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românești, intereselor
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autoritatea se bucură socialistă meridianele atestă jus-

a revoluției populare, edificarea socialiste asjgurind împlinirea
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scurtătură,Pe CS-6, nodurilor

ministerul de resort, rein întreprinderile agricole

xîn această zi, cînd se împlinesc 81 de ani de la întemeierea P.S.D.M.R., oamenii muncii, cetățenii patriei noastre evocă cu respect nobilele tradiții ale mișcării noastre muncitorești, una dintre cele mai vechi mișcări proletare, organizate, din lume care, încă de la a- pariția ei pe arena vieții sociale, cu mai bine de un veac în urmă, s-a dovedit cea fnai înaintată forță politică a societății românești.. Preluînd eroicele tradiții ale luptei de veacuri rare națională și socială, partidul marxist al proletariatului nostru, creat cu opt decenii în urmă, a înscris de la început pe stindardul său țelurile transformării socialiste a societății apărării naționale fundamentale ale poporului și, totodată, ale solidarității active cu proletariatul, cu forțele revoluționare și democratice de pretutindeni.Cu sentimente de profundă prețuire, cinstim continuitatea și consecvența revoluționară a mișcării noastre muncitorești, drumul ei ascendent — de la înființarea primelor asociații profesionale și politice la jumătatea secolului trecut, la Congresul P.S.D.M.R. din 1893, la momentul crucial in istoria țării noastre pe care l-a constituit crearea în 1921 a Partidului Comunist Român, moment care a marcat începutul unei etape noi, superioare în dezvoltare^ mișcării noastre muncitorești. Forța înaintașilor a fost astfel preluată de comuniști, glorioasele tradiții revoluționare ale mișcării noastre muncitorești au fost îmbogățite și ridicate pe o treaptă superioară de Partidul Comunist Român, sub al cărui stindard a fost înfăptuită insurecția națională antifascistă armată de acum trei decenii. S-au deschis astfel zorile unei vieți noi, desfășurarea victorioasă cu succes a societății

ceifxr mai înalte aspirații ale clasei muncitoare, ale întregului popor.Legătura organică cu poporul, apărarea neșovăitoare a intereselor oamenilor muncii, a independentei și suveranității patriei, identificarea cu cele mai înaintate năzuințe ale națiunii, fidelitatea de nezdruncinat față de cauza solidarității internaționaliste, capacitatea de aplicare creatoare a teoriei comunismului științific la condițiile concrete și particularitățile specifice ale României — iată izvoarele de forță care au asigurat dezvoltarea continuă a mișcării noastre muncitorești în aceste decenii.Imaginea de azi a patriei noastre în plină înflorire, marile transformări revoluționare care au schimbat structural înfățișarea țării și viața oamenilor, ritmul fără precedent al dezvoltării economice, uriașa forță propulsatoare pe care o constituie coeziunea social-politică a națiunii române socialiste, participarea activă a celor mai largi mase la conducerea statului, prestigiul și de care România pe toate globului tețea politicii clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, ca- în mod strălucit rolul

„Partidul clasei muncitoare din România, înființat 
în anul 1893, pe baza principiilor socialismului știin
țific, a teoriei de clasă a lui Marx și Engels, și-a 
asumat din prima clipă misiunea istorică de a 
conduce lupta revoluționară pentru cucerirea puterii 
politice de către proletariat și celelalte mase munci
toare de la orașe și sate, pentru transformarea socia
listă a societății românești. Anul 1893 este anul 
nașterii detașamentului revoluționar, de avangardă, 
al clasei muncitoare din România, lată de ce putem 
spune, cu deplin temei, că adevăratele începuturi ah 
Partidului Comunist Român — care continuă cele mai 
înalte tradiții de luptă ale poporului și își are rădă
cinile împlîntate adînc în mișcarea muncitorească, 
socialistă, din a doua jumătate a secolului trecut — 
coincid cu începutul activității partidului muncitoresc 
călăuzit de teoria revoluționară marxistă, creat cu 
8 decenii in urmă".

