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REPUBLICII

ÎNFLORIREA El
• CA REZULTAT AL SPORIRII PRO

DUCTIVITĂȚII MUNCII și a punerii în 
funcțiune a noi capacități. în 1972 s-a 
realizat pe ansamblul județului Hune
doara o producție industrială cu aproape 
450 milioane lei mai mare decît cea din 
anul trecut.

Pînă la finele lunii. întreprinderile hu. 
nedorene vor da peste prevederi 78 600 
tone cocs metalurgic, 45 000 tone fontă, 
35 000 tone oțel, 24 000 tone laminate fi
nite. 50 milioane kWh energie electrică, 
7 000 mc prefabricate din beton, mobilă 
în valoare de 3 700 000 lei și alte produse.

• ÎNTREPRINDERILE APARTIMND 
MINISTERULUI ECONOMIEI FORES
TIERE ȘI MATERIALELOR DE CONS
TRUCȚII au îndeplinit planul anual de 
producție și export.

In cursul anului în aceste ramuri in-

dust riale au intrat hi fnocțisne • 
parități de producție, intre care fnbnc 
de mobilă de la Beiuș. Gheorghieni. Me
diaș, Bistrița. Neteoî» si Mirii, de Ottcx 
aglomerate din lemn de la FâRxcrwx. 
( ombinatul de produse de cei 
de la Cluj.

In perioada 
nele lunii dec 
nisterului vor realiza o producție 
suplimentară, in valoare de 370 a 
lei. concretizata in jnOiOO mp 
estetice, mobilă in valoare de 12» 
lioane lei. 11 tone birtie xâ cartaw. 
3 000 mc prefabricate din beton a-1"*. 
343 000 mp geamuri taminxie. 11 MP 
plăci de faianță și alte produse. în >ce- 
lasi timp, planul de expert sa fi depă
șit cu circa 32 milioane lei valută.

• ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE

deschis la ora 
Alături de de- 

Palatului Marii 
ri Naționale, se află nu- 

invitați — membri ai 
P.C.R.. miniștri, condu- 

de instituții centrale și 
ații obștești, activiști de 
și de stat, oameni ai 

personalități ale vieții 
economice, științifice și cultura
le ziariști. Sînt prezenți, de 
asemenea, șefi de misiuni 
r iernatice acreditați în

Deputății și invitații au 
timpir.at cu vii și indeiungi

intrarea In sala de șe
dințe a conducă tarilor de partid 
și de stat.

în loja din dreapta iau loc 
tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer. Emil 
Bodnaraș. Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană. 
Gheorghe Radulescu. Virgil Tro- 
fin. Maxim Berghianu. Gheor
ghe Cioară. Florian Dănălache. 
Constantin Drăgan. Emil Drăgă- 
nescu, Janos 
Lupu. Leonte 
Stoica. Vasile

în loja din 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Ștefan Voitec. preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale.

în unanimitate, deputății au

Biroului

al

Tinerii de la Filatura din Miercurea Ciuc raportează

NE-AM ONORATI

ANGAJAMENTUL

ȘEDINȚA

adoptat următoarea ordine de 
zi :

1. Proiectul de lege privind 
organizarea apărării naționale 
a Republicii Socialiste Româ
nia.

2. Proiectul de lege cu privi
re la' organizarea și funcționa
rea Consiliului Central de Con
trol al Activității Economice. și 
Sociale.

3. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege, emise de Consiliul de 
Stat.

4. Eliberarea și alegerea unui 
secretar al Marii Adunări Na
ționale ; modificări în compo
nența unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

La primul 
zi, tovarășul 
Ion Ioniță, 
naționale, a
rea la proiectul de lege privind 
organizarea 
a Republicii 
nia.

Tovarășul
dintele Comisiei pentru proble
me de apărare, a prezentat a- 
poi raportul acestei comisii și 
al Comisiei juridice la proiec
tul de lege supus dezbaterii.

în continuare, tovarășul Mi
ron Constantinescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, a 
prezentat expunerea la proiec
tul de lege cu privire la orga-

nizarea și funcționarea Consi
liului Central de Control al Ac
tivității Economice și Sociale.

Președintele Comisiei econo- 
mico-financiare, tovarășul Au
rel Vijoli, a prezentat raportul 
acestei comisii și al celorlalte 
comisii permanente ale M.A.N. 
la proiectul de lege supus dis
cuției.

în continuarea lucrărilor se
siunii Marii Adunări Naționale, 
astăzi, la ora 9 dimineața, vor 
începe discuțiile asupra proiec
telor de legi prezentate în șe
dința de ieri.

Executiv al Consiliului Național

Frontului Unității Socialiste
controlului, o observațiilor și 
propunerilor făcute de către e- 
c* peie de control obștesc in 
vederea sporirii eficienței acestei 
octivitoti.

A fost, de asemenea, supusă 
dezbaterii activitatea desfășu
rată - onul 1972 de către Fron
ts U” rtâfii Socialiste in oome- 
- - relațiilor externe și s-a a- 
probct planul cu privire la re- 
tat • -temationale al F.U.S. in 
onul viitor.

In vederea alegerilor parțiale 
de deputați pentru Marea A- 
dunare Națională, in circum
scripțiile electorale devenite va
cante, Biroul Executiv a aprobat 
propunerile de candidați și a 
hotărit să le supună votului a- 
legătorilor în numele Frontului 
Unității Socialiste.

Biroul Executiv a examinat, de 
asemenea, și alte probleme pri
vind activitatea curentă.

punct al ordinii de 
general de armată 
ministrul apărării 
prezentat expune-

apărării naționale 
Socialiste Româ-

Ion Dincă, preșe-

• EXPUNEREA LA PROIEC
TUL DE LEGE CU PRIVIRE 
LA ORGANIZAREA Șl FUNC
ȚIONAREA CONSILIULUI 
CENTRAL DE CONTROL AL 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE Șl 
SOCIALE
• EXPUNEREA LA PRO

IECTUL DE LEGE PRIVIND 
ORGANIZAREA APĂRĂRII 
NAȚIONALE A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA.

Președintele Consiliului de Stat,J >

Tunisia lâ București, în legătură 
cu plecarea definitivă a acestuia 
din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, 
27 decembrie, pe Abdelmajid 
Chaker, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al RepubliciiO zi, acum,

la Sinaia
,A/WWWWWWWW\AAA/WWWW'

COPIII,
LA P AL ATschiuri, de mănuși și de sănii po

posite în Sinaia își întinde acum 
zi de zi ramurile scrutătoare în 
toate direcțiile, parcă mai speră 
în zăpadăi Spre Predeal, spre 
Poiană sau aiurea. Ne-am în- 

■ chipuit că nici tinerii din tabe
rele de la Sinaia nu fac excep
ție. De la administrația localită
ții am aflat că stațiunea găzdu
iește în 34 din vilele sale un 
număr de 814 studenți din toate 
centrele universitare ale țării, 
grupați într-o tabără organizată 
de U.A.S.R. și sub tutela Cen- 
truFui universitar București. Am 
pornit, deci, în căutarea lor prin 
locurile de agrement ale Sina- 
iei. Am avut însă surpriza să 
constatăm că sala de jocuri me
canice era închisă, în timp ce 
orarul afișat pe ușă încerca să 
ne convingă că în fiecare marți 
la orele 11 sala este plină de 
tineri. Una rece, una caldă, 
însă. Intrînd în casa de cultură 
a orașului am dat cu ochii de 
o expoziție a caricaturistului 
Ioan Z. Georgescu-Lunică, care 
se bucură de o reală atenție din 
partea tinerilor veniți la odihnă.
.— Nu vă supărați, aveți vreo 

idee unde vine strada Aosta ?
— Aosta ? Habar n-am. îmi 

pare rău dar și noi sîntem 
excursioniști. Sîntem în trecere, 
rămînem doar o oră.

Străzile Sinaiei însorite foarte 
tihnit, a primăvară, sînt destul 
de pustii la ora asta.

— Grupul acela este tot cu 
voi ?

— Da, sîntem aproape 90. Este

era scare, și gheața plesnea în 
fr-a—â:ul Prahovei, și in loc de 
rânadâ am găsit numai primăva- 
'. Oamenii nu au vrut însă să 

i peste normele timpului, 
ă fluviul de bocanci și detineretuluiSUPLIMENTAR

Filatura de lînă pieptănată 
din Miercurea Ciuc se numără 
printre colectivele distincte ale 
județului nu numai arin tinere
țea lucrătorilor săi, ci mai ales, 
prin prestigioasele succese ce le 
obține în întrecerea ce se desfă
șoară în cinstea zilei aniversării 
Republicii.

Citeva cifre sintetizează price
perea, dăruirea, responsabilitatea 
profesională a celor ce întregesc 
colectivul.
mentar de 185 tone 
pieptănată asumat 
evenimentului de la 30 Decem
brie, a fost realizat și depășit 
cu 6 tone fire la sfîrșitul celor 
11 luni ale anului.

Sarcinile anuale de plan au 
fost realizate la 10 decembrie 
ceea ce pînă la sfîrșitul anului 
înseamnă obținerea unei produc
ții de fire în valoare de peste 
25 milioane lei. Și toate aceste 
realizări s-au obținut pe funda
lul unor economii de peste 1 mi
lioane lei. La întrebarea despre 
meritul organizației V.T.C. la 
realizarea și depășirea parametri
lor planificați, la formarea și 
închegarea unui colectiv cu un 
înalt spirii și responsabilitate

INVITAȚIE'
PENTRU i

de IULIAN NEACȘU

Angajamentul supli- 
fire lină 

în cinstea II

i

MIRCEA BORDA i
(Continuare în pag. a 111-a)

AMPLE MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE SI DISTRACTIVE ORGANIZATE DE COMITETUL MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL U.T.C. LA PAVILIONUL CENTRAL AL TÎRGULUI INTERNATIONAL BUCU

REȘTI ÎN ZILELE DE 1, 2, 4, 6 si 7 IANUARIE 1973

In contextul sporirii preocupărilor organizațiilor U.T.C pentru 
antrenarea activă a tinerilor la acțiunile cu caracter cultural- 
distractiv de înaltă ținută, care să răspundă prin formă și con
ținut celor mai exigente necesități recreativ-educative ale tine
retului, Comitetul Municipal București al Uniunii Tineretului Co
munist împreună cu Comitetele U.T.C. ale sectoarelor organi
zează cu prilejul Anului Nou o serie de manifestări cu caracter 
cultural-artistic si distractiv, dintre care se desprinde - prin 
amploarea pregătirilor făcute și a condițiilor asigurate, prin ca
litatea programului prezentat, REVELIONUL TINERETULUI ce se 
va desfășura în Pavilionul 
București.

Central al Tîrgului Internațional

Ambianța decorativă 
totul deosebită, cei 
buni comici și artiști ai 
nelor bucureștene. soliștii 
cei mai îndrăgiți de muzică 
ușoară și populară, vor asi-

cu 
mai 
s^e-

gura atmosfera de voie bună 
și entuziasm tineresc in care 
participanții vor întîinpina 
noul an.

Parada măștilor, filmele 
de desene animate, marea

tombolă și jocurile mecani
ce sînt numai citeva din 
surprizele ce vor întregi 
feeria acestui mare carnaval 
al tineretului bucurestean.

Revelioane ale tinerelului 
sînt pregătite si la cluburi
le și casele de cultură ale 
tineretului din fiecare sec
tor, în scopul creării tutu
ror posibilităților pentru ea 
un număr cît mai mare de 
tineri să serbeze noul an în 
cele mai bune condiții.

Pentru zilele de l, 2, 4. 6 
și 7 ianuarie 1973 la Pavilio
nul Central al Tîrgului In
ternațional București și in 
zilele de 1 și 2 ianuarie la 
casele de cultură și clubu
rile tineretului din Capitală

se vor desfășura în cadrul 
decorativ al Revelionului 
..Serile tineretului" de la 
care nu vor lipsi dansul și 
muzica, programele de re
vistă și varietăți susținute 
de artiști cudoscuți ai tea
trelor de profil din Bucu
rești.

