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Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Doresc să încep prin a adresa, în numele Comitetului Central al partidului, al guvernului și al meu personal, cele mai calde felicitări tuturor organizațiilor de partid, consiliilor populare, întreprinderilor industriale, de transporturi, institutelor de cercetări științifice și tehnologice, celorlalte unități economice care au fost distinse astăzi cu înalte ordine ale Republicii Socialiste România și cu diplomele de onoare. (Aplauze pu
ternice).Adresînd aceste felicitări celor care au fost distinși astăzi, doresc 
să menționez că realizările lor sînt o contribuție însemnată la îndeplinirea planului pe 1973. Fără îndoială că, dacă și celelalte județe și unități economice — care nu au realizat depășirile celor distinși astăzi — n-ar fi lucrat intens și bine, n-am fi îndeplinit planul. De aceea, doresc să adresez felicitări, în numele conducerii de partid și de stat și al meu personal, tuturor organizațiilor județene, tuturor organizațiilor de partid, comuniștilor din întreaga țară, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor, pentru felul cum 
s-a muncit în această întrecere, pentru succesele obținute în realizarea planului pe 1973. (Aplauze 
îndelungate).Desigur, întrecerea este întrece
re — cîștigă cel care ajunge, ca 

/

Decretul prezidențial și relatarea

să zic așa, cu o secundă mai devreme. Noi prețuim însă în a- ceeași măsură eforturile tuturor oamenilor muncii. Sîntem convinși că și în anul 1974 ei vor munci cu aceeași abnegație și devotament. Avem un program destul de mobilizator, și pentru realizarea lui trebuie să unim toate eforturile, să lucrăm și mai bine, să sporim eficiența economică, să realizăm perfecționarea rapidă a tehnologiilor și a organizării muncii. Să facem ca, înfăptuind planul pe acest an, să se realizeze și sarcinile calitative, hotărîtoare, de altfel, fără de care nu se poate cofi- sidera planul îndeplinit.Așa cum am menționat și în alte împrejurări, realizarea programului de dezvoltare în ritm intens a patriei noastre, creșterea productivității muncii și a eficienței economice presupun nu o intensificare a .muncii, ci o intensificare a inteligenței, a gîndirii creatoare, introducerea rapidă în producție, în toate domeniile de activitate, a cuceririlor științei și a tehnologiilor re a cese te deDe aceea, doresc ca și cu prilej să adresez tuturor organizațiilor de partid, ministerelor, institutelor de cercetări, conducerilor întreprinderilor, tuturor oamenilor muncii chemarea de a intensifica eforturile pentru perfecționarea activității în toate domeniile de activitate, pentru crește

moderne, buna organiza- muncii. Am obținut suc- mari, dar mal avem mul- făcut în această direcție, acest

cuvenită pregăti- cursul anului tre- acționăm cu fer- asigura atît înde-

rea productivității muncii și a e- ficienței economice. (Aplauze).Vom sărbători anul acesta a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă. Vom avea, de asemenea, Congresul partidului. Să facem totul pentru a realiza în cele mai bune condiții planul pe acest an, trecînd, în același timp, de pe acum, la pregătirea planului pe 1975, astfel încît să fie evitate defecțiunile manifestate la începutul acestui an ca Urmare a faptului că nu s-a acordat atenția rii planului din cut. Trebuie să mitate pentru a plinirea planului pe acest an, inclusiv Ia export, cît și pregătirea tuturor condițiilor necesare bunei desfășurări a activității economice în anul 1975.Primii secretari ai comitetelor județene care se duc acasă cu două sau trei decorații au motiv, într-adevăr, să fie mîndri și să promită că și în acest an vor face totul pentru a obține locul întîi. Eu nu pot decît să le doresc succes' în această întrecere care, ca orice întrecere, este deschisă tuturor. Cred că și ceilalți primi-secretari, ceilalți conducători de întreprinderi se vor lua la întrecere cu tovarășul Vîlcu. (Aplauze). în felul acesta vom putea trage cu toții foloase și, în primul rind, poporul nostru, clasa muncitoare. Vom vedea la sfîrșitul anului cine a știut să organizeze mai bine, să uneas-

că mai bine efortul oamenilor muncii. Eu vă urez tuturor să lucrați cît mai bine. Fiecare să candidați la locul întîi. (Aplauze).Cred că anul viitor va trebui să avem în vedere ca la acele județe, la acele unități economice și de cercetare care, cîștigă dh..«hai multe ori locul întîi, să acordăm distincții și conducătorilor respectivi. Cred că trebuie să acordăm celor care obțin de cîteva ori locul întîi titlul de Erou al Muncii Socialiste. (Aplauze). Să avem în vedere de acum înainte să fie distinși și acei oameni ai muncii din întreprinderile economice și institutele de cercetări clasate pe primele locuri, acei activiști de partid care s-au dovedit buni organizatori, care au fost în primele rînduri pentru obținerea unor rezultate deosebite. în felul acesta nu numai întreprinderea, județul, dar și persoanele — muncitori, ingineri, conducători de județe sau de întreprinderi — vor fi distinși cu ordine și alte distincții ale Republicii Socialiste România. Cred că sinteți de acord cu această propunere. (Aplauze).Vom face acest lucru pentru anul trecut cu prilejul zilei de 1 Mai. Fruntașilor de anul trecut le vom acorda distincții cesta la 1 Mai. (Aplauze).Aș dori să închei urînd organizațiilor de partid, oamenilor muncii succese mari în întreaga lor activitate, multă sănătate și fericire. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

anul a-tuturor tuturor tot mai

Vineri dimineața au fost reluate lucrările celei de-a Xll-a sesiuni a Marii Adunări Naționale, sesiune care se înscrie ca un moment istoric în viața țării și a întregului popor prin actul învestiturii secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a fost salutat de deputați, Ia sosirea sa în sala de ședințe, cu vii Și îndelungi aplauze. Ecoul zilei memorabile in care secretarul general al partidului a fost proclamat președinte al Republicii Socialiste România se regăsește din nou în atmosfera de puternic entuziasm, în simțămintele de dragoste și prețuire cu care a fost întîmpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu de deputății și invitații la sesiunea Marii Adunări Naționale.în lojile oficiale au luat loc, de asemenea, tovarășii : Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Maxim Berghianu, Elena Ceaușescu, Gheorghe Cioară, Lina . Ciobanu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgănes- cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- lescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec.Sint de față membrii supleanți al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și secretari ai C.C. al P.C.R.La lucrări participă numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, oameni ai muncii, personalități ale vieții științifice și culturale, ziariști români și corespondenți ai presei străine.
LEGEA PRESEI
din Republica

CAPITALA
Socialistă sub semnul primăverii

I

Lucrările ședinței au fost deschise de tovarășul Miron Constantines- cu, președintele Marii Adunări Naționale.In conformitate cu ordinea de zi, Marea Adunare Națională a continuat dezbaterile pe marginea unor importante proiecte de legi cu privire la perfecționarea activității in ■ domenii de. mare însemnătate pentru accelerarea progresului economic și social al țării noastre, în vederea a- doptărij acestor acte normative.Ca și In prima zi a sesiunii, dezbaterile s-au desfășurat sub semnul istoricului act al alegerii secretarului general al partidului in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România. într-o deplină unitate de gindire și simțire, cei ce au urcat la tribună au exprimat în cuvinte calde, pornite din inimă, marea bucurie patriotică de a fi consacrat prin votul Marii Adunări Naționale voința unanimă a țării — alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al Republicii Socialiste România.Revenindu-le cinstea de a dezbate, în marele forum al țării, proiectele de legi supuse Marii Adunări Naționale, deputății care au luat cuvîntul au folosit această împrejurare pentru a exprima astăzi, în consens cu cei prezenți la sesiune, în consensul tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, al întregului popor, deosebita satisfacție de a fi participat la momentul solemn, de istorică semnificație, al alegerii secretarului general Nicolae ședințe națiunii drie personalitatea
al partidului, tovarășul Ceaușescu, ca Intiiul pre- al republicii. Reprezentanții au relevat cu legitimă mln- strălucită a to-

varășuluî Nicolae Ceaușescu, viața și activitatea sa de militant revoluționar, contribuția sa imensă la ctitorirea unei societăți noi, socialiste, la dezvoltarea unui spirit novator in întreaga noastră viață socială, politică, economică, rolul său de promotor neobosit al ideilor de pace și colaborare cu toate țările.Asemenea tuturor cetățenilor țării, ei au dat ) glas simțămintelor de adîncă mulțumire de a fi fost martori la jurâmintul solemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca președinte al Republicii Socialiste România, jurămint care reprezintă o pagină vie de simțire patriotică.în cuvîntul lor, deputății au subliniat cu profundă satisfacție că alegerea secretarului general al partidului în funcția de președinte al țării răspunde dorinței fierbinți a întregii noastre națiuni, mindră de a avea in fruntea sa, pe drumul edificării socialismului și comunismului în România, pe cel mai iubit fiu al poporului, care de mai bine de patru decenii slujește cu abnegație și exemplară dăruire cauza progresului și prșsperității patriei, a libertății ei, cauza socialismului și comunismului. în același timp, ei au salutat in persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu pe conducătorul de partid și de stat a cărui activitate a fost închinată în aceeași măsură întăririi colaborării cu statele socialiste. cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu toate statele, fără deosebire de orîn- duire socială, care s-a afirmat în viata internațională ca un militant de seamă pentru cauza socialismului și păcii, înțelegerii, cooperării |1
(Continuare in pag. a V-a)
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festivității înmînării distincțiilor — reportaj de la Dealul Piscului, acolo unde tinerii 
bucureșteni pun semnătura generației lor in marea 

acarte

Intrarea 
prin strada 
Mugurași

muncii voluntar-patriotice

...Desigur, nu numaf prin această stradă se poate intra în „Parcul tineretului", devenit un mare șantier, poate cel mai „fierbinte" șantier din Capitală in această primăvară a anului XXX. Devenit, în mod sigur, unul din locurile de referință către care, peste ani și ani, bucureștenii vor privi cu mîndrie, spunînd fiilor și nepoților : Aici am lucrat și noi pe cind eram uteciști. Aici, la marea sală cu utilitate polivalentă ; aici, la talu- zări ; aici, la plantat de arbori uriași r— de arbuști mărunți ; aici, la curățirea , de spații pentru sădirea a sute de mii de trandafiri ; aici, la podul arcuit peste lac, la conturarea aleilor cu desen modern, la deschiderea de dulci tăpșane in locuri pe unde te aâundai în noroi pînă dincolo de gleznă, la pregătirea spațiilor ce urmau a fi

per-
scrise cu geometria severă a terenurilor sportive și colorate cu zgura roșcată pe care se obțin marile formanțe ; aici...' Aici, după cum spuneam, se intră, în aceste zile, nu numai prin modesta stradă Mugurași. Aici, în vasta depresiune întinsă pe mai bine de 81 de hectare, se intră de pretutindeni, concentric, ca într-un asalt perpetuu. Pentru că, în aceste zile, pe șantierul din „Parcul tineretului" sînt prezenți reprezentanți ai tuturor sectoarelor, este prezent întregul București... Există un comandament central— dirijat de organul municipal de partid —sau 'care se întrunește, ritmic, în ședințe operative, ca un adevărat stat major. în planurile. acestui for — a- devărate hărți de luptă, pe care săgețile indicînd „direcția loviturii principale" ar putea fi notate, la legendă, cu numele „o- fensiva de primăvară"— fiecărui sector i-au fost repartizate mal

multe parcele (sînt 117 cu toate).încît, dacă veți merge să vedeți marele șantier (și sint sigur că veți merge nu doar ca să-1 vedeți, ci și ca să răsturnați măcar cîteva cazmale de pămint intru sporirea frumuseții Capitalei noastre), puteți să știți că, de pildă, de parcela 82 răspunde sectorul 1, că la parcelele 19 și 21 a lucrat sectorul 2, că tăblițele indicînd 10, .57 și 11 sînt teritorii ale sectoarelor 3, 4 și 5, că pentru bunele și rapidele lucrări din pe-- rimetrele 89, 19 și 2 răspund sectoarele 6, 7 și 8. O adevărată hartă a Bucureștiului în ipostaza lui primă- ’ văratică a fost desenată aici, unde cetățeanul din Militari, din Drumul Taberei, din Magheru sau din Balta Albă găsește un pandant al cartierului său, însemnat cu plăcuța simbolică a muncii voluntar-patriotice.
Petre DRAGU
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Tn telegrama Comitetului județean Botoșani al P.C.R. și a consiliului popular județean se spune : Fiu iubit al partidului și poporului, intruchipind1 cele mai alese trăsături, cele mai fierbinți nădejdi și aspirații ale .neamului românesc, ați închinat, fără preget, întreaga dumneavoastră viață, tovarășe Nicolae Ceaușescu, făuririi celor mai glorioase pagini din istoria contemporană a patriei noastre puse in slujba omului, a libertății, fericirii și bunăstării sale. înalta dumneavoastră capacitate și pricepere de a uni forțele întregii noastre națiuni, gindirea dumneavoastră înțeleaptă reprezintă izvorul de nesecat al tuturor succeselor obținute de România socialistă în întreaga activitate economică, politică și socială, în întărirea și consolidarea continuă a independenței și suveranității naționale.Internaționalist remarcabil, recunoscut și apreciat unanim pe toate meridianele globului, ați legat de numele și activitatea dumneavoastră creșterea necontenită a prestigiului țării noastre în lume, care se bucură de stima și încrederea tuturor popoarelor.Alegerea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România reprezintă pentru întregul popor o nouă și viguroasă garanție că și de acum inainte politica internă și internațională a României socialiste va fi înfăptuită cu succes, că socialismul și comunismul vor triumfa pe pă- mintul României.Făuritorii de bunuri materiale și spirituale de pe meleagurile strămoșești ale Buzăului aprobă din toată inima alegerea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca președinte al Republicii Socialiste România — se spune in telegrama Comitetului județean Buzău al P.C.R. și consiliului popular județean. Ei sint mindri că în fruntea acestui popor cu o istorie milenară sinteți dumneavoastră, conducător incercat și clarvăzător, strălucit patriot, care acționați cu deosebită energie și neegalat dinamism pentru înfăptuirea politicii interne 'și externe a partidului și statului nostru. In personalitatea dumneavoastră noi vedem întruchipat modelul viu de încercat conducător de partid și de stat comunist, devotat cu țrup și suflet cauzei poporului român, exemplu de dăruire, perseverentă și patos revoluționar, înflăcărat internaționalist, militant de seamă pentru cauza socialismului și a păcii în lume.în acest moment istoric din viața poporiîlui nostru, comuniștii, toti cetățenii acestui colt de țară își îndreaptă gindurile spre dumneavoastră și vă adresează cele mai calde felicitări, urări de viață lungă, noi și strălucite izbinzi în munca neobosită pe care o desfășurați pentru înflorirea continuă a României.Permiteți-ne. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm in numele oamenilor muncii de naționalitate germană cele mai calde și sincere felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România — se scrie în telegrama Biroului Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană.împreună cu toți oamenii muncii, ne exprimăm adinca bucurie și deosebita satisfacție că dumneavoastră, iubit fiu al patriei noastre, eminent om politic și de stat,. de al cărui nume sint legate transformările adinei pe card le-am cunoscut. prestigiul internațional de care se bucură România azi în lume, ați fost învestit cu această Înaltă funcție de răspundere.Vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, alături de întregul popor, oamenii muncii de naționalitate germană își vor consacra toate forțele pentru îndeplinirea hotăririlor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, pentru a cinsti cu noi fapte de muncă cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului, adueîndu-și pe deplin contribuția la continua înflorire a patriei noastre scumpe — România socialistă.Alături de întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile ialomițene — se scrie in telegrama Comitetului județean Ialomița al P.C.R. — au primit cu profundă satisfacție și entuziasm vestea alegerii dumneavoastră, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România — primul președinte al României.Noi vedem în această hotărîre o garanție a succeselor noastre viitoare. o recunoaștere de către întregul popor a înaltelor calități de conducător de partid și de stat pe care le întruchipați dumneavoastră, personalitate proeminentă a națiunii noastre socialiste, a vieții politice internaționale, remarcabil patriot și militant consecvent pentru cauza socialismului și comunismului. în același timp, aceasta demonstrează încrederea deplină a poporului în partidul comuniștilor, în conducătorul său iubit, rolul de Importanță hotăritoare și răspunderea deosebită a partidului pentru asigurarea unui viitor demn, luminos și fericit patriei. Sîntem ferm încrezători că alegerea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al republicii va conduce la dobîndirea de noi succese în dezvoltarea economico-șocială și spirituală a patriei, la creșterea continuă a prestigiului României în lume.Alegerea dumneavoastră ca președinte al republicii — se arată in telegrama adresată de ofițerii ți generalii din Marele Stat Major — reprezintă garanția progresului și civilizației poporului nostru, asigurării muncii sale pașnice, păstrării neștirbite a independenței, suveranității și integrității patriei, întăririi continue, sub conducerea dumneavoastră nemijlocită, a Forțelor armate ale Republicii Socialiste România.Ne exprimăm și cu acest prilej dragostea fierbinte pe care v-o purtăm, atașamentul nostru față de politica internă și externă a partidului și statului nostru și vă încredințăm că vom munci cu cinste și devotament pentru ridicarea pe trepte superioare a capacității de luptă a trupelor.Sîntem ferm hotărîți ca în acest an, în care sărbătorim a XXX-a aniversare a eliberării patriei și în care se va întruni Congresul al XI-lea al partidului să muncim cu avint și dăruire pentru a obține rezultate superioare, ca răspuns înflăcărat la grija permanentă pe care o poartă armatei conducerea de partid și de stat, personal dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — comandantul nostru suprem.
X___________________

în telegrama Consiliului național al femeilor se scrie : Milioanele de femei din patria noastră dau glas sentimentelor lor de profundă bucurie și elan patriotic față de învestirea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, cu înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Femeile — muncitoare, țărance, intelectuale, românce, maghiare, germane și de alte naționalități — cetățene egale in drepturi și îndatoriri, exprimă și cu acest prilej via lor recunoștință pentru preocuparea continuă a partidului ți statului, a dumneavoastră personal, de a asigura creșterea continuă a rolului lor în viața politică, economică și socială a țării, participarea lor tot mai activă la edificarea noii societăți pe pămîntul patriei, mulțumindu-vă din adincul inimii pentru prețuirea de care se bucură femeia mamă, pentru grija față de copii, față de viitorul națiunii noastre socialiste.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că femeile, împreună cu soții, fiii și frații lor Își capacitate, nețărmurit mărețe ale Roman.
vor consacra întreaga devotamentul lor îndeplinirii țelurilor Partidului ComunistComuniștii, toți locuitorii acestor meleaguri — români, germani, sîrbi și de alte naționalități — se arată în telegrama Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R. — 

„Felicitărilor noastre calde, din inimă, mesajului 
de satisfacție și respect, le alăturăm, 

iubite tovarășe președinte, angajamentul nostru ferm 
de a înfăptui neabătut politica partidului, pentru 

a ridica mereu mai înalt edificiul societății 
socialiste, pentru bunăstarea poporului 

și înflorirea Republicii."
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

vă transmitem, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai sincere și călduroase felicitări și vă urăm multă sănătate, viață îndelungată și putere de muncă pentru ca în înalta funcție ce v-a fost încredințată de partid și popor să conduceți cu aceeași clarviziune și cutezanță revoluționară destinele României socialiste.în aceste momente de însemnătate istorică pentru viitorul luminos al națiunii noastre socialiste, vă a- sigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că alegerea dumneavoastră constituie pentru noi un nou imbold în activitatea de înfăptuire a politicii partidului și avem mereu in față exemplul de dăruire revoluționară pe care-1 dovediți slujind neobosit cauza partidului, a națiunii noastre in mersul său victorios spre culmile civilizației socialiste. Ne vom spori eforturile și vom depune întreaga capacitate pentru a da viață sarcinilor trasate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului.Vestea alegerii dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România — se spune in telegrama Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R. — ne-a umplut inimile de bucurie. Ne alăturăm gândurilor și sentimentelor întregului popor, expri- mindu-vă inalta considerație, nețărmurita prețuire și recunoștința noastră adincă pentru înțelepciunea și. fermitatea cu care călăuziți opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Adinca dragoste și deosebita considerație ce vi le purtăm își au temeiul în înaltele dumneavoastră virtuți. în, spiritul creator, marxist- leninist, în intransigența, fermitatea si abnegația revoluționară. în marea capacitate și putere de muncă. în umanismul profund ce vâ caracterizează.Exprimindu-ne bucuria de a vă avea mereu în fruntea partidului și a republicii noastre socialiste, vă asigurăm că ne vom pune întreaga noastră capacitate creatoare, hărnicia și spiritul de inițiativă in. slujba înfăptuirii politicii partidului și statului.în telegrama consiliului de conducere *1  Ministerului Muncii se arată :Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România reflectă cele mai profunde sentimente de prețuire, stimă și dragoste cu care vă înconjoară întregul nostru partid și popor, consacră, și pe această cale, aportul ce l-ați adus dezvoltării patriei, ridicării sale pe o treaptă superioară de civilizație și progres, prestigiului de care se bucură astăzi România pe toate meridianele lumii.Vă asigurăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Ceaușescu, de profundul nostru devotament față de cauza construirii socialismului și comunismului în patria noastră și ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru traducerea in viață a mărețelor sarcini trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, de a înfăptui, neabătut, gindurile luminoase și indemnurile dumneavoastră permanente, menite să asigure mobilizarea tuturor forțelor creatoare ale poporului, spre mersul ascendent al economiei și culturii României socialiste.

în alegerea dumneavoastră in cea mai înaltă funcție de stat noi vedem o recunoaștere a meritelor deosebite pe care vi le-ați ciștigat în conducerea partidului și statului, în dezvoltarea și înflorirea multilaterală a țării noastre pe drumul edificării noii societăți — se scrie în telegram" Comitetului județean Dolj al P.C.R.Comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc pe meleagurile doljene sint pe deplin conștienți că toate succesele obținute de poporul nostru atît pe plan intern, cit și extern sint strîns legate de numele, de strălucita dumneavoastră personalitate și activitate în fruntea partidului comunist și a statului nostru.Vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în comuniștii doljeni aveți un sprijin de nădejde, un detașament care se va dărui cu toate forțele sale îndeplinirii politicii partidului.Actul istoric al instituirii înaltei funcții de președinte al Republicii Socialiste România și alegerea dumneavoastră în această funcție constituie și pentru compozitorii și muzicologii din țara noastră un moment de intensă vibrație patriotică — se spune in telegrama comitetului de conducere al Uniunii compozitorilor.în personalitatea dumneavoastră noi vedem întruchipate. în chip strălucit, virtuțiile nobile ale poporului român, care astăzi își înfăptuiește marile sale aspirații de libertate și pace, de muncă 

creatoare și de colaborare rodnică cu toate popoarele lumii.Ca oameni de muzică sîntem, în acest moment, mai mult ca oricînd, pătrunși de sentimentul dragostei pentru dumneavoastră, mult stimate tovarășe președinte, și vă asigurăm că nu cunoaștem o cinste și o datorie mai mare decît aceea de a cînta patria socialistă și pe conducătorul ei iubit, de a spori prin creația noastră entuziasmul constructiv al maselor.Alegerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România — se arată in telegrama Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii — a produs o profundă bucurie și satisfacție în rîn- durile comuniștilor și a celorlalți lucrători din cadrul ministerului.Ca lucrători într-un sector cu dezvoltare prioritară din economia națională, ne angajăm să nu precupețim nici un efort in îndeplinirea exemplară a sarcinilor complexe care ne revin, sporindu-ne astfel contribuția la îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului cincinal, la înfăptuirea cu succes a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Alegerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al republicii reprezintă pentru noi cea mai sigură garanție că politica internă și externă a partidului nostru va fi înfăptuită cu succes — se arată în telegrama lucrătorilor Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor.în persoana dumneavoastră, cel mai prețuit și iubit fiu al poporului român, sînt întrunite cele mai remarcabile calități de om de stat, de numele dumneavoastră este legat cursul politicii revoluționare a partidului nostru, realizările obținute, prestigiul de care se bucură România pe plan internațional.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Ceaușescu, că sîntem ferm hotărîți să traducem în fapt prețioasele indicații date de dumneavoastră la recenta Conferință pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole socialiste pentru realizarea unui belșug de produse agroali- mentare, să îndeplinim în mod exemplar sarcinile ce revin agriculturii din programul stabilit de ConJ greșul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Realizările remarcabile obținute în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră — se arată in telegrama centralei industriale „Delta Dunării" — sint strîns legate de activitatea dumneavoastră prodigioasă, de contribuția determinantă adusă la elaborarea liniei politice generale a partidului, la stabilirea căilor realizării ei și la mobilizarea maselor pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite, la întreaga operă de ridicare a României la un nivel de dezvoltare care să-i asigure un loc demn între națiunile lumii.Animați de minunatul exemplu pe care dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni-1 o- ferlți, vă asigurăm că vom face totul pentru îndeplinirea prețioaselor indicații date de dumneavoastră privind intensificarea valorificării superioare a resurselor naturale din Delta Dunării.

