice și poporul român, vorbito
rul a evidențiat dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală sovieto-române.

(Agerpres)

INVITAȚIE LA HANURILE TURISTICE 
ALE COOPERAȚIEI OE CONSUM »

Construite in ultimii sani pe 
cele mai frumoase trafee turis
tice ale țării, situate la răs- 
pintie de drumuri sau în locuri 
de un pitoreșc inedit, în apro
pierea unor celebre monu
mente istorice și de artă sau pe 
lingă stațiuni balneo-climate- 
rice, hanurile cooperației de 
consum cunosc tot timpul a- 
nului o mare afluență de vizi
tatori. Prevăzute cu încălzire 
centrală, cu camere de cazare 
confortabile, cu restaurante in 
care se pot servi o gamă va
riată de preparate specifice bu
cătăriilor locale, noile și mo
dernele hanuri, moteluri și 
complexe turistice ale coopera
tivelor de consum oferă și acum, 
în sezonul rece, condiții dintre 
cele mai bune pentru recreere, 
pentru petrecerea concediului 
sau pentru un popas reconfor
tant cu prilejul excursiilor 
montane.

Printre cele mai cunoscute 
hanuri turistice ale cooperației 
de consum figurează cele situ
ate chiar in stațiunile balneo
climaterice cu același nume : 
hanul „Covasna" și Gioagiu-

Băi. în stațiunea Sovata se 
află hanul „Ursul negru". La 
45 km de Ploiești funcționează 
un mare complex turistic 
„Slănic-Prahova". iar in fru
moasa localitate Horezu, cu 
vestiții săi ceramiști, la dispo
ziția vizitatorilor se află un han 
cu același nume. Pe cit de a- 
tractive, pe atit de ospitaliere 
sint hanurile „Valea ursului" 
de lingă Pitești și „Rucăr", (si
tuat pe D.N. 73 Pitești-Bra- 
șov), intr-un. frumos sat de va
canță, precum și hanul „Bran“ 
din județul Brasov sau „Făget" 
din județul Timiș și „Piatra 
Craiului" (situat pe D. N. 1 km. 
588) in județul Bihor. Lingă 
minăstirea Agapia, pictată de 
Nicolae Grigorescu. se află ha
nul cu același nume, in care se 
servesc delicioase mîncăruri 
moldovenești, ca de altfel și la 
motelul „Ilișești", situat la 23 
km. de Suceava. Iată, așadar, 
numai citeva din hanurile tu
ristice ale cooperației de con
sum care constituie tot atîtea 
puncte de atracție pentru orice 
drumeț pe meleagurile patriei.

,,ROMÂNIA-FILM‘‘ prezintă

„DOMNULUI PROFESOR, CU DRAGOSTE

’ ■ O /Bfe

< ■ i ■

Film american. Scenariul și regia : James Clavell. După romanul lui E. R. Braithwaite. Cu : Sidney Poitier, 
Christian Roberts, Judy Geeson, Suzy Kendall

Ț

Ț

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte, ,
în numele poporului american doresc să vă mulțumesc pentru 

amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări pentru zborul reușit al na
vei spațiale „Apollo-17“.

Deși programul „Apollo" a luat sfîrșit, explorarea spațiului va con
tinua, iar cunoștințele pe care le vom dobîndi din această explorare 
vor continua să slujească întregii omeniri.

Ne face plăcere că dumneavoastră împărtășiți mîndria noastră în le
gătură cu îndeplinirea programului „Apollo" și în ceea ce ne privește 
vom căuta să lucrăm împreună cu toate națiunile pentru a spori înțe
legerea universului de către om.

Al dumneavoastră sincer,
RICHARD NIXON

Sărbătoarea națională a Nepalului

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
KATHMANDU

Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre, Ziua națională a 
Nepalului, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, felici
tări călduroase și cele mai brine urări de sănătate și fericire personală, 
de bunăstare și progres poporului nepalez prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima speranța că relațiile prie
tenești dintre țările noastre se vor dezvolta în interesul celor două 
popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Nepalul, „țara mun
ților" străbătută de 
lanțul cu vîrfuri se
mețe al Himalaei, se 
angajează cu tot mai 
multă hotărîre pe calea 
spre progres economic; 
de fapt, în ultimii ani 
au fost făcuți primii 
pași pe calea dezvoltă
rii industriei și a rețe
lei de căi de comuni
cație. La Balaju. la 
nord-vest de Kathman
du, capitala țării, a fost

industrial, Iar la Lalit- 
pura s-au inălțat o fa
brică de mobilă, o fa
brică de încălțăminte 
și o întreprindere tipo
grafică. După termina
rea șoselei ce leagă 
Nepalul de India, aten
ția este îndreptată a- 

1 cum spre extinderea 
rețelei rutiere din șe
sul Terai, ce urmează 
să fie racordat la căile 
de comunicație dțn

Paralel cu aceste 
realizări, poporul ne
palez depune eforturi 
pentru dezvoltarea a- 
griculturii, principala 
ocupație a locuitorilor 
țării.