• •o puternică expresie a unității
în jurul partidului, a legăturii 
dintre partid și poporLa 28 martie ,1974 — dată înscrisă cu litere de aur în istoria contemporană a României — Marea Adunare Națională a consfințit, într-un cadru solemn, crearea înaltei funcții de președinte al Republicii Socialiste România și a proclamat, într-o entuziastă unanimitate, alegerea în această funcție a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Un gînd și un sentiment de dimensiunile unei țări s-a concentrat — profund însuflețitor pentru contemporaneitate, ' pilduitor pentru generațiile viitoare — în îmbrățișarea eșarfei tricolore peste pieptul in care ard cele mai fierbinți sentimente dăruite țării, demnității și înfloririi ei, viitorului luminos al poporului.în lumina acestui înalt adevăr, se poate spune pe bună dreptate că. in acel moment solemn, sub cupola Marii Adunări Naționale s-a aflat prezentă întreaga țară, că votul exprimat a fost votul întregii națiuni, unită în același cuget, în aceeași simțire : dragostea, încrederea față de Partidul Comunist Român, față de conducerea sa, față de întîiul președinte al României, al cărui jurămint, rostit în fața aleșilor poporului, în fața patriei, s-a gravat în conștiința noastră, a tuturor : „Jur că îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste și devotament pentru strălucirea și măreția națiunii noastre socialiste, a Republicii Socialiste România".Un legămînt în a cărui împlinire cred cu nestrămutată convingere toți fiii patriei noastre. Pentru că

este propriul lor legămînt de cetățeni ai unei țări puternice și libere, stăpînă pe destinele ei. Pentru că sint deplin încrezători in forța care le călăuzește drumul spre viitor — Partidul Comunist Român.Această imagine amplă a încrederii și a unității de granit a întregului popor în jurul partidului, a secretarului său general este ilustrată în mod expresiv, emoționant, în miile de mesaje adresate, în aceste zile, de pe întreg cuprinsul țării, întîiului președinte al Republicii Socialiste România. orașe și sate, din inima țării. Capitala, sau din cătunul ascuns sub cetina Carpaților. din marea uzină sau din măruntul atelier, de pe șantierul întins peste cinci județe sau din laboratorul omului de știință și de artă, de pretutindeni, oameni dg vțrstfe diferite, de toate profețiile și de diferite ■naționalități, români, maghiari, germahi, au ținut să-și aștearnă pe hirtie gîndul de adeziune la marea învestitură, sentimentele de prețuire și dragoste pentru întîiul fiu al țării, încrederea în înaltele sale calități de patriot și cetățean, de comunist, de eminent om de stat, de proeminentă personalitate a lumii contemporane.Parcurgînd aceste mesaje — în care și-au așternut gîndurile și Simțirea muncitori, tehnicieni, ingineri, țărani cooperatori, tractoriști, agronomi, intelectuali din toate domeniile, militari din toate armele și de toate gradele, reprezentanți ai tinerei generații — ai emoționanta imagine a profundului atașament al întregului popor față

Din

de cauza partidului, a politicii sale marxist-leniniste, consacrată făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, progresului națiunii.Aceste mesaje evocă activitatea pilduitoare a președintelui, cei peste 40 de ani de luptă neîntreruptă, fermă, neînfricată, în slujba Partidului • Comunist Român. Ele trec în revistă, cu firească mindrie patriotică, marile izbînzi de poporul nostru în cei de viață liberă, scot în însemnătatea istorică a lor al IX-lea și al X-lea dului, a conferințelor naționale des-, fășurate în acest răstimp, evenimente hotărîtoare în dezvoltarea României de azi, al căror spirit înnoitor — cu generoase implicații in toate domeniile vieții noastre — este rodul gipdiril înțelepte, al activității neobosite, al stilului de muiică nou, dinamic, introdus in întreaga noastră viață politică, e- conomică și socială, din îndemnul și prin exemplul secretarului general al partidului. Este evocată, de asemenea, în mesajele oamenilor muncii, contribuția președintelui republicii la întărirea continuă a unității dintre partid și popor, la dezvoltarea și perfectionarea democrației socialiste. ia fundamentarea principiilor eticii și echității socialiste ca norme de bază ale activității și vieții comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii. De asemenea, cu Îndreptățită satisfacție patriotică și civică, fiecare mesaj scoate în evidență contribuția adusă de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la e- laborarea politicii internaționale a