în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din jude- țtâl nostru — se spune în telegrama adresată de Comitetul județean Ilfov al P.C.R. — vă adresăm, cu prilejul investirii dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in inalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, cele mai calde felicitări, urări de sănătate, viață lungă și putere de muncă spre binele patriei și al poporului român. Pentru noi toți, personalitatea dumneavoastră constituie o pildă a clarviziunii, a consecvenței în acțiune pentru înfăptuirea programului de edificare în țara noastră a societății socialiste multilateral dezvoltate, a a- firmării României în rîndul națiunilor lumii ca o țară a prosperității, a progresului, o țară socialistă independentă și suverană.Alegerea dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, în cea mai' înaltă funcție de stat exprimă încrederea unanimă a poporului în capacitatea celui mai bun fiu al patriei de a ccfoduce destinele țării.Exprimînd profundul'nostru atașament față de conducerea partidului și statului, ne reinnoim cu acest prilej angajamentele luate de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea examplară a sarcinilor de plan, pentru descoperirea și punerea în valoare a noi rezerve care să ne permită obținerea unor rezultate cit mai bune in dezvoltarea economică și social-culturală a o- rașelor și satelor din județul Ilfov, Înfăptuirea tuturor obiectivelor stabilite în cinstea aniversării 

a 30 , de ani de la eliberarea României de sub jugul fascist și a Celui de-al XI-lea Congres al partidului.Dînd expresie sentimentelor tuturor comuniștilor și uteciștilor din armată, ale întregului personal, îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se scrie in telegrama Consiliului politic superior al armatei — să vă adresăm în același glas și într-o unică simțire cu întreaga noastră națiune cele mai respectuoase felicitări cu prijejul alegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste. România.Sintem profund conștienți că de numele și strălucita dumneavoastră âctivitate sint legate, în modul cel mai strîns, elaborarea și aplicarea consecventă a politicii științifice marxlst-leniniste a partidului și statului nostru, mărețele înfăDtuiri socialiste ale poporului, întărirea necontenită a capacității de apărare a patriei.Vâ asigurăm că alegerea dumneavoastră în această înaltă funcye va constitui, pentru noi toți, un puternic imbold de a ne spori eforturile pentru a întimpina marile evenimente ale acestui an — a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și Congresul al XI-lea al partidului — cu rezultate superioare în instruirea și educarea efectivelor, în formarea de ostași cu înalte calități morale și de luptă, profund devotați patriei, poporului și partidului, străjuito'ri de nădejde ai cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii, ai independenței și suveranității României socialiste.Comuniștii, oamenii muncii din județul Mehedinți consideră că a- legerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu —, se scrie in telegrama Comitetului județean Mehedinți al P.C.R. și consiliului popular județean — este expresia activității rodnice pe care ați des- fășurat-o în cei 40 de ani în mișcarea muncitorească și în rînduriie partidului, în care v-ați afirmat ca promotor neobosit a tot ceea ce se înfăptuiește azi în țara noastră și în mișcarea muncitorească internațională. ''Pentru noi, cei ce trăim și muncim pe aceste meleaguri ale patriei noastre, exemplul viu al dumneavoastră ne este călăuză sigură și mobilizatoare în îndeplinirea cu succes a mărețelor obiective stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Alegerea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al republicii ne oferă încă o dată prilejul să vă adresăm cele mai calde felicitări și urări de sănătate, viață lungă, noi și strălucite izbinzi în activitatea nobilă închinată propășirii patriei, fericirii poporului, cauzei socialismului și păcii în lume.Toți filatorii, țesătorii și finisorii, tehnicienii, maiștrii, inginerii, eco. nomiștii — se spune in telegrama Centralei industriei bumbacului — sînt mindri că în fruntea țării se află un asemenea conducător olin de dăruire pentru cauza și destinul neamului, pentru creșterea prestigiului țării în întreaga lume.Died glas sentimentelor de profundă stimă pe care le nutrim pentru dumneavoastră, ne exprimăm adeziunea totală în politica partidului și statului, la istoricele hotărîri adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R.

Hotărîrea forului suprem al puterii de stat reflectă intru totul voința muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, a întregului popor, care, inconjurindu-vă cu nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință, vă consideră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai bun fiu al său, conducătorul incercat al destinelor națiunii noastre socialiste — se scrie în telegrama Comitetului județean Timiș al P.C.R, și consiliului popular județean.Viața și activitatea dumneavoastră constituie un strălucit exemplu de slujire plină de devotament al cauzei clasei muncitoare, a intereselor legitime ale maselor de oameni ai muncii.Perioada care a trecut de cînd vă aflați. în fruntea partidului și statului — cea mai • rodnică din milenara istorie a poporului român — poartă din plin pecetea personalității dumneavoastră, a laborioasei activități pe care o dedicați aplicării creatoare la condi- . țiile țării noastre, a principiilor fundamentale ale marxism-leninis- mului.împreună cu întregul popor, ne exprimăm și cu acest prilej totala adeziune față de activitațea deosebit de fructuoasă pe care o depuneți pe plan internațional pentru întărirea prieteniei și alianței frățești, multilaterale, cu toate țările socialiste, pe baza principiilor mar- xism-leninișmului și internaționalismului proletar, pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, în interesul cauzei păcii și colabo

rării, al făuririi • ungi lumi mai drepte, in care toate statele — indiferent de măririlea lor — să participe cu drepturi egale la soluționarea marilor probleme Ce frămin- tă omenirea.In numele făuritorilor de metal, vă adresăm, mult stimate tovarășe Ceaușescu, cele mai calde felicitări pentru înalta misiune pe care v-a încredințat-o partidul, poporul nostru — se scrie în telegrama Ministerului Industriei Metalurgice, învestitura ca președinte al republicii constituie o nouă și strălucită recunoaștere a meritelor deosebite, a inegalabilei competențe și devotamentului nețărmurit cu care slujiți interesele națiunii noastre, cauza socialismului, a colaborării între state și a păcii în lume.Exprimînd adeziunea totală a metalurgiștllor, dragostea și încrederea deplină in politica științifică și clarvăzătoare a partidului șl statului, al cărei promotor sinteți, vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a întâmpina cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului cu succese tot mai mari în realizarea sarcinilor de" plan din acest an.Noi, artiștii plastici din România, indiferent de naționalitate, vedem in alegerea dumneavoastră ca președinte al republicii întruchiparea. în primul cetățean al țării, a unui exemplu măreț și concludent, o pildă de urmat, de cetățean patriot și revoluționar, de înflăcărat comunist, de om excepțional care, printr-o imensă muncă, si-a dăruit întreaga viață Partidului Comunist Român, marxism- leninismului, dezvoltării multilaterale a României socialiste — se menționează în telegrama Uniunii artiștilor plastici.Alegerea dumneavoastră reprezintă pentru noi îndemnuri strălucite în făurirea unei culturi de prim ordin, prilej de a ne angaja la o muncă fără preget pentru înflorirea artelor plastice în România. Secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al țării, dumneavoastră ați fost întotdeauna intre noi un om dăruit celor mulți, un om al sensibilității românești. In aceste zile, cind ne pregătim pentru cele două evenimente principale ale anului 1974 — aniversarea a trei decenii de la eliberare și Congresul al XI-lea al P.C.R. — apreciem că întărirea autorității supreme a statului nostru corespunde pe deplin intereselor naționale, prestigiului cu care se afirmă astăzi România, imaginii de monolit pe care o prezintă lumii poporul nostru, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, în jurul dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu.Dacă astăzi ne putem mindri cu marile înfăptuiri ale socialismului în patria noastră, aceasta se dato- rește politicii înțelepte a partidului și statului, patosului revoluționar, clarviziunii și spiritului realist cu care conduceți destinele României socialiste — se arată in telegrama Combinatului minier Suceava.In aceste momente de deosebită importanță istorică, minerii suceveni vă asigură că își vor înzeci eforturile pentru a obține rezultate din ce în ce mai bune, iar avansul de 208 zile pe care îl au în realizarea actualului plan cincinal este o garanție a îndeplinirii cincinalului în 4 ani și 3 luni.

Cu inimile pline de bucurie și vibrantă mindrie patriotică, oamenii de știință, toți cei ce activăm pe tărimul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, alături de întregul nostru popor, ne exprimăm fericirea, de a fi contemporani cu evenimentul istoric al alegerii primului președinte al Republicii Socialiste România în persoana dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporul român — se scrie în telegrama Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Stăpiniți de bucuria solemnă a evenimentului de neuitat al învestirii dumneavoastră cu înalta și prestigioasa funcție de președinte al republicii, îngăduiți-ne, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, în numele tuturor oamenilor de știință, specialiștilor din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, să vă a- dresăm, din toată inima, cele mai calde felicitări, însoțite de urările noastre de sănătate, putere de muncă și viață indelungată in fruntea partidului și statului nostru, spre binele și fericirea întregului popor.Alegerea dumneavoastră în cea mai înaltă și de răspundere demnitate în stat, președinte al Republicii Socialiste România, est» un prilej fericit pentru intelectualitatea tehnică din țara noastră da a-și reînnoi expresia celor mai profunde sentimente de prețuire.

stimă și de dragoste pe care vi le poartă și de a da cuvînt puternicei sale -bucurii — se menționează în- telegrama Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor.Intelectualitatea tehnică vă este adînc recunoscătoare pentru indicațiile prețioase pe care le primește în toate momentele esențiale pentru desfășurarea muncii de concepție și de producție, pentru elanul și încrederea pe care i le-ați insuflat de a îndrăzni să realizeze obiective mari, pe măsura măreției timpurilor pe care le trăim, corespunzător cerințelor revoluției teh- nico-ștlințifice și realizărilor de vîrf ale tehnicii mondiale.Vă asigurăm, stimate tovarășe președinte al republicii, că nu vom precupeți nici un efort pentru a transpune în viață, în domeniul nostru de activitate, toate hotăriri- le de partid și de stat, că veți găsi în acest detașament al poporului țomân un sprijin de nădejde în eforturile dumneavoastră de a realiza toate năzuințele poporului.Personalitate proeminentă a vieții Internaționale contemporane, dumneavoastră aveți un rol esențial în creșterea continuă a prestigiului politicii noastre externe, purtând cu strălucire mesajul do pace și prietenie al României socialiste pe toate meridianele, ac- ționind cu exemplară fermitate pentru statornicirea unor relații noi, democratice, între toate statele, pentru soluționarea pașnică a tuturor problemelor litigioase, pentru instaurarea unui climat de pace și securitate, pentru o lume mai bună și mai dreaptă — se scrie în telegrama Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.Exprimindu-ne deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului, inspirin- du-ne în permanență din înaltul dumneavoastră exemplu de înflăcărat patriot și internaționalist, vă 'asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom aduce întreaga noastră contribuție la opera de înflorire multilaterală a patriei, la triumful nobilelor idealuri ale păcii, prieteniei și colaborării între popoare.Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România semnifică încrederea și stima de care vă bucurați în rînduriie întregului popor pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați în fruntea partidului șl statului, pentru făurirea în România a societății socialiste multilateral dezvoltate — se spune în telegrama I.A.S. Dealul Viilor din județul Mehedinți.Animați de chemarea lansată de Conferința pe țară a cadrelor de conducere din agricultură, ne angajăm să depunem eforturi sporite pentru realizarea unor lucrări de bună calitate pe toate plantațiile de vie și pomi pe care 1# avem. Ne angajăm să depășim producția globală cu 5 la sută, producția marfă cu 10 la sută, să reducem cheltuielile generale de producție cu 8 la sută, iar consumul de carburanți cu 40 tone, să Obținem astfel peste plan un milion lei beneficii.

NCadrele didactice, milioanele de elevi și studenți de pe întreg cuprinsul țării văd în investirea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, o expresie a sentimentelor de stimă profundă și prețuire pe care întregul partid, toți oamenii muncii le nutresc față de dumneavoastră, fiu devotat și Înțelept al poporului român, eminent conducător al partidului și statului, înflăcărat patriot și internaționalist, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești, promo- toiail unui nou curs in relațiile dintre popoare și state —. se scrie in telegrama consiliului de conducere al Ministerului Educației și Invâ- tămin tulul.Prin aportul dumneavoastră remarcabil la stabilirea și realizarea liniei politice a partidului în domeniul invățămintului, școala a devenit un important factor de progres și civilizație și se. integrează în eforturile întregului popor pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.Dînd glas sentimentelor de a- dincă emoție de care este stăpînit în acest moment istoric, tineretul universitar al României socialiste, asemenea întregului nostru popor, vă adresează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sincere și calde felicitări pentru cea mai înaltă Învestitură pe care națiunea noastră v-a încredințat-o, avînd convingerea profundă că ea reprezintă garanția mersului ascendent al societății românești pe drumul socialismului și comunismului — se menționează în telegrama Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști <din România.Ca studenți comuniști, simțim că trăim cu adevărat o epocă de a- dînci și profunde prefaceri revoluționare, care aparține neîndoielnic celor mai mari momente din istoria poporului nostru. epocă puternic marcată de activitatea dumneavoastră neobosită consacrată împlinirii dorințelor și aspirațiilor supreme ale națiunii. Personalitatea dumneavoastră de militant neobosit, afirmată din fragedă tinerețe în focul luptelor hotărîtoa- re pentru dreptate și libertate, pentru triumful idealurilor comuniste de muncă și viață, expresie a celor mai nobile trăsături ale poporului român, reprezintă pentru noi, generația tânără a amfiteatre- lor, un exemplu viu de dăruire revoluționară și înaltă conștiință patriotică, de clarviziune politică și responsabilitate pentru destinul, civilizația și progresul patriei, al Întregii umanități.Consiliul Național al Organizației Pionierilor, toate' cadrele care se ocupă de educarea purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor vă a- dresează, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde și sincere felicitări pentru alegerea dumneavoastră în cea mai înaltă funcție a statului nostru — se scrie în telegrama Consiliului Național al Organizației Pionierilor.Viața șl activitatea dumneavoastră neobosită puse în slujba idealurilor comuniste, prestigiul și respectul de care vă bucurați pe toate meridianele globului reprezintă o pildă vie pentru cele două milioane de pionieri ai țării, pentru care întruchipați simbolul celor mai înalte virtuți de eroism, de dăruire și contopire cu interesele poporului.însuflețiți de apropiata aniversare a organizației noastre, pionierii țării se angajează solemn că vor învăța și vor munci cu și mai mult elan și dăruire, închinând' roadele întregii lor activități patriei și poporului, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, părintele înțelept și iubit al tinerelor generații.Alegerea dumneavoastră în func- ția supremă — se spune in telegrama Șantierului naval Constanța — este încununarea firească a modului în care ați condus și conduceți poporul român în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Vă așjgurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a transpune în viață indicațiile date și respectarea angajamentului nostru c.a în anul 1975 să dotăm flota comercială cu cele două nave de 55 000 tdw.Alături de întregul popor, ne mîndrirn că in fruntea partidului și statului nostru vă" aflați dumneavoastră, cel mai iubit fiu ăl țării — se spune în telegrama Centralei minereurilor și metalurgiei neferoase din Baia Blare.Vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că unitățile centralei sînt angajate plenar în realizarea sarcinilor actualului cincinal inainte de termen și traducerea în fapte a prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu ocazia vizitei dumneavoastră in județul Maramureș.Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al republicii — se spune în telegrama întreprinderii de mașini grele București — dă glas încrederii unanime a poporului in capacitatea celui mai bun fiu al patriei de a conduce destinele țării spre realizarea țelurilor partidului și statului nostru în mersul mereu ascendent al României spre cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului.Vă rugăm să primiți asigurările noastre că nu vom precupeți nici un efort pentru a duce la îndeplinire politica înțeleaptă a partidului nostru, pentru a traduce in Viață Învățămintele pe care ni le-t ți împărtășit cu ocazia repetatelor vizite de lucru efectuate în întreprinderea noastră.Abnegația cu care activați în slujba idealurilor comuniste a făcut ca anii de cînd vă aflați în fruntea partidului și statului să se înscrie în istoria țării ca o perioadă de avint fără precedent in dezvoltarea și înflorirea României — se arată in telegrama adresată de Centrala materialelor de construc- ții-București.Mindri de desemnarea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, vă asigurăm și cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile in vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce ne revin, de a da mai multe materiale de construcții, de calitate și eficiente, sporindu-ne astfel contribuția la realizarea planului cincinal înainte de termen. 
____________ J
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FBOHTfiSIlOB MUNCII, HMNTJglOB INTBECEMISBCMUSTE - îNMtil PHEÎIMBE

în timpul înmînârii distincțiilor

—Președintele Republici! Socialiste România decretează :
Art. 1. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1973 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, pentru ocuparea locurilor I, II și III în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în industrie, investiții- construcții, transporturi și circulația mărfurilor și pentru contribuția adusă la dezvoltarea economiei în ansamblu, se conferă :
— Ordinul „Steaua Republicii 

Socialiste România" clasa I, Or-' ganizației de partid a municipiului București, pentru locul I ; 
„Ordinul Muncii" clasa I. Organizației de partid, a județului Constanța, pentru loeul I ; „Or
dinul Muncii" clasa a Il-a, Organizației 'de partid a județului Galați, pentru locul II ; „OrdinițȚ 
Muncii" clasa a III-a, Organizației de partid a județului Suceava, pentru locul III.

AtL 2. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1973 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la principalii indicatori din agricultură, pentru ocuparea locurilor I, II și III în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în acest domeniu, se conferă :
— „Ordinul Muncii" clasa I, Organizației de partid a județului Tulcea, pentru locul I ; Or

dinul „Meritul Agricol" clasa I, Organizației de partid a județului Constanța, pentru locul I ; 
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a 
Il-a, Organizației de partid a județului Satu-Mare, pentru locul 
II ; Ordinul „Meritul Agricol" 
clasa a III-a, Organizației de partid a județului Bihor, pentru locul III;Art. 3. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1973 în îndeplinirea sarcinilor de plan și depășirea angajamentelor asumate în sectorul economiei locale, pentru ocuparea locurilor I,

K_______ .________  

ÎI și III în întrecerea dintre consiliile populare județene, se con
feră : „Ordinul Muncii" clasa I, Consiliului popular al județului Maramureș, pentru locul I ; „Or
dinul Muncii" clasa a Il-a, Consiliului popular al județului Vîl- cea, pentru locul II ; „Ordinul 
Muncii" clasa a III-a, Consiliului popular al județului Galați, pentru locul III.

Art. 4. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1973, pentru ocuparea locurilor I, II și III în întrecerea dintre întreprinderile industriale, de construcții, din agricultura de stat și silvicultură, transporturi și telecomunicații, circulația mărfurilor, gospodăria comunală și institutele de cercetare și proiectare, se conferă ordine după cum urmează : .
A. INDUSTRIE. — „Ordinul 

Muncii" clasa I, pentru locul I ;• întreprinderii' „Electroceritfale"' Porțile de Fier, județul Mehedinți ; Combinatului cărbunelui Ploiești ; Combinatului siderurgic Galați ; Combinatului siderurgic Hunedoara ; întreprinderii mecanice Timișoara ; întreprinderii „Electroapa- rataj" București ; Combinatului de fire sintetice Iași ; întreprinderii forestiere de exploatare și transport Suceava ; întreprinderii de piele și încălțăminte „Dîmbovița" București. 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II : întreprinderii de rețele electrice Timișoara; Schelei de foraj Rîmnicu-Vîlcea ; întreprinderii de țevi Roman, județul Neamț ■ întreprinderii „Unio" Satu-Mare ; întreprinderii mecanice Cugir, județul Alba; Combinatului petrochimic Brazi, județul Prahova ; Combinatului pentru lianți și azbociment Bi- caz, județul Neamț ; întreprinderii de tricotaje „1 Iunie" Timișoara ; întreprinderii mecanice de material rulant „Grivița Roșie" București ; Fabricii de țigarete București. „Ordinul Muncii" 

clasa a III-a, pentru locul III : întreprinderii miniere Baia de Arieș, jucjețul Alba ; întreprinderii „23 August" București ; întreprinderii „Electromotor" Timișoara ; întreprinderii pentru protecții anticorozive și utilaje speciale București ; Combinatului de prelucrare a lemnului O- radea ; întreprinderii textile „U.T.A." Arad ; întreprinderii

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste 
România și a „Diplomei de onoare" unor organizații 

județene de partid, consilii populare județene, 
întreprinderi și institute de cercetare și proiectare

județene de industrializarea cărnii Mehedinți ; întreprinderii poligrafice Cluj ; întreprinderii județene de industrie locală Brăila.
B. CONSTRUCȚII. — „Ordinul 

Muncii" clasa I, Trustului de instalații și automatizări București, pentru locul I.' „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a, pentru locul II : Trustului de construcții industriale Constanța ; Centralei de construcții-montaj București. 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III : trustului „E- nergoconstrucția" București ; Trustului de. construcții pentru economia forestieră și materiale de construcții Brașov.

C. AGRICULTURA ȘI SILVI
CULTURA. — „Ordinul Muncii" 
clasa I, întreprinderii agricole de 

stat Ograda, județul Ialomița, pentru locul I. „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a, pentru locul II : întreprinderii de selecționarea, creșterea și îngrășarea porcilor — I.S.C.I.P. — Beregsău Mare, județul Timiș ; Stațiunii de mașini agricole Castelu, județul Constanța ; Inspectoratului silvic județean Maramureș. „Ordinul 
Muncii" clasa a III-a, pentru lo

cul III : întreprinderii agricole de stat Niculițel, județul Tulcea ; Stațiunii agricole experimentale Lovrin, județul Timiș.
D. TRANSPORTURI ȘI TELE

COMUNICAȚII. — „Ordinul 
Muncii" clasa I, Direcției de telecomunicații București, pentru locul I. „Ordinul Muncii" clasa 
a Il-a, Depoului C.F.R. Adjud, județul Vrancea, pentru locul II. 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, întreprinderii de transporturi auto Piatra Neamț, pentru locul III.

E. CIRCULAȚIA MĂRFURI
LOR. — „Ordinul Muncii" clasa 
I. pentru locul I : întreprinderii de comerț exterior „Metalimport- export" ; I.C.S. Produse industriale Piatra Neamț. „Ordinul

Muncii" clasa a H-a, Oficiului Național de Turism .„Carpați"- Brașov, pentru locul II. „Ordinul 
Muncii" clasa- a III-a, pentru locul III : .I.C.S. Alimentara Tîrgo- viște ; întreprinderii economice județene a cooperației de consum Olt.

F. GOSPODĂRIA COMUNA
LA. — „Ordinul Muncii" clasa a 
Il-a, întreprinderii de transport 

șl construcții vagoane de tramvaie Timișoara, pentru locul II. 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, Grupului întreprinderilor de gospodărie comunală și locativă Iași, pentru locul III.

G. INSTITUTE DE CERCETA
RĂ. — Ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa I, Institutului de cercetări .chimice — ICECHIM — București, pentru locul I. Ordinul „Meritul Știin
țific" clasa a Il-a, Institutului de .cercetări și proiectări electrotehnice — I.C.P.E. — București, pentru locul II. Ordinul „Meritul 
Științific" clasa a III-a, Institutului de cercetări în construcții și economia construcțiilor — ÎNCERC — București, pentru locul III.

H. INSTITUTE DE CERCETA
RE ȘI PROIECTARE TEHNOLO
GICĂ. — Ordinul „Meritul Știin
țific" clasa I, Institutului de cercetări și proiectări1 pentru industria lemnului — I.C.P.I.L. — București, pentru locul I. Or
dinul „Meritul Științific" cla
sa a Il-a, Institutului de cercetări și proiectări pentru echipamente termoenergetice — I.C.P.E.T. — București, pentru locul II. Ordinul 
„Meritul Științific" clasa a III-a, Institutului de cercetări și proiectări pentru extragerea de țiței și gaze — ICPETG-Cîmpina, județul Prahova, pentru locul III.

I. INSTITUTE DE PROIECTA
RE. — „Ordinul Muncii" clasa I, Institutului de proiectări1 tehnologice pentru laminoare — IPROLAM-București, pentru locul I. „Ordinul Muncii" clasa a 
Il-a, Institutului de proiectări pentru transporturi auto, navale și aeriene —. IPTANA-București, pentru locul II. „Ordinul Muncii" clasa a III-a, Institutului de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare — I.S.P.I.F. — București, pentru locul III.

J. INSTITUTE DE PROIECTA
RE LOCALE. — „Ordinul Muncii" clasa I, institutului „Proiect" București, pentru locul I. „Ordi
nul Muncii" clasa a Il-a. Institutului județean de profectări Deva, pentru locul II. „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a, Institutului județean de proiectări Timiș, pentru locul III.Art. 5. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1973 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, pentru ocuparea locurilor IV, V și VI în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în Industrie, investiții- construcții, transporturi și circulația mărfurilor și pentru contri

buția adusă la dezvoltarea economiei în ansamblu, se acordă „Diploma de onoare", după cum urmează :Organizației de partid a județului Iași, pentru locul IV ; Organizației de partid a județului Maramureș și Organizației de partid a județuluf Bacău, pentru locul V ; Organizației de partid a județului Covasna și Organizației de partid a județului Hunedoara, pentru locul VI.Art. 6. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1973 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la principalii indicatori din agricultură, pentru ocuparea locurilor IV, V și VI în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în acest domeniu, se acordă „Diploma de onoare", după cum urmează: Organizației de partid a județului Brăila și Organizației de partid a județului Ialomița, pentru locul IV Organizației de partid a județului Dolj și Organizației de partid a județului Prahova, pentru locul V ; Organizației de partid a județului Galați pentru locul VI.
Art. 7. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1973 în îndeplinirea sarcinilor de plan și depășirea angajamentelor asumate în sectorul economiei locale, pentru ocuparea locurilor IV, V și VI, în întrecerea dintre consiliile populare județene, se acordă „Diploma de onoare", după cum urmează : Consiliului popular al județului Suceava și Consiliului popular al județului Ilfov, pentru locul IV ; Consiliului popular al municipiului București și Consiliului popular al județului Timiș, pentru locul V; Consiliului popular al județului Mureș, pentru locul VI.