Pe plan extern, Ne
palul desfășoară o po- 
litică de pace, bună 
vecinătate și colabora
re cu țările asiatice, cu 
celelalte țări ale îumii. 
Iq fptngrafja.: vedere

construit un complex nordul țării. • ■ dlfi Kathmandu.

Trageri speciale cu prilejul Revelionului

LOTO PRONOEXPRES
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează la 1 ia
nuarie 1973 o TRAGERE SPE
CIALA LOTO A REVELIONU
LUI. La această tragere specială 
se vor atribui 25 DE CATEGO
RII DE PREMII, între care, in 
număr nelimitat, AUTOTURIS
ME „Dacia 1300" și „Moskvici 
408" (cu caroserie 412), EX
CURSII IN R. D. GERMANA, 
de cite 2 locuri, cu durata de 
circa 8 zile, cu avionul (pe 
ruta Leipzig-Berlin-Dresda), pre
cum și EXCURSII LA PA
RIS, cu avionul (cu durata de 
circa 8 zile). De asemenea, se 
vor atribui CÎȘTIGURI IN BANI 
de valoare fixă și variabilă.

Tragerea specială Loto a re
velionului va avea loc luni, 1 ia
nuarie 1973, și se va efectua in 
trei faze, astfel : faza I, cu două 
extrageri obișnuite — una de 9 
numere diferite din 90 și alta 
de 7 numere diferite din restul 
de 81 ; faza a Il-a, cu două ex
trageri, suplimentare, de cite 6 
numere diferite, fiecare din 90 ; 
faza a III-a — o extragere spe
cială de 8 numere diferite din 
90. In total, la cele trei faze, se 
vor extrage 36 de numere cișli- 
gătoare.

La tragerea specială Loto a 
revelionului din 1 ianuarie 1973 
se poate participa cu bilete de 
cite 2 lei, 5 lei și 15 lei varianta, 
cea de 15 lei avînd dreptul de 
participare la toate cele cinci 
extrageri.

La 3 ianuarie 1973, Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
organizează PRIMA TRAGERE 
SPECIALA „PRONOEXPRES" 
A NOULUI AN. La această 
tragere specială se vor atribui, 
în număr nelimitat, AUTOTU
RISME „Dacia 1 300" și „Fiat 
850", EXCURSII ÎN CEHOSLO
VACIA, IUGOSLAVIA ȘI ITA
LIA, precum și PREMII IN 
BANI de valoare fixă, și varia
bilă. Se vor efectua CINCI EX
TRAGERI în următoarele trei 
faze : la faza I, o extragere 
obișnuită de: 6 numere diferite 
din 45 și o^altă extragere obiș
nuită (în continuarea primei ex
trageri) de 5 numere diferite 
din cele 39 rămase în urnă 
după efectuarea primei extra
geri ; la faza a Il-a se vor 
efectua 2 extrageri suplimen
tare, de cite 6 numere diferite 
fiecare din numărul total de 45 ; 
la faza a III-a se va efectua o 
extragere specială de 8 numere 
diferite din 45. IN TOTAL, LA 
CELE TREI FAZE SE VOR 
EXTRAGE 31 DE NUMERE 
CIȘTIGATOARE.

La tragerea specială „Prono- 
expres" a Noului An participa
rea se poate face pe variante 
de cite 3 lei, 6 Ici și 15 lei, ul
tima avind dreptul d(- partici
pare la toate extragerile efec
tuate.

LOTO
ClȘTIGURILE TRAGERII DIN 22 DECEMBRIE 1972

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă' 
(100°,) a 100 000 lei ; Cat. 2 : 2,95 a 
21 534 lei ; Cat. 3 : 11.85 a 5 361 lei ; 
Cat. 4: 12.90 a 4 924 lei ; Cai. 5 : 
60.60 a 1 048 lei ; Cat. 6 : 103,30 a 
615 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 26 632
lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 2 va

riante (10%) a 100 000 lei; Cat. B: 
1 (50%) a 11571 lei, 5 (25%) a 5 786
lei și 9 (10%) a 2 314 lei; Cat. C:
9.95 a 6 164 lei ; Cat. D : 19,50 a 
3145 lei ; Cat. E : 26,05 a 2 354 lei ;
Cat. F : 44.60 a 1 375 lei ; Cat. Z :
911.85 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 14134 
lei.



In urma unui acord semnat la Aden

Peste 100 000 de persoane au demonstrat zilele trecute pe străzile Parisu
lui, cerînd încetarea imediată a războiului din Vietnam

PARIS 27 (Agerpres). — Delega
ția R.D. Vietnam la conferința de la 
Paris privind Vietnamul a anunțat 
miercuri delegația americană că nu 
participă la întîlnirea — . prevăzută 
pentru aceeași zi — a experților celor 
două delegații.