dobindite 30 de ani evidență congrese- ale parti-

partidului și statului nostru, la crearea marelui prestigiu de care se bucură, pe toate meridianele lumii. Republica Socialistă România.Desigur, ziarul nostru, întreaga presă n-au putut să insereze decit o parte din multitudinea de mesaje de felicitare si omagiu adresate. în aceste zile, de pe întreg cuprinsul tării, președintelui României. Așa cum ne scria un cititor..........s-ar ficuvenit o coală întinsă cit Bărăganul ca să poată cuprinde gindurile și sentimentele întregului pdpor față de partid, față de iubitul nostru secretar general și președinte al țării". O coală pe care se află înscrisă, cu litera faptei, hotărârea nestrămutată a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. de a-și închina, «rocurile pentru a da viată hotărîrjjor partidului, pentru a îmfJfiiîT programul Congresului al X-lea, al Conferinței Naționale, pentru a cinsti cu mari izbînzi în cincinal marile evenimente ale acestui an : cea de a XXX-a aniversare a eliberării și cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.„Sîntem siguri că vom realiza a- ceste mărețe obiective — spunea un muncitor petrolist. într-un mesaj publicat în — pentru că față exemplul de devotament, de răspundere față de patrie, față de viitorul ei luminos, pe care ni-1 dă, zi de zi, președintele republicii noastre, fiul iubit al patriei, comunistul numit, pe bună dreptate, de către întregul popor : primul muncitor al țării".

mesaj coloanele ziarului avem mereu în
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ÎN AGRICULTURĂ

Acționind energic, in spirit gospodăresc, cooperotorii din Vasilați, 
județul Ilfov, obligă apa sâ urce in canalele de irigații, pe terenurile 

arabile, pentru a le spori rodnicia

paritatea sa de a-și Îndeplini de forță conducătoare a societății socialiste.Pe această cale de izbînzi, congresele IX și X ale P.C.R. au deschis înaintea poporului noi și ample perspective însorite. Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate polarizează astăzi energia și eforturile creatoare ale poporului, care, strins unit în jurul partidului, a încercatei sale conduceri, obține prin muncă avîntată importante succese pentru înflorirea patriei socialiste, pentru propria bunăstare, pentru crearea condițiilor în vederea, trecerii la edificarea comunismului pe pămîntul României.
TRADIȚII REVOLUȚIONARE 

ALE CLASEI NOASTRE MUNCITOARE

Uzina de utilaj minier și reparații Baia Mare este specializată în fabricarea de mașini și utilaje miniere, precum și a pieselor de schimb necesare acestora. în fotografie : aspect din cadrul turnătoriei de oțel dotată cu un modern cuptor electric cuîn timpul turnării unei noi șarje.

FAMILIA PE ECRANUL PANORAMIC

se risipiră prin țara 
ca sarea-n bucate"

PROMPT Șl IREPROȘABIL!
r Irigarea culturilor este o metodă sigură de sporire a recoltelor la hectar. Mai ales in condițiile acestei primăveri cu precipitații puține, se impun atit extinderea suprafețelor amenajate pentru irigat, cit și efectuarea mai devreme și cu responsabilitate maximă a udărilor. La sfirșitul anului 1973, agricultura țării noastre dispunea de o suprafață de 1250 000 hectare amenajate pentru irigat, care va fi completată in această perioadă cu incă 110 000 hectare, incit, in această primăvară, vor putea fi irigate 1 360 000 hectare. Important este ca, în timpul cel mai scurt, toate sistemele să fie puse în stare de funcționare, pentru a se putea trece de urgență la efectuarea pe scară largă a, udărilor — sarcină de cea mai mare răspundere a organelor de specialitate, a unităților agricole socialiste.

Din datele centralizate Ia zultă că, pină la 29 martie, de stat udarea I s-a făcut pe 9 la sută din suprafețele prevăzute la culturile de toamnă, 15 la sută la trifoliene și numai 5 la sută la culturile de primăvară și Irigarea de aprovizionare. De asemenea, in cooperativele agricole, prima udare s-a făcut in proporție de 8 la sută la culturile de toamnă, 15 la sută la lucernă și 4 la sută la culturile de primăvară și irigarea de aprovizionare. Se apreciază că, in majoritatea județelor, irigarea de aprovizionare se desfășoară necorespunzător. Raidul nostru in județele Ialomița, Neamț și Galați și-a propus să urmărească cum se desfășoară lucrările de irigare.
ANCHETĂ ÎN JUDEȚELE IALOMIȚA, NEAMȚ ȘI GALAȚI