Președintele Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU 
________________ ________ /Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, șecretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a inmînat, vineri după-amiază, în cadrul unei impresionante solemnități care a avut loc la Palatul Marii Adunări Naționale, Înalte distincții unor organizații județene de partid, consilii populare județene, întreprinderi și institute de cercetare și proiectare pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1973 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.La această solemnitate consacrată cinstirii muncii harnice aii luat parte tovarășii : Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Maxim Berghianu, Elena Ceaușescu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădules- cu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec. Iosif Banc, Constantin Băbălău, Petre Blajovici, Cornel Burtică, Miron Constantines- cu, Aurelia Dănilă, Miu Dobrescu, Magdalena Filipaș, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, Ion Stănescu, Mihai Te- lescu, Iosif Uglar, Richard Winter, Ștefan Andrei.în sală se aflau membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, deputății și invitații la cea de-a Xll-a sesiune a Marii Adunări Naționale.Acest moment cu profunde semnificații a prilejuit o nouă și emoționantă manifestare, prin care toți cei prezenți, inclusiv reprezentanții colectivelor distinse, și-au exprimat mindria patriotică și deplina satisfacție pentru alegerea secretarului general al Partidului Comunist Român ca președinte al Republicii Socialiste România.Rezultatele obținute în întrecerea socialistă pe anul 1973, cinstite astăzi prin înalte distincții conferite prin Decret Prezidențial, se înscriu în efortul general al clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care, sub conducerea înțeleaptă, clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, Îndeplinesc 

cu abnegație hotăririle Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R. în. același timp, aceste succese constituie un puternic imbold pentru- noi și însemnate victorii cu care poporul nostru se pregătește să întimpine cele două ' mari evenimente ale anului 1974 — a XXX-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist și cel de-al XI-lea Congres al partidului.înaltele distincții înmînate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în calitate de președinte al Republicii Socialiste România, exprimă deosebita apreciere pe care partidul și statul nostru o acordă muncii entuziaste, creatoare, depuse de colectivele premiate, de întregul nostru popor pentru înfăptuirea actualului cincinal înainte de termen, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate., Tovarășul Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, a dat citire Decretului Prezidențial.A luat apoi cuvintul tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comi- 'tetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, care a spus :Vă asigur, stimate tovarășe Nicolae. Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român și președinte al Republicii Socialiste România, că este pentru noi o mare cinste faptul de a fi primit din mina dumneavoastră înalta distincție pe care ați acordat-o organizației de partid a Capitalei, pentru rezultatele obținute in activitatea economică desfășurată în anul 1973.Este pentru mine un mare privilegiu de a vă putea adresa mulțumiri în numele celor peste 230 000 de comuniști, in numele tuturor oamenilor muncii din Capitală, care au muncit'cu dirzenie și pasiune și, in același timp, cu încredere în partid și în dumneavoastră personal, pentru a transpune în fapt politica internă și externă a partidului nostru.Fiecare dintre ei este îndreptățit să poarte în inimă, in sufletul său această înaltă distincție.Ieri am trăit cu toții un moment emoționant, un eveniment deosebit de important în istoria poporului nostru, alegerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminentă 

personalitate a națiunii noastre socialiste, ca primul președinte din istoria statului și poporului nostru.In împrejurarea oferită astăzi de solemnitatea acordării înaltei distincții organizației de partid a Capitalei, nu cred că prin cuvinte, oriei t de frumoase aș fi în stare să le aleg, aș putea să exprim în întregime omagiul și respectul pe care-1 meritați. Cred insă că pot face mai bine aceasta asigurîndu-vă încă o dată că planul pe 1974 va fi îndeplinit și depășit, la fel cum a fost îndeplinit pe primul trimestru al a- cestui an, asigurîndu-vă încă o dată că organizația de partid a Capitalei își va onora angajamentul pe care 

FESTIVITATEA 1NM1NĂRII DISTINCȚIILOR
și l-a luat de a îndeplini cincinalul în patru ani și jumătate.Permiteți-mi ca, în numele organizației de partid, al tuturor cetățenilor Capitalei, șă vă urez din adin- cul inimii multă sănătate și putere de muncă pentru a putea conduce în continuare cu aceeași clarviziune, mină sigură și fermitate destinele națiunii române, ale noastre, ale tuturor, spre binele și fericirea patriei socialiste.în numele oamenilor muncii de pe cuprinsul județului Constanța a vorbit tovarășul Vasile Vilcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., președintele consiliului popular județean :„Vă rog să-mi permiteți ca, in numele organizației . județene de partid, al tuturor locuitorilor județului Constanta, să vă mulțumesc dumneavoastră, tovarășe secretar general, conducerii partidului pentru înalta apreciere dată muncii desfășurate de noi în anul care a trecut.Rezultatele obținute in industrie, în agricultură și în celelalte domenii ale vieții economice și sociale sint rodul muncii entuziaste depuse 

de către organizațiile de partid, de către toți comuniștii și cetățenii județului nostru la chemarea lansată de către partid — realizarea cincinalului înainte de termen.în întreaga noastră activitate am fost in mod permanent sprijiniți de conducerea partidului și statului, personal de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ceea ce ne-a permis ca, astăzi, să obținem două locuri de frunte în întrecerea dintre organizațiile județene de partid.Distincțiile acordate județului Constanța vor constitui pentru noi un nou imbold în muncă, prilej de mobilizare și mai puternică a tuturor forțelor și rezervelor de care dispunem.

Exprimind calde mulțumiri din partea colectivului în rîndul căruia își desfășoară activitatea, ing. Dia- manta Laudoniu, șef de laborator, secretarul organizației de partid de la Institutul de cercetări chimice — ICECHIM-București, a spus : Realizările obținute în anul ce a trecut se datoresc în primul rînd însușirii depline de către întregul nostru colectiv a politicii partidului privind rolul important al cercetării științifice în dezvoltarea economiei naționale, a indicațiilor concrete date de conducerea de partid și de stat, personal de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu.Vă raportăm, tovarășe președinte, că ne-am îndeplinit sarcinile asumate în fața dumneavoastră, cu o- cazia vizitei de lucru în institutul nostru. Am realizat. între altele, cinci instalații industriale noi și am aplicat pe instalațiile existente trei tehnologii noi : totodată, pe baza lucrărilor din 1973, vom crea, în 1974, zece instalații industriale noi și vom a- plica 12 tehnologii în instalațiile industriale existente. Prin valorificarea acestor tehnologii »e asigură o 

reducere a Importulili cu 262 milioane lei valută și o creștere a exportului de produse chimice cu 95 milioane lei valută, valoarea producției realizate prin ■ aplicarea tehnologiilor studiate depășind două miliarde lei.Acordarea înaltei distincții colectivului institutului nostru constituie un stimulent în muncă și, în același timp, o obligație deosebită de a obține rezultate și mai bune în viitor.Ne angajăm, iubite tovarășe președinte al Republicii Socialiste România, să explorăm și să valorificăm în mod eficient posibilitățile și resursele creatoare de care dispunem pentru a spori aportul cercetării științifice la rezolvarea problemelor 

actuale și de perspectivă ale ecpno- miei naționale.Vă rugăm să ne permiteți ca, in numele colectivului de cercetători ai institutului nostru, să vă adresăm calde felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România și să vă urăm multă sănătate și putere de muncă pentru a conduce și mai departe destinele patriei pe drumul edificării socialismului și comunismului.Organele'și organizațiile de partid, organele de stat, toți oamenii muncii din județul nostru, a spus tovarășul Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., președintele consiliului popular județean, vă roagă, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți cele mai calde și vii mulțumiri pentru această înaltă apreciere marcată prin Ordinul Muncii cl. I ce ne-a fost acordat.Satisfacția noastră este cu atît mai mare cu cit pentru a doua oară consecutiv județului i s-a decernat o asemenea înaltă distincție, de această dată în condițiile în care Mara- mureșulujl i-a revenit cinstea de a lansa chemarea la Întrecere pe 1973.

Dorim să spunem cu bucurie că succesele noastre în întrecerea socialistă le închinăm alegerii întîiului președinte al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia îi raportăm că anul 1974 a debutat în județul Maramureș cu realizări bune, în primul trimestru planul în industrie fiind substanțial depășit. De asemenea, lucrările agricole se desfășoară în condiții bune, avînd promisiunea unor producții superioare anilor precedent.Directorul general al Combinatu- lui siderurgic Galați, Cornel Velin- ’ cov, a spus, la riadul său: Este pentru noi, muncitorii, inginerii și tehnicienii care făurim oțeluri de la Dunăre, un motiv de legitimă și profundă mindrie faptul că această distincție o acordați în înalta calitate de președinte al Re. publicii Socialiste România, cu care sinteți învestit. în numele comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc pe platforma fierbinte de la Galați, vă mulțumim și de această dată, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru aprecierea caldă, pentru îndemnurile mobilizatoare, pentru indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat cind v-ati aflat în mijlocul nostru. Vă rog să-mi permiteți, tovarășe președinte, să vă raportez, din partea siderurgiștilor gălățeni, că încheiem primul trimestru al acestui an cu o depășire a planului de 17 000 tone de oțel.Colectivul nostru trăiește o nouă premieră industrială : intrarea astăzi în funcțiune, cu trei luni mai devreme. a celui de-al doilea cuptor al. otelăriei electrice, succes pe care constructorii, proiectanții și siderur- giștii gălățeni îl dedică marelui eveniment ce domină viața .politică a țăfii — alegerea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al republicii.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, la acest ceas de sărbătoare pentru întregul nostru popor, că siderurgiștii platformei gălățene vor face totuj pentru a marca cu rezultate deosebite acest an jubiliar, anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și al celui de-al XI-lea Congres al partidului.

7
Vă rog să-mi permiteți, a spus Iu- lia Pașca, directoarea întreprinderii „1 Iunie" Timișoara, ca, în aceste momente de importanță istorică pentru patria noastră, cind secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușetecu, a fost învestit cu înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, să exprim, în numele colectivului de muncă pe care-1 reprezint, sentimentele noastre de profundă stimă, de deosebită ' dragoste și considerație față de omul a cărui viață și muncă este pentru noi toți pildă și îndemn.înalta cinste care se acordă astăzi întreprinderii noastre constituie pen- ■ tru cei 3 500 muncitori, tehnicieni și Ingineri, din care majoritatea sint femei, un moment de mare bucurie și mindrie, o mărturie a prețuirii rezultatelor muncii noastre.îngăduiți-mi să vă asigur că, an- . gajați plenar în îndeplinirea sarcinilor economice pe anul 1974, nu ne vom cruța forțele pentru punerea in valoare a întregului potențial uman și material de care dispunem, pentru a întîmpina cu cinste cele două mari evenimente din acest an, a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului, pentru a realiza planul cinci, nai înainte de termen, dind astfel conținut concret prețioaselor indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru ridicarea industriei ușoare 1 românești la cote cit mai înalte.Primit cu vii și îndelungi ovații, în atmosfera de intensă trăire emo- ■ țională, a luat cuvintul tovarășul ' NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîntarea secretarului general al partidului, elogiu al muncii destoinice, îndemn mobilizator spre noi succese de prestigiu în opera de edificare a so- ' cietății socialiste multilateral dezvoltate, a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice aplauze, toți cei prezenți exprimîndu-și, in numele oamenilor muncii pe care îi reprezintă, hotărîrea lor nestrămutată de a transpune în viață chemarea însuflețitoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ferma lor adeziune la politica înțeleaptă a partidului și statului nostru.

(Agerpreș)
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LEGEA PRESEI
din Republica Socialistă România

Ținlnd seama da misiunea social- politlcă pe care presa o are în înfăptuirea politicii generale a Partidului Comunist Român de construire â societății socialiste multilateral dezvoltate ți de edificare a comunismului în Republica Socialistă România,Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I 

Dispoziții generaleArt. 1. — în Republica Socialistă România presa îndeplinește o înaltă misiune social-politică slujind, prin întreaga sa activitate, cauza poporului, interesele supreme ale națiunii socialiste.Presa are menirea să militeze permanent pentru traducerea in viață a politicii Partidului Comunist Român, a înaltelor principii ale eticii și echității socialiste, să promoveze neabătut progresul, ideile înaintate în toate domeniile vieții și activității sociale.Tribună a opiniei publice, presa exprimă concepția clasei muncitoare — clasă conducătoare a societății românești — năzuințele întregului popor, difuzează în mase ideile și inițiativele valoroase, contribuie prin întreaga sa activitate la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Art. 2. — Presa își desfășoară activitatea sub conducerea Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii societăți din Republica Socialistă România.Art. 3. — Libertatea presei constituie un drept fundamental consfințit prin Constituție. Tuturor cetățenilor le este garantat dreptul și le sînt asigurate condițiile de a-și exprima prin presă opiniile în problemele de interes general și cu caracter public, de a fi informați asupra evenimentelor din viața internă și internațională.Art. 4. — în deplină concordanță cu politica partidului și statului de asigurare a unei reale egalități între toți cetățenii țării, oamenilor muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare le sînt create condiții de informare Și exprimare a opiniilor și prin organe de presă în limba maternă.Art. 5. — Prin presă, în sensul prezentei legi, se înțelege activitatea de informare publică realizată prin orice forme de imprimare, înregistrare, transmitere și comunicare, materializată în:a) ziare, reviste, buletine periodice;b) emisiuni de radio și televiziune cu caracter de informare curentă și de publicistică specifică radiotelevi- ziunii;c) jurnale cinematografice de actualități, filme de informare și documentare curentă;d) orice alte asemenea forme de Imprimare sau înregistrare grafică, fonică ori vizuală, destinate ți folosite ca mijloc de exprimare și informare publică de masă.în sensul prezentei legi, mijloacele de informare publică prevăzute în alineatul precedent se numesc organe de presă.Art. 8. — Profesiunea de ziarist dste recunoscută și ocrotită în baza prezentei legi.
CAPITOLUL II

Funcțiile social-politice 
ale preseiArt. 7. — în Republica Socialistă România presa exercită un rol activ în cunoașterea de către mase a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, militează pentru transpunerea în viață a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a societății comuniste.Art. 8. — Presa contribuie la afirmarea concepției științifice, materia- list-dialectice și istorice a partidului despre viață și societate, manifestă intransigență revoluționară față de concepțiile și pozițiile obscurantiste, retrograde și antiumanitare.Art. 9. — Presa are un important rol educativ in dezvoltarea conștiinței socialiste a cetățenilor, in formarea omului nou și afirmarea multilaterală 

a personalității umane.Presa cultivă dragostea față de Partidul Comunist Român și patria socialistă, respectul față de tradițiile glorioase ale luptei clasei muncitoare, ale poporului român pentru dreptate socială, libertate națională și progres, sentimentul frăției, unității și coeziunii oamenilor muncii, români și de alte naționalități, a tuturor membrilor societății socialiste în jurul Partidului Comunist Român.Presa militează permanent pentru afirmarea neabătută in întreaga viață socială a principiilor eticii și echității socialiste, pentru întărirea legalității socialiste.Art. 10. — Presa acordă atenție deosebită educării tinerei generații, a tuturor cetățenilor în spiritul muncii creatoare, al înaltelor răspunderi civice și morale, în spiritul idealurilor socialismului și comunismului, păcii și progresului.Art. 11. — Presa este un mijloc de largă informare publică privind viața internă și internațională, de formare 
a opiniei publice; ca exponent al a- cesteia, presa este o tribună de dezbateri și schimb de opinii, un mijloc prin care cetățenii țării își exercită libertatea cuvintului și a opiniei.Art. 12. — Prin întreaga sa activitate, presa contribuie la dezvoltarea și adincirea democrației socialiste, la participarea maselor la elaborarea deciziilor și la exercitarea controlului îndeplinirii acestora, la continua perfecționare a organizării vieții sociale, la întreaga activitate de conducere a societății.Presa are obligația de a oferi maselor posibilități de dezbatere largă a documentelor de partid și de stat, a proiectelor de acte normative, supuse dezbaterii publice.Art. 13. — Factor Important de progres. presa arc menirea de a contribui la răsplndirea și generalizarea experienței pozitive. înaintate, obținută în toate domeniile de activitate. atit pe plan național, cit și pe plan internațional ; ea stimulează schimbul de idei, gîndirea si activitatea creatoare, puse In slujba valorificării cit mai eficiente a resurselor materiale și spirituale ale întregii țări.Art. 14. — Presa are datoria de a interveni in spirit critic, militant, pentru înlăturarea neajunsurilor și stărilor de lucruri negative din orice domeniu de activitate, de a combate 

manifestările cu caracter antisocial, abaterile de la normele eticii și echității socialiste, de a dezvălui fenomenele dăunătoare societății noastre și de a acționa pentru înlăturarea lor.Art. 15: — Presa analizează fenomenele care au loc în lumea contemporană, participă la confruntarea de idei pe plan mondial, popularizează cuceririle geniului uman și realizările de seamă ale civilizației universale, contribuie la afirmarea valorilor culturale și umanitare.Art. 16. — Presa promovează principiile internaționalismului socialist, slujește cauza socialismului, păcii și progresului, înțelegerii și cooperării între națiuni și popoare.
CAPITOLUL III

Organizarea activității 
de presă

SECȚIUNEA 1
Editarea preseiArt. 17. — Dreptul de editare a presei aparține organizațiilor politice. de stat, de masă și obștești sau altor persoane juridice.Art. 18. — Organizațiile politice, de stat, de masă și obștești sau alte persoane juridice care editează organe de presă au calitatea de editor de presă.Editarea organelor de presă se desfășoară pe baza autorizației de editare ce se înregistrează la Comitetul pentru presă și tipărituri, în care se specifică editorul, denumirea, profilul. tirajul, condițiile de apariție și de finanțare, prețul abonamentelor și exemplarului publicației.Modificarea elementelor menționate în autorizația de editare se poate face numai prin obținerea unei noi autorizații.Art. 19. — Editorul are. în principal, următoarele atribuții ;a) stabilește profilul și orientarea organului de presă, îndrumă și controlează întreaga activitate a acestuia :b) numește pe redactorul-șef, iar cu consultarea redactorului-șef numește. cînd este cazul, pe redactorul-șef adjunct și pe secretarul general de redacție :c) numește consiliul de conducere, precum și colegiul de redacție ;dl stabilește, potrivit legii, atribuțiile și modul de funcționare a consiliului de conducere ;e) stabilește condițiile de apariție, finanțare și administrare ale organului de presă, precum și structura organizatorică a redacției acestuia. în condițiile legii ;f) analizează activitatea publicistică a organului de presă, situația sa economico-financiară. urmărind îmbunătățirea acestora.Art. 20. — Organele de presă se editează de către editorii de presă, direct sau prin redacții special constituite pentru una sau mai multe publicații.Administrarea publicațiilor se poate asigura de editor sau de întreprinderi specializate pentru administrarea publicațiilor.Redacțiile pot dobîndi personalitate juridică distinctă de cea a editorului sau, după caz. a administrației de publicații respective.Art. 21. — Agențiile de presă, ra- dioteleviziunea și studiourile cinematografice. ca organizații editoare de presă, desfășoară activitatea cu caracter de presă prin redacții, potrivit regulilor stabilite în prezenta lege pentru editori și organele lor de presă, precum și în actele normative de organizare și funcționare ale acestor instituții.
SECȚIUNEA 2 

Conducerea organului 
de presăArt. 22. — Organul de presă este condus de un consiliu de conducere — organ deliberativ larg reprezentativ — care hotărăște în problemele generale privind activitatea acestuia.In funcție de profilul organului de presă, din consiliul de conducere fac parte reprezentanți ai organizațiilor politice, de masă și obștești, muncitori. țărani, oameni de știință și cultură, specialiști, ziariști.Președintele consiliului de conducere este redactoruUșef sau altă persoană desemnată de editor din cadrul consiliului.Art. 23. — Consiliul de conducere îndrumă și coordonează întreaga activitate a organului de presă, asigură orientarea acestuia potrivit programului Partidului Comunist Român, urmărește modul în care organul de prâsă își îndeplinește rolul social- politic în raport cu profilul său și dispozițiile prezentei legi, analizează situația economico-financiară a organului de presă, activitatea colegiului de redacție.Art. 24. — Ședințele consiliului de conducere au loc trimestrial șl sînt convocate de președinte.Consiliul de conducere își desfășoară activitatea în prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărîri cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total ăl membrilor ce îl compun.Ari. 25. — Consiliul de conducere își desfășoară activitatea potrivit principiului muncii colective. Consiliul in întregul său și fiecare membru în parte răspund fată de editor pentru întreaga activitate.Art. 26. — Conducerea colectivă a activității operative a organului de presă se realizează prin colegiul de redacție numit din rîndul membrilor consiliului de conducere.Colegiul de redacție este alcătuit din redactorul-șef. redactorii-șefl ad- juncțl. secretarul general de redacție. alți membri, ai consiliului de conducere.Redactorul-șef este președintele colegiului de redacție.Membrii colegiului de redacție răspund In fața colegiului și a președintelui acestuia pentru îndeplinirea Sarcinilor ce le sînt încredințate.Art. 27. — In caz de divergență între redactorul-șef și majoritatea membrilor colegiului de redacție, problema asupra căreia nu s-a realizat acordul Se supune editorului pentru a hotărî.Art. 28. — Redactorul-șef răspunde pentru activitatea redacțională, economică și organizatorică a organului de presă.Redactorul-șef este obligat să ia măsuri pentru îndeplinirea planului tematic aprobat de colegiul de redac

ție, pentru folosirea rațională a personalului redacțional, pentru continua îmbunătățire a eficienței politice și economice a organului de presă, asigurînd ca întreaga activitate să se desfășoare în concordanță cu funcțiile social-politice ale presei, cu orientarea stabilită de editor și consiliul de conducere.Art. 29. — La redacțiile constituite ca unități distincte, redactorul-șef, pe baza hotărîrii colegiului de redacție, angajează, în condițiile prevăzute de lege, personalul redacțional și teh- nic-redacțional, potrivit numărului de posturi existent și structurii organizatorice aprobate.La -redacțiile fără persohalitate juridică, redactorul-șef exercită atribuțiile prevăzute în alineatul precedent, în condițiile prevăzute de acesta și pe baza delegației date de editor.Art. 30. — Redactorul-șef reprezintă organul de presă în raporturile cu editorul, cu organele și organizațiile politice, de stat și obștești, precum și cu cetățenii.Dacă redacția are personalitate Juridică, redactorul-șef o angajează în raporturile juridice cu persoanele fizice sau juridice, precum și în fața organelor judiciare ; în aceste raporturi și în fața acestor organe, redacția care nu are personalitate juridică este angajată prin editor sau prin redactorul-șef împuternicit de acesta.Art. 31. — Dacă redactorul-șef lipsește sau este împiedicat din orice motive să-și exercite atribuțiile, acestea se îndeplinesc, după caz, de redactorul-șef adjunct sau de unul dintre redactorii-șefi adjuncți desemnat de redactorul-șef. Dacă redacția nu are redactor-șef adjunct, atribuțiile redactorului-șef se îndeplinesc de o altă persoană din colegiul de redacție desemnată de editor.Persoana care îndeplinește atribuțiile redactorului-șef, potrivit alineatului precedent, răspunde de exercitarea acestor atribuții, potrivit legii, în aceleași condiții ca și redac- , torul-șef.Art. 32. — Unele organe de țiresă pot avea director, care îndeplinește atribuțiile redactorului-șef.Art. 33. ■*-  Fiecare publicație va menționa pe prima pagină denumirea editorului, iar într-una dintre paginile sale componența colegiului de redacție, cu indicarea persoanelor care îndeplinesc funcțiile de redactor-șef, redactor-șef adjunct și secretar general de redacție, în raport cu structura organului colectiv de conducere.De asemenea, se vor menționa adresa și numărul de telefon ale redacției și ale administrației, precum și unitatea unde ș-a imprimat publicația.
SECȚIUNEA 3 

Difuzarea preseiArt. 34. — Presa tipărită, sa difuzează, după caz, de editori, de administrațiile publicațiilor sau nemijlocit de organele de presă, prin abonamente, prin vînzare directă sau folo-, sind ambele căi.Difuzarea se, poate face în regie proprie sau prin organizațiile și întreprinderile specializate. Contractul de difuzare a presei încheiat cu aceste organizații și întreprinderi va prevedea tirajele ce se preiau spre difuzare fermă sau în cont, termenele, condițiile de livrare și de difuzare; îndatoririle reciproce pentru realizarea unei difuzări eficiente, mijloacele și formele de control, precum și penalitățile ce se vor suporta de fiecare parte contractantă pentru neîndeplinirea întocmai a obligațiilor contractuale.Art. 35. — Fiecare organ de presă are dreptul la un număr de exemplare necomercializabile cu titlu de exemplare de semnal și de serviciu, pentru satisfacerea obligațiilor de depozit intern și depozit legal, precum și pentru schimbul intern și internațional necomercial de publicații.Art. 36. — Difuzarea tirajelor tină- rite, precum și difuzarea emisiunilor și filmelor care fac obiectul regie? mentării prezentei legi se fac numai cu aprobarea redactorului-șef sau, în lipsa acestuia, a persoanei desemnate să-1 înlocuiască, potrivit art. 31.Art. 37. — Pentru gospodărirea eficientă a mijloacelor materiale puse la dispoziția presei, editorii și organele de presă, administrațiile de publicații ca și organizațiile și întreprinderile specializate pentru difuzarea presei au obligația să urmărească rezultatele difuzării, să cunoască nevoile de tiraje și modalitățile concrete în care presa ajunge pînă la publicul cititor sau ascultător. după caz.Art. 38.— Prețul fiecărei publicații, pe exemplar sau abonament, se stabilește, potrivit dispozițiilor legale, la propunerea editorului.
CAPITOLUL IV

Profesiunea de ziarist
SECȚIUNEA 1 

îndatoririle și drepturile 
ziaristuluiArt. 39. — In sensul prezentei legi, este considerat ziarist profesionist persoana care asigură redactarea, elaborarea sau conducerea publicațiilor, a emisiunilor de radiotelevi- ziune, a jurnalelor cinematografice și în general desfășoară activități de presă.Poate fi încadrat ca ziarist persoana care militează pentru aplicarea în viață a politicii Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, se conduce în activitatea sa și în viața particulară după normele eticii și echității socialiste ; este absolvent cu diplomă al unei instituții de lnvăță- mînt superior sau al unei instituții de invățămînt de specialitate ; are aptitudini, dovedite în activitatea practică, pentru profesiunea de ziarist ; cunoaște cel puțin o limbă străină ; arȘț cunoștințe și deprinderi practice 'necesare exercitării în bune condiții a profesiunii de ziarist. In funcție de profilul organului de presă, editorul poate stabili și alte condiții de încadrare a personalului redacțional.Art. 40. — In exercitarea profesiunii sale, ziaristul are datoria :a) să contribuie cu toată capacitatea sa la îndeplinirea funcțiilor social-politice ale presei; așa cum sînt 

stabilite de prezenta lege și în documentele Partidului Comunist Român ;b) să slujească cu devotament cauza socialismului și comunismului, să lupte pentru aplicarea în viață a politicii interne și internaționale a partidului și statului ;c) să militeze pentru promovarea spiritului revoluționar în întreaga viață socială, să lupte împotriva inerției, rutinei și conservatorismului, împotriva a tot ceea ce este perimat și poate frîna mersul înainte al societății ;d) să dea dovadă de o înaltă conștiință etico-profesională, de obiectivitate și spirit de responsabilitate în îndeplinirea exemplară a profesiei, să militeze neabătut și în orice împrejurare pentru triumful adevărului;e) să respecte consecvent în viață normele eticii și echității socialiste;f) să-și perfecționeze permanent pregătirea politico-profesională, să-și lărgească continuu orizontul de cunoaștere.Art. 41. — în exercitarea atribuțiilor sale profesionale, ziaristul are dreptul:a) să solicite și să primească informații din partea organelor și organizațiilor de stat și obștești, a unităților economice și social-culturale, din partea persoanelor juridice, în condițiile legii;b) să asiste prin acreditare Ia ședințele de lucru ale organelor de conducere din cadrul ministerelor și celorlalte organe centrale și locale ale administrației de stat, ale organizațiilor de masă și obștești, ale unităților economice și social-culturale;c) să asiste la manifestări și adunări ale oamenilor muncii în care se dezbat probleme de interes obștesc;d) să aibă acces la sursele de documentare și informare, în condițiile legii;e) să primească sprijinul organelor competente atunci cînd realizarea sarcinilor de serviciu impune acest lucru;f) să beneficieze, în condiții stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, de facilități și priorități privind transportul și telecomunicațiile, cazarea în timpul deplasărilor, accesul la manifestările cultural-sportive, procurarea de aparatură specifică profesiunii.Art. 42. — Drepturile prevăzute în art. 41 se exercită pe baza legitimației eliberate ziaristului de către organul de presă pe care îl reprezintă.Art. 43. — Opiniile exprimate în presă nu au un caracter oficial, cu excepția celor care emană de la organele sau persoanele anume împuternicite pentru aceasta.Art. 44. — Este interzisă exercitarea oricăror presiuni și acțiuni de intimidare împotriva ziaristului, din partea oricui s-ar manifesta, de natură să-l împiedice în exercitarea profesiunii și să știrbească prestigiul său social și profesional. In îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, ziaristul încadrat în activitatea de presă se bucură de protecția legii.Art. 45. — în litigiile de presă produse ca urmare a exercitării îndatoririlor de serviciu, ziaristul ar» dreptul de a fi asistat și de reprezentantul organului de presă, al editorului sau al organizației sale profesionale.Art. 46. — Remunerarea activității ziariștilor se face potrivit legii.Programul de lucru în presă se stabilește potrivit legislației muncii, ți- nîndu-se seama de specificul acestei activități.Art. 47. — Ziariștii se pot asocia în organizații profesionale, în condiții!» legii.
SECȚIUNEA 2 