într-o declarație a delegației R.D. 
Vietnam se arată că intîlnirile exper-

ților se amină temporar și că re
prezentanții R.D.V. vor participa din 
nou la întîlniri numai după 
bilirea situației existente 
19 decembrie. După cum 
acea dată, Statele Unite 
bombardamentele masive 
tregului teritoriu al R.D.

resta- 
înainte de 
se știe, la 
au reluat 
asupra în- 
Vietnam.

AVIAȚIEI AMERICANE
ASUPRA TERITORIULUI NORD-VIETNAMEZ
NOI ATACURI ALE

HANOI 27 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că, la 26 decem
brie, aviația americană a bombardat 
din nou orașele Hanoi și Haifong, 
precum și alte zone ale R. D. Viet
nam. La Hanoi au fost atacate In
stitutul politehnic și cartierul mun-' 
citoresc Nghia Dung.

Purtătorul de cuvint al M.A.E. al 
R. D. Vietnam a dat publicității o de
clarație de protest, cerînd Adminis
trației S.U.A. încetarea imediată a 
tuturor acteJ^rJtjrțp garg încalcă su
veranitatea și securitatea R. D Viet
nam.

a vizitat o unitate de transmisiuni, 
precum și zone 'din Hanoi și împre
jurimi supuse bombardamentelor a- 
vioanelor americane „B-52".

Australia a sistat
ajutorul militar pentru 

regimul saigonez
★

La 27 decembrie, regiunea capita
lei R. D. Vietnam a fost supusă din 
nou bombardamentelor americane, 
transmite, din Hanoi, agenția France 
Presse.

★
HANOI 27 (Agerpres). — Fam 

Van Dong, primul ministru al Re
publicii Democrate Vietnam, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam,

Președintele C.C. al P.C.
J

din Japonia despre succesul

CANBERRA 27 
tralia nu va mai 
litar regimului saigonez — a anun
țat vicepremierul Lance Barnard. In 
august 
France 
hotărit 
-ajutor 
lari, eșalonat pe perioada 1971—1974. 
O parte a acestor fonduri a fost 
deja vărsată, în luna noiembrie. Mă
sura noului guvern — format după 
victoria Partidului Laburist în ale
gerile legislative desfășurate în a- 
ceastă lună — se referă la restul 
sumelor, netransferate încă.

Vicepremierul Barnard a anunțat, 
totodată, că proiectul de instruire în 
Australia a unor trupe ale regimu
lui de la Pnom Penh a fost aban
donat.

(Agerpres). — Aus- 
furniza ajutor mi-

1971, precizează agenția 
Presse, vechiul guvern a 
să acorde regimului Thieu un 
militar de 25 milioane do-

înregistrat de comuniști 
in recentele alegeri

TOKIO 27. — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : Pre
ședintele C.C. al Partidului Comu
nist din Japonia, Sanzo Nosaka, a 
subliniat, într-o conferință de pre
să, că alegerile generale de la 10 
decembrie au demonstrat posibilita
tea formării unui front unit și a u- 
nui guvern democratic de coaliție în 
acest deceniu. El a afirmat că succe
sul înregistrat de comuniști în ale
geri se datorește sprijinului acordat 
de alegătorii ale căror „speranțe in 
P.C.J. sînt acum mai mari decît 
oricînd".

Un viitor guvern de coaliție a for
țelor progresiste trebuie, după pă- 
i*erea lui Nosaka, să aibă la bază trei 
principii : forțele care-1 sprijină să 
accepte ca tratatul de securitate ja- 
pono-american să fie abolit, iar Ja
ponia neutralizată ; actuala politică 
a guvernului în favoarea marelui ca
pital să fie schimbată cu o politi
că prin care să se dea prioritate a- 
părării nivelului de trai al cetățe
nilor ; reînvierea militarismului să 
fie oprită.

Ocupîndu-se de activitatea parla
mentară, Nosaka a afirmat că de
putății comuniști vor acționa pentru 
reforme democratice în Parlament.

BOMBARDAMENTE
ALE AVIAȚIEI ISRAELIENE

ASUPRA TERITORIULUI SIRIEI
DAMASC 27 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint al armatei siriene 
a declarat că avioane israeliene au 
bombardat, miercuri, o poziție siria
nă, precum și satele Dael și Saida — 
relatează agențiile Reuter și United 
Press International. Trei persoane 
civile au fost ucise în urma bombar
damentului, a adăugat purtătorul de 
cuvint.

★
TEL AVIV 27 (Agerpres). — Avia

ția israeliană a bombardat miercuri 
o bază palestineană, amplasată în 
Siria, precum și două poziții milita
re siriene — a anunțat un purtător de 
cuvint militar israelian. Aceste bom
bardamente au fost hotărîte, potrivit 
purtătorului de cuvint, ca urmare a 
recrudescenței operațiunilor militare 
lansate împotriva Israelului de către 
forțe palestinene, pornind de pe teri
toriul sirian.