Prin intermediul Biroului 
de Turism pentru Tineret 
un mare număr de tineri 
din Capitală își vor petrece 
Revelionul în excursiile or
ganizate în această perioa
dă în țară și străinătate.

O săptâmînă deci de tine
rețe si voie bună care își 
așteaptă și-și dorește cit 
mai mulți participanți.

i

i

VIORELA PETRUT și 
ANDREI ZINCA 

eZeci

(Continuare în pag. a 111-a)

Stăruie în amintirea mea una din diminețile de-acum două
zeci de ani cînd, așteptînd să se deschidă poarta la Palatul 
Pionierilor, exersam deasupra cîtorva brăduți rostogolirea 
ventrală. Venisem din nerăbdare mult prea devreme la cerc 
și cum eram îmbrăcat ca mulți copii săraci din vremea aceea 
în trening și teniși... Cu puțin timp înainte fusesem făcut pio
nier, instructoarea mă întrebase dacă vreau să merg la Pa
latul Pionierilor și cum nici unul dintre copiii de pe stradă nu 
auzise de acesta m-am înscris - la „mîini îndemînatice". în 
ziua hotârîtă trebuia să ne întîlnim cu toții la vechiul capăt 
al tramvaiului 25. Eu însă am întîrziat și țin bine minte că 
a fost cea mai regretată întîrziere din viața mea. îmi venea 
să plîng, eram convins că n-o să pot nimeri la Palatul Pio
nierilor sau că dacă voi reuși să ajung acolo, fără „tovarășa", 
nu voi fi lăsat să intru. Alergam cu ciudă prin piața Leului, 
întrebam de Palatul Pionierilor pe cite unul care - nu știu 
cum se făcea — nu putea să mi-l arate. Totuși am avut no
roc ; am văzut un grup de pionieri intrînd pe o poartă uriașă 
și m-am luat — după îndelungi ezitări - după ei. Mi-era 
teamă de „nenea“de la poartă,’ nu știam încă, atunci, că 
acolo este singurul loc din București in care stăpîni sînt co
piii și nu alții. Am intrat fluturîndu-mi cu înțeles cravata roșie. 
Am intrat și nu am mai înțeles nimic. Pentru mine, copil 
crescut în strîmtoarea caselor de raport din Dealul Spirii, fără 
să fi putut afla niciodată de la părinți ce va să însemne 
un palat, aleea largă, parcul, arcurile de la intrare m-au 
îngrozit. Am început să rătăcesc prin parc — un parc imens, 
cită frumusețe I — cu sentimentul unui intrus, aproape aștep- 
tîndu-mă să fiu prins și dat afară din clipa în clipă.

Nu, nu era numai acea sfintâ naivitate a copilăriei, cît 
teama (pe care acum o găsesc cît se poate de firească) în 
fața unei bogății de neînțeles, teamă însușită din moși-stră- 
moși și care în acel moment mă domina pe mine, primul 
care îndrăznise să sară peste ziduriie înalte ce-i despârțiseră 
de veacuri pe ai mei de cei avuți.

Am rătăcit îndelung prin parc căutînd - să nu rîdeți - 
Palatul Pionierilor care — cum îmi imaginam eu — trebuia să 
fie o casă ceva mai mare decît școala la care învățam. Nu

(Continuare în pag. a 111-a)I
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EXPUNEREA
la proiectul de lege cu privire la 

organizarea și funcționarea Consiliului 

Central de Control al Activității
■>

Economice si Sociale
— prezentată de tovarășul MIRON CONSTANTINESCU —

EXPUNEREA
la proiectul de lege privind 

organizarea apărării naționale 

a Republicii Socialiste România
— prezentată de tovarășul general de armată ION IONIȚĂ —

Vă rog să-mi permiteți ca, din 
Împuternicirea Consiliului Apă
rării și a Consiliului de Miniștri, 
să prezint spre examinare și a- 
doptare, proiectul de lege pri
vind organizarea apărării națio
nale a Republicii Socialiste 
România.

Este cunoscut că, în ultimii 
ani, în viața internațională au 
avut loc importante mutații so- 
cial-politice, care au determinat 
schimbări vizibile în raportul de 
forțe pe plan mondial în favoa
rea socialismului, păcii și pro
gresului social ; s-a întărit con
tinuu frontul antiimperialist, se 
afirmă tot mai puternic tendințe 
spre destindere și colaborare in
tre state.

Totuși, în condițiile existenței 
imperialismului, a forțelor reac
ționare, care promovează o po
litică agresivă, ostilă socialismu
lui, progresului și civilizației, 
răspunderea față de viitorul na
țiunii noastre, asigurarea muncii 
pașnice, creatoare a poporului, 
interesele păstrării neștirbite a 
independenței, suveranității și 
integrității Republicii Socialiste 
România, ale apărării cauzei so
cialismului și păcii, impun cu 
necesitate întărirea continuă a 
capacității defensive a țării pen
tru a putea respinge la nevoie 
orice agresiune armată imperia
listă.

Parte integrantă a complexului 
de măsuri inițiate de partid pri
vind perfecționarea organizării 
și conducerii întregii vieți socia
le, la baza cărora stau hotărîrile 
Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român din iulie 1972, 
noua reglementare răspunde ce
rințelor obiective ale stadiului 
actual de dezvoltare a societății 
noastre socialiste, se înscrie pe 
deplin în prevederile Constituției 
noastre, în concepția fundamen
tală a partidului nostru, referi
toare la apărarea patriei de că
tre toți cetățenii țării, bărbați și 
femei, fără deosebire de națio
nalitate, religie, ocupație și pre
gătire.

Elaborarea proiectului de lege 
de către un larg colectiv de spe
cialiști din Ministerul Apărării 
Naționale, precum și din alte 
ministere și organe centrale, sub 
îndrumarea personală a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Consiliului Apărării 
Republicii Socialiste România, 
Comandantul Suprem al forțe
lor noastre armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, indicațiile 
deosebit de prețioase pe care ni 
le-a dat în vederea soluționării 
celor mai complexe probleme, 
conferă acestui document un ca
racter profund realist, creează 
cadrul legislativ necesar mobili
zării tuturor resurselor umane 
și materiale ale țării, pentru a- 
părarea patriei noastre în cazul 
unei agresiuni.

în continuare, permiteți-mi să 
mă opresc pe scurt asupra prin
cipalelor probleme pe care ur
mează să le reglementeze noua 
lege.

Organizarea apărării naționale 
a Republicii Socialiste România 
are la bază politica generală a 
Partidului Comunist Român de 
construire a socialismului și co
munismului, de întărire a prie
teniei, colaborării și alianței cu 

toate țările socialiste, in confor
mitate cu principiile marxiszn- 
leninismului. ale internaționa
lismului proletar, de promovare 
a relațiilor de bună vecinătate s: 
conviețuire pașnică cu toate s*a- 
tele, indiferent de orinduirea lor 
socială, relații intemeiate pe de
plina egalitate in drepturi, res
pectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul in 
treburile interne și avantajul re
ciproc. pe renunțarea la folosi
rea forței sau ia amenințarea cu 
forța in relațiile internaționale.

De asemenea, se precizează că 
dreptul de a hotărî asupra pro
blemelor apărării Republicii So
cialiste România constituie un 
atribut suveran al s-at’ilui ro
mân, iar teritoriul de stat este 
inalienabil și indivizibil.

Pentru prima dată =<■ legife
rează interzicerea acceptării sau 
recunoașterii oricărei acțiuni a 
vreunui stat străin, in timp de 
pace sau război, care ar duce la 
atingerea suveranității, indepen
denței naționale și integrității 
teritoriale a Republicii Socialiste 
România sau care ar slăbi capa
citatea de apărare.

Pentru materializarea concep
ției fundamentale a partidului și 
statului nostru în domeniul or
ganizării apărării naționale, sint 
precizate măsurile ce trebuie 
luate în timp de pace. în vede
rea pregătirii populației, terito
riului și economiei, in scopul în
tăririi capacității de apărare a 
țării. în acest context, sint pre
văzute pe larg atribuțiile ce re
vin organelor supreme ale pu
terii de stat și organelor centra
le ale administrației de stat, 
consiliilor populare și comitete
lor executive, precum și celor
lalte organizații socialiste.

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

în spiritul concepției partidu
lui nostru privind participarea 
generală și directă a intregului 
popor la apărarea patriei, arti
colul 22 din proiectul de lege 
precizează : „Toți cetățenii ro
mâni, 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 a- 
părarea patriei se organizează 
în cadrul sistemului de apărare 
a Republicii Socialiste România, 
stabilit de Consiliul Apărării, pe 
baza ordinelor Comandantului 
Suprem al forțelor armate și 
se realizează prin îndeplinirea 
serviciului militar obligatoriu 
de către toți cetățenii români, 
indiferent de sex, în forțele 
armate și prin participarea 
la alte forme de pregătire a 
populației pentru apărare, cum 
sînt i gărzile patriotice, forma
țiile de apărare locală antiae
riană, formațiunile de pregătire 
a tineretului pentru apărarea pa
triei și alte organe sau organiza
ții ce se vor stabili prin lege. In 
felul acesta, sînt întrunite în- 
tr-un sistem închegat, pentru
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Tînlad seama de pregătirea 
multilaterală pe care trebuie 
s-o aibă viitorii absolvenți 
ai instituțiilor de lnvățâmlnt 
superior pentru a deveni 
cadre minare de rezervă, 
precum ți de necesitatea de 
a se crea condiții ca aceștia să 
participe in producție imediat 
după terminarea studiilor supe
rioare. s-a prevăzut ca absol
venții liceelor admiși in invăță- 
mintul superior să îndeplinească 
serviciul militar cu termen re
dus. timp de 9 luni, după ce reu
șesc la examenul de admitere. 
Pe timpul studiilor vor continua 
instruirea militară în cadrul găr
zilor patriotice constituite in 
instituțiile de invățămint pe care 
le frecventează, iar la absolvire 
vor obține gradul de ofițer sau 
subofițer de rezervă, după veri
ficarea cunoștințelor militare.

Călăuziți de politica partidului 
și statului nostru in ceea ce pri
vește grija față de om. in proiec
tul de lege s-au inclus prevederi 
mai cuprinzătoare referitoare la 
scutirea de serviciul militar 
pentru recruții susținători de fa
milie. în acest sens, față de re
glementarea actuală, se stabileș
te că sint scutiți de serviciul mi
litar și recruții căsătoriți care 
sint susținători ai familiei, in 
cazul cind soția este încadrată 
in gradul I sau II de invalidita
te, precum și in alte situații.

în scopul menținerii și impros- 
pătării cunoștințelor militare, se 
prevede ca subofițerii, maiștrii 
militari și ofițerii in rezervă, în 
afară de concentrările cu scoate
rea din producție, pot fi che
mați pentru instruire periodică, 
fără a fi scoși din producție, pre- 
cizîndu-se totodată și durata a- 
cestei forme de pregătire. Prin 
acest sistem se va crea posibili
tatea continuării pregătirii unui 
număr mare de cadre in rezer
vă, fără a influența activitatea 
de producție.

De asemenea, în proiectul de 
lege se reglementează și proble
ma asigurării forței de muncă 
necesară economiei naționale in 
timp de război, prin mobilizarea 
la locul de muncă a unor rezer
viști. în acest fel se vor asigura
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în scopul evitării scoaterii din 
producție a recruților și rezer
viștilor pentru deplasarea lor la 
cer trei» militare, s-a simplificat 
sistemul de evidență militară, in 
sensul câ mutațiile in adeverin
țele de recrutare și in livretele 
militare, in localitățile in care nu 
stal centre militare, se vor efec
tua de către organele miliției.

în proiectul de lege se preci
zează scopurile și misiunile ce 
revin gărzilor patriotice, forma
țiilor de apărare locală antiaeria
na și formațiunilor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea pa
triei, precum și sarcinile ce re
vin ministerelor, organelor cen
trale și organizațiilor socialiste 
in legătură cu instruirea și asi
gurarea bazei materiale a aces
tora.