Atestarea și încadrarea 
în muncă a ziaristuluiArt. 48. — Pot fi încadrați în presă, în munca redacțională:a) absolvenții cu diplomă ai Facultății de ziaristică;b) absolvenții cU diplomă ai alto» instituții de învățămint superior — după efectuarea perioadei legale da stagiu in specialitate — care au dovedit în activitatea anterioară aptitudini pentru profesia de ziarist, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute în art. 39, alin. 2.Absolvenții cu diplomă ai Facultății de ziaristică vor efectua un Stagiu de 2 ani în redacția în care au fost repartizați, dacă înainte de intrarea în facultate nu au lucrat în presă o perioadă cel puțin egală cu perioada stagiului. Stagiul se reduce, pînă la anulare, corespunzător cu timpul lucrat anterior în presă.Absolvenții Facultății de ziaristică pot obține atestarea ca ziarist profesionist după efectuarea stagiului în presă prevăzut la alineatul precedent; absolvenții altor instituții de învățămint superior încadrați în presă după efectuarea stagiului legal în specialitate pot obține atestarea ca ziarist profesionist după o perioadă de 1 an lucrată în redacție.Atestarea va cuprinde, în afara verificării activității ziaristice, examen și probe de cunoaștere a limbilor străine, dactilografiei, stenografiei, folosirii aparatului de fotografiat sau de filmat, a mijloacelor de înregistrare a sunetului, a telexului.Dacă rezultatele atestării nu sînt concludente, perioada de stagiu în redacție poate fi prelungită cu 1 an. Neatestarea atrage după sine trecerea într-o altă activitate corespunzătoare pregătirii candidatului sau desfacerea contractului de muhcă, potrivit legii.Art. 49. — Membrii uniunilor de creație și alte persoane cu activitate publicistică notorie pot cere atestarea ca ziarist, prin comisia de atestare, fără obligația stagiului prevăzut la art. 48.Art. 50. — Corespondenții voluntari cu reziiltate deosebite în activitatea de presă — confirmate prin materiale apărute și referatul favorabil al redacției sau redacțiilor la care au colaborat — care întrunesc condițiile prevăzute la art. 48, alin. 1 se pot prezenta la examenul de atestare fără obligația stagiului în redacție.Art. 51. — Atestarea ca ziarist profesionist se acordă de către comisia de atestare formată din reprezentanți ai Ministerului Educației și Invăță- mintului, Comitetului pentru presă și tipărituri, organizației profesionale a ziariștilor și ai redacției in care lucrează stagiarul.Art. 52. — Atestarea calității de ziarist dă dreptul la eliberarea cărții de ziarist și la exercitarea profesiunii.Cartea de ziarist se eliberează de către comisia de atestare. Evidența cărților de ziarist se ține de Comitetul pentru presă și tipărituri.Art. 53. — Pe timpul stagiului, ziaristul stagiar are drepturile fi îndato

ririle ziaristului, această calitate fi- indu-1 recunoscută pe baza legitimației de serviciu eliberată de redacția la care este încadrat.Art. 54. — Colegiile de redacție, în colaborare cu organizația profesională, asigură organizarea perfecționării pregătirii profesionale a ziariștilor, în conformitate cu dispozițiile legale.Art. 55. — Condițiile de studii și vechime pentru ocuparea și promovarea în funcție în activitățile de presă sînt cele stabilite prin dispozițiile legale.Art. 56. — Timpul lucrat în ziaristică de ziariștii care au și o altă calificare profesională li se recunoaște ca vechime în muncă în specialitatea din care provin, dacă activitatea lor publicistică privește acea specialitate.Specialiștilor angajați ca ziariști 11 se recunoaște ca vechime în presă, odată cu atestarea, vechimea avută în specialitatea lor de bază, dacă își desfășoară activitatea publicistică in acea specialitate sau într-una învecinată.Ziariștilor atestați în această profesiune. transferați în interes de serviciu în alte domenii de activitate, îndeplinind funcții în care au fost numiți sau aleși, la revenirea în activitatea de presă li se consideră vechime în această activitate întreaga perioadă cit a durat transferul ; ei beneficiază. în continuare, de drepturile conferite prin lege profesiunii de ziarist.Art. 57. — încălcarea gravă sau sistematică de către ziarist a îndatoririlor și a eticii profesionale duce la retragerea temporară sau definitivă a cărții de ziarist și la trecerea în altă activitate, în condițiile legii.Retragerea cărții de ziarist se dispune de către organele care au eliberat-o. la propunerea organului d« presă.
CAPITOLUL V

Desfășurarea activității 
de presă

SECȚIUNEA 1
Relațiile presei cu organele 

fi organizațiile de stat, 
cu organizațiile obșteștiArt. 58. — Organele de st-ăt, întreprinderile și instituțiile, precum și organizațiile de masă și obștești vor furniza presei. în condițiile legii, informații de interes public cu privire la activitatea lor și vor sprijini ziariștii în conformitate cu art, 41 și 42 din prezenta lege.Art. 59. — Fac excepție de la prevederile art. 41 și 58 datele și informațiile de orice natură care sint secrete, potrivit legii, precum și cele cară se referă la aspecte intime ale vieții personale.Art. 60. — Conducătorii unităților socialiste vor răspunde la solicitările si întrebările presei șl vor invita reprezentanții presei acreditați pe lingă organizația socialistă respectivă la ședințe ale organului colectiv de conducere, în care se dezbat probleme care prezintă interes pentru opinia publică.Organele centrale de stat, organele centrale ale organizațiilor de masă și obștești, precum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor desemna purtători de cuvînt pentru relațiile curente cu presa.Art. 61. — Organele de presă nu sînt obligate să dezvăluie celor vizați sursele de informație pe baza cărora au elaborat materialele difuzate. sursele nedezvăluite constituind secret profesional.Art. 62. — Organele de stat, întreprinderile și instituțiile, precum și orgănizâțiile de masă și obștești au datoria să răspundă, în scris, organului de presă, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării trimise de acesta cuprinzînd opiniile critice exprimate în presă cu privire la activitatea lor.Art. 63. — In exercitarea profesiunii lor. pentru anumite acțiuni de interes public, ziariștii sînt îndreptățiți să instaleze, fără plată, aparate de transmitere vizuală, fonică sau de înregistrare în întreprinderi, instituții. săli sau alte locuri publice, cu aprobarea conducerii acestora și fără a stînjeni desfășurarea normală a activității din unitate.

SECȚIUNEA 2
Relațiile dintre organele 

de presă și cetățeniArt. 64. — In îndeplinirea funcțiilor social-politice ce le revin, organele de presă se sprijină pe un larg activ obștesc și corespondenți voluntari din rîndul oamenilor muncii din toate domeniile vieții sociale.Art. 65. — Orice persoană • fizică sau juridică are dreptul să se adreseze organelor de presă în orice problemă de interes și cu caracter public. să formuleze opinii, propuneri, sesizări sau reclamații.Organele de presă sînt obligate fie 
a le da publicității ca atare sau a le utiliza pentru realizarea unor articole sau emisiuni proprii, fie a le transmite organului sau organizației care, potrivit atribuțiilor legale, are competenta și obligația soluționării. Acestea au datoria de a comunica organului de presă. în termen de 30 de zile, măsura luată. Organul de presă va aduce la cunoștința celui ce i s-a adresat, în cel mult 15 zile, răspunsul primit.Art. 66. — Presa trebuie să ia atitudine fermă împotriva oricăror persoane care Împiedică exercitarea dreptului la critică.' indiferent de funcția pe care acestea o dețin.

SECȚIUNEA 3
Apărarea intereselor 

societății șl persoanelor 
Împotriva folosirii abuzive 
a dreptului de exprimare 

prin presăArt. 67. — Libertatea presei nu poate fi folosită in scopuri potrivnice orinduirii socialiste, ordinii de drept statornicite prin Constituție si celelalte legi, drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice. moralei socialiste.In apărarea intereselor societăți! si persoanelor împotriva folosirii abuzive a dreptului de exprimare prin presă se interzice publicarea și difuzarea prin presă a materialelor care :a) sînt potrivnice Constituției Republicii Socialist» România ;

b) conțin atacuri împotriva orinduirii socialiste, principiilor politicii interne și externe a Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România ;c) defăimează conducerea partidului și statului ;d) comunică informații, date sau documente secrete, definite astfel de lege ;e) cuprind informații și comentarii false sau alarmiste, care amenință sau tulbură liniștea publică ori prezintă un pericol pentru securitatea statului ;f) îndeamnă la nerespectarea legilor statului ori la săyirșirea unor fapte ce constituie infracțiuni ;g) propagă concepții fasciste, obscurantiste. antiumanitare ; fac propagandă șovină. îndeamnă la ura de rasă sau națională, Ia violență ori lezează sentimentele naționale :h) aduc atingere bunelor moravuri sau constituie o incitare la încălcarea normelor de etică șl conviețuir» socială ;i) furnizînd informații despre procese aflate în curs de soluționare, anticipează asupra hotărîrilor ce urmează a fi luate de către organele judiciare ;j) cuprind date sau fapte neadevărate. de natură a vătăma interesele legitime și a știrbi demnitatea, onoarea sau reputația unei persoane, prestigiul său social sau profesional, ori prin care se proferează insulte, calomnii sau se aduc amenințări la adresa unei persoane.Art. 68. — Controlul și răspunderea pentru respectarea dispozițiilor art. 67 de către fiecare organ de presă revin redactorului-șef.Comitetul pentru presă și tipărituri urmărește respectarea dispozițiilor art. 67 pentru a preveni difuzarea materialelor de presă care ar contraveni acestor dispoziții, sesizînd, dacă este cazul, pe redactorul-șef sau pe înlocuitorul acestuia, care este obligat a lua măsurile necesare.Art. 69. — Persoana fizică sau juridică lezată prin afirmații făcute in presă și pe care le consideră neadevărate poate cere,, în termen de 30 de zile, ca organul de presă in cauză să publice sau să difuzeze un răspuns sub formă de replică, rectificare ori declarație.Răspunsul trebuie să fie obiectiv și să urmărească restabilirea adevărului.Nu șe consideră a aduce lezare critica obiectivă, principială și constructivă, exercitată prin presă, in realizarea funcțiilor sale social-politice. 'Art. 70. — Organul de presă este obligat să publice, fără plată, răspunsul, în condițiile articolului pre*-  cedent, în termen de 15 zile de la primirea lui, dacă organul de presă este cotidian, sau cel mai tîrziu în al doilea număr de la primirea răspunsului, dacă organul de presă are altă periodicitate.Art. 71. — Refuzul de a publica sau difuza un răspuns în condițiile art. 70 se comunică persoanei lezate în termen de 15 zile de la primirea sesizării scrise de aceasta.Nepublicarea sau nedifuzarea răspunsului în termenul prevăzut în articolul precedent se consideră refuz, chiar dacă acesta nu a fost comunicat potrivit alin. 1.Art. 72. — In cazurile prevăzute în articolul precedent, persoana lezată poate cere judecătoriei obligarea organului de presă în cauză să publice șau să difuzeze răspunsul.Dacă instanța judecătorească constată că refuzul este neîntemeiat, obligă organul de presă să publice sau să difuzeze răspunsul in termen de 15 zile, care se calculează de la data răminerii definitive a hotărîrii judecătorești.în cazul prevăzut în alineatul precedent, publicarea sau difuzarea răspunsului se face cu mențiunea că aceasta s-a dispus prin hotărîre judecătorească, indicindu-se numărul și data acesteia, precum și instanța care a dat hotărîrea.Art. 73. — Ziaristul poartă deplina răspundere pentru respectarea dispozițiilor art. 67, atît în materialele proprii pe care le publică, cit și in cele de a căror publicare răspunde în cadrul obligațiilor de serviciu.Ziaristul răspunde pentru exactitatea informațiilor și datelor relatate, pentru interpretarea lor obiectivă, pentru păstrarea secretului de stat, de serviciu și profesional.Aceeași răspundere revine și colaboratorilor neîncadrați la organul de presă și care publică sub semnătură proprie, acordă interviuri, furnizează informații sau date destinate difuzării sub orice formă.Art. 74. — Redactorul-șef răspunde pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi de către cei prevăzuți în articolul precedent, dacă săvîrșirea faptelor acestora a fost posibilă din cauza neindeplinirii ori Îndeplinirii necorespunzătoare de către el a îndatoririlor de serviciu.Redactorul-șef răspunde și în cazul în care materialul de presă difuzat, care constituie obiectul încălcării îndatoririlor profesionale, potrivit dispozițiilor din articolul precedent, este nesemnat, dacă materialul de presă a fost difuzat fără acordul autorului, ori dacă există un impediment, de orice natură, ca autorul' să răspundă, iar impedimentul a fost cunoscut de redactorul-șef. <
CAPITOLUL VI>

Colaborarea interna
țională în domeniul 

presei
SECȚIUNEA 1 

Trimiterea de corespondenți 
de presă peste hotareArt. 75. — în îndeplinirea funcțiilor sale social-politice, presa română militează pentru dezvoltarea relațiilor cu presa din alte țări, în conformitate cu principiile de bază ale politicii externe a Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România.Art. 76. — Organele și organizațiile de presă din Republica Socialistă România pot încheia, în condițiile legii, acorduri, convenții și înțelegeri de colaborare cu organe și organizații de presă din alte țări.Art. 77. — Organele și organizațiile de presă pot trimite reprezentanți temporari peste hotare, pentru realizarea unor materiale de presă destinate informării opiniei publice din Republica Socialistă România. De 

asemenea, ele pot acredita corespondenți permanenți în străinătate.Art. 78. — Corespondenții și reprezentanții de presă români peste hotare au datoria să militeze pentru relații de colaborare între Republica Socialistă România și țările in care își desfășoară activitatea, să informeze în mod obiectiv opinia publică românească despre problemele și stările de lucruri din țara respectivă, să respecte legile acesteia.
SECȚIUNEA 2 

Corespondenții de presă 
străini in Republica 
Socialistă RomâniaArt. 79. — Organele și organizațiile de presă de peste hotare pot trimite reprezentanți in calitate de corespondenți permanenți sau temporari în Republica Socialistă România.Corespondenții permanenți sint acreditați cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe, pe baza cererilor exprese înaintate acestuia, în scris, de către organele și organizațiile de presă interesate.Art. 80. — în exercitarea atribuțiilor lor în Republica Socialistă România, corespondenții de presă străini se bucură de sprijinul autorităților române în vederea obținerii, din partea persoanelor autorizate și instituțiilor, a materialelor documentare necesare bunei desfășurări a activității lor.Corespondenților de presă străini li se facilitează vizite de documentare, convorbiri, interviuri și participarea Ia acțiuni cu caracter național sau internațional.Corespondenții de presă străini își desfășoară activitatea cu respectarea legilor Republicii Socialiste România.

SECȚIUNEA 3
Difuzarea presei străine 
in România și a presei 
române in străinătateArt. 81. — Constituie presă străină, în sensul prezentei legi, mijloacele de informare publică prevăzute la art. 5, tipărite, multiplicate sau înregistrate în străinătate, într-o limbă străină sau in limba română, precum și cele tipărite, multiplicate sau înregistrate în România de către editori străini sau din dispoziția acestora.Art. 82. — Introducerea presei străine pentru difuzare sau punere în vînzare se face pe bază de autorizare și este exercitată de întreprinderi sau instituții destinate acestui scop.Sint scutite de autorizație publicațiile editate de Organizația Națiunilor Unite și instituțiile sale specializate.Art. 83. — Oficiile diplomatice din Republica Socialistă România pot imprima și difuza, cu acordul Ministerului • Afacerilor Externe, informații și matârjal de‘presă documentar care servesc la cunoașterea țării p» care oficiul respectiv o reprezintă.Art. 84. — Se interzice difuzarea presei străine care :a) contravine prevederilor art. 67 ;b) este introdusă în țară în scopul difuzării sau vînzării cu ocolirea întreprinderilor sau instituțiilor special autorizate pentru importul și difuzarea presei străine.Art. 85. — Difuzarea peste hotare a presei române se poate face direct de către editori sau de organele de presă, cu respectarea prevederilor legale privind relațiile de comerț exterior și de difuzare a presei.Exportul de presă ce se realizează prin organizațiile și instituțiile spe- . cializate și autorizate pentru aceasta . se va desfășura pe baze comerciale, în cadrul contractelor de comerț exterior.Editori! și organele de presă pot face schimburi internaționale de publicații și de emisiuni de radiotelevi- ziune sau filme, pe baze necomerciale, în limitele plafoanelor stabilit».

CAPITOLUL VII A
SancțiuniArt. 86. — încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală.Art. 87. — Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sint să- vîrșite în astfel de condiții încit, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni :a) împiedicarea, în orice mod, a reprezentanților presei de a-și îndeplini îndatoririle profesionale, potrivit dispozițiilor prezentei legi ;b) furnizarea către presă sau publicarea în presă a unor informații și date, cunoscind că acestea nu corespund adevărului ;c) persecutarea, sub orice formă, a celor care au contribuit la informarea presei sau și-au exprimat în presă opinii critice, precum și exercitarea de presiuni sau alte acte d» intimidare asupra acestora ;d) necomunicarea în termenul prevăzut de lege, în mod nejustificat, a răspunsului la opiniile critice exprimate în presă, potrivit art. 62 ;e) introducerea presei străine spre difuzare sau punere în vînzare în alte condiții decît cele prevăzute în art. 82 ;f) modificarea prețului publicației, ■ pe număr sau în abonament, fără respectarea dispozițiilor legale.Contravențiile prevăzute in prezentul articol se sancționează cu amendă de la 1 000 la 5 000 lei.Art. 88. — Constatarea contravențiilor prevăzute in art. 87, precum șl aplicarea sancțiunii se fac de către persoane anume împuternicite de către Comitetul pentru presă și tipărituri.împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plingere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia ; plingerea se soluționează de judecătoria în raza căreia s-a săvirșit contravenția.In măsura în care prezenta lege nu.dispune, contravențiilor prevăzute în art. 87 le sînt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.Art. 89. — Nepublicarea sau nedifuzarea răspunsului cuvenit unei persoane fizice .sau juridice, dispusă potrivit art. 72 prin hotărire judecătorească rămasă definitivă, atrage o- bligarea organului de presă de către instanță la plata unei amenzi, in folosul statului, de la 200 la 1 000 lei, pentru fiecare zi de întîrziere.In cazul în care organul de presă

(Continuare în pag. a V-a)



SCINTEIA — sImbâtâ 30 martie 1974 PAGINA 5

Mesaje de felicitare de pește hotare adresate Lucrările sesiunii
președintelui Republicii Socialiste Romania Marii Adunări Naționale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaFolosesc prilejul alegerii dumneavoastră în calitatea de președinte 
al Republicii Socialiste România pentru a vă felicita cu ocazia preluării noii funcții și să vă adresez urări sincere de noi succese în activitatea dumneavoastră de răspundere pentru construirea socialismului în Republica Socialistă România vecină, pentru prosperitatea continuă a țării dumneavoastră și a poporului român prieten, precum și pentru fericirea dumneavoastră personală.Totodată, tovarășe președinte, îmi exprim satisfacția pentru succesele de pînă acum în dezvoltarea multilaterală a relațiilor prietenești și de bună vecinătate dintre Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă România. Sînt profund convins că această colaborare dintre țările și popoarele noastre se va dezvolta continuu. în interesul popoarelor Iugoslaviei și României, al colaborării internaționale egale în drepturi, în interesul păcii și socialismului în întreaga lume.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu bucurie mărturia încrederii pe care v-a manifestat-o poporul român eu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România. în această împrejurare ne este deosebit de plăcut să vă adresăm, în numele nostru personal, al guvernului și poporului nostru, cele mai sincere felicitări și cele mai călduroase urări.Sîntem încredințați că legăturile de prietenie și cooperare care există în mod atît de fericit între cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte tot mai mult.Vă rog să primiți, domnule președinte al republicii, expresia celei mai înalte considerațiuni.
HASSAN AL ll-LEA

Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia numirii Excelenței Voastre ca președinte al republicii, vă adresez viile mele felicitări, precum și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și a poporului român.
BAUDOUIN

Regele belgienilori ____________ . . _________
* Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președinte al Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România vă rugăm să primiți cele mai vii felicitări și urări de succes în îndeplinirea înaltei misiuni care vă revine pentru pacea, prosperitatea și bunăstarea națiunii române prietene, căreia îi re- înnoim, prin dumneavoastră, sentimentele noastre de prietenie cordială. Guvernul și poporul Republicii San Marino se alătură urărilor noastre.
ANTONIO VOLPINARI, GIAN LUIGI BERTI

GIOVANI LUIGI FRANCIOSI Secretar de stat pentru
Căpitani regenți afacerile externe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia alegerii dumneavoastră ca primul președinte al Republicii Socialiste România îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cele mai vii.Față de această nouă și strălucitoare mărturie de încredere pe care v-o acordă poporul român prieten, țin să alătur asigurarea reînnoită a sincerei noastre prietenii și profundă stimă.Doresc, de asemenea, să exprim Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, poporului și guvernului român, urările noastre cordiale de fericire și prosperitate, speranța fierbinte că relațiile de prietenie și înțelegere care unesc țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul celor două popoare, ai înțelegerii între națiuni și al păcii.

Cu cea mai înaltă considerație, 
MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice 
Mauritania

reșița: Totul pentru 
milionul de tone de otel 

promis tăriixr • 9

Pretutindeni, rezultate remarcabile in marea întrecere
NUMEROASE AETE ÎNTREPRINDERI 

ȘI-AU ÎNDEPLINIT PIANUL 
PE PRIMUL TRIMESTRU

...Să recapitulăm, să precizăm din nou datele. Reșița, cea mai veche vatră a siderurgiei românești, dă în acest an unul din cele mai exigente „examene" din istoria sa. Colectivul combinatului siderurgic și-a Înscris, prin plan și angajamente, ca principal obiectiv al activității economice realizarea pentru prima dată a unui milion de tone de oțel.în suita de articole publicate pînă acum am înfățișat pe larg rezultatele obținute în întrecerea socialistă de fiecare sector al combinatului, contribuția importantă a fiecăruia în realizarea milionului de tone de oțel : furnaliștii, oțelarii, laminoriștii. Iată succint rezultatele „la zi" (inclusiv cele din 28 martie) ale între- •erii :• furnaliștii : 7 000 tone fontă peste plan ; 1 300 tone de cocs economisit, o jumătate de oră cîștigată la elaborarea fiecărei șarje ;• oțelarii: 12 000 tone oțel suplimentar ;• laminoriștii : în plus — 4 800 tone laminate finite pline.Propunîndu-și să realizeze un milion de tone de oțel, side- rurgiștii Reșiței au dat naștere unei întreceri vii, pasionante intre fiecare echipă și schimb, intre fiecare furnal, cuptor și linie de laminoare, ceea ce înseamnă cuprinderea tuturor fntr-o amplă și entuziastă competiție a inventivității, inteligenței tehnice și profesionale.Ca rezultat al propunerilor izvorîte din marea întrecere, în majoritatea sectoarelor se desfășoară lucrări de modernizare, de perfecționare a unor soluții tehnologice, menite să ducă la fructificarea tuturor rezervelor de producție, economisirea cocsului și a energiei electrice, ridicarea productivității muncii, sporirea eficienței economice. Astfel, la furnale, sporurile de producție se obțin prin aplicarea unor măsuri care vizează îmbunătățirea calității aglomeratului, reducerea duratei de pregătire a șarjelor, asigurarea unui regim optim de funcționare a agregatelor, creș

terea temperaturii aerului insuflat în furnal. La oțelărie, unde minutul „cîntărește" 2 110 kilograme oțel, măsurile s-au îndreptat către scurtarea duratei de elaborare a șarjelor, față de anul trecut, cu 22 minute, prin îmbunătățirea operațiilor de ajustare, încărcare, topire, afinare și deșarja- re. Laminoriștii, printr-o mai judicioasă organizare a aprovizionării cu blumuri și țagle, a programării producției pe laminoare, prin reducerea numărului de întreruperi ale liniilor
Ecoul chemării

Ia întrecerea socialistă 
în „cetățile de foc“ (IV) 

au reușit să asigure micșorarea substanțială a timpilor neproductivi.Hotărîrea reșițenilor este clară: planul și angajamentele trebuie îndeplinite ritmic și integral ! Pentru aceasta însă se cer soluționate unele probleme. Este adevărat, depășirile de producție obținute atestă că, în privința aprovizionării tehnico-ma- teriale, lucrurile au mers mai bine; s-a reușit să se asigure în cea măi mare parte materiile prime și materialele necesare. Dar la o serie de poziții persistă încă numeroase deficiențe, partenerii Combinatului siderurgic din Reșița nerespectîndu-și obligațiile contractuale asumate, fapt ce impietează direct asupra desfășurării producției. întreprinderea metalurgică din Aiud, Combinatul siderurgic din Galați, precum și alte unități din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice nu au livrat însemnate cantități de utilaj de tur- nare-lingotiere și poduri de turnare sau au expediat produse de slabă calitate, inutilizabile, între

. Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al meu personal vă adresez cele mai călduroase felicitări și un salut frățesc în legătură cu alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.Alegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România de către Marea Adunare Națională, potrivit hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român, constituie o înaltă prețuire a meritelor dumneavoastră strălucite în fața partidului și statului și o expresie a încrederii profunde a întregului popor român față de dumneavoastră.Poporul coreean este convins că, sub conducerea dumneavoastră, harnicul și talentatul popor român va obține și de acum înainte progrese și mai mari în lupta pentru apărarea trainică a suveranității țării, pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.îmi exprim încrederea că relațiile frățești de prietenie și colaborare dintre cele două țări ale noastre, întemeiate pe principiile marxism-le- ninismului și internaționalismului proletar, se vor întări și dezvolta și mai mult în toate domeniile și vă urez din toată inima multă sănătate și noi succese în activitatea dumneavoastră de răspundere pentru prosperitatea țării și fericirea poporului.