JUBILEULUI REPUBLICII
ADUNAREA FESTIVA DE LA MOSCOVA

Ceaușescu

șirea climatului in relațiile 
India și Pakistan și măsurile 
de guvernul premierului 
Gandhi în această direcție.

MANIFESTĂRI DEDICATE

Sesiunea Adunării Populare
agențiile de presă transmit a R. P. Albania

ADEN 27 (Agerpres). — Reprezen
tanții Republicii Democratice și 
Populare a Yemenului și Republicii 
Arabe Yemen au semnat un acord 
cu privire la retragerea reciprocă a 
forțelor militare proprii din sectoa
rele Bațda-Mukayras și restabilirea 
situației existente la frontiera dintre 
cele două state yemenite înaintea 
conflictului armat de după 26 sep
tembrie a.c. — se arată într-un co
municat comun, difuzat la Aden. Cele 
două părți se angajează să redeschi
dă frontierele în acest sector, după 
retragerea trupelor, operațiune pre
văzută să se încheie în decurs de 
cinci zile de la semnarea acordului.

Potrivit unui alt comunicat oficial, 
în privința schimbului de prizonieri 
de război luați cu prilejul incidente
lor armate din luna septembrie, păr-

țile au convenit să se instituie o co
misie politică formată dintr-un număr 
egal de reprezentanți ai celor două 
state yemenite. Comisia va întocmi 
listele de prizonieri — militari și ci
vili — reținuți in nord sau sud, ur- 
mînd ca ei să fie puși în libertate 
pină la 30 ianuarie 1973, in cazul 
definitivării listelor.

După semnarea acordului. Selim 
Al-Yafi, secretarul general adjunct 
al Ligii Arabe și președinte al Co
misiei arabe de conciliere în conflic
tul dintre cele două state yemenite, a 
anunțat că marți a început retra
gerea forțelor militare nord și sud 
yemenite în vederea redeschiderii 
frontierei dintre Republica Democra
tică Populară a Yemenului și Repu
blica Arabă Yemen.

Congresul Național Indian se pronunță pentru 
coexistență pașnică și cooperare internațională

CALCUTTA 27 (Agerpres). — De
legații la lucrările celui de-al 74-lea 
Congres al Partidului Congresul Na
țional Indian (C.N.I.) au aprobat re
zoluția cu privire la situația interna
țională în care se subliniază că poli
tica de coexistență pașnică și coope
rare internațională între toate statele 
sint principalele căi de promovare a 
păcii și progresului în întreaga lume. 
Referitor la evoluția evenimentelor 
din Indochina, rezoluția condamnă 
energic bombardamentele efectuate

de aviația americană asupra terito
riului R.D. Vietnam și adresează tu
turor guvernelor și forțelor iubitoare 
de pace chemarea de a acorda spri
jin poporului vietnamez în lupta sa 
pentru dreptul de a-și hotărî singur 
soarta, fără amestec străin. Expri- 
mind_ opinia delegaților, documentul 
salută evoluția pozitivă și însănăto- 

dintre 
inițiate 
Indira

La Casa prieteniei din Mos
cova a avut loc o adunare 
festivă a reprezentanților oame
nilor muncii din capitala sovie
tică organizată de Comitetul 
orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
Consiliul Central al Sindicatelor 
sovietice, C.C. al Comsomolului, 
Uniunea Asociațiilor de priete
nie și relații culturale cu străi
nătatea și Asociația de prietenie 
sovieto-română.

In prezidiul adunării au luat 
loc LV. Kapitonov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. M.A. Iasnov, 
vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S...pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R.. V.A. Ki
rillin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru știință și tehnică, V.I. 
Konotop, prim-secretar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conducerii 
centrale a A.P.S.R., O.B. Rahma
nin, prim adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S., N. N. Ro
dionov, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
mareșalul de aviație V.A. Su- 
deț. In prezidiu au luat loc, de 
asemenea, Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în Uni
unea Sovietică, precum și de
legația A.R.L.U.S., condusă de 
Octav Livezeanu, vicepreședin
te al I.R.R.C.S., membru al Con
siliului General al A.R.L.U.S.

Deschizind adunarea festivă, 
Raisa Dementieva, secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova

al P.C.U.S., a felicitat poporul 
român, in numele comuniștilor 
și oamenilor muncii din capi
tală. al organizațiilor obștești 
sovietice cu prilejul împlinirii 
unui sfert de veac de la pro
clamarea republicii.