Referitor la pregătirea terito
riului și a economiei naționale 
pentru apărare, sint prevăzute 
măsurile ce se impun a fi luate 
din timp de pace, de către mi
nistere și celelalte organe cen
trale și locale ale administrației 
de stat, in scopul satisfacerii ne
voilor operative ale forțelor ar
mate, prin valorificarea poten
țialului economic al țării și sub
ordonarea acestuia. în caz de ne
cesitate, efortului de apărare. De 
asemenea, sint stabilite măsuri 
în vederea protejării populației, 
bunurilor materiale și a valori
lor culturale, Împotriva armelor 
de nimicire în masă și a armelor 
obișnuite.

Pentru desfășurarea în timp 
de război a activității institu
țiilor și unităților economice, s-a 
prevăzut că acestea pot fi mili
tarizate cind interesele apărării 
naționale impun, întregul per
sonal punindu-se sub regim de 
control, disciplină și jurisdicție 
militară.

în proiectul de lege s-a intro
dus și un capitol referitor la 
contravențiile și sancțiunile ce 
se aplică celor care nu respectă 
îndatoririle ce decurg din obli
gativitatea îndeplinirii serviciu
lui militar.

Vă rog să-mi permiteți să-mi 
exprim convingerea că, prin a- 
doptarea de către Marea Adu
nare Națională a prezentului 
proiect de lege, se asigură lua
rea măsurilor necesare în timp 
de pace și război, în scopul pre
gătirii intregului popor, a econo
miei și teritoriului, pentru a res
pinge orice agresiune îndreptată 
împotriva cuceririlor revoluțio
nare ale oamenilor muncii din 
țara noastră, pentru apărarea 
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

Vă rog să-mi permiteți ca. 
din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Stat, 
să supun Marii Adunări Nați
onale, spre dezbatere și adop
tare, proiectul legii cu privire 
la organizarea și funcționarea 
Consiliului Central de Control 
al Activității Economice și So
ciale.

Elaborat sub îndrumarea ne
mijlocită a conducerii partidu
lui. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, proiectul de 
lege oglindește preocuparea 
constantă de a perfecționa și 
întări continuu activitatea de 
control pe linie de partid și de 
stat, in conformitate cu hotă- 
rirQe Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român și 
ale Conferinței Naționale a 
partidului din iulie 1972.

La definitivarea proiectului 
de lege s-a ținut seama de ob
servațiile. propunerile și su- 
gesr.ile comitetelor județene de 
partid, ale unor instituții cen
trale. care au analizat temeinic 
propur.erile de orzar.izare a 
cootrolulu: de partid si de stat, 
«a un sistem unitar, pe toate 
treptele organizatorice, de la 
nivelul superior de conducere, 
pin* la unitatea de bază a eco
nomiei. întreprinderea.

Z>-pâ rrm vă este cunoscut. 
Coctarinta Nattooaiă a statalii 
necesitatea întăririi in eonttan- 
are a rnlulni roatrntalui de 
partid și de stal, exercitării a- 
cestuia in mod exigent in toa
te domeniile de activitate eco
nomică și socială, pentru a a- 
sigura cunoașterea de către so
cietate a modului ,cum este 
gospodărită avuția națională, 
cum sint utilizate mijloacele 
materiale și financiare, cum iși 
îndeplinesc sarcinile cadrele de 
conducere. ■ colectivele de oa
meni ai muticii.

Acestor finalități Ie corespun
de organizarea Consiliului Cen
tral de Control al Activității 
Economice și Sociale, a consi
liilor județene și a consiliilor 
de control muncitoresc al acti
vității economice și sociale.

în raportul prezentat la Con
ferința Națională. secretarul 
general al partidului arăta că 
..in scopul realizării în mai bu
ne condiții a controlului este 
necesară transformarea Consi
liului Economic intr-un organ 
puternic de partid și de stat 
pentru controlul unitar al în
deplinirii hotăririlor de partid 
și a legilor țării în toate do
meniile de activitate".

Prevederile proiectului de 
lege răspund hotăririlor Confe
rinței Naționale privind organi
zarea în cadrul unui sistem 
unitar. închegat, a activității de 
control eeonomico-social, în- 
tr-o concepție marxist-leninis- 
tă, corespunzătoare etapei ac
tuale de dezvoltare ; întărirea 
răspunderii pe toate treptele 
organizatorice pentru executa
rea riguroasă a deciziilor adop
tate, promovarea cu fermitate 
a legalității socialiste în toate 
domeniile de activitate.

Controlul de partid și de stat, 
ca parte integrantă a activită
ții de conducere a partidului și 
statului nostru, constituie una 
din cele mai importante pîrghii 
pentru urmărirea și impulsio
narea înfăptuirii directivelor 
programului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării. El tre
buie să asigure generalizarea 
celor mai moderne, eficiente 
forme și metode de conducere 
și organizare, să acționeze ferm 
pentru prevenirea unor feno
mene negative din activitatea 
economică și socială, să propu
nă măsuri concrete pentru e- 
liminarea neajunsurilor.

în condițiile complexității cres- 
cînde a sarcinilor și problemelor 
pe care le ridică procesul de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de per
fecționare continuă a organiză
rii și conducerii economiei na
ționale, de lărgire a atribuțiilor 
și competențelor unităților eco- 
nomico-sociale și administrativ- 
teritoriale, sporește rolul con
trolului.

Acesta trebuie să fie atotcu
prinzător. să asigure cunoaște
rea operativă și temeinică a 
modului în care se aplică hotă
rîrile de partid și legile statu
lui, să fie competent și sever, 
dar și preventiv. Eficiența con
trolului se află în raport direct 
cu realizarea trăsăturilor men
ționate, cu caracterul partinic 
și de înaltă responsabilitate so
cialistă In care se efectuează. 
Proiectul de lege' pe care vi-1 
prezentăm oglindește, după pă
rerea noastră, aceste exigențe.

Prin proiectul de lege se pro

pune organizarea Consiliului 
Central de Control al Activită
ții Economice si Sociale ca or
gan de partid și de stat, sub în
drumarea directă a Comitetului 
Central a| Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. fiind astfel investit cu atri
buții de exercitare a unui con
trol unitar asupra înfăptuirii 
politicii economice și sociale a 
partidului și statului. îndeplini
rii hotăririlor de partid și acte
lor normative elaborate de or
ganele superioare ale puterii și 
administrației de stat in dome
niile activității economice și 
sociale.

în stabilirea acestor atribuții 
de înaltă răspundere s-a avut 
In vedere faptu’ câ întărirea 
rolului conducător al partidului 
— cerință obiectivă pentru so
cietatea noastră, condiție esen
țială pentru progresul economic 
și social — presupune, pe lingă 
existența unei linii generale 
politice juste, elaborată pe baza 
aplicării creatoare a legităților 
generale la condițiile concrete 
de dezvoltare, și adoptarea unor 
decizii științific fundamentate 
și exercitarea permanentă a 
unui control exigent asupra în
deplinirii hotărinier In toate 
domeniile de activitate.

Atribuțiile Consiliului Cen
tral de Control al Activității 
Economice șt Sociale, prevăzute 
In proiectul de lege, se înscriu 
In măsurile hotărî te la Confe
rința Națională pe linia per
fecționării activității de con
trol. lărgirii continue a demo
crației socialiste, s'.imulării par
ticipării active a tuturor oame
nilor muncii, a organizațiilor 
obștești, a reprezentanților lor 
la activitatea complexă de în
făptuire a legalității socialiste. 
Se propune ca din componența 
Consiliului să facă parte acti
viști de partid, cadre de condu
cere din organele centrale, re
prezentanți ai Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România și ai 
uniunilor sindicale de ramură, 
ai Consiliului Național al Fe
meilor și ai Uniunii Tineretului 
Comunist, directori de centrale 
industriale și întreprinderi, ca
dre didactice din învățămîntul 
superior, oameni de știință.

Pornind de la necesitatea ur
măririi modului cum se aplică 
politica partidului și statului, 
lncepind cu păstrarea și pune
rea in valoare a resurselor na
ționale și continulnd cu eficien
ța consumului și a valorificări
lor pe piața externă, în proiec
tul de lege se prevede că noul 
organism va controla evoluția 
dezvoltării economiei naționale, 
utilizarea resurselor materiale, 
financiare și folosirea rațională 
a resurselor de forță de mun
că. în exercitarea controlului 
asupra activității ministerelor, 
celorlalte instituții centrale, or
ganelor locale ale administra
ției de stat, unităților de stat 
și cooperatiste, Consiliului Cen
tral de Control al Activității 
Economice Sociale îi revine 
sarcina de a urmări permanent 
modul cum acestea iși realizea
ză sarcinile din planul național 
unic de dezvoltare a țării și din 
bugetul de stat, să contribuie 
la întărirea simțului de ordine, 
disciplină și răspundere în gos
podărirea mijloacelor materiale 
și financiare încredințate de so
cietate, la apărarea și dezvolta
rea proprietății socialiste.

Consiliul va controla realiza
rea sarcinilor privind dezvol
tarea industriei, agriculturii, 
utilizarea eficientă a fondurilor 
de investiții, aplicarea in pro
ducție a rezultatelor cercetării 
științifice, extinderea comerțu
lui exterior și creșterea eficien
ței acestuia, modul în care sînt 
Îndeplinite hotărîrile privind 
creșterea nivelului de trai, cum 
se aplică politica partidului și 
statului în domeniul prețurilor 
și tarifelor, cum sînt transpuse 
în viață hotărîrile și programe
le de măsuri pentru protejarea 
mediului înconjurător, progra
mele cu privire la pregătirea și 
perfecționarea pregătirii cadre
lor, potrivit necesităților dez
voltării economico-sociale a 
țării.

Prevederile proiectului de 
lege se înscriu în sarcina tra
sată de partid de a asigura 
creșterea continuă a eficienței 
economice in toate sectoarele 
de activitate — problemă cen
trală a dezvoltării întregii eco
nomii naționale — ele stabilind 
ca obligație majoră a controlu
lui de a veghea la utilizarea 
rațională a fondurilor fixe, re
ducerea cheltuielilor de produc
ție și sporirea rentabilității în 

toate sectoarele producției ma
teriale.

Realizarea cît mai deplină a 
atribuțiilor Consiliului include 
sarcina de a efectua studii și 
analize In vederea prezentării 
de propuneri, de soluții, forme, 
metode și mijloace pentru per
fecționarea in continuare a or
ganizării și conducerii activită
ții economice și sociale, pentru 
desprinderea căilor de ridica
re, economică și tehnică, a pro
ducției sociale. Lărgirea orizon
tului de informare, conceptual 
și metodologic, constituie o pîr- 
ghie de bază pentru îmbunătă
țirea permanentă a activității 
Consiliului.

Consiliului Central de Con
trol al Activității Economice și 
Sociale îi revine sarcina de a 
imprima controlului un caracter 
preventiv, de a sesiza și depista 
la timp fenomenele și tedințele 
negative ce își fac loc In activi
tatea economică și socială, de a 
analiza critic cauzele care de
termină apariția acestor feno
mene și existența unor deficien
țe In realizarea hotăririlor de 
partid și de stat, îndeplinirea 
planului de dezvoltare economi
că și socială, valorificarea re
surselor naturale și utilizarea 
forței de muncă in unitățile 
economice.

în același timp, controlul de 
partid și de stat trebuie să 
aibă un caracter constructiv, 
fiind chemat să stabilească re
mediile pentru neajunsurile 
rezultate, sâ propună măsuri de 
soluționare a problemelor și să 
ajute la aplicarea acestora în 
vederea îmbunătățirii generale 
a activității economice și soci
ale la toate ' nivelurile organi
zatorice, începind de la unitatea 
de bază pină la nivelul întregii 
societăți.

Pentru asigurarea unui control 
unitar și evitarea oricăror para
lelisme, suprapuner1 sau con
troale repetate, prin proiectul 
de lege se prevede însărcinarea 
Consiliului Central de Control 
cu atribuții de coordonare a 
activității inspecțiilor de con
trol specializat al statului.