KIM IR SEN
Președintele Republicii Populare

Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România am plăcerea să vă adresez, în numele poporului finlandez și în numele meu personal, cordiale felicitări, urîndu-vă, totodată, deplin succes în înfăptuirea aspirațiilor țării dumneavoastră. Exprim cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru progresul și prosperitatea poporului român.
URHO KEKKONEN

Președintele Republicii Finlanda

care corfele pentru aglomerator „realizate" la Î.M. Aiud. De asemenea, nu sînt încă asigurate, la nivelurile necesare, cărămizile și argilele refractare și, ceea ce este mai grav, piesele de schimb turnate și forjate pentru lucrările de întreținere și reparații ale agregatelor siderurgice.Iată de ce trebuie ca, în cel mai scurt timp, Centrala industriei siderurgice să pună ordine in „propria casă", să nu mai permită nerespec- tarea contractelor încheiate intre propriile unități, care perturbează mersul normal al producției, în secția oțelărie a combinatului, o șarjă perfectă poate fi realizată nu în 7 ore și 59 de minute, cît este planificată, ci în 7 ore. Aceste 59 de minute ce despart „media" de rezultatele „de virf" se datorează fie lipsei de utilaj de turnare sau calității necorespunzătoare a acestuia (care duce, implicit, la pierderea ă zeci și zeci de tone de oțel), fie unei încărcări defectuoase a cuptorului, prelungirii acestei operații. încărcarea se poate scurta prin mărirea greutății pe troacă.. în condițiile cind o pondere însemnată din fierul vechi, ce se introduce în cuptor, este format din șpan, rezultă că un volum important de troacă este ocupat de... aer. Soluția ar fi briche- tarea spânului. Dar unitățile constructoare de mașini, cu toate intervențiile făcute, continuă să trimită siderurgiștilor șpanul nebrichetat sau nefărimițat. în combinat se iau o serie de măsuri vizînd tocmai posibilitatea sporirii încărcării pe • troacă, prin pregătirea prealabilă a fierului vechi. Deocamdată însă, măsurile sint timide, nereușindu-se o rezolvare definitivă a problemei.Desigur, ar fi multe de spus despre munca siderurgiștilor reșițeni. Ceea ce străbate ca un „fir roșu" întreaga activitate din corn-» binat, gîndurile acestor oameni care fac parte dintr-un colectiv cu o bogată experiență este : realizarea milionului de tone de oțel.
Dan CONSTANTIN 
Nicolae CATANA

Unitățile Ministerului 
Minelor, Petrolului 

și GeologieiUnitățile aparținînd Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei și-au realizat sarcinile de plan pe primul trimestru al anului la producția industrială cu două zile mai devreme. Acest succes al minerilor și petroliștilor țării a fost obținut, in cea mai mare parte, pe seama creșterii productivității muncii și a gradului de folosire a mașinilor și instalațiilor. Pînă la finele lunii se va ohține o producție suplimentară în valoare de peste 82 milioane de lei, materializată, între altele, în 100 000 tone de cărbune, din care aproximativ 39 000 tone huilă de Valea Jiului, 11 700 tone țiței, mai mult de 1 000 tone cupru de convertizor și 86 tone de zinc.Printre colectivele cu cele maț bune realizări șe numără cele de la Combinatul minier Suceava, întreprinderile Rovinari, Anina, Bocșa, Ocna de Fier, Barza, exploatările miniere din Valea Jiului, precum și trusturile petroliere Bolintin, Ploiești și Tg. Jiu.
Industria județului 

ConstanțaDesfășurînd larg întrecerea socialistă în cinstea celor două evenimente de seamă din viața poporului nostru, a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și al XI-lea Congres al partidului, colectivele unităților industriale din județul Constanța și-au realizat, la 28 martie, cu 3 zile înainte de termen, planul producției globale pe primul trimestru. Pină la sfîrșitul trimestrului se va realiza, peste plan, un spor de 65 milioane la producția globală și de 90 milioane la producția-marfă. în această perioadă s-a înregistrat o creștere a producției globale de 19 la sută, ritm superior celor anterioare, ca urmare a ridicării productivității muncii. Fizic, pînă la sfîrșitul trimestrului se vor realiza peste plan 20 milioane kWh energie electrică, 3 000 tone ciment, 6 km tuburi azbociment, 3 400 mc prefabricate din beton. 200 tone îngrășăminte chimice, 51 tone oțel brut,

(Urmare din pag. I)prieteniei între popoare, ca unul din marii artizani ai făuririi unei lumi mai drepte și mai bune.De la înalta tribună ei au exprimat bucuria că statul român are un președinte' pe măsura timpului nostru, de adinei prefaceri înnoitoare și de un dinamism fără precedent, și au urat din inimă celui mai iubit fiu al tării sănătate și putere de muncă, spre binele societății socialiste, al minunatului nostru popor.• *Primul document supus dezbaterii în ședința de dimineață — proiectul de lege privind atribuțiile și răspunderile comitetelor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor-șefi, contabililor-șefi, șefilor de ferme și ale celorlalte cadre tehnice și economice din unitățile agricole de stat, precum și ale organelor de conducere colectivă și directorilor din trusturile județene de întreprinderi agricole de stat.Ațît expunerea de motive, prezentată, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, de deputatul Barbu Popescu, raportul Comisiei pentru a- gricultUră și silvicultură și Comisiei juridice ale M.A.N., înfățișat de deputatul Mircea Ion Oprean, cit și intervențiile deputatilor Mihai Teles- cu, Szabo Emerlc, Stela Urania A- lexandrescu, au subliniat că. în condițiile actualei etape în care se află procesul complex de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră — etapă caracterizată printr-o continuă ridicare calitativă a activității în toate domeniile — sarcini tot mai mari revin agriculturii de stat, care trebuie să devină un model de organizare și eficientă economică. în context, s-a relevat necesitatea reglementării prin lege a atribuțiilor Si mai ales a răspunderilor organelor de conducere colectivă a unităților, precum și ale tuturor cadrelor de conducere și specialiștilor care lucrează în acest important sector al agriculturii.Cu adeastă convingere. Marea A- dunare Națională a adoptat legea. cu unele amendamente propuse în timpul discuțiilor, pe articole.în continuarea lucrărilor, deputatul Nicolae Tăbircă. prim-vicepre- ședinte al Comitetului pentru problemele consiliilor populare, a supus atenției Marii Adunări Naționale, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, proiectul legii privind principalele atribuții ale consiliilor populare în domeniul agriculturii. Raportul comisiilor permanente ale M.A.N., care au avizat proiectul, a fost prezentat de deputatul Dumitru Balalia, președintele Comisiei pentru consiliile populare și administrația destatSusținerea proiectului de lege a pornit de la necesitatea demonstrată de viață că dezvoltarea agriculturii noastre socialiste implică serioase obligații din partea tuturor factorilor care trebuie să contribuie la sporirea producției agricole și eficientei sale, la perfecționarea continuă a acestui sector de bază al economiei națio-

200 000 mp furnir, 28 000 mp țesături ‘tip lină, importante cantități de produse ale industriei aii-' mentare, remorci auto, piese de schimb ș.a.
Industria județului BrăilaAnimați de hotărîrea de a întâmpina marile evenimente ale anului cu succese de seamă, colectivele de întreprinderi din industria județului Brăila au raportat, la 29 martie, îndeplinirea planului trimestrial Ia producția-marfă, preliminînd obținerea unei producții suplimentare de 52 milioane lei. în patrimoniul economiei naționale vor intra, în plus față de plan, însemnate cantități de produse, cum sînt : 1 400tone laminate, 250 tone oțel brut, 325 tone hîrtie, celuloză și cartoane, 125 tone fibre și fire sintetice, confecții în valoare de 16 milioane lei. 314 tone conserve de carne, 120 tone conserve de legume și fructe și altele. Rezultate deosebite au înscris în contul realizărilor întreprinderea „Laminorul", combinatul de celuloză și hîrtie, fabrica de confecții, Fabrica de conserve Zag- na-Vădeni. combinatul de prelucrare a lemnului și altele.

Unități din județul 
Teleorman

IAngajate în entuziasta întrecere pentru realizarea planului cincinal înainte de termen, numeroase colective de muncă din județul Teleorman și-au îndeplinit sarcinile de producție pe primul trimestru, între acestea se numără întreprinderea mecanică de material rulant, uzina mecanică pentru agricultură și industrie alimentară și Fabrica de ulei din Roșiorii de Vede, întreprinderea de conserve din Turnu- Măgurele și unitățile industriei locale. Pînă la sfîrșitul trimestrului se prelimină o depășire a planului la producția-marfă în valoare de 21 milioane lei. reprezentînd țiței, mijloace de automatizare, utilaje tehnologice pentru industria chimică și industria ușoară, piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole, produse lactate ș.a. De a- semenea, bilanțul acestui trimestru va fi încheiat cu importante realizări și la planul de export. 

nale. în acest sens, sarcini deosebite, revin consiliilor populare și comitetelor lor executive, care răspund de întreaga activitate economico-socială de pe teritoriul lor. Prin proiectul de lege supus dezbaterii s-a urmărit — avîndu-se în vedere prevederile legii de organizare și perfecționare a consiliilor populare — crearea cadrului juridic adecvat pentru transpunerea în viață a orientărilor și sarcinilor indicate de conducerea partidului, în scopul realizării vastului program de creștere a producției agricole vegetale și animale.însușindu-și prevederile proiectului, în acest spirit au luat cuvintul deputății Andrei Cervencovici, Fătu Șocariceanu și Iohan Schuster.După dezbaterea pe articole, proiectul de lege respectiv a fost aprobat în unanimitate, cu unele amendamente, de Marea Adunare Națională.S-a trecut apoi la un alt punct de pe ordinea de zi — examinarea proiectului de lege cu privire la realizarea, exploatarea. întreținerea și finanțarea amenajărilor de irigații și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare.Din însărcinarea Consiliului de Miniștri, deputatul Angelo Miculcscu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, a prezentat expunerea de motive. Proiectul de lege susținut este consacrat unor probleme de importanță deosebită pentru folosirea întregii suprafețe agricole și mărirea potențialului ei de producție prin conservarea solului, executarea în ritm susținut a lucrărilor de combatere a excedentului de-umiditate, a inundațiilor, a eroziunii solului. de ameliorare a sărăturilor și de amendare a solurilor acide.Ținînd seama de aceste sarcini, de importanța deosebită a îndeplinirii lor pentru agricultura țării noastre, a fost necesară stabilirea prin lege a unor norme și măsuri care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de folosire a pămîntului — avuție națională a țării și principalul mijloc de producție în agricultură.Raportul Comisiei pentru agricultură și silvicultură și al Comisiei juridice a fost prezentat de deputatul Marin Vasile. iar la dezbateri au luat parte deputății Vasile Vîlcu. Dumitru Dumitru, Marin Argint.Marea Adunare Națională a examinat pe articole acest act normativ și l-a votat în unanimitate, confe- rindu-i putere de lege.în partea finală a ședinței de dimineață. Marea Adunare Națională a ascultat expunerea tovarășului Florin Iorguîescu, președintele Consiliului Național al Apelor, asupra proiectului legii apelor, proiect care a fost examinat în ședința Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român din decembrie 1973, îmbunătățit potrivit indicațiilor date și supus dezbaterii în cadrul comisiilor permanente ale Marii Adunări Națio-. nale. ‘ 'Concluziile Comisiei pentru agricultură și silvicultură. Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat și Comisiei juridice ale M.A.N. au fost sintetizate în raportul prezentat de deputata Alexandra Ștefănescu.Subliniind însemnătatea acestui document, deputății Ion Dincă, Vasile Beiizna, Dumitru Afronie au relevat în cadrul dezbaterilor că proiectul de lege creează cadrul juridic necesar aplicării politicii partidului și statului în acest domeniu pentru asigurarea protecției și valorificării raționale a bogățiilor naturale pe care Ie reprezintă apele țării.
An cadrul discuției pe articole au fost propuse unele amendamente. In legătură cu aceasta, președintele republicii a propus ca în lege să se prevadă că Ministerul Industriei Chimice poartă răspunderea pentru organizarea unitară a cercetării și aplicarea măsurilor privind epurarea apelor, propunerez'care a fost adoptată de forul legislativ al țării.Cu aceste amendamente, legea a fost votată în unanimitate de Marea Adunare Națională.în ședința de după-amiază, Marea
LEGEA PRESEI

din Republica
Socialistă România

(Urmare din pag. a IV-a)face dovada că întîrzierea s-a datorat unor motive întemeiate, instanța poate reveni asupra amenzii stabilite.Art. 90. — Tipărirea, înregistrarea sau difuzarea, fără autorizare legală, a unui imprimat grafic, fonic sau pe bandă ori peliculă, destinat a fi folosit ca mijloc de informare publică, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.Art. 91. — în cazul faptelor prevăzute de legea penală, pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate, dacă fapta a fost săvîrșită prin presă, plingerea prealabilă se adresează organului de urmărire penală, judecarea infracțiunii fiind de competența judecătoriei.Retragerea plingerii înlătură răspunderea penală.Art. 92. — în cazul condamnării Ia pedeapsa închisorii pentru o infracțiune săvîrșită prin presă se poate pronunța și măsura interzicerii de a ocupa funcții în domeniul presei sau : de a exercita profesia de ziarist, potrivit dispozițiilor art. 115 din Codul penal.
CAPITOLUL VIII

Dispoziții tranzitorii 
și finaleArt. 93. — Buletinele și celelalte publicații cu caracter intern sau de serviciu, revistele școlare ale elevi

Adunare Națională a luat în dezbatere proiectul de lege privind controlul financiar preventiv.în expunerea de motive, prezentată din însărcinarea Consiliului de Stat de către tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Curții superioare de control financiar, a fost subliniat faptul că proiectul de lege, prin prevederile sale, contribuie la realizarea uneia dintre sarcinile importante stabilite de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, de a ridica pe o treaptă superioară controlul în toate domeniile, pentru ca acesta să devină un factor important în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate in România.Raportul comisiilor permanente economico-financiară și juridică ale M.A.N. a fost prezentat de deputatul Aurel Vijoli, președintele Comisiei permanente economico-financiare.Atiț în raport, cît și în alocuțiunile deputaților Tudor Ermil Bălătică și Mircea Simovici a fost relevat faptul că. față de reglementările actuale, recentele prevederi dau un conținut nou, calitativ superior, controlului financiar preventiv, prin aceea că, în viitor, obiectul verificării prealabile îl va constitui nu numai legalitatea operațiunilor patrimoniale, ci și necesitatea, oportunitatea și economicitatea acestora. Totodată, s-a subliniat că noul act normativ duce la preîntîmpinarea neregulilor, abaterilor și risipei de fonduri materiale și bănești.După examinarea pe articole a proiectului, Marea Adunare Națională i-a acordat, în unanimitate — cu unele amendamente propuse — putere de lege.în continuarea lucrărilor, deputății au trecut la discutarea proiectului de lege privind rechizițiile, înscris, de asemenea, pe ordinea de zi.Proiectul de lege a fpst susținut, din Însărcinarea Consiliului de Miniștri, de generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, care a expus prevederile documentului ce reglementează, intr-un cadru adecvat, unitar, corespunzător structurii economice și social-politice a statului nostru, modalitățile de rechiziție și chemările de persoane fizice pentru prestările de servicii la dispoziția Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, în cazul proclamării stării de necesitate, la declararea mobilizării ori a stării de război.în raportul comisiilor permanente pentru problemele de apărare și juridică ale M.A.N., prezentat de deputatul Ion Dincă, președintele Comisiei permanente pentru problemele de apătare, s-a subliniat că prevederile proiectului servesc necesităților superioare ale apărării Republicii Socialiste România, ordinii publice- și securității statului, salvgardării intereselor suoreme ale națiunii, sarcini primordiale ale statului nostru socialist,-ale întregului popor.Apreciind importanța noilor pre- /vederi,. care stabilesc intr-un modunitar obligațiile și răspunderile organelor de stat, organizațiilor socialiste de stat, organizațiilor cooperatiste și obștești, precum și ale cetățenilor cu privire la rechiziții șl prestările de servicii. Marea Adunare Națională a aprobat în unanimitate legea.Ședința a luat sfîrșit cu adoptarea de către deputați. la propunerea Biroului Marii Adunări Naționale, a hotărîrii ca proiectul de lege privind remunerarea după cantitatea și calitatea muncii, proiectul de lege privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, precum și proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat, incluse pe ordinea de zi, să fie supuse dezbaterii în cadrul unor viitoare ședințe plenare, a căror dată va fi stabilită ulterior, urmînd ca documentele respective să fie examinate pină atunci de comisiile permanente ale forului legislativ suprem al țării. (Agerpres)

lor, precum și activitățile culturale de amatori, care folosesc mijloacele da exprimare ale presei, se organizează, m se desfășoară și sînt conduse potrivit regulilor stabilite de organele de stat sau obștești competente in ramura sau domeniul lor de activitate. .Art. 94. — Publicațiile cultelor și ; confesiunilor religioase se organizează și sînt îndrumate și conduse potrivit statutelor proprii, aprobate în condițiile legii. ' sArt. 95. — Prevederile art. 67 se aplică tuturor materialelor tipărite sau multiplicate, înregistrate, transmise sau făcute publice’sub orice formă de comunicare, de oricare persoană, organizație sau instituție.Art. 96. — Organele de presă au obligația de a asigura ca, în decurs de maximum 4 ani. nersonalul redacțional încadrat la data intrării în vigoare a prezentei legi să corespundă cerințelor de studii și pregătire profesională prevăzute în art. 39.Sînt exceptați de la îndeplinirea acestor condiții ziariștii cape la data . intrării în vigoare a prezentei legi ' mai au cel mult 10 ani pînă la îm- plinirea vîrstei de pensionare. Cei a căror activitate publicistică depășește 20 de ani vor putea exercita in continuare profesiunea de ziarist fără să îndeplinească cerințele de studii prevăzute la art. 39.Ziariștii cu o vechime mai mică de 2 ani in redacții la data intrării în vigoare a prezentei legi pot susține examenul de atestare la împlinirea cerinței de stagiu prevăzută în art. 48.Art. 97. — Prevederile prezentei legi intră în vigoare Ia 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
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FAPTUL Condițiile primăverii uscate impun:

DIVERS însâmfntârile - bine si repede încheiate!
Copilul 
și-a salvat 
părinții

La spitalul din Bacău au fost 
aduși in stare de comă soții 
Elena și Vasile Pavel din str. 
Dr. Aroneanu nr. 1. Datorită in
tervenției prompte a medicilor 
Olimpia Petroveanu și Alexan
dru lordăchescu, cei doi soți au 
scăpat cu viață. Ce se intimpla- 
se ? După ce se intorseseră de 
la lucru, ei au umplut soba (care 
era înfundată) cu cărbuni și 
s-au culcat liniștiți. Seara, cind 
Nicușor, copilul lor, in virstă de 
10 ani, a venit de la joacă și a 
văzut casa plină de fum și mi
ros suspect, a anunțat imediat 
vecinii, iar aceștia au chemat 
„Salvarea". Nicușor și-a salvat 
părinții.

Un morun
de... 190 kgNici unul din sturionii pescui ți • anul trecut in apele Borcei nu a trecut de 100 kg. De altfel, nici cei mai bătrîni oameni din împrejurimi nu-și amintesc de sturioni mai mari prin părțile locului. Și totuși, in aceste zile, aici s-a stabilit un adevărat record : pe un vînt puternic, care amenința să răstoarne barca, pescarii Ion Gurău și Ion Florea, de la ferma piscicolă Fetești, au prins cu o setcă un morun cit un... vițel. Mai bine de o oră (cu‘toată măiestria lor) s-au tot chinuit pină l-au la mal. Cîrid l-au cîntărit, mnul avea 190 kg. La mare I scos morn ai
Nu vă jucați 
cu focul 
în pădure!

cum ne informează 
Alexandru Rus, din 

pompierilor,

După 
Ionelul 
mandamentul 
ultimul timp, datorită 
uscate, s-au produs mai 
incendii in păduri. Numai intr-o 
singură zi — 22 martie — in 
județele Hunedoara. Bihor, 
Caraș-Severin, Mehedinți, Sălaj, 
Mureș, Covasna și altele au 
izbucnit 11 asemenea incendii. 
Cauzele sint aceleași, parcă tra
se la indigo : țigări- aruncate 
neglijent, foc aprins și nesupra
vegheat, resturi de chibrituri a- 
prinse și aruncate la intimplare, 
jocul copiilor cu focul. Un 
singur exemplu : după ce losif 
Adalbert, din VUșoara — Cluj, 
și-a curățat via, a dat foc la 
uscături. Focul nesupravegheat 
s-a extins și a fost mistuită 
flăcări o plantație de 7 000 
puieți de pin negru.

co- co- in 
vremii 
multe

in 
de

Da ne vul
pea, nene!Elevul Nistor Ilie, dintr-a V-a A, de la școala din Bragadiru- Teleorman, ne scrie că, în timp ce se afla cu alți colegi . prin pădurea din apropiere, au dat peste o vulpe rănită. Mergînd cu ea spre primărie, pentru a o preda, i-a ajuns din urmă camionul 21—TR—784 și Ion Smîr- cea, sărind din el, după ce s-a „minunat" de mărimea și frumusețea vulpii, le-a spus copiilor :— Bă, dacă vă prinde miliția cu ea, dați de dracu. Mai bine dați-mi-o mie, că eu mă descurc.Le-a luat copiilor vulpea și luată a fost. Copiii l-au anunțat pe paznicul de vînătoare, căruia I.S. i-a promis, dacă tace, o vadră de vin. Iliuță, semnatarul scrisorii, nu știe dacă vadra de vin s-a dat sau nu. El știe că nu se mai aude nimic de frumusețea de vulpe. Și mai știe că Smircea ăla e mare, „vulpoi". Dar poate că nu numai el.

| Cooperatorii
| arheologi

O brigadă de țărani coopera
tori din Canlia (Constanța) lu
cra pe un teren situat in apro
piere de vestita cetate Păcuiul 
lui Soare. La un moment dat, 
ei au descoperit intr-un bulgăre 
de pământ un strălucitor obiect 
de aur. Ajuns imediat, prin gri
ja președintelui C.A.P., Idochim 
Bălan, la muzeul din Constanța, 
obiectul s-a dovedit un prețios 
vestigiu arheologic, de mare va
loare științifică. Este un pan
dantiv bizantin, lucrat in tehni
ca filigranului, in greutate de 45 grame de aur. O descoperire 
cu adevărat... de aur l

După
36 de aniNe scrie Constanța Codreanu, din București, strada Veteranilor 1—5 : „De 36 de ani, de ' J m-am născut, din cauza împrejurări vitrege, n-am știut nici cine este, nici cum arată tatăl meu. Am căutat, de multe ori, să-i dau de urmă, dar fără folos. Iată insă că, în urma unei scrisori adresate și miliției din Buzău, aceasta a ■ încăput pe mina unui om de inimă, ofițerul C. Oprescu, care l-a găsit, după multe investigații, pe tatăl meu — Stroe Cocor — azi pensionar. Mulțumesc din toată inima miliției din Buzău".

cind unor

Rubricd redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
șl corespondenții „Scînteli'

în această perioadă, mecanizatorii, cooperatorii, toți lucrătorii ogoarelor muncesc intens la pregătirea terenului și semănat, in grădinile de legume, în livezi și vii, la întreținerea și ameliorarea pajiștilor naturale. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor rezultă că, pină în ziua de 29 martie a.c.. au fost semănate cu culturi dirt epoca întîi și a doua peste 158 500 ha în I.A.S. — 71 la sută din suprafața prevăzută — și 945 000 ha în cooperativele agricole — 64 la sută din prevederi. Însămînțar.ea culturilor din prima urgență este în linii mari încheiată în cea mai mare parte a județelor. Se lucrează intens Ia semănatul florii-soarelui, această lucrare fiind încheiată în cooperativele agricole din județele Argeș și Dîmbovița. De asemenea. în cooperativele agricole din județul Olt au fost însămînțate 89 la sută din suprafețele prevăzute cu floarea-soare- lui, în Ialomița — 84 la sută. Teleorman — 81 la sută, Mehedinți — 78 la sută.în condițiile acestei primăveri uscate se impune continuarea, cu și mai multă intensitate, a lucrărilor de pregătire a terenului și însămîn- țarea mai devreme a culturilor din această epocă, acordîndu-se maximum de atenție menținerii umidității în sol. Ministerul de resort a recomandat să se ia măsuri pentru concentrarea utilajelor în vederea însămințării fiecărei culturi în prima jumătate a epocii recomandate în tehnologii. în devansarea acestei importante lucrări trebuie să se tină seama nu de datele calendaristice, ci de starea terenului și de evoluția temperaturii. Acum este necesar să fie grăbite semănatul

sfeclei de zahăr și florii-soarelui, plantarea cartofilor, a legumelor în solarii, precum și a pomilor, pentru încheierea acestor lucrări intr-un timp cît mai scurt. De asemenea, trebuie grabnic terminat, in toate județele, semănatul culturilor furajere. Concomitent cu însămînțarea culturilor din această perioadă, este necesar să se facă repede si bine pregătirile pentru semănatul porumbului. în legătură cu aceasta se recomandă aceeași maximă atenție la pregătirea terenului, pentru evitarea pierderii de umiditate din sol.în aceste zile, cind o mare parte a terenului agricol are un procent redus de umiditate, este imperios necesar să se ia măsuri operative, energice, astfel încît, pe întreaga suprafață amenajată pentru irigații, să se treacă neîntîrziat la efectuarea udărilor. Pe importante suprafețe poate fi asigurată umiditatea necesară prin introducerea apei în canalele de desecare și ridicarea, nivelului apei freatice. Toate canalele existente pot și trebuie să Servească la aducerea apei necesare. Cu mai multă grijă se cer folosite amenajările locale din preajma oricăror surse de apă, chiar dacă este vorba de suprafețe mici, dispersate. pentru a uda cît mai multe culturi.Muncind cu hărnicie si pricepere, folosind intens tractoarele și mașinile agricole, timpul de lucru pentru grăbirea însămînțărilor. pentru buna pregătire a suprafețelor destinate porumbului, preocupîndu-se permanent de menținerea umidității solului, de irigarea întregii suprafețe amenajate, oamenii muncii din agricultură vor pune baze trainice unor recolte cit mai mari în acest an.