A luat apoi cuvintul L. I. 
Florentiev, ministrul agricul
turii al R.S.F.S.R., membru al 
conducerii centrale a A.P.S.R., 
care a arătat că sărbătoarea po
porului român este marcată și 
de comuniștii și oamenii mun
cii sovietici, vorbitorul a sub
liniat că chezășia importantelor 
succese repurtate de poporul 
nostru in toate domeniile de 
activitate in acești 25 de ani o 
constituie conducerea întregii 
vieți a societății de către Par
tidul Comunist Român, a evocat 
relațiile rodnice de prietenie Și 
colaborare dintre P.C.U.S. și 
P.C.R., dintre poporul român și 
popoarele sovietice.

Ambasadorul Gheorghe Ba- 
drus a relevat semnificația deo
sebită a proclamării republicii 
în România, succesele dobindite 
de poporul român, sub condu
cerea P.C.R., in procesul de 
edificare a socialismului, avin- 
tul cu care oamenii muncii din 
România intîmpină jubileul 
republicii, perspectivele de dez
voltare a țării noastre. Vorbi
torul a subliniat dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre P.C.R. 
și P.C.U.S.. dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Sovietică, dintre poporul- român 
și poporul sovietic.

LA BELGRAD a avut loa 
festivitatea inaugurării expozi
ției „25 de ani de la procla
marea republicii^ in România". 
Au luat 
movski. 
mâții la 
R.S.F.I.. 
junct al 
pentru __
personalități iugoslave, membri 
ai corpului diplomatic. A par
ticipat ambasadorul român in 
Iugoslavia, Vasile Sandru. 
Luind cuvintul, Dragoliub Bu- 
dimovski a subliniat că expo
ziția înfățișează prefacerile pro
duse in România în cei 25 de 
ani de la proclamarea republi
cii, dinamica și amploarea o- 
perei de construire a societății 
socialiste, care a înregistrat 
rezultate de seamă Pe plan po
litic, economic și cultural. Vor
bitorul a scos în evidență re
zultatele rodnice ale relațiilor 
de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-iugoslave, 
a căror dezvoltare este im
pulsionată de intîlnirile frec
vente dintre conducătorii de 
partid și de stat ai țărilor noas
tre, tovarășii Nicolae ~ 
și losip Broz Tito.

■*
ANKARA. — La 

României din Ankara 
o conferință de presă 
semnificația

parte Dragoliub Budi- 
secretar pentru infor- 
Consiliul Executiv al 

Raif Dizdarevici, ad- 
secretarului federal 

afaceri externe, alte

Ambasada 
a avut loc 

despre 
semnificația istorică a procla
mării republicii. Ambasadorul 
George Marin a scos în evidentă 
importantele realizări obținute 
în dezvoltarea economică și so
cială a României, precum și 
prezența activă a țării noastre 
pe arena internațională.

Adunarea Populară Su
premă a R.P.D. Coreene -în- 
trunită la Phenian în prima sesiune 
a celei de-a cincea legislaturi — a 
adoptat, la 27 decembrie, noua consti
tuție socialistă a R.P.D. Coreene.

Lucrările Congresului ex
traordinar al Partidului Con
gelez al Muncii au incePut 18 
Brazzaville. Dezbaterile au ' fost 
deschise de comandantul Marien 
N’Gouabi, șeful statului și președinte 
al Comitetului Central al partidului, 
în discursul său, el a relevat necesi
tatea ca, „prin acțiuni concrete, pen
tru popor și împreună cu acesta, să 
se militeze în vederea eliberării Con- 
goului de orice formă de dominație 
și exploatare a omului de către om, 
pentru muncă, democrație și pace". 
Șeful statului congolez a reamintit, 
cu acest prilej, că „revoluția congo
leză este, în primul rînd,.o problemă 
a congolezilor".

Rene Maheu, directorul ge
neral al Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Educație, Știință și Cul
tură (UNESCO), a sosit la Damasc 
pentru a participa la o reuniune a 
Comisiei naționale UNEȘCO.

Convenția populației de 
CUlOare, eare reune?te în rîndu- 
rile sale reprezentanții populației a- 
fricane, indiene și ai altor grupări et
nice, este denumirea noului partid 
politic creat în Republica Sud-Afri- 
cană. La Congresul de constituire a 
Convenției a fost adoptat programul 
de activitate, în care se menționează, 
intre altele, că noul partid al popu
lației ide culoare va milita împotriva 
discriminării rasiale, pentru- egalita
tea in drepturi a tuturor cetățenilor.

întreprinderea română „Mi
neral import-export" și socie
tatea Națională Algeriană de 

. Exploatări Miniere (SONAREM) 
au semnat, Ia Alger, un con
tract, in baza căruia Algeria va 
livra țării noastre, în cursul a- 
nului viitor, 1 700 000 tone mi
nereu de fier.