Pe baza constatărilor reieșite 
din acțiunile de control și a- 
naliză, Consiliul informează 
conducerea de partid și de stat 
asupra modului în care se în
făptuiesc hotăririle de partid 
si de stat, asupra cauzelor unor 
fenomene negative și soluțiilor 
care pot să stea la baza adop
tării unor decizii fundamentate. 
Consiliul raportează Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român și Consiliului 
de Stat măsurile ce se impun 
pentru soluționarea grabnică a 
problemelor privind mersul 
realizării planului, pentru per
fecționarea activității în dife
rite domenii.

în îndeplinirea atribuțiilor 
conferite de lege, Consiliul dis
pune de largi posibilități de 
acțiune ; el poate interveni 
prompt în direcția declanșării 
acelor măsuri ce se dovedesc 
indispensabile pentru buna gos
podărire, păstrare și evidență 
a resurselor materiale și finan
ciare încredințate de societate, 
pentru respectarea disciplinei 
de plan și contractuale, cît și 
a altor obligații legale, avînd 
dreptul să ia sau să propună 
măsuri disciplinare împotriva 
celor vinovați de încălcarea ho- 
tărîrilor de partid și a legilor 
statului. Astfel, Consiliul, în 
spiritul unei înalte responsabi
lități sociale, poate hotărî apli
carea de sancțiuni disciplinare, 
măsuri de stabilire a răspunde
rii materiale, poate sesiza 
Curtea Superioară de Control fi
nanciar și organele de urmărire 
penală pentru abateri, respectiv, 
infracțiuni.

Prin proiectul de lege se pre
vede că măsurile stabilite de 
Consiliu] Central de Control al 
Activității Economice și Sociale 
sint obligatorii pentru unitățile 
controlate, pentru organele cen
trale, care urmează să asigure 
realizarea lor.

Investirea Consiliului Cen
tral de Control cu sarcini de 
mare răspundere impune acti
viștilor acestuia îndatorirea de 
a desfășura o activitate pătrun
să de un înalt spirit partinic, 
de maximă exigență, plină de 
obiectivitate, de a face analize 
temeinice, profunde, asupra ac
tivității economice și sociale, 
pe baza cărora să poată lua 
măsuri pentru soluționarea o- 
perativă și corespunzătoare a 
problemelor.

De o mare însemnătate pen
tru întărirea controlului unitar 
privitor Ia aplicarea hotăririlor 
de partid și a legilor statului este 
măsura privind organizarea 
consiliilor județene și al muni

cipiului București de control al 
activității economice și sc^Mle. 
Aceste consilii vor urmări Mo
dul in care sînt aplicate în 
profil teritorial hotăririle de 
partid, legile adoptate de Ma
rea Adunare Națională, decre
tele Consiliului de Stat, hotărî
rile Consiliului de Miniștri, 
precum și deciziile adoptate 
de organele locale de partid și 
de stat, vor efectua analize și 
studii pe diferite probleme, e- 
laborind propuneri privind dez
voltarea economică și socială a 
tuturor localităților țării, crește
rea eficienței și îmbunătățirea 
activității economico-sociale in 
teritoriu.

Consiliile județene și al mu
nicipiului București de control 
al activității economice și so
ciale își vor desfășura activi
tatea sub conducerea comite
telor de partid respective, fiind 
subordonate și Consiliului Cen
tral de Control al Activității 
Economice și Sociale.

La stabilirea componenței a- 
cestor consilii se va asigura o 
largă reprezentare, la nivel 
județean, similară cu cea avută 
în vedere la alcătuirea Consi
liului Central de Control al Ac
tivității Economice și Sociale

Pentru aducerea la Îndepli
nire a sarcinilor hotărite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
20—21 noiembrie 1972, privind 
crearea unui cadru organizato
ric mai bun activității comi
tetelor și consiliilor oamenilor 
muncii din Întreprinderi și cen
trale, prin proiectul de lege 
se prevede înființarea în între
prinderi a consiliilor pentru 
controlul muncitoresc al acti
vității economice . și sociale. 
Controlul muncitoresc are ca 
scop creșterea inițiativei crea
toare și răspunderii maselor de 
oameni ai muncii iii conducerea 
unităților respective, în contro
lul activității economico-sociale 
a acestora, dezvoltarea unei 
atitudini înaintate față de mun
că, față de avutul obștesc, a 
trăsăturilor eticii și moralei co
muniste, a spiritului civic, a 
responsabilității sociale față de 
roadele activității lor. Aceste 
consilii au sarcina de a parti
cipa activ, în cadrul sistemului 
de control al activității Econo
mice și sociale ce se instituie 
prin prevederile acestui proiect, 
la apărarea și dezvoltarea avu
ției naționale, prin exercitarea 
unui control complex și exigent 
asupra realizării indicatorilor 
planului economic, folosirii ca
pacităților de producție, calită
ții produselor, respectării teh
nologiilor de fabricație.

Ele trebuie să imprime în 
munca de control un spirit mi
litant,. exigent, combătînd mani
festările de nepăsare și negli
jență pentru întărirea discipli
nei la fiecare loc de muncă. 
Prin atribuțiile lor, acestea 
sînt chemate să participe La 
identificarea cauzelor lipsurilor, 
ca și la luarea de măsuri pen
tru îndreptarea lucrurilor.

în. același timp, consiliile vor 
avea ca preocupare permanen
tă grija pentru om și nevoile 
sale, rezolvarea problemelor so
ciale care se ridică în colecti
vele respective, respectarea nor
melor de protecție si igienă a 
muncii.

Pentru ca aceste organisme 
să-și poată îndeplini în bune 
condiții sarcinile de importanță 
deosebită ce li se încredințează 
ele vor fi alcătuite din mun
citori de înaltă calificare, cil 
experiență îndelungată în pro
ducție, din cei mai buni ingi
neri, tehnicieni, economiști și 
alte cadre de specialitate.

Consiliile pentru controlul 
muncitoresc al activității eco
nomice și sociale funcționează 
pe lingă comitetele oamenilor 
muncii, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid din unită
țile respective și sînt coordo
nate de Consiliile județene 
și al municipiului București de 
control al activității economice 
și sociale.

Prevederile din proiectul de 
lege ou privire la organizarea 
și funcționarea Consiliului Cen
tral de Control al Activității 
Economice și Sociale supus dez
baterii reflectă întrutotul preo
cupările pentru transpunerea în 
viață a hotăririlor Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român din iulie 1972.

Ținînd seama de faptul că 
proiectul de lege se înscrie 
armonios în ansamblul de 
acte normative, care constituie 
consacrarea juridică a măsurilor 
de perfecționare a organizării 
și conducerii vieții economice șl 
sociale, vă solicităm să-1 a- 
probați.
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Aceasta este Republica noastră

TRĂIM

Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România

DECRET
privind grațierea unor pedepse

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Reoublicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
Sale BIRENDRA BIR BIKKAM SHAH DEVA Regele Nepalului, 
următoarea telegramă :

Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre, Ziua națio
nală a Nepalului, am deosebita plăcere să vă adresez, in nu
mele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal, felicitări călduroase și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și 
progres poporului nepalez prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima speranța că rela
țiile prietenești dintre țările noastre se vor dezvolta in inte
resul celor două popoare.

MAI MULT
ori, fiecăruia din noi, in eon- ( 
cu dificultățile înlăturate din (

l Ni s-a intimplat de atitea 
? fruntarea noastră cu timpul, 
i drumul împlinirii, ni s-a intimplat ți ni se va mc intimpla 
l in acele momente ale angajării ferme pe pragul presimțitei 
L biruințe să alăturăm, atitor chezășii din cite ne inconjoorâ. 
. una despre care știm cit înseamnă pentru reușita tuturor 
, celorlalte - sănătatea. „Nimic nu mă poate impiedico, iti 
. spui, să-mi ating țelul, nici o greutate nu este prea 
( mare pentru mine cind idealurile mi se definesc cu ot:ta 
( claritate și cind voința îmi susține pașii ; munco, strode- 
. niiie mele neîntrerupte, visele către care năzuiesc ou, cu pri- 

L sosință, temeiurile înfăptuirii - dar ca so le transform in 
. izbinzi trebuie să fiu sănătos
( în țara românească, răvășită altădată de epidemii, cu tar*a 
. de muncă măcinată lent nu numai de spectrul od'Os al ez- 
. ploatării, ci și de miasmele paludismului, de peicgra scorțoasă, 
, de bolile profesionale, de povara insuportabile a une- 
( asistențe medicale prea costisitoare pentru punga săracului,
> pentru muncitorul mutilat de accidentele din uzină, pentru 
I țăranul fulgerat de subnutriție, pentru fomiKIe cu copii 

L numeroși, se știe bine prețul sănătății. Mult prea b<-e ca să 
l n-o prețuim și să n-o apărăm cu toate mijloacele de care 
, dispune astăzi un stat socialist. De 25 de ani, in bugetul tăr-r 
[ crește mereu contul care se adaugă propriilor noastre chel- 
ș tuieli pentru odihnă, pentru biletul de vacantă sau de tra- 
J tament, pentru creșa unde ne conducem, dimineața, copiii, 
f cu siguranța că vor invăta in liniște, o dată cu ;ocul, odevo- 
f rurile vieții noastre.
r De fapt, cu zîmbetul acesta fericit incepe alfabetul Ao- 
[ tății noastre. Un alfabet care îndepărtează dm ce ea fie- 
k căruia suferința inutilă, care previne inainte de a ajuta si 
( ciunge, ajutind puțin cite puțin, să ne prelungească totow 
. viața. Pentru că trăim mai mult. Nu e vorba de o
( Stind față în fată cu timpul poți avea, uneori, mtr-adever. 

impresia dilatării orelor, poți dobindi sentimentul că ziua e 
k mai lungă iar soarele intirzie să apună, că un —1 rec ol tin- 
) tuiește vremea în loc. Nu e vorba nici de specu*afia *•"■0* 
( fică asupra teoriei relativității care plasează omul - mp«e-
> jurârile unui viitor presimțit deocamdată numai Aogănafr*. 
* E vorba de faptul simplu, pămintesc și ode vârât că ocum s
I aici, fiind mai sănătoși și ingrijindu-ni-se bine sănătatea trăim 
( cu aproape 27 de ani mai mult dee'rt semenii nostr d'n 
, urmă cu trei decenii și jumătate, că lumea noastră ne da-
> ruie, astfel, astăzi, mai multă tinerețe, că ea face eu ede- 
) vărat ca zilele să ne fie mai lungi, bucuri le ma
ț roase iar aspirațiile să aibă pe îndelete timp de mp'—

In temeiul ort. 63 pct. 5 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :

ART. 1. — Se grațiată In In- ART. 4. — In cauzele In care 
tregime : urmărirea penală nu a început,

a) pedepsele cu închisoare precum și în cele aflate în curs
pînă la 1 an inclusiv, precum și de urmărire sau de judecată, 
amenzile ; procesul penal se va porni, sau,

b) pedepsele cu Închisoare în- după caz, va continua, iar după 
tre 1 și 2 ani inclusiv, aplicate pronunțarea pedepsei se va face 
celor care ia data adoptării pre- aplicarea dispozițiilor art 1 și 2, 
zentului decret au împlinit vlrs- ținlndu-se seama de excepțiile 
ta de 60 ani inclusiv, femeilor din art. 3 și 6 din prezentul 
gravide sau cu copii pînă la 5 decret.
ani inclusiv, precum și celor ART. 5. — Sancțiunile cu în- 
care au săvirșit infracțiunea în chisoare pentru contravențiile 
perioada minorității. săvtrșite pînă la data adoptării

ART. 2. — Se grațiază în par- prezentului decret nu se mai 
te, cu 1 3, pedepsele cu închi- aplică, iar în cazul cînd au fost 
soare Intre 1 și 2 ani inclusiv. aplicate, nu se mai execută, In 

ART. 3. — Nu beneficiază de măsura în care n-au fost exe- 
prevederile art. 1 și 2 cei care cutate.
aj (ăvirsit infracțiuni contra ART. 6. — Dispozițiile pre- 
securitățiî statului, uciderea din zentului decret nu se aplică ce- 
culpă a două sau mai multor lor care nu au început execu- 
persoane, infracțiuni intențio- tarea pedepsei sau a sancțiunii 
nate prin care s-a produs avu- închisorii contravenționale, de- 
tului obștesc o pagubă mai oarece s-au sustras de la a- 
mare de 2 000 lei. infracțiuni ceasta.
neintenționate prin care s-a ART. 7. — Nu beneficiază de 
produs avutului obștesc o pa- prevederile prezentului decret 
gubâ mai mare de 20 000 lei. in- cei care în timpul executării 
fracțiuni de omor, tîlhărie, dare pedepsei sau a sancțiunii închi
de mită, luare de mită, trecere sorii contravenționale nu au 
frauduloasă a frontierei, ultraj avut o comportare corespunză- 
cu violență, viol, evadare, măr- toare și nu au fost receptivi la 
tune mincinoasă. denunțare acțiunea de reeducare, săvîr- 
calomnioasă. falsificare de mo- șind infracțiuni sau abateri 
nedă, timbre sau alte valori. grave.