în unitățile agricole din județul Sibiu au fost însămînțate 2 500 ha cu sfeclă de zahăr, 700 ha in și s-au plantat aproape 1 000 ha cartofi. Programul de măsuri stabilit de către specialiștii organelor agricole județene prevede încheierea semănatului la aceste culturi cel tîrziu la data de 3 aprilie. Un exemplu de bună organizare și disciplină a muncii. de respectare întocmai a cerințelor agrotehnice în această campanie de primăvară ni-1 -oferă lucrătorii întreprinderii agricole de stat Mediaș. Pentru fiecare din cele 55 de tractoare s-a întocmit cite un program de lucru săptămînal, în care sint nominalizate cu exactitate sarcinile zilnice, operațiunile ce le are de executat, urmărindu-se, de regulă, permanentizarea mecanizatorilor la anumite lucrări, pină la terminarea lor. în urma acestor măsuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, volumul de lucrări pe

tractor aproape s-a dublat, ceea ce a făcut posibil ca, începînd cu acest an, întreprinderea să renunțe la aproape jumătate din numărul de tractoare. S-au obținut pe această cale 35 000 lei economii de combustibil, crescînd in mod corespunzător veniturile mecanizatorilor.Munca este bine organizată și pe ogoarele unităților din raza consiliilor intercooperatiste Șeica Mare, Tîrnava și Șura Mare. în cooperativele agricole Șeica Mare, Buia, Mihăileni și Răvășel aparținînd consiliului intercooperatist Șeica Mare, sfecla de zahăr a fost însămînțată pe întreaga suprafață.
losif POP

DOLJVineri, 29 martie, în cooperativele agricole din județul Dolj s-a încheiat semănatul sfeclei de zahăr pe întreaga suprafață de 14 200 ha cit era prevăzut in plan. Din această

suprafață, 5 200 ha se cultivă în condiții speciale, de pe . care urmează să se obțină, în medie, peste 50 000 kg la hectar. Pentru a se realiza acest obiectiv, sfecla de zahăr a fost amplasată după cele mai bune plante premergătoare, în terenuri cu fertilitate naturală ridicată. Atît fabrica de zahăr, cît și cjirecția generală a agriculturii au urmărit executarea unor lucrări de bună calitate. Acum, pentru a se menține in cultură toată suprafața cu sfeclă, se acordă o atenție deosebită combaterii dăunătorilor specifici sfeclei de zahăr. Imediat ce vor apărea buruienile se va trece la prășitul mecanic, iar în sistemele de irigații s-a organizat mUnca în așa fel încît să se înceapă udarea în funcție de cerințele solu*-  lui.
Nistor TUICU

ILFOVîn județul Ilfov, județ cu mare, pondere în agricultura țării, se lu

crează din plin pe ogoare. Datorită bunei organizări a muncii, s-a terminat de semănat mazărea pe 1 800 ha, culturile furajere pe 15 200 ha, sfecla de zahăr pe 14 000 ha, ceapa pe 1 300 ha și usturoiul pe 100 ha. De cîteva zile s-a trecut cu toate forțele la semănatul florii-soarelui pe cele 43 000 ha și la pregătirea terenului pentru porumb. Concomitent, au fost administrate cantități mari de îngrășăminte chimice și naturale și s-a erbicidat o suprafață de 2 200 ha teren. întrucît rezerva de apă este redusă, Ia recomandarea comitetului județean de partid, direcția generală agricolă a indicat folosirea din plin a utilajelor și agregatelor de irigat, în majoritatea localităților din județ întîlnești pe ogoare cooperatori, mecanizatori, specialiști lu- crînd din zori pînă în seară pentru asigurarea tuturor condițiilor unor producții agricole sporite în acest an.
Florea CEAUSESCU

NOU«. Covasna. Pentru aplicarea celor mai moderne procedee de tratament existente pe plan mondial, țintind reabilitarea fizică a bolnavilor cardiaci, recent, la spitalul cardiovascular din orașul Covasna (al Ministerului Sănătății) a fost dată în folosință o modernă sală de gimnastică. Sala este dotată cu biciclete ergometrice și o serie de alte aparate care fac posibilă adaptarea progresivă la efortul fizic a bolnavilor cardiaci. . -• Căpșuni de seră. întreprinderea de sere din Ploiești a livrat primele cantități de căpșuni cultivate pentru prima dată in sere.v Spital nou la Tg. Jiu. Noul edificiu — a cărui construcție a ' început în aceste zile — este amplasat în cartierul ,,9 Mai" și va avea o capacitate de 700 de locuri. Aceeași construcție va găzdui și noua policlinică a orașului.Încălțămintea de primăvară. Pentru primăvara acestui an, colectivul de creație de la fabrica „Ardeleana" din Alba Iulia a pregătit mai multe modele de încălțăminte realizate după un nou sistem de tălpuire — cu talpă matrițată. Creatorii ne asigură că noile modele sînt de o calitate net superioară modelelor clasice.• „BIG" în Berceni. In cartierul Berceni din Capitală a început construirea unui supermagazin de tip „BIG", a cărui suprafață comercială va fi de peste 8 500 mp. Inaugurarea : in trimestrul IV a.c.• Pentru gospodine. începînd din trimestrul doi al acestui an, magazinele vor oferi așternuturi de pat într-o nouă înfățișare, mai puțin conformă cu tiparele cunoscute, dar mai lesne de întreținut și mai ieftine. Este vorba de 11 modele pentru garnituri de pat, în 31 de poziții coloristice. ’ i• Aveți nevoie de flori sau arbuști ornamentali să completați covorul floral din jurul clădirii în care locuiți ? Adresați-vă la telefoanele 14 49 16, 32 62 24, 31 79 10, 35 31 17. Unitățile de specialitate din Piața Națiunii, Favorit, Piața Buzești, ferma Colentina din Capitală vă stau la dispoziție.• Pomi fructiferi. Vă interesează 7 în piața Obor s-a deschis un stand pentru vînzarea puieților de pomi fructiferi.
INITIATIVE

muncii
pe ogoarele mureșeneCa urmare a folosirii judicioase a mijloacelor mecanizate ale S.M.A., a dorinței de a însămînța toate culturile în epoca optimă. cooperatorii din județul Mureș au încheiat în cea mai mare parte semănatul sfeclei de zahăr. Sint in curs de desfășurare și alte lucrări : semănatul plantelor furajere, pregătirea terenului pentru porumb, îmbunătățirea pajiștilor naturale etc. Redăm citeva aspecte surprinse pe pelicula aparatului de fotografiat, într-o zi frumoasă de primăvară, pe ogoarele mureșene.în cooperativa agricolă Riciu, unitate care a lansat chemarea către toate cooperati

vele agricole din județ, in vederea obținerii unor recolte record la toate culturile, după terminarea însămînță- rii sfeclei de zahăr pe toate cele 230 ha prevăzute, a legumelor și a altor dulturi, acum se lucrează la semănatul mazării furajere, în fotografia nr. 1, Marin Crahmaliuc, in- ginerul-șef al unității, și loan Botoșariu, șeful secției de mecanizare, analizează calitatea semănatului. Ei s-au declarat mulțumiți de lucrările executate de mecanizatori.La cooperativa agricolă Sîntana de Mureș sint în toi lucrările în legumicultura. Datorită bunei organizări a muncii s-a produs un răsad de bună ca

litate, iar în zilele următoare va incepe plantatul (fotografia nr. 2).De cîteva zile, la cooperativa agricolă de producție de la Pe- telea șe lucrează la plantarea cartofilor cu mașina din dotarea secției de mecanizare (fotografia nr. 3). Terenul, bine pregătitr fertilizat abundent cuîngrășăminte și chimice, desfășurarea acțiuni în naturale permite acestei condițiibune. Brigada nr. 1, condusă de VasilePurcaru, tocmai termina plantatul cartofilor în parcela Bereji, pe o suprafață de 10 ha (fotografia nr. 4).
DEAKI LorandFoto : E. Dichiseanu

CAPITALA
(Urmare din pag; I)

PUNCTE DE ATRACȚIE TURISTICĂ ]

*

î
I

*

IN BIHORZone de o rară frumusețe din județul Bihor, devenite punțte de atracție pentru turiștii din țară și străinătate, sint puse și mai bine în valoare prin construirea și modernizarea unor unități ale cooperației de consum, locuri de popas agreabil, reconfortant. Pentru noul sezon turistic, cunoscutul complex comercial „Piatra Craiului", situat pe șoseaua E-15, a fost re- amenajat, creîndu-se condiții dintre cele mai bune pentru masă și cazare. Motelul de aici este prevăzut cu camere bine dotate, cu încălzire și apă caldă, în frumoasa stațiune Stîna de Vale, unde se poate practica schiul pînă în luna mai, cooperația de consum și-a redeschis braseria „Stîna" în care se servesc meniuri bogate din renumita bucătărie bihoreana. La

rîndul său, „Hanul pescarilor" de la Inand este pregătit pentru a pune la dispoziția turiștilor o variată gamă de mîncăruri pescărești și cazare în căsuțe camping. De curînd, cooperația de consum a deschis o frumoasă unitate în cartierul Rogerius, situat pe șoseaua dinspre Borș. La intrarea în țară, turiștii străini pot servi masa intr-o ambianță plăcută. Interiorul unității este frumos decorat, in stil bihorean. Un alt punct de mare atracție este complexul hotelier Poiana Florilor, amenajat într-un fost castel, situat în Munții Bihorului. Pînă la el se poate ajunge cu mașina, atît de la Aleșd, cît și de la Șimleu-Sil- vaniei și Marghita-Voivozi.
Dumitru GÂȚA
corespondentul „Scînteir

Este, desigur, un semn al forței de mobilizare a organizațiilor de partid și de tineret ale Capitalei — și, totodată, o expresie a dragostei bucureștenilor pentru cetatea lor — faptul că, în numai o lună de zile, un număr impresionant de cetățeni și-au pus „semnătura" în marea condică a șantierului. O semnătură, desenată apăsat și eficient, cu cazmaua și tîrnăcopul, cu grebla, cu roțile roabelor, cu degetele indemîna- tice care curăță terenul de cea mai măruntă piatră. La data cind am fost pe șantier numărul lor insuma 17 000. A doua zi. cind să scriu aceste nnduri, eșalonul a sporit la 20 000. La data cind le citiți...
Trandafiri pentru 

bucureșteniLa data cînd le citiți nici șantierul nu mai seamănă cu ceea ce își notase reporterul cu cîteva zile în urmă. Pentru că ritmurile șantierului sint asemenea ritmurilor anotimpului. Potrivit datelor furnizate de tehnicianul Raicu Irina, șeful parcului, intr-o singură lună au fost plantați 6129 arbori foioși (stejar roșu, frasin, arțar exotic — acerum saccharianum), 5 640 arbori rășinoși și 14161 arbuști. Un efort care a însumat, numai din partea administrației parcurilor, o muncă de 20 000 oameni/zile și de 11000 utilaje/zile, căruia i s-a a- dăugat, hotărîtor, aportul în muncă patriotică al bucureștenilor, al tineretului Capitalei... Dar, cum spuneam, acestea sint dâte din urmă cu cîteva zile, deci...Deci, să ne imaginăm că, desigur, între timp au și început lucrările la marele rozarlum, desenat din peste 200 000 de trandafiri, stră- juiți de alte 200 000 de tufe de buxus. Ce înseamnă a- ceastă cifră ne sugerează Constantin Zaharia, inginer

la administrația parcurilor și harnic monograf al grădinilor Capitalei (a cules documente din epoca imediat următoare domniei lui Vlad Țepeș). El spune : „Pentru dimensiunile viitorului rozarium nu am decît un reper : cu numai șapte ani în urmă în întreg Bucureștiul existau 170 000 de trandafiri. Desigur, a crescut și orașul, dar intr-un ritm incomparabil mai mare a crescut apetența pentru frumos a cetățenilor lui, exigențele lor întru civilizație și modernitate".„Și in același timp — a- daugă Ion Hușanu, activist al sectorului de partid nr. 5, reprezentant permanent pe șantier al zonei-gazdă— au crescut dragostea bucureștenilor pentru orașul lor, conștiința lor civică, dorința lor de a-și vedea cetatea cit mai frumoasă, cît mai înfloritoare. Sentimente ilustrate expresiv de însuflețită participare a tuturor sectoarelor, a tuturor întreprinderilor, a tuturor organizațiilor de partid și de tineret — dacă mi-ați cere, cum se obișnuiește, să fac «evidențieri» n-aș ști cum să aleg — în spiritul tradițiilor cimentate cu decenii în urmă la A.P.A.C.A., apoi ’la stadionul «23 August», apoi în atîtea și atîtea alte locuri"...
„Mai ceva decît 
la olimpiadă"Desigur, ca la A.P.A.C.A., desigur, ca la „23 August"— dar in cu totul alte condiții și cu alte mijloace tehnice. Căci, iată, ajunși la punctul unde se înalță, imbrăcați în cofraje, pilonii podului de peste un braț de lac și încep să urce din fundații zidurile marii săli (s-a scris în „Scinteia" despre dimensiunile sălii ; amintesc doar de cei 70 de metri ai deschiderii — cea mai mare din țară — Sala Palatului avînd doar 55 de metri), inginerul-șef Mircea Ștefă-

• Operativitate în schimburile de locuințe. Direcția generală pentru dezvoltarea construcțiilor de locuințe, social-culturale și administrația locativă de stat din Capitală a fixat ca termen de soluționare a schimburilor de locuințe (în care cetățeanul își găsește singur partenerul de schimb) la maximum 15 zile.Sondaje de opinie. Conform unei înțelegeri, reprezentanții industriei locale și ai comerțului dîmbovițean se întîlnesc periodic în consfătuiri cu consumatorii pentru a sonda cererile acestora. O recentă consfătuire de acest gen a abordat două probleme: preocuparea industriei locale pentru dezvoltarea și diversificarea producției de bunuri de consum și onorarea de către fabricile și secțiile industriei locale a obligațiilor contractuale. în plus, participanților la consfătuire le-au fost prezentate 65 de noi articole introduse în fabricație sau în curs de asimilare, multe realizate la cererea consumatorilor în consfătuirile anterioare.• Club de drumeție montană. La Pitești a fost constituit primul club de drumeție montană din țară. Scopul: revitalizarea activității de agrement și drumeție.Pentru muncitorii forestieri din cadrul I.F.E.T. Reghin s-a dat în folosință o frumoasă casă forestieră la Pirîul Negru, din sectorul Lăpușna, prevăzută cu bucătărie, cămară, loc de uscat haine etc. Se află în curs de construcție 2 case cu etaj în centrele forestiere Răs- tolița și Lunca Bradului. în parchetele Compe și Răstolița se lucrează la electrificarea cabanelor ; în mai multe locuri, printre care Jerbuș, sînt în curs de execuție lucrări pentru îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă. Sectorul Lăpușna a fost dotat și cu o baie mobilă.
CITITORII NE SESIZEAZĂ•< La etajul 10. Deși blocul nostru (din str. Bărbăteni nr. 7 — Lupeni) s-a dat în folosință de mai bine de 4 luni, locatarii sînt obligați să urce cele 10 .etaje pe scări. Liftul nu a fost încă montat, în continuare, cititorul Giura Dumitru remarcă : dacă de urcat urcăm noi pe scări, în schimb apa caldă nu avem cu ce să o aducem în apartament. Și nici apa rece. Pentru că hidrofoarele, de asemenea, nu funcționează.• Un anunț care nu-și avea rostul. La căminul de nefamiliștiîn care locuiesc (str. N. Bălcescu, bl. G 3 — Hunedoara), ne scrie Chiriac Lică, a apărut recent un anunț : „Rugăm să nu se mal pună în geam reviste, ci numai hîrtie albastră". Cred că cei din conducerea administrativă ar fi trebuit mai degrabă să pună perdele K "te irtMFOBâ WtfF*  “In loc de căzi pentru baie am primit doar... adrese. De aproape 4 (patru) ani de zile, asociația noastră de locatari, ne scrie responsabila blocului, Nina Brăduceanu, din Lipova, bl. D 2, face memorii privind instalarea căzilor de baie prevăzute de constructor, dar nemontate la vremea respectivă. Și tot de 4 (patru) ani primim într-una adrese prin care ni se dau asigurări că problema se va rezolva. Cind ?
ECOURILE RUBRICII•> S-au luat imediat măsuri. „Ca urmare a notei critice publicate la rubrica „Telex cetățenesc" — se arată in răspunsul U.J.C.C. Teleorman — s-au verificat în mod amănunțit stocurile la toate depozitele și imediat s-a trecut la aprovizionarea magazinelor cu produsele care lipseau".

sub semnul primăverii
nescu ne vorbește despre modernitatea proiectelor (cable purtătoare, stîlpi triunghiulari), a procedeelor (turnarea în „cofraje metalice încălzitoare"), a ritmurilor (se asigură din mers front de lucru pentru instalații-montaje). Ceea ce înseamnă că „spiritul A.P.A.C.A." se valorifică acum și aici, potrivit stadiului de forță constructivă atins de țara noastră după trei decenii de la eliberare.Dar mai este ceva. Constantin Dorobanțu, activist al comitetului municipal de partid, mi-1 prezintă pe tînărul inginer-șef (chip luminos, de copil mare ; statură de.„ pilon de susținere a bolții) nu numai ca pe un experimentat constructor („A făcut fabrici și poduri industriale laDrăgășani și Pitești, laBrașov și București, laAlba Iulia, a lucrat la sala de tenis și la instalația de nocturnă de la «23 August»"), ci și ca pe un cunoscut maestru emerit al sportului, fost component al echipei naționale de polo pe apă, acum arbitru internațional.— Am participat la două olimpiade, la Roma și Tokio, ne spune Mircea Ș.tefănescu, dar competiția de aici, confruntarea cu timpul și spațiul, cu supunerea materialelor, cu dificultatea transcrierii întocmai a frumuseții proiectelor mi se pare mai ceva decît o olimpiadă. Desigur, am depășit „febra de start", ne aflăm în plină „competiție", dar emoția, înfrigurarea persistă, zi de zi, clipă. de clipă...Ne vorbește despre colaboratorii săi direcți (ingi- nerii-șefi de lot Nicolae Bîrză și Mircea Stoenescu, maiștrii Grigore Nicolae și Gh. Zamfirescu, toți specialiști încercați pe șantiere ca acelea de la Onești, de la „Intercontinental", de la Teatrul Național), despre echipele de muncitori. adevărate formații de elită, conduse de constructori cunoscuți în întreaga

țară și chiar peste hotare (dulgherii St. Kelemen, Radii Marin, Alexandru Ion, fierarii-betoniști Nae Tudor, Ion Zâne, Ion Drag- nea) și nu uită să sublinieze că mai toți sînt tineri, punînd în aceasta emoționantul accent al omului mîndru de generația sa, de răspunderile ei, de felul cum își împlinește ea aceste răspunderi.
„Parcul tineretului" 

— o simplă 
metaforă ?Desigur — nu. Desigur — denumirea firească a unei realități ample și cît se poate de concrete. Pentru că tineri sînt constructorii sălii, tineri specialiștii frumuseților peisagistice și, de asemenea, tineri sint miile de participant pe acest front al muncii vo- luntar-patriotice. Și, la fel, tinerești sînt modalitățile în care ei se exprimă în acest context. De pildă, un număr de 60 de organizații U.T.C., din tot atîtea întreprinderi ale Capitalei, și-au trimis cîte un reprezentant care să lucreze pe șantier in cadrul unei brigăzi permanente. Aceasta înseamnă că în 60 de locuri răspunderea față de producția pe care ar fi dat-o cel plecat a fost asumată de tinerele colective. Și că, la rîndul lor, tinerii din brigada permanentă — soli ai tovarășilor lor pe șantierul din „Parcul 'tineretului" — fac totul spre a fi demni de organizațiile pe care le reprezintă.Dar iată și alte imagini. Am găsit pe șantier, la lotul sală, cîteva zeci de studenți de la l.E.F.S. Prea mulți pentru a le putea transcrie aici numele, vom preciza doar că erau grupele 36 și 37 ale anului III. Lucrau cu tragere de inimă la depozitat materiale, la îndepărtat molozul, la cofraje, iar cînd i-am întrebat despre sensul acestei munci a lor —

și a altor ■ sute de colegi de la alte facultăți, pre- zenți in aceste zile cite patru ore pe șantier — mi-au răspuns : „Noi sîn- tem, în majoritate, sportivi de performanță — atleți, hocheiști, handbaliști, judo- cani, gimnaști — și, bineînțeles, vrem să se simtă concret lucrul acesta și în munca pe care o prestăm aici".Irr aici obiective demne de performanță ni lipsesc. Victor Petrescu, activist al comitetului municipal U.T.C., ne-a spus : „Numai suprafețele plantate însumează o pădure de 40 de hectare, iar pămîntul dislocat, numai la sală, adtmă peste 25 000 de metri cubi. Sint obiective demne de ambițiile tinerei generații".Zilnic, cîte 800—1 000 de tineri bucureșteni (iar duminicile cîte 2—3 mii) vin pe șantierul care poartă numele vîrstei lor, ca la un curs permanent al muncii și al răspunderii civice. în străvechea groapă a Cociocului, in fosta Vale a Plin- gerii, acolo unde pe vremuri se adunau gunoaiele în mijlocul unei lumi de mahala sordidă, astăzi un mare spațiu restructurat, reînviat, se pregătește să devină una din cele mai frumoase zone ale Capitalei. Iar faptul că punctul dominant, unde se va înălța splendida construcție, se numește Dealul Piscului, nu este, desigur, lipsit de valoare emoțională.P.S. : Aceste rînduri s-au scris cu cîteva zile înainte de întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu constructorii de la Dealul Piscului. Indicațiile secretarului general al partidului privitoare la profilarea parcului și ca o zonă modernă a distracțiilor pentru copii au darul să sporească complexitatea funcțională a parcului și. totodată, să ilustreze emoționant grija conducerii supreme de partid și de stat față de cea mai tînără generație. O temă generoasă pentru viitoarele noastre reportaje.
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Președintele Consiliului Central al U.G.S.R. 
a plecat la Cairo

Cronica
zileiVineri dimineața a părăsit Capitala tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care, răspunzînd invitației secretarului general al Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe, Latif Bol- teya, va face o vizită la Cairo.în continuare, președintele Consiliului Central al U.G.S.R. va face o vizită în Siria, la invitația Federației' 'generale a sindicatelor oamenilor muncii din această țară.La aeroportul Otopeni erau pre-

j MOBILA DE BACĂU EXPORTATĂ i 

J ÎN MULTE ȚĂRI [este destinată exportului. Au | fost încheiate contracte cu 15 1țări. Printre cele mai căutate ’ tipuri de mobilă se numără ) garnitura complexă 623/U pentru i sufragerii și camere de zi, gar- I
/ La intrarea în Combinatul de ț prelucrare a lemnului din Ba- 
I cău, o expoziție organizată cu ' mult gust prezintă vizitatorilor i o gamă largă de produse pe , care le realizează cei peste 1 2 000 de meșteri în arta lem-l nului de pe Valea Bistriței. ’ Atrag atenția, îndeosebi, garni- l turile de mobilă „Capri", „Pa- ! dua“, .,Rondo", comodele, foto- 1 liile „Delta". în ultima vreme, 1 mobila realizată la combinatul ’ din Bacău a devenit tot mai a- i preciată și solicitată atît în i țară, cît și peste hotare. Direc- ț torul combinatului, tovarășul S. i Biicler. ne spunea că: în acest ’ an cea mai mare parte a pro- ducției de mobilă realizată aici
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTÎN CÎTEVA RÎNDURIHOCHEI

CAMPIONATELE MONDIALE ALE GRUPEI B 
SE ÎNCHEIE ASTĂZI •

• ECHIPA NOASTRA (IERI 1—5 CU S.U.A.) ÎNTÎLNEȘTE IN 
ULTIMUL MECI SELECȚIONATA JAPONIEIDupă o zi de repaus, Campionatul mondial de hochei pe gheată (grupa B) a continuat ieri la Liubliana cu meciurile etapei a 6-a.Echipa României a întîlnit reprezentativa S.U.A., lidera clasamentului. Victoria a revenit hocheiștilor a- mericani cu scorul de 5—1 (4—0, 1—1, 0—0). Punctul formației române a fost înscris de Gh.Huțanu.Meciul dintre selecționatele Olan-

FOTBAL

Lotul pentru turneul sud-american 
va fi definitivat după etapa de mîineAșa cum se stabilise, aseară biroul F.R.F. a luat în discuție propunerile antrenorilor V. Stănescu șl R. Cosmoc cu privire la componența lotului reprezentativ pentru apropiatul turneu sud-american. Din lotul anunțat fac parte, intre alții, Ră- ducanu, Jivan, Dinu, Antonescu, Bel- deanu. Cristache, Bălăci, Iordănescu, Kun, Dumitrache, D. Georgescu, Troi, Marcu. Din cauza, indisponibilității

LA SLATINA

0 expoziție a cooperației
meșteșugărești

i

SLATINA (Corespondentul I ..Scînteii", Emllian Rouă). — . Produsele realizate de unitățile ' Cooperației meșteșugărești din | județul Olt sînt tot mai solicitate de cumpărători. Pentru ca I ultimele noutăți să fie cît mai I bine cunoscute de publicul cumpărător, U.J.C.M. a deschis la I Slatina o expoziție de prezen- I tare. Sint expuse cele mai noi articole de tricotaje, marochină- rie, încălțăminte, artizanat și altele. încă din prima zi, expoziția a fost vizitată de reprezentanți ai organizațiilor comerciale locale și din alte județe ale țării, care au încheiat contracte ferme pentru achiziționarea unor astfel de produse. De asemenea, prin intermediul expoziției, pe baza unor comenzi, cetățenii își pot procura produsele și articolele preferate.

iii
ii

cinema
• Porțile albastre ale orașului !
PATRIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 20, 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Păcală : EXCELSIOR — 9;
12,30; 16; 19,30, CAPITOL — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, MELODIA — 
8,45; 11,30; 14,15; 17; 20, GLORIA 

/ —9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Rio Lobo : LUCEAFĂRUL —
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, CASA 
FILMULUI — 15; 17,30; 20.
• Le Mans : BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,15; 16;'18,30; 21.
• Â1 șaptelea cartuș : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16a 18,15; 20,30, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,43; 18; 20,15.
• Cidul : SCALA — 9; 12,45; 16,30;
20,15, FESTIVAL — 9; 12,45; 16,30;
20,15, FAVORIT — 9; 12.30; 16.15;
20, MODERN — 9; 12,30; 16; 19,45.
• Proprietarii : LIRA — 15,30; 18;
20,15, POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Cea mai frumoasă seară <J* *n  
viața mea : VICTORIA — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ceața : LUMINA — 9; 11.15;

• Opera Română : Othello — 19.
• Teatrul de operetă : Spune 
inimioară, spune — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Furtuna — 19.30, (sala Comedia) : 
Dulcea pasăre a tinereții — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pygmalion — 15, Chi- 
țimia — premieră — 20, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Noile suferințe 
ale tînărului „W“ — 20.
• Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 19,30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești : Năpasta 
(Studio ’74) — 17, Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.