LA OFENSIVA REACTIUNII

In cadrul unui colocviu 
intitulat „Școala și piața 

’ muncii", tinut la Bologna, s-a 
relevat că, în cursul anului care a 
trecut, au fost .300 000 de absolvenți 
cu studii superioare în Italia a că
ror plasare la locurile de muncă a 
rămas nerezolvată. La colocviu au 
fost susținute o serie de referate care 
au pus în evidență caracterul tot mai 
acut al frustrării intelectualului de 
drepturile sale și necesitatea luării 
unor măsuri urgente care să garan
teze ocuparea unor locuri de muncă 
pentru care s-a

A încetat din viața Boian 
Petkov Bălgaranov. comite
tul Central al P.C. Bulgar, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri, pre
cum și Consiliul Național al Frontu
lui Patriei din R.P. Bulgaria, au a- 
nunțat că la 26 decembrie a încetat 
din viață la vîrsta de 76 de ani Boian 
Petkov Bălgaranov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., mem
bru al Consiliului de Stat;

Consiliul de Miniștri din 
PerU, reunit suh conducerea pre
ședintelui Juan Velasco Alvarado, a 
aprobat proiectele de plan pentru 
următorii doi ani. în cadrul reuniu
nii de lucru s-a subliniat că economia 
peruană a înregistrat, in anul 1972, 
o importantă. extindere a controlului 
de stat în sectorul activității miniere, 
precum și un salt calitativ în dome
niul pescuitului — acestea fiind cele 
mai importante ramuri ale economiei 
țării.

„Cosmos-541" este noul sa- 
telit artificial al Pămîntului lansat 
în Uniunea Sovietică la 27 decem
brie. Agenția T.A.S.S. anunță că 
satelitul a fost plasat pe orbjtă și 
aparatele de la bordul lui funcțio
nează normal.

R. D. Germana și Belgia
BERLIN 27 (Agerpres). — în do

rința de a dezvolta relațiile bilaterale, 
guvernele Republicii Democrate Ger
mane și Belgiei au căzut de acord să 
stabilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă — se arată într-un 
comunicat difuzat de agenția A.D.N.

TIRANA 27 (Agerpres). — 
Tirana s-au desfășurat lucrările 
siunii Adunării Populare a R.P. 
bania, în cadrul căreia deputății au 
examinat raportul cu privire la în
deplinirea planului de stat pe 
1972 și au adoptat planul de 
voltare a economiei și culturii, 
cum și bugetul de stat pentru 
— informează agenția A.T.A. 
nul pe 1973 prevede o sporire, 
de 1972, cu 10 la sută a producției 
industriale globale, cu 6,6 la sută a 
producției agricole și cu 10,7 la sută 
• investițiilor,

• NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

Spaghete și pachete... 
de acțiuni

pregătit.

CORESPONDENȚA DIN SANTIAGO DE CHILE

Luna aceasta, ziarul 
„El Siglo" a continuat 
publicarea unei suite 
de pagini speciale — 
intitulate „MAREA 
BĂTĂLIE" — in care 
se face o sinteză, pe 
multiple planuri, a 
confruntării de clasă 
de a avut loc în octom
brie, cînd reacțiunea 
declanșase un puternic 
atac împotriva puterii 
populare. Acest serial 
politic — care, o dată 
cu demascarea centre
lor diriguitoare ale 
grevei patronale din 
octombrie,' înfățișează 
pe larg acțiunile forțe
lor populare care au 
blocat mecanismul 
montat de reacțiune — 
cheamă, totodată, ma
sele la vigilență poli
tică în fața tentative
lor, mereu reînnoite, 
ale dreptei de a împie
dica aplicarea progra
mului guvernamental 
al Unității Populare.

Actualitatea politică 
chiliană confirmă aces
te concluzii. După for
marea noului cabinet, 
in care, alături de re
prezentanții maselor 
muncitoare, au intrat și 
trei personalități din 
forțele armate, a ur
mat o perioadă foarte 
scurtă de relativă ex
pectativă a opoziției. 
Dar, după declarația 
guvernamentală din 30 
noiembrie — în care 
se reafirma că „pro
gramul guvernului U- 
nității Populare urmă
rește să pună bazele 
unei transformări so
cialiste în Chile, pe ca
lea unui ansamblu de 
schimbări fundamen
tale, atit în ce privește 
proprietatea asupra

mijloacelor de produc
ție, cit și în ce privește 
instituțiile și organis
mele statului" — 
dreapta a început din 
nou să acționeze cu in
tensitate. Concomitent 
cu virulentele campa
nii antiguvernamentale 
din presa opoziției, s-a 
recurs, iarăși, la ma
nevre obstrucționiste 
in parlament, a cărui 
componență, după cum 
se știe, a încetat să 
reflecte adevăratul ra
port de forțe din 
în dezbaterile 
vire la bugetul 
1973, ' ‘ ‘
ziție 
rea 
de
„Corporația dezvoltării 
producției", „Corpora
ția pentru reforma a- 
grară", sectorul cons
trucțiilor și învăță- 
mînt. Totodată, două 
partide de dreapta — 
Partidul național și 
Democrația radicală — 
au reeditat, în parla
ment, șirul așa-numi- 
telor „acuzații consti
tuționale" -(adică de 
încălcare a legii fun
damentale) împotriva 
miniștrilor din guver
nul popular. De astă 
dată, asemenea acuza
ții au fost lansate îm
potriva ministrului fi
nanțelor, Orlando Mil
las. Intr-un articol din 
„El Siglo" se aprecia
ză că „acuzația împo
triva ministrului Mil
las este o acțiune în
dreptată împotriva în
tregului cabinet, care 
a pus capăt grevei pa
tronale din octombrie, 
impunind respectarea 
constituției și a legi
lor. Prin această acu-