De asemenea, nu beneficiază Constatarea situației prevăzu. 
de prevederile art. 1 și 2. cei te la aiineatul precedent cu 
care au săvirșit mai muite in- privire la săvîrșirea de abateri 
fracțiuni intenționate ți nein- se face prin procesul verbal al 
tenționate, prin care s-a produs comisiei prevăzute la art. 27 din 
o pagubă avutului obștesc, dacă Legea nr. 23 1969 privind exe- 
totalal pagubei este de oină la cutarea pedepselor.
20 000 lei inclusiv, iar paguba ART. (. — Dispozițiile pre- 
produsă prin infracțiunile in- zentului decret se aplică numai 
:er.;~onate este mai mare de cu privire la faptele săvirșite 
2 «O iei. pică ia data adoptării lui.

Dispozițiile art. 1 ți 2 nu se ART. 9. — Cei grațiați, care 
aplica celor care au beneficiat In curs de 3 ani vor săvtrși 
de la data de 1 ianuarie 1067 vreo infracțiune intenționată, 
de gi tiuit totală sau parțială, vor executa, pe lingă pedeapsa 
ori cărora li s-a revocat Bene- stabilită pentru acea infracțiu- 

---c • neexeeutată ca
acordat» A la această dată, urmare a aplicării prevederilor 

■: art. 1 și 2 din prezentul decret.
Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Statelor Unite ale Americii, RICHARD NIXON, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă .

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

amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări pentru zborul reu
șit al navei spațiale ,.Apollo-17“.

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

Ne face plăcere că dumneavoastră împărtășiți mîndria noas
tră în legătură cu îndeplinirea programului „Apolio“ și în ceea 
ce ne privește vom căuta să lucrăm împreună cu toate națiu
nile pentru a spori înțelegerea universului de către om.

PRIMIRE LA 
CONSILIULUI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, miercuri la amiază, 
pe ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, V. I. Droz
denko, la cererea acestuia.

PREȘEDINTELE
DE MINIȘTRI

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească a 
luat parte Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilrtr >"•- 
terne.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază, la Con
siliul de Miniștri au început 
convorbirile între delegația gu
vernamentală economică a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și delegația guverna
mentală economică a Republicii 
Democrate Vietnam, condusă de 
tovarășul Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
viceprim-ministru al guvernului 
R. D. Vietnam.

nar și plenipotențiar al Turciei 
în Republica Socialistă Româ
nia.

Spitalul rural din comuna Smeeni, județul Buzău.

• In 1932. dura-a —ec.-. 
a vieții era de 42 ac_ . ța 
1956. aceasta a inreg_s~:

i o valoare de 63 aa- tar — 
I prezent a crescut la 69 de 
| ani !

• Ca rezultat al tnăsuri- 
I lor complexe social-eoono- 
i mice luate de partid și dt 
! stat și al eficienței mod-- 
I lui de organizare a asisten- 
I ței materno-infantile. mor- 
; talitatea infantilă s-a re- 
| dus de 3.6 ori față de 1S48

• Sporul natural
| populației (10.3 la mie) ne 
i situează pe unul din pri
mele locuri din Europa.

• Fondurile destinate fi
nanțării acțiunilor de ocro
tire a sănătății se ridică ir 
1972 la 8 498,9 milioane Ier

0 ZI, A CUM, LA
• MIERCURI, 27 decembrie 

a.c., a sosit la București Osman 
Derinsu, ambasador extraordi- 

SINAIA

NOI APARIȚII
IN EDITURA ACADEMIEI

• Dumitru I. Mazilu : 
FUNCȚIILE STATULUI SO
CIALIST

• Dumilru I. Mazilu : 
TINERET RURAL. 
Participare și acțiune so
cială (în colecția „Tine
retul și lumea de mîine").

• Eugen Macovschi : 
NATURA SI STRUCTURA 
MATERIEI VII.

• D. Davidescu și Velicica 
Davidescu :
TE5TAREA STAR 7E FER
TILITATE PRIN PLANTA 
SI SOL.

(Urmare din pag. D

CDrevara dat pag. I)

' > • 218 miliarde lei se vor
cheltui în acest cincinal pen- 

i * tru acțiuni social-culturale. 
1 r Adică mai mult decît intre-
> gul venit național al anului 
ț 1970.
jt • In raport cu anul 1948, 
C numărul de paturi din spita- 
'► le a crescut de la 40.500 la 
, ► 149.000. Numai în actualul 
£ cincinal va fi pus la dispozi- 
1, ția oamenilor muncii un nu- 
’ > măr de circa 23 000 paturi în 
<* unități spitalicești noi.
C • In comparație cu a- 
,► nul 1966, numărul de pa- 
? turi pentru nou născuți a 
1» crescut de la 4 460 la 8 608 ; 
(► numărul de paturi de pe-
< * diatrie a atins cifra de 17 500, 
] ► față de 13 400 cîte erau în 
] ► 1966; în creșe, de la 1 60S 
(* locuri (anul 1948) am ajuns 
, * la 30 503, urmînd ca pînă la
> sfîrșitul cincinalului sa se a-
< * jungă la 100 000 locuri. Dintre noile obiective social culturale ale orașului Slatina face parte fi noul fi aaoArmrf 

spital din fotografie.

Frumoasa maternitate din Bacău. Cartierul Țtglina III, din Galați.a fost înzestrat cu un nou dis
pensar.

• in întreprinderi industriale mai importante au fost create 
centre medicale proprii. Activitatea acestora, de acordarea 
asistenței medicale în imediata apropiere a locului de muncă 
se împletește cu aplicarea măsurilor îndreptate către îmbunătă
țirea condițiilor de mediu, reducerea morbidității, prevenirea și 
combaterea bolilor profesionale.

• Față de anul 1948, numărul medicilor s-a mărit de aproape 
3 cri, iar efectivul personalului mediu și auxiliar a sporit de 4 ori.

• Numai în anul școlar 1971-1972 au frecventat cursurile insti
tutelor medico-farmaceutice un număr de peste 10 500 studenți. 
In același an școlar, școlile sanitare postliceale și profesionale 
au totalizat 14 500 elevi.

• Pentru satisfacerea cerințelor complexe ale asistenței me

dicale se dezvoltă in România producția proprie de utilaje, apa- 
rataj și instrumentar medical, la nivelul tehnicii mondiale. Tot
odată, se lărgește producția proprie de medicamente cu prepa
rate de mare eficiență.

• Activitatea de cercetare se desfășoară astăzi in 24 de insti
tute și centre, fiind organizată și coordonată de Academia de 
științe medicale.

• Numărul locurilor pentru odihnă și tratament a crescut în 
fiecare an. Dacă în 1950, aproape 270.000 de oameni și-au 
petrecut concediile in stațiuni balneo-climaterice sau in așeză
minte terapeutice, în 1971 beneficiarii condițiilor pe care statul 
le oferă pentru refacerea forței de muncă sau a îngrijirii sănă
tății au atins cifra de 1 100 000.

- exrurrie ?rgar_zită de Liceul 
er. 2 Aa Văriui, ne explică Râ- 
e—. Ler.uța. Am stat 4 zile la 
Br»s-v si arum vedem in citeva 
ere ț; Sinaia-

— Nu vă supârați. nu știți 
uade viee strada Aosta ?

— A-sa, EiîKa. vai de mine, 
da- e -.'cma; in par’.ea cealaltă 
a -rasriii. Treci de farmacie, 
—■— <- d» stadion. Dar ce cău- 
tap ms. mască ?

— Pe s-reda Aosta, la vila A- 
e- - 

tr-3 ră asta căutăm, pe tovară- 
sat Areetor al taberei A stu- 

c-, fLa a1—InsA, este a- 
eeeari .Bixs-e ți tihnă ae ne
st-iti. To- arățul director este 
plecat re sTidertții intr-o
STC3TSÎC-

— Aftertaxl «rte că 2_t. avut 
u= tmegram A vacanță foarte 
begat tn excursii, ne spune tz>- 
ve-ăsul Adriae Vasi.ix directo
rii ad. tnct eu pecbieraele de 
«-ort si turism ai taberei Am 
t-tanuat excursii de eite a ere 
sac chiar de o ri pe jos, eu te
lefericul sau cu n-.asir.a. dar cu 
Btasma este o poveste iutreagâ.

Adevărat pcveste : o tabără A 
814 student: au timp de 7 zile 
ia dăsuoziție pentru ieșiri o ma
șină de 40 A tocuri.

— Avem aeum 89 de jocuri 
d* excursioniști. Dar astea sfat 
necazuri peste eare tinerețea 
ntei trece uneori zhnbtnd. pen
tru ră In tabăra de ia Sinaia en- 
tursasmul este total. Se mai 
pleacă ta excursie pe px sau cu 
telefericul, se frfeacă mereu ți 
am văzut aproape toate impre- 
jurimtîe in felul ăsta. Am fost 
ți îa Piscul Cîinelui, și la Cotă, 
și Ia Poiana Stinei. și la Bușteni, 
și la Vlrful cu Dor — continuă 
același tovarăș.

— Băieții noștri sînt tare en
tuziaști și nu se plictisesc nici
odată Comandamentul taberei, 
format din studenți și numai 4 
tovarăși profesori, și-a stabilit 
el singur un program cultural 
foarte variat și instructiv pe 
care ii realizează efectiv, ne 
spune directoarea cu probleme
le culturale, Ana Drinceanu. 
Sînt aici in tabără niște adevâ- 
rați sufletisti — ca Florica Cîm- 
peanu, studentă în anul III la 
Î.E.F.S., Zamfir Nicoiae tot de la 
I.E.F.S. sau Manolache Eugen, 
de la A.S.E. Aș vrea, de exem
plu, să vă spun că au realizat 
intr-o singură zi un spectacol 
de varietăți ad-hoc, intitulat 
„Mozaic' ,cu un succes deosebit.

— Succesul este datorat în 
bună măsură formației „Capi
tol", formație studențească com
pusă din Vîlceanov Bogdan, stu
dent fa Construcții, Adrian Con- 
stantinescu de la I.P.G.G., Bor
dei Vanea și eu — ne spune 
Florin Eremia, student în anul
III la Conservator, actualul 
conducător al sus-numitei for
mații.

— Succesul este în egală mă
sură și al discotecii și al lui 
Coomie, student tanzanez, și al 
Vasilicăi Brezeanu, și al lui An
drei Strass, și al lui Paul Ba- 
sarab, al tuturor inimoșilor din 
tabăra aceasta, este de părere 
George Gold, student in anul
IV la I.E.F.S., unul din disc- 
jockey discotecii studențești.

— Și spectacolul acesta atit de 
plin de succes a fost prezentat 
numai pentru studenții taberei ?