13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Fantastica aventură a lui „Nep- 
tun“ : BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30. 

zențl tovarășii Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., Larisa Munteanu și Con- ștantin Mîndreanu, secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R., activiști ai U.G.S.R.Au fost de față, de asemenea, Osman Assal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, si Muhsen Sayadi, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Republicii Arabe Siriene la București. (Agerpres)

nitură compusă din 16 piese, l realizată din furnir de nuc cu poliester și tapițerie din mie- ț zuri „Elastra", garniturile „Ca- i pri", „Top", pentru holuri, ca 1 și canapelele de tip „April 100“. |Specialiștii și lucrătorii com- l binatului se străduiesc în pre- ’ zent să proiecteze și să reali- ț zeze noi garnituri de mobilă.
Gheorghe BALTA |
corespondentul „Scînteii" ț

A

dei și Austriei s-a terminat la egalitate : 3—3 (1—3, 0—0, 2—0), iar e- chipa Japoniei a învins cu scorul de 4—1 (0—1, 2—0, 2—0) formația Norvegiei.Astăzi, în ultima zi a competiției, se dispută următoarele partide : România—Japonia ; Austria—Norvegia ; Iugoslavia—Olanda ; R. F. Germania—S.U.A.

de moment a unor jucători vizați (între care Dumitru, încă spitalizat), s-a decis ca definitivarea lotului și convocarea nominală pentru o pregătire in comun, la începutul săptă- minil viitoare, să se facă după etapa de duminică. Antrenorii lotului vor urmări cu acest prilej și alți cițiva jucători care ar putea fi selecționați.

Câminul și cantina întreprinderii de construcțll-montaj din Vaslui Foto : S. Cristian
• Nunta : VIITORUL — 16; 18: 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 1.1,15.
• Marele vals : DOINA — 12,30; 
16;-19,30.
• A 8-a nevastă a lui Barbă Al
bastră — 14.30; 16,30, Ulița durerii
— 18.45. Arsenic și dantela veche
— 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Chemarea străbunilor : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
Î întoarcerea lui Magellan : CO-

ROCENI — 14; 16; 18: 20.
• Misterioasa prăbușire : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15.
• Trecătoarele iubiri : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Omul cu creierul transplantat : 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18; 20,15. 
• Aurul negru din Oklahoma : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLO
RE ASCA — 15.30; 18; 20.15, MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Capcana : PACEA — 15,30;
17,43: 20.
• Călărețul fără cap : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20?30.
FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Prințul Bob : PROGRESUL — 
l-,30; 18: 29.15.
ț Insula misterioasă : CRINGAȘI 
- 16; 18.15.
• Dacii : MUNCA — 16; 18: 20
• CIntecul Norvegiei : ARTA — 
10.30; 14; 16,45; 20.
• Simon Templar intervine : 
COSMOS — 15,30.

Prima șarjă
la al doilea cuptor electric 

de la oțelăria din Tirgoviște
Telegramă adresată C. 0. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae CeaușescuLa cel de-al doilea cuptor de 50 tone de la oțelăria electrică nr. 2 a întreprinderii de oțeluri aliate din Tirgoviște a fost elaborată prima șarjă de oțel.Cu acest prilej. Comitetul județean- Dîmbovița al P.C.R. a trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se scrie : Constructorii, montorii și beneficiarii, însuflețiți de prețioasele indicații' și îndemnuri pe care le-ați dat la inaugurarea acestui important obiectiv al economiei naționale, au dat un nou și puternic avînt întrecerii socialiste. Muncind
V

I

NOU CARTIER LA DRĂGĂȘANIRM. VÎLCEA (Corespondentul „Scînteii", I, Stanciu). — în ultimii ani, orașul Drăgășani a cunoscut o impetuoasă dezvoltare industrială. între altele, aici a intrat în funcțiune întreprinderea de talpă și Încălțăminte din cauciuc, unde lucrează peste 1 000 de salariați. După cum era și firesc, dezvoltarea industrială a dus și la o extindere urba

ȘAH. — Turneul internațional feminin de șah de Ia Vrnjacka Banja a continuat cu întîlnirile rundei a 3-a. Echipa României a învins cu 2,5—1,5 puncte selecționata Bulgariei. Ungaria a dispus cu 4—0 de echipa Poloniei. în clasament conduce echipa României cu 9,5 puncte, urmată de Ungaria (7,5 p), Bulgaria (5 p). Iugoslavia și Polonia (cu c^te 1 punct). Selecționatele Ungariei, Bulgariei și Iugoslaviei a" o rundă mai puțin jucată. în prima rundă, echipa României a învins cu 3,5—0,5 puncte echipa Poloniei.CICLISM. — Cursa ciclistă internațională „Cupa Gabrovo", la care au participat cei mai buni rutieri din România și Bulgaria, a fost ciștigată de românul Vasile Selejan.GIMNASTICA. — Cu disputarea finalelor pe aparate a luat sfîrșit concursul internațional feminin de gimnastică de la Riga. Un remarcabil succes a repurtat Rodica Sabău (România), care a cîștigat proba de sărituri cu 18,85 puncte. Ea a fost urmată în clasament de Lidia Korbik (U.R.S.S.) și Nadine Audi (franța). Iată celelalte învingătoare pe aparate : paralele—’ Kim (U.R.S.S.), bîrnă — Kim (U.R.S.S.), sol — Korbik (U.R.S.S.).FOTBAL. — 10 000 de spectatori au urmărit la Kingston meciul internațional amical de fotbal dintre echipele statului Jamaica și Uruguayului. Fotbaliștii din Uruguay, care se pre

• Dosare de mult uitate : COS
MOS — 18; 20,15.
• Bună seara, doamnă Campbell : 
VITAN — 15.30; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : RAHOVA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Veronica se întoarce : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 16;
18; 20.

teatre 

cu dăruire și pasiune, ei au reușit să recupereze rămînerea în urmă de două luni, cauzată de în- tîrzierea livrării cuptorului electric și să-l monteze în numai 45 de zile, reușind astfel să obțină un valoros record.Vă raportăm, stimate tovarășe Ceaușescu, că în prezent constructorii și montorii au făcut toate pregătirile pentru montarea celui de-al treilea cuptor de 50 de tone și din momentul în care acest cuptor va sosi pe șantier, în maximum 45 de zile să realizăm montarea și punerea lui in funcțiune.

nistică. Astfel, a apărut un nou cartier de locuințe pe Aleea Trandafirilor, numărul locuitorilor de aici ajungînd la peste 1 200. De curind aici au fost date în folosință un magazin alimentar și o cofetărie, iar în curînd va fi inaugurat un mare complex turistic,- „Rusidava", după vechea denumire a orașului.

gătesc în vederea turneului final al campionatului mondial, au obținut victoria cu scorul de 3—0 (1—0).TENIS. — La Rotterdam, în cadrul turneului internațional pentru circuitul W.C.T., Nikola Pilici l-a învins' cu 1—6, 7—6, 6—3 pe Erik van Dillen, iar Jurgen Pohmann a repurtat o surprinzătoare victorie cu 6—2, 6—2 în fața lui Allan Stone, care in primul tur îl eliminase pe Uie Năstase.HOCHEI PE GHEAȚA. — în localitatea elvețiană Herisau continuă Campionatul european de hochei pe gheață (grupa A) pentru echipele de juniori. Selecționata Finlandei a întrecut cu 9—2 echipa Poloniei. Suedia a surclasat Elveția : 21—1. . în clasament, pe primul loc se află Ia e- galitate echipele U.R.S.S. și Suediei, cu cite 6 puncte.VOLEI. — Selecționatele, feminine de volei ale Japoniei și Mexicului s-au întîlnit la Guadalajara într-un meci amical. Voleibalistele nipone au obținut victoria cu 3—1 (10—15, 15—1, 15,-8, 15—10).AUTOMOBILISM. — Competiția internațională automobilistică (formula II) „Marele premiu al orașului Barcelona", desfășurată pe circuitul „Montjuich", a revenit .în acest an pilotului vest-german Hans Stuck. La volanul unei mașini „March", Hans Stuck a realizat o medie orară de 158,770 km.

• Teatrul „Ion Creangă" (gala 
Studio din Piața Amzei) : Scufița 
cu trei iezi — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 15,30, (sala din str. Aca
demiei) : Răi și nătărăi — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată —
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„I-on Vasllescu" : Eu sînt tatăl 
copiilor,— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
19,30.
• Circul „București" : Intllnire la 
circ — 16; 19,30.

tv
PROGRAMUL I

9,00 De la Alfa la Omega.
9,30 Film serial : „Enelda".

10,30 Bucureștiul necunoscut — 
Caratele arhivelor.

10,45 Tineri soliști de muzică popu
lară.

Delegația Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, formată din B. E. Quarles Van Ufford, ambasador itinerant, și J. G. N. de Hoop Scheffer, director pentru Europa în M.A.E., care se află în țara noastră, a fost primită, la 29 martie, de George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Cu acest prilej a avut loc un schimb de vederi în probleme internaționale de interes comun. Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihail Bujor Sion, ambasadorul României la Haga, și P. V. Putman Cramer, ambasadorul Olandei la București.
★A sosit la București Pierre-Henri Aubaret, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Elveției in Republica Socialistă România.
★Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația economică din Japonia, condusă de Hisashi Murata, vicepreședintele firmei „Mitsui".Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Roman Moldovan, președintele Camerei de comerț .și industrie, de alte persoane oficiale.A fost de față Masao Kanazawa, ambasadorul Japoniei la București.
★La București a fost semnat, vineri, aranjamentul româno-belgian de colaborare în domeniul științelor medicale și . sănătății publice pe anul 1974, care prevede, intre altele, schimburi de informații și materiale documentare, precum și de specialiști, în diverse domenii ale medicinii.Documentul a fost semnat, din partea română, de acad, Theodor Bur- ghele, ministrul sănătății, iar din partea belgiană de Jacques pracffe, ambasadorul Belgiei la București.Vineri după-amiază a sosit în Capitală o delegație economică . irlandeză, condusă de James Ț. Godfrey, seCretar-adjunct în Ministerul Industriei și Comerțului din Irlanda.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de co-merț și industrie, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior, de alte persoane oficiale.
★Vineri seara, în cadrul unei festivități care a avut loc în Capitală, a fost decernat premiul pentru „Cel mai bun film turistic al anului 1973“ cineaștilor Ion Bostan, pentru pelicula ,.Dracula — legendă și adevăr", și Octav Ioniță. pentru producția „A.C.R. — vă invită".Au mai fo'slt atribuite premii cineaștilor Paula Popescu-Doreanu, pentru regie, Nicolae Girardi, pentru imagine, Mirel Ilieșu, pentru idee și scenariu, Octavian Sava, pentru comentariu, și Andrei Bretz, pentru coloană sonoră, realizate în producții cinematografice. (Agerpres)

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 29 MARTIE 1974Extragerea I : 32 88 37 71 33 7 57 81 65Extragerea a Il-a : 31 28 18 16 70 72 6 55 82FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1 154 940 lei.

11,00 Telecinemateca.
16,00 Volei feminin : Rapid — Di

namo București. (Finala cam
pionatului național). Trans
misiune directă din Sala 
sporturilor de la Constanța.

17.30 Telex.
17.35 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informație și ac
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică și plastică.

17,55 Din țările socialiste.
18,06 Familia.
18.35 Vetre folclorice : „Prahova, 

apă zglobie". Iși dau con
cursul : Irina Loghin și ar
tiști amatori din Valea Dof- 
tanei, Poșești, Gometu, Cep- 
tura, Aluniș, Vîrbiiău, Cîmpi- 
na și Sinaia.

19,00 Cum vorbim ?
19,15 Tragerea de amortizare ADAS.
19.20 1001 de seri — „Calimero".
19.30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămînii : ,,De cînd 

mă știu". Muzica de Radu 
Șerban. Text de Aurel Sto- 
rin. Interpretează Adrian 
Romcescu.

20,05 Teleenciclopedia.
20,50 Film serial : „Columbo".

Episodul „Scurt circuit". Cu : 
Peter Falk, Martin Landau. 
Jeanette Nolan. Regia : Ro
bert Butler.

22,00 Telejurnal • Sport.
22.20 Julie Andrews — cîntă și 

dansează.

„NOUVEL OBSERVATEUR"

Drame din Vietnamul de sud: 
o jertfă fără aureolă...

Relatările unui avocat new-yorkez
Avocatul new-yorkez Robert C. Ransom, al cârui fiu a căzut 

a.cum șase ani în Vietnam, a plecat pe urmele convoaielor militare 
angajate cu ani în urmă într-un război distrugător, care a pricinuit 
pierderi materiale și suferințe umane incomensurabile. Revista 
„NOUVEL OBSERVATEUR'' reproduce constatările juristului ame
rican, la fața locului, dezvăluirile acestuia asupra realităților zgu
duitoare din Vietnamul de sud.Robert Ransom își începe relatarea pornind de la concluziile a două rapoarte oficiale care au stirnit o vie emoție in rîndurile opiniei publice americane. Unul din aceste rapoarte, elaborat de o echipă a senatorului Kennedy, alcătuită din medici și ex- perți în probleme sociale, care au vizitat recent Vietnamul de sud, estimează că peste 3,6 milioane de vietnamezi, civili și militari, au fost u- ciși ți răniți în război, iar 10 milioane de locuitori au rămas fără adăpost. Peste jumătate din numărul victimelor au reprezentat-o copiii. Ținind seama că populația totală a țării, în Nord și în Sud, este de aproximativ 30 de milioane de locuitori, cifrele de mai sus arată că prețul uman al acestui conflict este, fără îndoială, unul din cele mai ridicate din istoria războaielor.Cel de-al doilea raport, publicat de Academia Națională de Științe, dezvăluie, după trei ani de cercetări, că armata americană, utilizînd substanțe defoliante, a produs în Vietnam dezastre ecologice ale căror e- fecte se vor resimți cel puțin un secol. „Niciodată erbicidele nu au fost utilizate în doze atît de masive pe suprafețe de vegetație. naturală atît de întinse" — se spune in acest document. Cercetătorii au stabilit că 36 la sută din speciile de arbori tropicali care acoperă regiunile litoralului sud-vietnamez au fost distruse de erbicide. De asemenea, se poate constata că pădurile din regiunile interioare au fost atinse chiar mai grav de otrăvurile chimice decit de exploziile bombelor și obuzelor. Erbicidele au distrus o mare parte a pădurilor absolut necesare industriei lemnulpi. Se înregistrează, ca efect prelungit al erbicidelor, scăderea masivă a recoltelor de patate (cartofi dulci), soia, orez și nuci de cocos.Efectele răspindirii de produse chimice se resimt șl acum în rîndurile,' populației — de la tulburări respiratorii (iritarea plăminilor, singerarea nasului), pînă la diaree, boli dermatologice și cardiace.în continuare, avocatul-reporter declară că, deși vîlvătăile războiului s-au stins, Vietnamul de sud înfățișează vizitatorului de astăzi un tablou social Încărcat de drame și culori sumbre. Războiul a lăsat in urma lui circa 40 000 de orbi și surzi, 83 000 de invalizi, 8 000 de paralizați. Victimele nu beneficiază, practic, de

„SPUTNIK"

Chirurgie cu ajutorul 
ultrasunetelorDupă utilizarea cu succes a ultrasunetelor in operațiunile de sudare a metalelor și materialelor plastice, acest procedeu a fost extins și în domeniul medicinii. Despre rezultatele obținute și perspectivele pe care le deschide folosirea ultrasunetelor în tratarea diferitelor maladii se relatează intr-un articol publicat in revista sovietică „SPUTNIK", din care redăm extrasele de mai jos.Potrivit unor date publicate de Organizația Națiunilor Unite, în fiecare an 8 milioane de oameni de pe diferite meridiane ale lumii suferă accidente de circulație. După maladiile cardiovasculare și cancer, traumatismele constituie al treilea mare flagel ce se abate asupra omenirii.Unul din procedeele folosite pentru tratarea fracturilor este cel ope- ratoriu. în acest caz, fragmentele o- soase se fixează cu șuruburi, butoane sau fire de metal, care trebuie însă extrase ulterior printr-o nouă intervenție chirurgicală. Acest inconvenient poate fi remediat prin utilizarea ultrasunetului, metodă aplicată de mai multă vreme la serviciul de traumatologie al Spitalului nr. 50 din Moscova. Știrea potrivit căreia specialiștii de la școala tehnică superioară „Bauman" din Moscova au izbutit să sudeze metale cu ajutorul ultrasunetului i-a sugerat profesorului Valentin Poliakov, chirurg la a- cest serviciu — unde anual sînt e- xecutate circa 5 500 de operații — i- deea de a aplica o metodă similară în chirurgia osoasă. ■Experimentarea primelor aparate, concepute și realizate la acest spital a început în 1964. Timp de trei ani, experiențele au fost făcute pe iepuri. în 1967 s-a trecut la prima operație de acest gen efectuată pe om. în cazul folosirii ultrasunetelor se aplică următorul procedeu. Mai întîi sint tăiate țesuturile și oasele cu ajutorul unui scalpel cu ultrasunete, apoi oasele respective sint sudate. în prezent, la dispoziția chirurgilor se află diferite instrumente pe bază de ultrasunete, care sînt în continuă perfecționare. Cu toate acestea, nu se recurge întotdeauna la ultrasunete. însuși prof. Valentin Poliakov preferă să secționeze țesuturile cu un bisturiu obișnuit și nu folosește întotdeauna ultrasunetul în ca

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensifi
cări locale in sudul Banatului și Tran
silvaniei, precum și în sudul Moldove! 
și pe litoral. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 7 grade la Sulina 
și 19 grade la Gurahonț. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu ce
rul mai mult senin. Temperatura ma
ximă a fost de 14 grada. 

nici un ajutor. Abia o treime din numărul mutilaților au obținut o proteză ; paraliticii zac într-un spital din orașul de coastă Vu»g Tau fără nici un tratament de recuperare. Dar numărul schilozilor continuă să crească, în condițiile în care, potrivit estimațiilor, peste 250 000 de tone de bombe, rachete, mine Șl obuze au rămas neexplodate în cîmpurile și pădurile sud-vietna- meze.900 000 de orfani de război încearcă să supraviețuiască prin cerșetorie ți furt. Foarte puțini dintre ei găsesc un cămin — arată Ransom.Regimul de la Saigon confirmă existența a 232 000 de refugiați. în realitate este insă vorba de cîteva milioane. Structura socială a tării a fost complet răsturnată de afluxul masiv al țăranilor veniți să îngroașe rîndurile „subproletarlatului urban". Autoritățile au creat pentru refu- giați „lagăre provizorii".;, pe zece ani. După plecarea americanilor, re- fugiații au fost amplasați în barăcile acestora, corturi, hangare, vechi baze militare și localuri abandonate.Unii exponenți ai Oficialităților saigoneze recunosc în particular că refugiații ar trebui să Se întoarcă in satele lor natale, chiar dacă acestea sînt controlate de forțele Guvernului Revoluționar Provizoriu. Articolul, 2 al Acordului de la Paris garantează libertatea de deplasare și de domiciliu, dar președintele Thieu refuză refugiaților dreptul de a se întoarce la casele lor, pentru a nu spori și mai mult rîndurile susținătorilor G.R.P.Deși războiul a. încetat, agresiunea împotriva poporului vietnamez continuă în mod indirect. Regimul lui Thieu desfășoară acum un „război al încetării focului", cu noi victime : 85 000 de morți și 800 000 de refugiați în plus, după acordurile de la Paris, semnate în ianuarie 1973,Acordul de la Paris trebuia să garanteze dreptul la autodeterminare al poporului vietnamez. Dar războiul continuă... Am plecat în Vietnamul de sud — scrie Ransom — în speranța să găsesc o consolare in constatarea că sacrificiul fiului meu ar fi servit, după cum se spune, măcar poporului vietnamez. Aici am găsit însă un regim polițist, cu funcționari corupțl, refugiați disperați ți invalizi abandonați. Umbra realităților sud-vietnameze întunecă orie» aureolă a morții fiului meu...

zul secționării unui oș. Acest procedeu este însă foarte indicat atunci cind trebuie extras un fragment de os dintr-o rană profundă ți îngustă. Ultrasunetul este util, de asemenea, în operațiile asupra unor oase subțiri . sau atinse de tumori, la tăierea unor țesuturi cicatriciale, pentru îndepărtarea unor țesuturi lezate.Medicii au învățat să „sudeze" oasele la fel cum sudorii de înaltă calificare leagă piesele metalice. Ei obțin o sudură rezistentă. Ultrasunetul prezintă ți un alt avantaj, care face utilizarea sa deosebit de prețioasă : el permite ți reconstituirea unor structuri osoase. De pildă, se întimplă ca din cauza unui traumatism sau a unei maladii, în os să se formeze unele cavități care trebuie umplute. în acest caz, in golul respectiv sînt introduse așchii de os. care, sub efectul ultrasunetului, se transformă intr-o masă omogenă. Se speră că prin sudare se vor putea „repara" chiar și articulații. Experiențe de acest gen se și fac in laboratoare. Cu ajutorul inginerilor sovietici au fost realizate pentru prima oară aparate cu ultrasunete care permit executarea de trepanații ale cutiei craniene, operarea unor tumori pe oase etc.Astăzi, bisturie, fierăstraie ți alte instrumente cu ultrasunete sînt folosite în chirurgia toracică, în operații pe cord, la plămîni sau vase sanguine.Unii specialiști intenționează să extindă această metodă ți la chirurgia dentară. Ultrasunetul se ți folosește, de altfel, la plombarea dinților, potrivit următorului procedeu : în cavitatea formată ea urmare a unei extracții este introdus praf de dinte, care este apoi „topit", iar masa obținută este lăsată să se „răcească". Se realizează astfel un dinte prin nimic deosebit de ceilalți. Se poate merge și mai departe, sudîndu-se dinți pe rădăcinile vechi, care în prealabil au fost îngrijite.Metoda ultrasunetului este testată, de asemenea, în tratarea tromboze- lor, aterosclerozei ți a altor maladii ; in mod cert însă, ea e departe de a-șl fi epuizat posibilitățile de aplicare largă în numeroase domenii al*  practicii medicale.
Timpul probabil pentru zilele de SI 

martie, 1 și Z aprilie. In țară : Vremea 
se va încălzi treptat în toate regiuni
le țării, cerul va fi variabil, mai mult 
noros in jumătatea de sud-vest a ță
rii, unde vor cădea ploi slabe loca
le, care, pe alocuri, vor fi Însoțite șl 
de descărcări electrice. Vlnt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 2 și plus 8 grade, izolat 
mai coborâte în depresiunile din estul 
Transilvaniei și nordul Moldovei, iar 
maximele vor fi cuprinse între 12 șl 
22 grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire. Ce
rul va fi schimbător. Vînt potrivit. 
Temperatura în creșter*  ușoară.



viața internațională
In pregătirea sesiunii extraordinare PARTIDUL COMUNIST Conferința pentru securitate

A ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

CARIA ECONOMICĂ AIĂHEOO IN CURS DE DEZVOLTARE
Document difuzat de „grupul celor 77"NEW YORK 29 (Agerpres). — Grupul celor 77 de țări în curs de dezvoltare, care deține două treimi din totalul voturilor în O.N.U., a difuzat joi textul unui „proiect de declarație cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale". Acest proiect circulă ca document al O.N.U. și urmează să fie supus dezbaterii și aprobării sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. cu privire la pro- biemele energiei, materiilor .prime și dezvoltării,, ale cărei lucrări vor începe la 9 aprilie, la New YorkDeclarația subliniază „necesitatea unei participări plenare și egale a for-țărilor in curs de dezvoltare la

mularea și aplicarea tuturor hotărî- rilor ■ privind comunitatea internațională". în document sînt enumerate principiile pe care va trebui să fie fondată noua ordine economică internațională — egalitatea suverană a statelor, autodeterminarea tuturor popoarelor, inadmisibilitatea acaparării de teritorii prin forță, neintervenția in treburile interne ale altor țări, cooperarea și participarea pe baze egale la soluționarea problemelor economice mondiale, libertatea fiecărei țări de a adopta sistemul e- conomic care se potrivește necesităților proprii.Froiectul de cartă mai prevede
„Relațiile internaționale

să se bazeze pe recunoașterea 
drepturilor egale ale popoarelor**

Recomandări adoptate de Consiliul Ligii ArabeTUNIS 29 (Agerpres). — în capitala Tunisiei s-au încheiat lucrările celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului Ligii Arabe, la care au participat miniștri de externe și alți delegați din cele 20 de state membre ale organizației, precum și reprezentanți ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei.în legătură cu apropiata sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. asupra energiei, materiilor prime șl dezvoltării, participanții au aprobat „principiul suveranității

statelor asupra resurselor lor naturale și bogățiilor proprii", hotărînd ca țările arabe să adopte o poziție comună asupra acestei chestiuni, să acționeze în cadrul cooperării cu țările nealiniate și să-și aducă o contribuție eficace pentru instaurarea u- nor noi relații internaționale, bazate pe recunoașterea drepturilor egale ale popoarelor. Consiliul a hotărît ca statele arabe să fie reprezentate la această sesiune de delegații la înalt nivel, conduse de miniștri de externe sau de miniștri de resort.