partidele 
urmăresc 
alocărilor 
guvern

cu 
pe 
de

țară, 
pri- 
anul 
opo-

reduce- 
cerute 
pentru

zație se urmărește, in 
același timp, împinge
rea pe un pian secun
dar a proiectului de 
lege guvernamental in 
legătură cu pedepsirea 
actelor de speculă și 
de subminare a econo
miei naționale". „Opo
ziția, scrie la rindul 
său ziarul „La Na- 
cion", caută să îm
piedice sancționarea 
prin lege a delictelor 
economice și atacă gu
vernul pentru existen
ța pieței negre și pen
tru specula pe care ea 
însăși le stimulează".

în contextul actual 
al vieții politice și eco
nomice, combaterea 
speculei se impune ca 
un obiectiv de prim 
ordin. Săptămina tre
cută, Comisia politică 
a Partidului comunist 
a dat publicității o de
clarație în care se for
mulează necesitatea de 
a se „conjuga slrîns 
forța și inițiativa ma
selor populare organi
zate cu puterea guver
nului popular și â or
ganismelor sale econo-, 
mice și de control, fo
losite cu toată fermita
tea, pentru a se opri 
proliferarea pieței ne
gre".

Barometrul vieții po
litice indică, la acest 
sfirșit de an, tensiune. 
„Ofensivei reacționare, 
scrie „El Siglo", trebuie 
să-i răspundem cu 
contraofensiva oame
nilor muncii. Sint con
diții favorabile pentru 
aceasta. Adevărul și 
dreptatea sint de par
tea noastră".

Eugen POP

La 
»e- 
Al-

anul 
dez- 
pre- 
1973 
Pla- 
față

Delegația parlamentară 
kuweitiană,
Saleh El Ghoneim, președintele Adu- 

o 
de 
al 
în

condusă de Khaled

nării Naționale, care întreprinde 
vizită la Bagdad, a fost primită 
Saddam Hussein, vicepreședinte 
Consiliului Revoluției din Irak, 
cadrul întrevederii au fost abordate 
o serie de probleme privind relațiile 
dintre cele două țări și dezvoltarea 
cooperării în domeniile industriei și 
agriculturii.

Ambasadorul României primit de președintele R. A. Yemen
SANAA 27 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Arabe Yemen, Abdel 
Rahman Al Iriani, l-a primit pe am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia, Titus Sinu, in legătură 
încheierea misiunii 
R. A. Yemen.

Șeful statului nord-yemenit a adre
sat președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj prie
tenesc și urări de sănătate, prospe
ritate poporului român.
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Noi imagini din Managua, orașul 
noi victime, ruinele rămase încă 
Pericolul epidemiilor a devenit o 
fost declarate regiuni contaminate, iar personalul Crucii Roșii a 
început campania de vaccinare a celor care au supraviețuit cataclis
mului. Acum, la patru zile după violentul cutremur ce a distrus 
capitala aproape în întregime, preocupările autorităților sînt, în 
ordinea priorităților, evitarea răspîndirii epidemiilor, evacuarea ulti
milor locuitori ai orașului, asigurarea unei distribuiri echitabile a 

rezervelor de hrană

care moare încet. Pentru a evita 
în picioare sînt aruncate în aer. 
realitate. Zone largi din oraș au

1

I

Recent, într-un . ar
ticol publicat de re
vista economică italia
nă „ESPANSIONE" se 
putea citi printre al
tele : „Mîncăm spa
ghete americane in 
sos de tomate olandez; 
ca fel următor ni se 
servește carne conge
lată din S.U.A. prăjită 
în margarină engleză, 
iar ca desert brinzeturi 
elvețiene".

Aceste cuvinte ex
primă în fapt îngrijo
rarea opiniei publice 
italiene față de pene
trația tot mai puterni
că a capitalului străin 
în economia țării. Po
trivit datelor publicate 
de revista mai sus 
menționată, „la 341 din 
cele 713 dintre cele 
mai importante socie
tăți pe acțiuni se con
stată o participare 
substanțială a capita
lului străin". Giganți

industriali din S.U.A., 
Anglia, R.F.G., Olan
da etc. au pus mina 
pe importante pachete 
de acțiuni ale unor 
rafinării de petrol, în
treprinderi ale indus
triei alimentare, chi
mice, constructoare de 
mașini, șantiere na
vale ș.a.