— Spectacolul a fost prezentat 
de două ori pînă acum, o dată 
pentru studenți și apoi pentru 
lumea aflată la odihnă la Sina
ia. în general nu prea reușim 
să avem o atmosferă exclusiv 
studențească la serile noastre 
culturale, poate și pentru că ac
țiunile noastre nu se pot des
fășura decît cu sprijinul casei 
de cultură.

— Vin elevi, vin localnici sau 
turiști ?

— Vin și elevi, și localnici, și 
turiști. ,

— De ce elevi ? Elevii nu au 
taberele și programele lor ?

Elevii despre care este vorba 
sînt in stațiune, cum s-ar spu
ne, pe cont propriu sau în cel 
mai fericit caz într-o excursie 
oe citeva zile. In Sinaia nu exis
tă nici o tabără pentru elevii 
liceelor. Sinaia este, se pare, re
zervată extremelor. Tabere de 
elevi din cursul școlii generale, 
pînă la clasa a VIII-a și tabere 
studențești.

George Gold și Florin Ere
mia : — Elevii care au venit 
sînt de la .Jlosetti" și ,Necul- 
ce". E-au foarte veseli. Nu a a- 
vut nimeni pînă acum ideea u-

nei tabere mixte de elevi din 
ultimii ani de liceu și stu
denți ?“

Nu, se pare că nu, dar poate 
că o să-i vină cuiva pînă la 
urmă. Cu tabere de elevi sau 
studenți, cu turiști de pretutin
deni, Sinaia este materializarea 
ideii de vacanță de iarnă la 
munte. Și atunci cînd totul este 
cum trebuie, și în decembrie a- 
vem zăpadă, și nu un soare 
primăvăratec, cînd alergăm 
după schiuri, sănii, mănuși și 
bilete de tren, ei bine, atunci 
Sinaia se scrie undeva pe un 
petec al nostru de suflet cu li
tere mari și albe, ca un fel de 
concretizare a ideii noastre des
pre zăpadă la munte, despre 
pîrtii și schiuri, despre țurțuri 
si, mai ales, despre vacanțele de 
iarnă.
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COPIII, 
LA PALAT

(Urmare din pag. f)

-•-o" - c u-de, ușile mă inspăimintou, erau mari, cu sticlă 
— •-‘tă eu —mere ca niște capete de ciini, iar dincolo de ele 
see' ee — z—r.o-ă ți covoare... atitea covoare I Un tinăr care 
se per» că mă văzuse de citeva ori în același loc m-a între
ce: ce caut ș după ce i-am arătat foaia mea de înscriere,

.z: 5 m-o cus ce o muțime de coridoare în-
tococreote pînă ia cercul pe care mi-l alesesem. Erau mulți 
cod o ci s tet oveau traforaje (una din jucăriile pe care 
-j le-oș ‘ putut avea niciodată). Venisem tîrziu, ori poate 
nu —oi e-c_ ntr-adevăr locuri, oricum am fost trimis la 
oe'cmoae e. pe urmă la navomodele, la păpuși, la... Dar 
io z aceea nu mă mai interesa jocul. îmi plăcea să umblu 
pno ciăe -ea uriașă, să privesc candelabrele, să mă privesc 
in oglinzi e ce acope-eou pereți întregi, să calc pe covoarele 
moi co ic-bo și din cind in cind să suspin năucit de cuvintul 
acesta - point - pe care abia atunci începeam să-l înțeleg. 
Uo singur lucru îmi era nelămurit : ce caut eu acolo, cum de 
c— reușit să intru și de ce mi se dă voie să mă plimb prin 
această pia-etâ atit de luxuriantă și copleșitor de nouă ? 
Mo încerca si mindrio de a avea ce să le povestesc părin- 
t lor mei, mă gidila orgoliul de a fi fost singurul explorator 
din tot neomul meu care, o dată întors acasă, iși va depăna 
impresiile ore întregi.

Dar n-a trecut mult timp și m-am obișnuit cu Palatul Pio
nierilor. Si om înțeles ce căutom eu în el, cine-mi dăduse 
voie să intru, cine făcuse această minune care îmi aurea co
pilăria. Iar acum știu că pentru mine - înainte de Repu
blică - nu a fost nimic. Și că dacă nu s-ar fi făcut această 
Republică toată viața aș fi privit din stradă zidurile palatu
lui din Dealul Cotrocenilor. Le-aș fi privit fără nădejde, fără 
bucurie, cu umilință și adincă ură cum poate le-au privit 
toți cei de-o seamă cu mine. Pentru că nu s-a intimplat așa, 
îi sînt recunoscător Republicii și celor care au intemeiat-o. 
Și nimic nu mi se pare moi frumos decit să spun astăzi, aici, 
că, fără Republică, viața mea nu ar fi însemnat nimic.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, unitățile de ali
mentație publică - restaurantele, raioanele gospo
dina, bucătăriile de bloc, cofetăriile, patiseriile ș.a. 
- pun la 
sortiment

dispoziția publicului consumator un bogat 
de preparate și semipreparate :

- cimați
- tobă
- caltaboși
- sarmale
- piftie

- fripturi
- cozonaci
- plăcintă
- prăjituri
- torturi.

Aceste produse pot fi livrate imediat la solicita
rea consumatorilor, sau pot fi executate la co
mandă.

t
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muncitorească, ne răspunde tî- 
năra Iereza Koșa, membră în 
comitetul U.T.C. pe întreprin- 
aere.

Trebuie sa răspund că am 
ajuns la situația actuală printr-o 
antrenare permanentă a tinerilor, 
în întrecere, prin inițierea unor 
acțiuni proprii deosebit de efi
ciente. Amintesc chemarea „nici 
un textilist sub normă“ adresată 
tuturor uteciștilor din industria 
textilă județului , concursul 
„să depășim propriile noastre 
recorduri" și formarea unor gru
pe ajutătoare pe secții și schim
buri, nu numai cu sarcina d^. a 
explica ceea ce înseamnă con
cursul, ci și cum se poate rea
liza depășirea recordurilor; or
ganizarea unor schimburi de ex
periență la diferite întreprinderi 
de profil din Brașov, Cluj, Odor- 
heiul Secuiesc, organizate cu o- 
cazia unor excursii în orașele 
respective, schimburi de expe
riență între tinerii acelorași sec
ții. Pentru a exemplifica, sublinia 
interlocutoarea, relev cazul tine
relor bobinatoare Ana Eros, Ar- 
melia Pratofin, Valeria Antal care 
nu-și puteau realiza norma. S-au 
hotărît să le ajute colegele loi 
Estera Farkaș, Lia Morar, Tereza 
Martinaș și au reușit să le aducă

Ne-am 
onorat 
angaja
mentul 

în situația de a depăși chiar 
sarcinile zilnice.

— Un accent deosebit, a inter 
venit în discuție Aron Csomor 
secretarul Comitetului U. T. C., 
l-am pus și îl punem pe pregă
tirea politică a fiecărui utecist, 
pe 'înțelegerea de către aceștia 
a sarcinilor, a conținutului ac
tual al politicii partidului nostru. 
In această direcție am mers pe 
creșterea numerică și calitativă 
f cursanțilot, pe diversificarea 
învățămîntului politic. Numărul 
cercurilor de învățămînt a cres
cut față de anii trecuți cu 7.

Rezultatele cursului sînt evi
dențiate zilnic la gazeta de pe
rete. In ziua în care ne aflăm în 
filatură, Tereza Simon, Margare
ta Gal, Irina Albert II, lulia 
Moldovan și-au depășit norma 
cu 3, 9,8 șt respectiv 4 kg fire ; 
melanjezele Irma Demeter, Mar
gareta Ianoș, depășeau norma cu 
37 și 27 la sută, Lenke Balint și 
Regina Gyorgy cu 12 la sută

Substanțiale depășiri ale pro
priilor sarcini raportează în anul 
de debut profesional tinerele An
gela Șoancă, Ilona Kiss, Maria 
Condur, Zoltan Podo, Peter Ba- 
rabaș, Iuliana Nițu, Borș Elisa- 
beta și altele.

Rezultatele înregistrate confir- 
mă demarajul bun al întreprin
derii în primul an de producție, 
a tinerelor, a organizației lor. Un 
demaraj pe măsura energiilor 
valorificate la cotele exigențelot 
actuale a responsabilității ute- 
ciste.



de peste hotare NEPAL

Manifestări consacrate
aniversării Republicii
La Casa prieteniei din 

Moscova a avut loc miercuri 
seara o adunare festivă a 
reprezentanților oamenilor 
muncii din capitala sovie
tică organizată în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii în 
România.

In prezidiul adunării au 
luat loc I. V. Kapitonov, se
cretar al C.C. 
M. A. Iasnov, i 
al Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S., 
dintele Prezidiului 
tului Suprem al 
V. A. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comi
tetului de Stat pentru ști
ință și tehnică, V. I. Kimo- 
top, prim-secretar al Comi
tetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele con
ducerii centrale a A.P.S.R.

A luat cuvîntul L. I. 
Florentiev, ministrul agri
culturii al R.S.F.S.R., mem
bru al conducerii centrale a 
A.P.S.R., care a arătat că 
sărbătoarea poporului ro
mân este marcată și de co
muniștii și oamenii muncii 
sovietici. Vorbitorul a sub
liniat că chezășia importan
telor succese repurtate de 
poporul nostru în toate do
meniile de activitate in a- 
eești 25 de ani, o constituie 

vieți a 
Partidul 

evocat 
priete- 
dintre 
dintre 

popoarele

. al P.C.U.S., 
vicepreședinte 

Sovietului 
preșe- 
Sovie- 

R.S.F.S.R.,

conducerea întregii 
societății de către 
Comunist Român, a 
relațiile 
nie si 
P.C.U.S.
poporul i 
sovietice.

Ambasadorul 
Badrus a relevat 
ția deosebită a proclamării 
Republicii în România, suc
cesele dobîndite de poporul 
român, sub conducerea 
P.C R., în procesul de edifi
care a socialismului, avintul 
cu care oamenii muncii din 
România intimpină jubileul 
Republicii, perspectivele de 
dezvoltare a țării noastre. 
Vorbitorul a subliniat dez
voltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare multila
terală dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre Republica 
Socialistă România și Uni
unea Sovietică, dintre po
porul român .și poporul so
vietic.

rodnice de 
colaborare 
și P.C.R., 
român și

Gheorglie 
semnifica-

Marți seara s-au desfășu
rat la Alger festivitățile 
deschiderii „Săptâminii 
mului românesc".

In orașul Fier din 
Albania s-a deschis, la 
decembrie, expoziția de 
tografii „Realizări ale 
mâniei în înfăptuirea soeie-

fii-

R.P.
26 

fo- 
Ro-

multilateraltații socialiste 
dezvoltate".

Au participat 
ragjoze, secretar 
Comitetului albanez pentru 
relații culturale și de prie
tenie cu străinătatea. Cu a- 
cest prilej, au fost evocate 
succesele obținute de po
porul român și 
etenești dintre 
popoare.

Ferdi Ka- 
general al

relațiile pri- 
cele două

La Belgrad _ ___  ....
miercuri, ]a „Muzeul Revolu
ției Popoarelor Iugoslaviei", 
festivitatea inaugurării expo
ziției „25 de ani de la pro
clamarea Republicii în Româ
nia". Au luat parte Dragoliub 
Budimovski, secretar pentru 
informații al Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F.L, 
Rail Dizdarevici, adjunct al 
secretarului federal pentru 
afaceri externe.

Luînd cuvîntul, Dragoliub 
Budimovski, a subliniat că 
expoziția înfățișează prefa- 
cerile produse în România în 
cei 25 de ani de la procla
marea Republicii, dinamica 
și amploarea operei de con
struire a societății socialiste, 
care a înregistrat rezultate 
de seamă pe plan politic, 
economic și cultural. Vorbi
torul a scos în evidentă re
zultatele rodnice ale relații
lor de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-iugo- 
slave, a căror dezvoltare este 
impulsionată de întîlnirile 
frecvente dintre conducătorii 
de partid și de stat ai țărilor 
noastre, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

a avut loc,

La Biblioteca română din 
Roma a avut loc o seară 
culturală românească, in ca
drul căreia s-a ilustrat dez
voltarea culturii în Româ
nia. A fost, de asemenea, 
inaugurată o expoziție de 
fotografii și au fost prezen
tate filme documentare ro
mânești despre artă.