dreptul fiecărei țări de a-și exercita suveranitatea asupra resurselor naturale de care dispune și asupra activității economice interne, inclusiv dreptul de naționalizare a acestor resurse, de fixare a unei eventuale indemnizații de despăgubire și a modului de plată a ei. Toate litigiile rezultate din aceasta trebuie să fie reglementate de legislația țării respective, care va avea dreptul să controleze activitatea societăților multinaționale ce operează pe teri-, toriul ei. Proiectul mai prevede dreptul teritoriilor care se mai află încă sub dominație colonială de a lupta pentru a-și recăpăta controlul asupra resurselor lor, necesitatea unei asistențe pentru aceste teritorii și pentru țările în curs de dezvoltare, crearea unui raport just și echitabil între prețurile materiilor prime și ale produselor exportate de țările în curs de dezvoltare, pe de o parte, și prețurile echipamentelor industriale importate de ele, pe de altă parte, sprijinul activ al comunității internaționale pentru țările în curs de dezvoltare, acordarea unui tratament preferențial acestora.în încheiere, textul subliniază că O.N.U. trebuie să joace „un rol mai important" în instaurarea acestei noi ordini economice mondiale.
»» Furtuni**  și „cețuriu

in conjunctura economică

ORIENTUL APROPIAT
din Occident

• Declarațiile președintelui Egiptului 0 întrevedere Kissinger- 
Dayan 0 Hotârîri ale reuniunii din capitala TunisieiCAIRO 29 (Agerpres) — Președintele Egiptului, Anwar Sadat, a a- cordat un interviu companiei „British Broadcasting Corporation" în care a afirmat că țara sa va participa la etapele viitoare ale Conferinței de la Geneva pentru pace in Orientul Apropiat numai împreună cu Siria, Iordania și reprezentanții poporului palestinean. El a precizat că „Siria și Egiptul constituie un singur front și au o strategie comună".Ceea ce s-a realizat pe frontul egiptean pînă în prezent, a arătat el, reprezintă o stabilizare a încetării focului, fără a se trece la miezul problemei, care este asigurarea păcii în Orientul Apropiat. Realizarea păcii în Orientul Apropiat, a opinat șeful statului egiptean, presupune discutarea problemelor în cadrul Conferinței de la Geneva pentru a se ajunge la ceea ce ar trebui să fie obiectivul urmărit : „încetarea stării de beligeranță care a prevalat timp de 26 de ani și începutul unei faze în care toate părțile trebuie să-și dovedească sinceritatea".WASHINGTON 29 (Agerpres). — Secretarul de stat american, Henry Kissinger, a avut, vineri, la Washington, o întrevedere cu ministrul israelian al apărării, Moshe Dayan. Cu acest prilej, acesta din urmă a prezentat șefului diplomației americane propunerile Israelului privind dezangajarea forțelor militare israe- liene și Golan. siriene in zona înălțimilor

TUNIS 
du-sa la

29 (Agerpres). — Referin- hotăririle și recomandările

adoptate de participanții la lucrările celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului Ligii Arabe, ministrul de externe al Tunisiei, clarat că aceștia au hotărît continuarea plicării rezoluțiilor rinte arabe la nivel înalt de la Alger în domeniile politic, economic și militar. Consiliul a recomandat menținerea și consolidarea solidarității arabe, sprijinirea statelor arabe și a poporului palestinean, în scopul atingerii obiectivelor privind „eliberarea totală a teritoriilor ocupate și restabilirea drepturilor naționale ale poporului palestinean".După cum s-a mai anunțat. Comisia politică a reuniunii miniștrilor de externe a hotărît ca următoarea conferință arabă la nivel înalt să aibă loc la Rabat. în luna septembrie. Totuși, după cum a subliniat șeful diplomației tunisiene, comisia „aprobă convocarea de către Siria a unei conferințe la nivel înalt înainte de această dată, dacă această tară apreciază că situația de pe frontul sirian face necesară asemenea reuniune".In același timp, consiliul a hotărît aminarea pentru luna mai a sesiunii Consiliului apărării arabe, ur- mînd ca' secretarul general al Ligii Arabe să fixeze data precisă a reuniunii.Consiliul Ligii Arabe a hotărît să prezinte candidatura lui Abdelaziz Bouteflika. ministrul afacerilor externe al Algeriei, pentru funcția de președinte' al celei de-a 29-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Habibacțiunii Chatti, a deîn vederea a- ultimei confe-

Ambianța în care evoluează economia occidentală este în numeroase domenii dominată de „furtuni" și „valuri de ceață" — apreciază secretarul general al Organizației pentru Colaborare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), Emile van Lennep.Furtuna a fost stîrnită de creșterea vertiginoasă a prețurilor la petrol și la alte materii prime. Iar ceața se datorește faptului că experții se găsesc în imposibilitatea de a discerne di- lecțiile spre care se va îndrepta economia lumii capitaliste în următoarele șase luni. Ritmul expansiunii economice în cele 24 de țări industrializate — membre ale O.C.D.E. a fost, în ultimul semestru al anului trecut, de 3 la sută. Se apreciază însă că ea va fi nulă în prima jumătate a acestui an și nimeni nu se încumetă să facă un pronostic pentru cea de-a doua jumătate. în ceea ce privește inflația, aceasta a atins niveluri fără precedent în perioada postbelică. După opinia experților O.C.D.E., „situația actuală a devenit excepțională" și, ca atare, reclamă „măsuri excepționale". Dar o serie de state membre ale organizației recurg, în continuare, „la panoplia" remediilor clasice, fapt ce l-a determinat pe van Lennep să ceară adoptarea unor politici economice a- decvate, „înainte de a fi prea tirziu".

Rezultatul investigațiilor
in cazul „DC-10de pos-

DIN ARGENTINA
sprijină ferm acțiunile

pentru promovarea
democrației și progresuluiBUENOS AIRES 29 (Agerpres). — Partidul Comunist din Argentina își reafirmă hotărîrea de a promova sau participa la orice acțiune comună vi- zînd menținerea actualului cadru institutional din țară, care permite construirea unei Argentine democratice și înaintate, libere și prospere, se spune în Declarația P.C. din Argentina, publicată . în săptăminalul „Nuestra Palabra".Documentul’ analizează recenta întrevedere a președintelui Juan Domingo Peron cu conducătorii a opt partide politice argentinene, precum și comunicatul comun semnat cu a- cest prilej. Declarația relevă că a- ceastă întîlnire cu șeful statului ar- gentinean. în care liderii celor opt partide și-au manifestat opinia comună privind o serie de probleme interne, reprezintă un eveniment de o importantă istorică deosebită, și a fost primit cu profundă satisfacție de opinia publică argentineană. Do- cumehtul arată că, în cursul întîl- nirii, a fost scos în evidentă faptul că vechile divergențe și-au pierdut acuitatea și că dacă s-ar reveni la ele aceasta ar frustra sau ar pune piedici în calea desfășurării actualului proces în care este angajată țara.Cele opt partide au exprimat președintelui Peron hotărîrea lor fermă de a respinge categoric acțiunile puse la cale de cei care visează reîntoarcerea țării în situația anterioară datei de 25 mai 1973.Construirea unei Argentine libere, democratice și avansate — relevă in încheiere declarația — nu poate fi opera unui singur partid politic, ori- cît de influent ar fi. ci necesită un guvern de unitate națională, de amplă coaliție democratică.

SOLIDARITATE ACTIVA
CU POPORUL VIETNAMEZSTOCKHOLM 29 (Agerpres). — La 29 martie, la Stockholm, a început Conferința internațională pentru a- plicarea Acordului de la Paris cu privire la Vietnam. Participă peste 300 de reprezentanți ai organizațiilor de solidaritate cu lupta vietnamez, ai mișcărilor pentru apărarea păcii din țări, intre care și România, precum și ai unor organizații internaționale.Scopul conferinței este de a cere regimului de la Saigon respectarea prevederilor Acordului de la Paris și de a da un nou impuls acțiunilor de solidaritate internațională cu poporul vietnamez.

poporului naționale diferite

Inundațiile din BraziliaBRASILIA 29 (Agerpres). — Echipe de salvare împreună cu unități ale armatei depun eforturi susținute pentru a acorda ajutor victimelor inundațiilor catastrofale ce afectează șapte state din sudul Braziliei. Trei dintre acestea — Santa Catarina, Rio Grande do Sul și Ceara — au fost decretate „zonă de calamitate publică".Referitor la amploarea inundațiilor, oficialități guvernamentale au declarat că „acestea sint cele mai grave din istoria țării", iar numărul morți- lor, care nu poate fi precizat încă, trebuie să fie „foarte ridicat". Un purtător de cuvînt guvernamental a apreciat că ar fi vorba cam de 2 000 de morți și răniți ; alți 100 000 de locuitori au fost nevoiți să-și părăsească gospodăriile.

și cooperare în Europa
Schimb de vederi între reprezentanții statelor 

participante la conferință și ai țărilor neparticipante 
Mediteraneidin regiunea(Agerpres). — Con- intervenit în cadrul coordonare, lucrărileGENEVA 29 form acordului Comitetului de de joi ale Comisiei pentru problemele securității au fost dedicate schimbului de vederi între reprezentanții statelor participante la conferință și reprezentanți ai statelor neparticipante. din regiunea Meditera- nei : Algeria, Tunisia, Israel, Egipt, Maroc și Siria, evidențiind legătura existentă între securitatea europeană Si securitatea în Mediterană.După intervențiile rostite de reprezentanții țărilor mediteraneene invitate să-și expună pun’ctele de vedere în legătură cu aspectele politice, juridice și militare ale securității în Europa, au luat cuvîntul reprezentanții unor țări participante, printre care cei ai Iugoslaviei. Maltei, Ciprului, U.R.S.S., Franței, Italiei, Greciei și Turciei, care au relevat aportul la mediteraneene dezbateri al țărilor neparticipante la

conferință, precum și dorința ca ideile din documentele de lucru și intervențiile acestor țări să-și găsească reflectarea adecvată în documentele finale ale conferinței.Luînd cuvintul la începutul acestor discuții, reprezentantul român, ■ Romulus Neagu, a evidențiat legăturile de prietenie și cooperare care există între tara noastră și țările a- rabe, marcate în mod deosebit de vizitele pe care președintele Republicii Socialiste România, tovarășul. Nicolae Ceaușescu, le-a întreprins recent în regiune.Subliniind contribuția pozitivă a tarilor mediteraneene neparticipante la conferință pentru progresul dezbaterilor, vorbitorul a prezentat poziția consecventă a tării noastre privind participarea țărilor europene, alături de alte țări interesate și, in primul rînd, a țărilor direct implicate. la negocierile privind stabilirea unei păci juste în Orientul Apropiat

KUWEIT 29 (Agerpres). — în cadrul vizitei efectuate în Kuweit, delegația economică română, condusă de Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice, a avut întrevederi cu Khalid Al Adasani, ministrul kuweitian al comerțului și industriei, și cu Abdel Aziz Al Sakr, președintele Camerei de comerț. în cursul întrevederilor au fost abordate probleme referitoare la dezvol

tarea schimburilor perării economice țări. Partea kuweitiană și-a exprimat dorința ca în Kuweit să fie organizată o expoziție economică permanentă a Republicii Socialiste România, expoziție care va contribui la cunoașterea realizărilor economice ale țării noastre, a produselor de export care interesează piața locală și statele din zonă.

comerciale și coo- între cele două

Succesul pavilionului României
la Tirgul international de la Cairo

Egiptul găzduiește 
de aproape trei săp- 
tămini o importantă 
manifestare a vieții e- 
conomice și comercia
le : cea de-a 7-a ediție 
a Tirgului internațio
nal de la Cairo. Aceas
tă manifestare, la care 
țara noastră participă 
cu regularitate de mai 
mulți ani, se bucură de 
un interes deosebit. 
Incepind de la 9 mar
tie, cind complexul 
expozițional Gezirah 
și-a deschis porțile 
pentru a prezenta cele 
mai noi realizări in 
domeniul industrial și 
în alte sectoare de ac- 
'tivitate, pe podul „Al 
Tahrir" de peste Nil, 
pavoazat cu steagurile 
țărilor participante, 
s-au scurs zilnic zeci 
de mii de vizitatori : 
specialiști, oameni de 
afaceri, locuitori ai o- 
rașului Cairo dornici 
să facă cunoștință cu 
noutățile apărute in 
tehnica mondială.

Ca și la trecutele 
ediții, și in acest an 
pavilionul țării noastre 
s-a bucurat de o mare 
atenție și de aprecieri 
elogioase. Acest fapt

s-a datorat atit calită
ții și varietății produ
selor expuse, cit și 
dezvoltării continue a 
cooperării economice 
dintre Egipt și Româ
nia. De altfel, multe 
dintre realizările in
dustriei românești — 
tractoare, autoutilitare, 
locomotive — sint 
bine cunoscute șl soli
citate aici. In 
actualei ediții, 
roase organizații 
nomice și-au manifes
tat dorința de a con
tracta un număr im
portant din tipurile de 
produse expuse.

La actuala ediție a 
tirgului România a o- 
cupat o suprafață de 
aproximativ 1000 de 
metri pătrați, pe care 
au fost expuse produ
sele a 18 întreprinderi 
de comerț exterior: 
tractoare U—550 și 
U—-650, autocamionul 
„Roman", autotracto
rul DFAE, autotu
rismul Dacia-1300, 
autoturismul ARO-240, 
utilaje pentru foraj și 
extracția țițeiului, 
pompe, electrocompre- 
soare șl motocompre- 
soare, o locomotivă de

cursul 
nume- 

eco-

mină, excavatoare hi
draulice și utilaj mi
nier, mașini-unelte 
pentru prelucrarea me- ■ 
talului și mașini pen
tru industria textilă, 
motoare electrice și 
produse electrotehnice, 
elemente de automati
zare, o gamă variată 
de radioreceptoare, 
produse chimice etc. 
Realizate de circa 60 
de fabrici și uzine din 
diferite regiuni ■ ale 
țării, ele oferă o ima
gine concludentă a ni
velului atins de indus
tria românească in cel 
de-al 30-lea an care 
a trecut de la elibera
re, a succeselor obți
nute de poporul nos
tru in toate domeniile 
de 
fapt, 
R.A. 
bază 
rare 
nuri, 
de altfel de numeroși 
participanți la 
rința de presă 
avut loc zilele 
la pavilionul 
noastre.

activitate. Acest 
ca și realizările 

Egipt, oferă o 
solidă de colabo- 
pe diverse pla- 
idee subliniată

confe- 
care a 
trecute 

țării

Nicolae N. LUPUCairo

agențiile de presă transmit

• AU TRĂIT. DEASU
PRA NORILOR. Get>10gl sovietici au descoperit în partea estică a masivului Pamir (R.S.S. Tadjikă) resturile unui oraș și ale unor mine de argint, vechi de aproximativ 1 000 de ani. Ziarul „Izvestia" caracterizează această descoperire drept un fapt senzațional, întrucit pină acum nu s-a șțiut că „în această lume a munților, la o altitudine de 4 000 metri, deasupra norilor, au trăit cîndva oameni". Din cercetările întreprinse a reieșit că între secolele X—XII, orașul amintit a fost un centru al extracției de argint și că a întreținut legături strînse cu alte localități din țări învecinate. Au fost descoperite diferite fragmente de documente, scrise în limba tadjikă, cu tuș negru pe hîrtie subțire, ea ”e atestă existența acestor legături. A fost identificat, de asemenea, un cartier de ateliere ale meseriașilor care prelucrau argintul.

• GREȘEALA „MĂ
RUNTĂ", Un medic atenian a fost condamnat la patru luni Închisoare pentru că, în loc de-a scoate unui pacient apendicele, l-a operat la... nas. Ce se întîm- plase ? Medicul respectiv, chirurg într-o clinică particulară, a confundat unul suferea iar altul avea o deviație de sept. Pe masa de operație, pacientul a încercat să se opună cînd chirurgul a început să-l opereze la nas. Acesta din urmă însă l-a liniștit cu cuvintele : „Lasă, lasă. Știu ce am de făcut" 1 și... și-a văzut detreabă.

doi de pacient! : apendicită.

• VOCABULARUL 
LIMBII SUEDEZE cuprinde astăzi 160 000 de cuvinte. Această cifră este menționată într-un dicționar publicat recent de A- cademia suedeză de științe. în avea doar iar în 1932, ridicat la1889, vocabularul40 000 de cuvinte, numărul lor s-a100 000. Potrivit unei analize științifice, tezaurul lexical al limbii suedeze se îmbogățește anual cu aproximativ 1 200 de cuvinte noț

• O NOUA INSULA 
VULCANICĂ, apărută anul trecut din valurile Pacificului, In urma erupției unui vulcan submarin, la 1 000 km sud de Tokio, continuă să-și extindă suprafața. Din craterul aflat la capătul de est al insulei se scurge lavă, Iar cenușa este a- runcată la sute de metri înălțime. Insula, căreia 1 s-a dat numele de Nishinoshima-shinto, a crescut considerabil, în mai puțin de un an, ajungînd acum la peste 120 kmp. Vulcanologii japonezi studiază cu intere’ e- voluția acestui fenomen geologic.

Două defecte construcție a ușii . terioare de la cala a- vionului „DC—10“ și, după depistarea acestora, neglijarea remedierii lor, sînt cauzele recentei catastrofe aeriene de la Paris — cea mai mare catastrofă din istoria aviației civile, care a răpus 346 de vieți omenești. Acestea sînt concluziile audierilor paralele întreprinse de subcomitetul senatorial pentru problemele a- viației și de subcomitetul de i-----Camerei ților, în cauzele ; vionulul „DC—10", compania „Douglas" . nînd Companiei transporturi aeriene a Turciei.Defectele mecanismului de închidere a ușii calei au fost descoperite încă la 12 iunie 1972, cînd un avion de tip similar, aparți- nînd unei companii a- mericane, și-a pierdut ușa calei în plin văzduh, în apropierea o- rașului Detroit. Cu greu pilotul a putut ține sub control uriașa, navă aeriană și efectua apoi o aterizare forțată.

Investigații al Reprezentan- legătură cu prăbușirii a- de pasageri ‘, construit de americană și aparți- de

Potrivit experților care s-au locul accidentului, ușa calei avionului turc a fost găsită la o distanță de peste 14 km de resturile avionului, fapt ce denotă că a- ceasta, nefiind bine încuiată, s-a deschis în timpul zborului și a fost smulsă de cu- renți, provocînd astfel depresurizarea interiorului avionului. Aceasta a avut asupra calei efectul similar unei explozii. Podeaua a rupt firele de transmisie a comenzilor aparatelor de bord spre aripi și coada a- vionului, făcînd imposibilă orice a piloților de a bili echilibrulReprezentanții constructoare Donnell Douglas Corporation" au recunoscut, în cursul audierilor, că la avionul „DC—10“ prăbușit lîngă Paris „nu au fost remediate defectele încuietorii ușii, cu toate că în evidențele companiei figurează că ele au fost remediate". Remedierea defecțiunilor încuietorii, care nu constituia o operațiune complicată,

concluziilor americani, deplasat la

încercare resta- navei. firmei „Mc-

trebuia executată înainte de livrarea avionului către compania turcă, ce a avut loc în decembrie 1972, adică la șase accidentul „DC—10", de lîngă Detroit. Dar firma furnizoare a preferat să trimită beneficiarilor instrucțiuni, indieîn- du-le cum să-și facă singuri remedierile.La audierile celor două subcomitete s-a dezvăluit și faptul că mecanicul francez, care a închis ușa calei avionului turc pe aeroportul Orly din Paris, este analfabet și deci nu a putut citi instrucțiunile privind modul de încuiere a ușii aeronavei.Se apreciază că, re- parînd ușile celor 39 de avioane „DC—10", date în folosință înainte de accidentul din 12 iunie 1972, constructoare cheltuit doar mii de dolari, însă va trebui să plătească milioane de dolari numai pentru despăgubirea familiilor victimelor.

luni după celuilalt

firma ar fi cîteva Acum

C.ALEXANDROAIEWashington

0 înțelegere în domeniul 
financiar viz’nd promovarea relațiilor comerciale între întreprinderi românești și japoneze a fost semnată la 29 martie la Tokio. Din partea română înțelegerea a fost semnată de Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea japoneză de Masao Isano, președintele Comitetului economic Japonia-România, și de reprezentanți ai unor firme japoneze.

Convorbiri iugoslavo-e- 
giptene. Pe Insula Brioni au început, vineri, convorbirile dintre Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, și președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat.

La Roma au încePut lucrările Conferinței interparlamentare a țărilor riverane pentru lupta împotriva poluării în Marea Mediterană. Iau parte delegații din 14 țări riverane, din alte state interesate, trimiși a 36 de organizații internaționale. Din tara, noastră participă deputatul G. Bărănescu, membru al Grupului interparlamentar român.
Protest al R. D. Vietnam.Un purtător de cuvînt al M.A.E. al R. D. Vietnam a dat publicității o . declarație în care se arată că, la 28 martie, avioane americane de tip „SR-71" au efectuat zboruri de recunoaștere deasupra mai multor localități din R. D. Vietnam, printre care orașele Hanoi și Haifong, anunță agenția V.N.A. Declarația cere State- • lor Unite , să înceteze zborurile de recunoaștere deasupra teritoriului R. D. Vietnam, să respecte prevederile Acordului de la Paris ' asupra Vietnamului.

Discuțiile . interlaoțiene. Fumi Vongvicit, reprezentant plenipotențiar al prințului Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, a avut convorbiri cu prințul Suvanna Fuma, primul ministru al guvernului de la Vientiane. Au fost examinate probleme referitoare la formarea guvernului provizoriu de uniune națională și a consiliului politic de coaliție națională, în conformitate cu Acordul de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă.

Ministrul de externe ita
lian, Aldo Moro, aflat într-o vizită oficială la Bonn, a avut vineri o întrevedere cu omologul său vest- german, Walter Scheel. Au fost discutate relațiile în cadrul Pieței comune — problema stabilirii capitalului Fondului comunitar pentru dezvoltarea regională, aspecte ale crizei energetice și ale relațiilor „celor nouă" cu Statele Unite, a precizat un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al R.F.G.

Acord indiano-Irakian.tn urma vizitei vicepreședintelui Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, Saddam Hussein, la Delhi a fost semnat un acord în baza căruia Irakul se angajează să acorde Indiei un împrumut de 118 milioane dolari, sub formă de ajutor pentru procurarea de petrol de pe piața externă.
Un avion american de 

recunoaștere de «p „sr-71“ a pătruns în spațiul aerian al R.P.D. Coreene, în zona Kosong, zburînd în lungul liniei de demarcație militară. Agenția A.C.T.C. a cerut încetarea imediată a tuturor actelor de acest fel, care sporesc încordarea în Coreea.

• PEDEAPSĂ. CaHfon»!*-  nul Joseph Buell, un inveterat hoț de buzunare, care și-a petrecut 19 din cei 46 de ani al săi în închisori, a primit, zilele trecute, o pedeapsă fără precedent In analele justiției americane. El a fost obligat ca, timp de 5 ani, de fiecare dată cînd iese în pdblic, să poarte mănuși cu un sihgur deget în toate cele 4 sezoane ale anului, inclusiv vara... Dar, totodată, sentința a mai stabilit că un an din cei 5 îl va petrece în spatele gratiilor, sub supravegherea gardienilor.
• GHIDUL ARBORI

LOR. Asociația ziariștilor horticoli din Franța a conferit premiul său pe 1973 lui Archibald Quartier, pentru cartea sa „Ghidul naturalistului". Textul ei, foarte detaliat, , oferă o descriere a principalilor arbori și arbuști din Europa. Bogat i- lustrată, cartea, pe lîngă faptul că este o sursă de îmbogățire a cunoștințelor iubitorilor de natură, constituie un îndemn la conservarea vegetației ce ne înconjoară și care riscă să fie mereu restrînsă și deteriorată ca urmare a poluării mediului.
tri cadrul manifestărilor orga

nizate in Austria in cinstea Celei de-a XXX-a aniversări a in
surecției naționale antifasciste 
armate din România, la Univer
sitatea din Salzburg a fost or
ganizată o „Seară românească" 
cu participarea rectorului uni
versității, prof. dr. Franz Niko- 
lasch, cadrelor universitare și 
a studenților Institutului de ro
manistică. Au luat parte, de a- 
semenea, ambasadorul României 
la Viena, Dumitru Aninoiu, 
membri ai Ambasadei române, 
prof. dr1. Vasile Șerban, titula
rul Lectoratului de literatură 
română la Universitatea din 
Viena. Prof. dr. Felix Karlinger, 
directorul Institutului de roma
nistică, a evocat activitățile 
desfășurate de-a lungul anilor 
in cadrul institutului privitoare 
la limba și literatura română in 
ansamblul limbilor romanice. In 
continuare, prof. dr. Alexandru 
Niculescu, de la Universitatea 
București, a ținut o prelegere 
despre romanitatea limbii și cul
turii românești moderne.

Prețul barilului de țiței din producția proprie va fi majorat în Canada de la 4 dolari la 6,5 dolari. Această măsură va antrena sporirea prețului benzinei pe coasta de vest a Canadei.
Trupei© dislocate de S.U.A. în Tailanda vor fi reduse, începînd din luna mai a.c., cu aproape o treime : ' de la un efectiv de 35 000 de militari americani la 27 000 — arată un anunț difuzat de comandamentul militar a- merican de la Bangkok. De asemenea, va fi redus și numărul bombardierelor „B-52“.
Vulcanul Mount Ngauru 

hoe și-a reluat activitatea Erupția, considerată lentă din ultimii 20 însoțită de puternicetremure. Vulcanologul G. Hancox, reprezentantul oficial al guvernului Noii Zeelande, care a efectuat un zbor de cercetare în zona erupției, a declarat că vulcanul continuă să a- runce o cantitate uriașă de stînci, unele de mărimea unor automobile. Vulcanul Mount Ngauruhoe este situat la 322 km de capitala Wellington.

cea mai vio- de ani, a fost explozii și cu-

Un Incendiu declanșat la hotelul 
„Arona", situat în centrul Parisului, 
a provocat moartea a 6 persoane 

și rdnirea altor 3

• CRIZA DE BENZINA 
ÎNGRIJOREAZĂ... SPIRI
TELE. Cassadaga, o mică așezare izolată in centrul Floridei, a devenit cunoscută datorită faptului că numără, printre cei 100 de locuitori al ei, 14 persoane ce vădesc „certe calități de mediu", mijlocind, pasămite, legături între lumea de aici și „tărîmul de dincolo". De altfel, în apropierea localității se află și așa-numitul „lac al spiritelor". Firește, s-au găsit mereu destui naivi care să se deplaseze cu mașinile special aici și, închiriind camere, plătească prețuri piperate, nici de a afla vești de pemea cealaltă". Numai că, între timp, pe lumea asta a intervenit criza de benzină, așa incit vizitatorii-automobiliști s-au rărit, afacerile celor din Cassadaga regresind serios. Evident, spiritele sînt și ele necăjite, o- caziile de-a conversa cu muritorii împuținîndu-se îngrijorător...

pină să dor- „lu—
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