După cum mențio
nează alt ziar italian, 
„IL TEMPO", numai 
în prima jumătate a 
anului, concernul en
glez „British Leyland" 
a preluat uzina de 
automobile „Innocenti" 
din Milano, firma o- 
landeză „Philips" a 
achiziționat un impor
tant pachet de acțiuni 
al întreprinderii „Ig
nis", monopolul vest- 
german „A.E.G." a 
achiziționat 25 la sută 
din acțiunile celei mai 
mari firme italiene 
pentru comercializa

rea aparatelor electro- 
casnic,, iar întreprin
derea de detergenți 
„Henkel" a întemeiat 
o sucursală care ac
tivează sub denumirea 
de „Henkel Italiana" ; 
în fine, marele fabri
cant de bere Oetker 
din Bielefeld (R.F.G.) 
produce bere origin; 
„Prinz" la Frosinone.

Nici capitalul nord- 
american nu se lasă 
mai prejos. La Milano, 
de pildă, a fost înte
meiată o agenție care 
s-a specializat în... a- 
chiziționarea de către 
firme americane a în
treprinderilor italiene. 
Chiar și tradiționalele 
spaghete sînt produse 
acum de către o între
prindere americană : 
firma „Grace" a cum
părat cea mai mare 
fabrică de acest fel, 
cu o producție zilnică 
de 1 000 tone.

Rocadă la Port-au-Prince
Nu de mult, Luckner 

Cambronne, supranu
mit „vampirul", pină 
acum cîtva timp mina 
dreaptă a dictatorului 
Duvalier, ministru de 
interne și al apărării 
din Haiti, „omul for
te" al micii republici 
din Caraibe, a aflat 
prin intermediul ra
dioului că a fost demis 
din toate funcțiile. 
Fără să stea prea mult 
pe ginduri, s-a refu
giat la ambasada co- 
lumbiană din Port-au- 
Prince, plecind apoi, 
pe calea aerului, în 
exil la Bogota.

Știrea a fost primită 
cu o vădită ușurare in 
rîndurile populației 
haitiene. deoarece, de 
numele lui Cambronne 
erau legate episoade 
din cele mai sumbre 
din viața acestei țări.

...O stradă dosnică 
din Port-au-Prince. In 
fața unei clădiri, do
minată de o firmă pe 
care scrie „Hemo Ca
ribbean d’Haiti S.A.", 
— șiruri lungi de oa
meni, majoritatea in 
zdrențe. Sînt șomeri și 
țărani haitieni, cu în
fățișare de cerșetori, 
care, pentru o recom

pensă infimă, au venit 
aici să vîndă pe nimic 
cite o jumătate de li
tru de singe. Acesta 
este revîndut apoi, cu 
mari profituri, în 
S.U.A. Proprietarul în
treprinderii : nimeni
altul decît „vampirul".

Populația din Haiti 
reprezintă cea mai să
racă națiune a emis
ferei apusene ; peste 
trei sferturi din cei 5 
milioane de locuitori 
ai țării.suferă de sub
nutriție cronică.

Aceasta a constituit 
doar una din ..îndelet
nicirile" ministrului 
care, incă pe timpul 
fostului președinte Du
valier („Papa Doc"), 
în calitate de coman
dant al faimoasei tru
pe de poliție „Tonton 
Macoutes", își cîștigase 
un trist renume. Asa- 
sinînd ca în codru, or
ganizing represiuni și 
execuții în masă, el... 
vindea cadavrele, pen
tru disecții, facultăți
lor de medicină ame
ricane ; aranja, pentru 
turiștii bogați, desfa
cerea rapidă a căsăto- ' 
riilor, ceea ce a adus 
țării porecla de „pa

radis al divorțurilor" ; 
era coproprietar al 
companiei „Air Haiti" ; 
devenea, ca prin mi
nune, peste noapte, 
proprietar al terenuri
lor pe care urmau să 
se construiască hote
luri sau alte obiective 
turistice, terenuri pe 
care le vindea apoi cu 
preț înzecit ș.a.m.d.

Gelos pe preroga
tivele nesățiosului 
„vampir" și, în ace
lași timp, temindu-se 
de puterea tot mai 
mare pe care acesta o 
exercita, urmașul la 
președinție al lui Papa 
Doc. Jean-Claude Du
valier, poreclit „Bebe 
Doc", l-a demis pe 
Cambronne. Proprietă
țile sale au fost .con
fiscate, intrînd în pa
trimoniul lui „Bebe 
Doc" ; cit despre „Ton
ton Macoutes", după 
eliminarea cîtorva că
petenii apropiate fos- 
tplui „comandant", a- 
ceasta a trecut direct 
în subordinea noului 
președinte. Cu alte cu
vinte, o schimbare care 
nu schimbă nimic.

G. D.
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