La Tel Aviv s-a deschis 
expoziția de fotografii „Ro
mânia — a XXV-a aniver
sare a Republicii". La ver
nisaj au luat parte conducă
tori ai Asociației de priete
nie Israel-România. precum 
și un numeros public.

La Sarcelles — localitate 
din apropierea Parisului, a 
avut loc o seară inchinată 
României în cadrul căreia 
au fost evocate tradițiile de 
prietenie româno-franceze. 
precum și succesele înregis
trate de poporul nostru in 
ultimul sfert de veac. Apoi, 
formația folclorică „Mugure
lul" a prezentat un program 
de cîntece și dansuri.

Președintele
IU. Yemen,

ambasadorul român

asupra Vietnamului 
vietnameze. Nume- 
deasupra teritoriului

ziarul „Le Figaro" înfățișează 
în provincia Ha-Tay.

Delegația 
conferința de la Paris 
Vietnamul a anunțat miercuri 
delegația americană că nu parti
cipă la întîlnirea — prevăzută

continuă 
forțelor armate 
sint doborite

V™!

Bombardamentele americane 
se lovesc de riposta dirză a 
roase avioane americane
R.D. Vietnam, iar numărul prizonierilor crește cu fiecare zi, Foto
grafia pe care o reproducem după 

un pilot american capturat

Un oraș care moare încet
• 70 la sută din populație a fost evacuată • 
Amenințați de lipsa apei potabile • Eforturi 

pentru evitarea răspîndirii epidemiilor
Marți seara, străzile orașului Managua erau in întregime 

pustii : 70 la sută din populația capitalei nicaraguaiene a fost 
evacuată, iar locuitorii care nu au vrut sau n-au putut, din pri
cina lipsei mijloacelor de transport, să părăsească orașul ră- 
mîn, in cea mai mare parte, îngrămădiți in fața centrelor de 
distribuire a hranei sau a posturilor de prim-ajutor.

Orașul moare încet. Pentru a 
evita noi victime, ruinele râ
mase încă în picioare sînt a- 
runcate în aer. Ici-colo continuă 
să apară incendii. In plus, se a- 
preciazâ că, dintr-un moment 
într-altul, supraviețuitorii vor 
fi lipsiți complet de apă pota
bilă, deoarece lacul Ascscsca. 
ce alimentează capitala, este pe 
punctul de a se 
nind in primeje 
care constituie 
orașul. Pericolul 
devenit o realiu 
din oraș au fosi 
g uni contaminat 
Iul Crucii Roșii 
treaga populați» 
viață.

Au fost restab 
ții le telefonice < 
dar toate convoi

le
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80 de dolari o viață de miner...
Un reprezentant al com

paniei „General Mining" 
a anunțat că a fost alo
cată o sumă de 14 000 de 
lire rhodesiene pentru 
„despăgubirea" familiilor 
celor 424 de mineri afri
cani uciși în urma ca
tastrofei din iunie a.c. de 
la mina de cărbuni Wan
kie din nordul Rhodesiei. 
Fiecare familie ar urma, 
deci, să primească circa 
30 de lire rhodesiene, adi
că in jur de 80 de dolari !

80 de dolari o viață de 
om ! Cinica „închidere a 
dosarului Wankie" operată 
Ia Salisbury se înscrie, de 
altfel, in „logica" realită
ților rhodesiene. Ea con
stituie continuarea 
logul tragic, dar 
surprinzător, al 
premeditate care 
catastrofa minieră 
nie.

Cu săptămini înaintea 
tragicelor evenimente de 
la mina Wankie minerii 
avertizaseră asupra pri-

și epi- 
deloc 

crimei 
a fost 
din iu-

mejdiei prăbușirii galerii
lor și ceruseră, printr-o 
scrisoare deschisă publica
tă de ziarul „SUNDAY 
MAIL**, să se ia măsuri 
imediate. Nici oficialități
le, nici consorțiul cu capi
tal sud-african și englez 
căruia îi aparține mina 
(din grupul Oppenheimer) 
nu au dat ascultare aces
tor cereri. Mai mult incă, 
atunci cind muncitorii din 
subteran, simțind primej
dia iminentă a prăbușirii 
unor galerii, au încercat 
să părăsească locul de 
muncă, au fost opriți de 
poliția minei și obligați sâ 
coboare din nou. Citeva 
ore mai tirziu galeriile 
s-au prăbușit ingropind 
sub dărimături 424 de mi
neri și schilodind alți 108.

Șase luni după catastro
fă, un tribunal rhodesian 
găsea vinovată direcția 
minei Wankie de „viola
rea legii cu privire la ac
tivitatea minieră*4. Sentin
ța amintitului tribunal

constituie, insă, o mostră 
rară de cinism. Curtea „IM 
exprimă regretul pentru 
pierderile de opt milioane 
de lire suferite prin stag
narea exploatării* și „lasă 
la latitudinea companiei 
proprietare stabilirea des
păgubirilor materiale pen
tru minerii decedați*.

Cum a folosit „General 
Mining" această „latitudi
ne" s-a văzut Dar com
portamentul proprietarilor 
minei Wankie in cazul 
victimelor tragediei din 
iunie este tipic pentru re
gimul de „mine-inchisori* 
existent in Rhodesia. In 
genere, minele rhodesiene 
sint proprietăți inebise. 
păzite de „politia particu
lară" a companiilor, se
condată de ciini polițiști. 
Orice muncitor african 
care părăsește perimetrul 
așezărilor aferente exploa
tării minei riscă să 
sfișiat de ciini dacă 
primește mai inainte
glonte din partea paznici-

fie 
nu 
un

EM. RUCAK
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EXPLOZIA : rulează la Patria 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21).

CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18. 20,15).

FILIERA : rulează la București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Favorit (orele 9.30; 12; 15,30; 18;
20,30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA . rulează la Gloria (orele 
9; 12,30; 16), Excelsior (orele 9; 
12.30; 16, 19,30), Aurora (orele 9; 
12,15; 16; 19,30), Tomis (orele 9;
12.30, 16; 19,30).

SFtRȘITUL .............................—
rulează la Central
15.30, 18; 20,30).

LEGENDA LUI 
leazâ la Festival 
13.30; 16; 18,30; 20,45).

JOE HILL rulează la Scala (o- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 21),
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20,45).

URSUL YOGHI : rulează la Doi
na (orele 9,30; 12: 14.30; 17).

RĂSCOALA : rulează la Doina 
(ora 19.30).

CHILE 71 . rulează la Lumina 
(orele 13,30; 16; 18.15; 20,30).

O SCRISOARE PIERDUTA : ru
lează la Lumina (orele 9: 1145).

BARIERA 
(orele 9;

LIUBA VINILOR : 
(orele 10; 12,30;

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

rulează la Grivița
11,15; 13,30; 16; 18,15;

20.30) , Miorița (orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20).

CU MI1NILE CURATE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15), 
Flacara (orele 15,30; 18; 20.15).

SAGEATA CĂPITANULUI ION ; 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; ------- "
rele 16; 18; 20).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : 
IpayS 1 q Tarp

MIHAI VITEAZUL . rulează 
Giulesti (orele 15.30; 19).

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

TUDOR î ■ - - -
16; 19).

SERATA
(orele 16:

FELIX
Popular (orele 15.30; 19).

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

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

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

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

CAZUL 
Cotroceni

MAREA
Feroviar (orele 9; 13.30; 16; 19,30). 
Melodia (ore!e 9; 12,30: 16: 19,30). 
Modern (orele 9; 12.30; 16; 19.30).

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează .'a Volga
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) .

20,30) Munca (o-

Tu
torele 15,30; 19,30). 

la

rulează la

: rulează
18; 20).

SI OTILIA

la

Pacea (orele

la Crîngași

: rulează la

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

la

la

R. D. vietnam la
privind

Președintele Republicii Arabe 
Yemen. Abdel Rahman Al 

ii, l-a primit pe ambasado- 
Republicii Socialiste Româ- 
Titus Sinu, in legătură cu 
erea misiunii acestuia în 
Yemen.

statului nord-yemenit a 
președintelui Consiliu- 

Stat al Republicii 
? România, Nicolae 
u, un mesaj prietenesc 
de sănătate, prosperita- 
ului român.

Atiaua israeliană a bombar
dat ■uerrvi o bază pălești nia- 
■au xmpia.satâ in Siria, precum 

siriene 
de cu- 
Aceste 
hotărî- 
de cu-

șâ do«â poziții militare 
— a anunțai un purtător 
viat militar israelian. 
bombardamente au fost 
te. *acritil purtătorului 
vinL ca urmare a recrudescen
tei operațiunilor militare lan
sate împotriva l«raeltzlui de ti
tre forțe palestiniene. pornind 
de pe teritoriul sirian.

• R.D.P. a Yemenului 
și R. A. Yemen iși retrag 
forțele militare

Ren

DE LA PARIS
pentru aceeași zi — a experți- 
ior celor două delegațiL

Intr-o declarație a delegației 
R. D. Vietnam se arată că in- 
tîlnirile experților se amină 
temporar și că reprezentanții 
R.D.V. vor participa din nou la 
întîlniri numai după restabilirea 
situației existente înainte de 19 
decembrie. După cum se știe, la 
acea dată. Statele Unite au re
luat bombardamentele masive 
asupra întregului teritoriu al 
R. D. Vietnam.

AVIAȚIA AMERICANĂ 
A BOMBARDAT DIN 
NOU ORAȘELE HANOI 

SI HAIFONG
Agenția V.N.A. informează că, 

la 26 decembrie, aviația ameri
cană a bombardat din nou ora
șele Hanoi și Haifong. precum 
și alte zone ale R. D. Vietnam. 
La Hanoi au fost atacate Insti
tutul politehnic 
muncitoresc Nghia

și cartierul 
Dung.

★

La 27 decembrie, 
pitalei R. D. Vietnam a fost 
supusă din nou bombardamen
telor americane, transmite, din 
Hanoi, agenția France Presse.

regiunea ca-

300 000 de șomeri 
cu diplomă în Italia
în cadrul unui colocviu 

intitulat „Școala și piața 
muncii**, ținut la Bologna, 
s-a relevat că, in cursul a- 
nuiui care a trecut, au fost 
300 000 de absolvenți cu stu
dii superioare din Italia a 
căror plasare la locurile de 
muncă a rămas nerezolvată. 
La colocviu au fost susținute 
o serie de referate care au 
pus in evidență caracterul 
tot mai acut al frustrării in
telectualului de drepturile 
*ale si necesitatea luării unor 
măsuri urgente care să ga
ranteze ocuparea unor locuri 
de muncă pentru care s-au 
pregătit.

la 
ii 
e 

in

vzentanți: Republicii De-
::ce s; Popj'.ire a Yeme- 
si Republicii Arabe Ye-

recîprcca 
troprii din 
ikayras si 

existente

•age: 
itartfortelor

-.oarele Baida-M. 
stabilirea situației

la froEiiera dmtre ce’e două 
state yemenite înaintea con
flictului armat de după 26 sep
tembrie a_c. — >e araLâ într-un 
comunicat comun, difuzat la

• Tensiune în 
Tachikawa

In orășelul Tachikawa, situat 
in raza metropolitană a capita
lei japoneze, domnește o atmos
feră de tensiune, ca urmare a 
opoziției cetățenilor față de pre
luarea fostei baze militare a- 
mericane de aici de către for
țele japoneze de 
Cetățenilor li s-au 
ganele 
frunte 
care a 
preună
împiedica menținerea in scopuri 
militare a terenului fostei baze 
americane.

autoapărare, 
raliat și or- 

locale, in 
Kozo Abe,

conducerii 
cu primarul 
anunțat că va lupta im- 
cu locuitorii pentru a

FATA 
rulează 
20 15).

FETE
Buzești

BĂRBATUL 
DUPĂ 
Cosmos (orele 15,30: ______ _

FUGA E SANATOASA ; ra.eazâ 
la Vuan (orele 15.30; it: M.15).

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Rahova (orele 15.»: 11: 21.15).

MICUL OM MARE ru:ează :a 
(orele 9; 11,31; 11.3»;

CARE VINDE FLORI 
la Viitorul (orele lX3t; :•

IN SOARE : rulează la 
(orele 15.38; 18; Î».1S) 
------- CARE A VENIT 

BUNICA . rulează la 
18: M. 15).

ora »:

Flamura 
17.15: 20).

SECERA 
ru.'eazâ la 
20.30).

VACANȚA LA 
la Drumul Sării 
20.15).

VTNTUI. SĂLBATIC : 
Bucegi (orele 15.38; 18;

ROMA ; rulează 
(orele 15.Î0; 18;

Opera Română : RĂPIREA DIN 
SERAI — ora 19,30; Teatrul de O- 
peretâ : SOARELE LONDREI — 
ora 19,30; Teatrul Național ,.I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : COA
NA CHIRIȚA — ora 15; CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF ? — 
ora 20; (Sala Studio) : SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI (cedat)

— ora M; NEPOTUL LUI RA
MEAU — ora 39: (Sala Studio) : 
VALENTIN $1 VALENTINA — ora 
2«: Teatrul de Comcd:e : NICNIC

Teatrul Mic :
CARE A FĂCUT O MINUNE — 
ora 15; DUPĂ 
19 39: Teatrul
;Sa.a Magheru) : PETRU RARE?
— ora 19: BUNA SEARA DOMNU
LE WILDE — ora H.30: 
Ciulești : COMEDIE CU
— ora 19.30; Teatrul „C.

CĂDERE — ora 
„C. I. Nottara"

Teatrul 
OLTENI 
Tănase* 

(Sala Savoy) : REVISTA ARE CU- 
VINTUL — ora 19.38; (Sala Victo
ria) : TRĂSNETUL MEU DRAG — 
ora 19.38: Ansamblul Rapsodia Ro
mână : GHIOCEI... MĂRGĂRITA
RE — ora 19.38; Circul București : 
MOȘ GERILă — ora 10; Teatrul 
„Ion Creangă": CELE DOUĂSPRE
ZECE LUNI ALE ANULUI — ora 
10; ȘCOALA DIN HUMULEȘTI —

DRUMUL E LIBER —

ția a 34-a. 10,30 Micii meșteri mari. 
10,50 România, țara mea. Film do
cumentar. 11,10 Portativ ’72. 11.50
Caru și idei. 12,15 Teiedisc. o se
lecție din succesele discogratice 
ale anului 1972. 13,00 Te.ejurna:.
16,00—17,00 Teieșcoala. 17,30 Descxii- 
uerea emisiunii de dup„-armazâ. 
Emisiune in limba magntară. 18,30 
Revista literară TV. 19,00 Anuar e- 
conomic 1972 (II) 19.20 1001 de sen.
19.30 Telejurnal. 20,10 „Soarele și 
luna". Medalion i’lorica Bradu.
20.30 Pagini de umor : Aventuri in
epoca de piatră. 21,20 Avanpre
mieră. 21.25 Libertate, democrație, 
republică. Fiitn de montaj realizat 
de Eugen Mandnc. 22,35 „24 de
ore".

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9.05 Vetre folclorice. 9.35 O viață 
pentru o idee : Umberto Nobile 
(II). RcȘvinsonii pustiului de ghea
ță. 10,00 Curs de limba rusă. Lec-

17.30 Agenda. 17,40 Telerama : 
„Canalul Mînecii** — destinul meu. 
Film al Televiziunii cehoslovace 
premiat în câdrui Festivalului „O- 
mul și marea“ de la Riga — 1972.
18.10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu‘:. 18.55 Publici
tate. 19,00 Selecțiuni din finala 
concursului internațional de vioa
ră Wieniawski. 19,30 Telejurnal.
20.10 Teatrul TV. și Teatrul Dra
matic Brașov prezintă spectacolul 
omagial închinat aniversării unui 
sfert de veac de ia proclamarea 
Republicii : ,.Cu tot ce am, apar
țin acestui pămînt“ .21,15 Concert
simfonic. Oratoriul „Sărbătoarea
lui Alexandru" de G.F. Haendel.
22,15 Bucureștiul necunoscut :
„Cartierul Gării de Nord“. Evoca
re de Maria Preduț. 22,35 Serena
de și canțonete cu Ion Pălculete 
și orchestra Napolitana.

• Supranumită „tara munților", fiindcă teritoriul său 
străbătut de lanțul muntos Himalaia, Nepalul este situat 
între India și R. P. Chineză și are o suprafață de 140 798 
km. p. Populația numără peste 10 milioane locuitori.

w
• In antichitate și în Evul Mediu, pe teritoriul Nepalului 

au existat o serie de mici principate, care au fost unificate 
in secolul al XVIII-Iea într-un stat unitar. In urma războiu
lui dus de Anglia împotriva Nepalului (1814—1816) acestui 
stat i s-a impus un tratat potrivit căruia politica sa externă 
a fost pusă sub controlul autorităților engleze. în 1923 Nepa
lul a devenit independent. După al doilea război mondial în 
Nepal a luat amploare mișcarea populară împotriva orînduirii

ț

Vedere din partea veche a orașului Katmandu.

feudale, care în februarie 1952, răstoarnă de Ia putere dinas
tia Rana, instalată în fruntea statului în 1864 de reprezen
tanții Londrei.

• După această dată eforturile nepalezilor au fost îndrep
tate spre dezvoltarea economică și socială a țării. Reforma a- 
grară din 1961—1962 a pus pe baze noi agricultura, ocupația 
de bază a majorității populației.

Totodată, au apărut importante obiective industriale cum 
sint complexul de la Baluju și Latipura.

Eforturi deosebite s-au depus și pentru dezvoltarea de căi 
de comunicație rutiere, căi ferate, aero, care au scos țara din 
izolarea sa seculară. In această perioadă a fost construită și 
o universitate — prima din istoria Nepalului.

Recent, guvernul nepalez a declarat că este hotărit să acce
lereze ritmul de dezvoltare a țării. In acest sens, o atenție 
sporită va fi acordată agriculturii și industriei, care vor fi așe
zate pe baze moderne, exporturilor, promovării unei politici 
de reducere a importurilor, de stabilizare a prețurilor la pro
dusele de primă necesitate. Pentru aceasta, guvernul nepalez 
a elaborat. în cadrul actualului plan economic, un program 
de dezvoltare pe o durată de doi ani (1972—1974).

• Pe plan extern — așa cum a declarat regele Birendra — 
Nepalul promovează o politică de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie, bazată pe respectarea principiilor egalității, inde
pendentei, suveranității, integrității teritoriale și ale coexis
tentei pașnice cu toate țările lumii și in special cu statele 
vecine.

Intre România și Nepal s-au stabilit și se dezvoltă raporturi 
prietenești în interesul ambelor țări și popoare.

GH. S.
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TINERELE VICTIME
ALE „BEȚIEI ALBE“

• în S.U.A. : la șase ore moare un om datorită consumului de 
heroina • Dramatismul unei anchete întreprinsă de U.N.E.S.C.O. 

printre tinerii din 20 de țări
-La un interval de șase ore, în Statele l’nite 

moare un om. victimă a consumului de hero
ină" — specifică un raport dat publicității de 
organele sanitare americane. In același raport 
se arată că media de virstă a celor ce-și pierd 
viata datorită folosirii acestui drog este de 25 
de ani. Alte date recente, prezentate in cadrul 
reuniunii de la Paris dedicată 
mijloc de prevenire a abuzului 
organizată sub egida UNESCO, 
mult in evidență faptul că acest 
o profilare explozivă îndeosebi_  ___
rilor. In Eranța, se apreciază că la un număr 
de 2 000 de toxicomani, 90 Ia sută au sub 25 de 
ani. In Elveția, din numărul total al tinerilor, 
20 la sută au luat cel puțin o dată stupefiante. 
In urma unei anchete făcută in Danemarca s-a 
stabilit că din 1 200 000 de tineri — între 11 și 
25 de ani — 200 000 folosesc diverse tipuri de 
droguri. In Republica Federală a Germaniei 
sondajele au fost întreprinse în școli ; din cei 
400 de elevi chestionați — intre 12 și 21 de ani 
— 34 la sută au recunoscut că folosesc stupe
fiante. Și enumerarea cifrelor de acest fel poate 
continua. UNESCO a efectuat ancheta sa cu 
sprijinul a 50 de experți, în 20 de țări, și bi
lanțul cercetărilor întreprinse este, cu mici va- 
riațiuni. același. Rapiditatea cu care s-a răspîn- 
dit acest flagel in ultimii cinci ani face ca to
xicomania și consecințele ei nefaste să pună 
probleme foarte serioase. In Statele Unite, unde

• OPERAȚIA „SICRIU" A EȘUAT

încercarea unor contrabandiști 
italieni de a înșela vigilența va
meșilor portuari napolitani, in- 
troducind in țară o cantitate a- 
preciabilă de țigări deosebit de 
scumpe, ascunse... într-un si
criu. a eșuat lamentabil. Eșecul 
„inventivei** stratageme s-a da
torat faptului că ochii de ar
gus ai păzitorilor vămii au des
coperit intre persoanele „ne- 
mingiiate“, care încercau să-și 
ascundă fețele „scăldate în la
crimi", cîțiva indivizi binecu- 
noscuți pentru tentative frau
duloase anterioare.

• TRAVERSAREA SAHAREI IN 
AUTOMOBIL

Un grup de exploratori, alcă
tuit din 13 francezi și un elve
țian, vor încerca luna viitoare 
reeditarea unei extravagante 
performanțe, realizată în anul 
1922 : traversarea Saharei la 
bordul a patru „CitrOen B-2“, 
primul tip de automobil francez 
produs în serie, cu cinci dece
nii în urmă. Ca și predecesorii 
lor, care au parcurs distanța 
dintre localitățile Toggourt (Al
geria), Tombuciu (Mali) în pe
rioada 17 decembrie 1922—7 ia
nuarie 1923, cei 14 automobiliști 
vor lua „startul" din Toggouri, 
Ia 30 decembrie.

educației ca 
de stupefiante, 
scot și mai 

flagel cunoaște 
in rindul tine-

acest flagel a depășit cota de alertă — peste o 
jumătate de milion de toxicomani inregistrafi — 
50 la sută din crimele și delictele comise in ma
rile orașe sint atribuite celor subjugați „beției 
albe". Fină acum toate procedeele „clasice" de 
luptă cu toxicomania au eșuat : represiunea, 
constringerea delincvenților la cure de dezintoxi
care, descrierea in negru a efectelor tuturor dro
gurilor pentru inspăimintarea candidaților la 
viciu. Totuși, tendința drogului a rezistat. Co
mentatorii remarcă faptul că flagelul drogului 
nu mai este o simplă chestiune de contagiune 
din curiozitate sau din înclinații maladive, ci 
un amplu și răscolitor fenomen social care nu 
va dispare fără eradicarea cauzelor de bază care 
provoacă și întrețin flagelul. Pentru unii tineri 
ale căror speranțe sint spulberate de realitățile 
dure ale lumii capitaliste, drogul constituie o 
portiță către o existență iluzorie. Starea aceasta 
de autoinșelare, de vis provocat, de „beție", nu 
ține mai mult de o zi sau de un ceas. Trezirea 
la realitate devine și mai crudă, stirnind dorința 
de a se înșela din nou. Unicul deziderat al a- 
cestor oameni devine de a fi ceea ce nu sint 
în realitate dar ceea ce ar fi dorit să fie, de 
a-și crea o lume proprie de iluzii. Morbul lo
vește necruțător tineretul pentru că el este, de- 
obicei, mai puțin pregătit să înfrunte opreliștele 
ce-i apar încă de la începerea unui drum in 
viață.

RODICA ȚEPEȘ

Terra văzuta de pe „Apollo"
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