Zilele trecute s-a dat startul in campania de irigații in sistemul . Terasa Călărași, județul Ialomița. La un semnal, agregatele stațiilor de pompare de la Dichiseni, Modelu și Mircea Vodă, care alimentează sistemul, au intrat în funcțiune. în numai 10 ore, rețeaua principală de aducțiune a apei — peste 120 km de canale — a fost plină. Poate ajunge apa pină la ultimul canal ? Sint gata unitățile agricole să înceapă udările? „Da" — este răspunsul pe care-1 primisem cu o zi înainte din partea tov. Ion Cristea, directorul general al Direcției agricole a județului Ialomița. Pentru a vedea cum se face irigarea pronriu-zisă, însoțit de ci- țiva specialiști ai întreprinderii de exnloatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. (I.E.LI.F.) Călărași,

am mers pe firul apei, de la stația de pompare pînă la ultima ramificație a rețelei de canale.Chiar înainte de a pleca avem o primă surpriză. în biroul ingineru- lui-șef al I.E.L.I.F. dă buzna tehniciană Lucia Zamfir. „Opriți apa că ne inundă — spune aceasta din- tr-o răsuflare. Unul din canalele coopertivei agricole Mircea Vodă are o spărtură care n-a fost încă reparată". O fi singura defecțiune ? Parcurgem canalul principal CA-1. care alimentează cele aproape 6 000 ha amenajate ale cooperativei agricole Modelu. Bine întreținut, decol- matat, cu pereții chiar măturați. De altfel, toată rețeaua de canale aflată în administrarea întreprinderii de exploatare este în perfectă stare de funcționare. Cum intrăm

însă pe canalele aflate in administrarea cooperativei agricole, incep să „curgă" și surprizele. Peste canalele secundare CS-9 și CS-10 a fost tăiat un drum de devenind impracticabile, ca de fapt la majoritatea hidraulice, lipsesc stăvilarele. Nu mai vorbim de bălăriile și vegetația existente pe toate canalele. Este clar, n-au fost curățate și decolma- tate de mai mulți ani. Din această cauză, dimensiunile lor s-au micșorat, nemaiputind transporta decit apa trimisă de o singură motopompă, in loc de 2 sau 3, pentru cit au fost proiectate. în alt punct întilnim o echipă de la T.C.I.F. București, care executa remedieri la rețeaua de con-

,„.La vreme de primăvară, în cimpia dinspre Dunăre a Vala- hiei Mici. O așezare măruntă, prinsă ca o mărgea pe firul drumului. O comună rotund incastrată în vatra ei, adunată dens într-o depresiune dulce, de rodnic cernoziom. Incit, pe bună dreptate, te întrebi de ce se va fi numind așezarea — așa cum aflăm dintr-un hrisov de la 1627, înscris pe piele de ciută și păstrat din străbun în strănepot în familia locuitorului Ion Șt. Gă- man — Risipiți.JTu, denumirea nu vocă, așa cum ați ispitiți să credeți, răspîndire, mare dovadă : statornicia ei prin atîtea Explicația este mai simplă : așa pe fondatorul reștiului Bucur, pus temelie, acum patru veacuri și mai bine, acestei mărunte așezări dirt* cîmpia dunăreană s-a numit Risipă. Cit privește con-

veacuri, mult cum Bucul-a chemat omul care a

fruntarea acestui cu realitatea tuală a locurilor...— Noi sîntem foarte mîndri de numele nostru străvechi, ne spune tînărul localnic Ștefan Dugăiașu, locțiitor al secretarului comi-
SOFIA

MAMA EROINA, 
NE VORBEȘTE 
DESPRE GENERO
ZITATEA SUPRE
MA : ACEEA DE A 
DARUT OAMENI
LOR — OAMENI

tetului comunal departid. Pentru că —nu-i așa ? — în limba română seamnă zuință. poeții „risipa sau despre „risina de înțelepciune" ? Și n-au intrat în limbajul curent expresii ca dragoste" efort" ? cînd ne numele ne gîn-
„risipa de sau „risipa deAșa că, atunci pronunțăm străvechi, noi dim nu la sensul nega-

tiv, ci la dăruire, generozitate, dovedite noștri, prin i prin moralitate, cinstirea bunelor diții...
★O asemenea bună și înălțătoare tradiție constă, la Risipiți, in cultivarea datoriei de a perpetua viata, de a o înflori cu cit mai mulți copii, de a păstra obștei temeiul de continuitate, de a dărui oamenilor — oameni. De pildă. în delegația de mîndri moșneni din Risipiți, trimiși cu veacuri în urmă in fața divanului ca să se judece cu boierii Buzești. obștea și-a ales reprezentanții numai dintre capii de familii cu mulți eonii. Iar procesul, in ciuda tuturor circote- lor boierești, a fost cîștigat de către comună — fapt cu care se mindresc și astăzi risipitenii — d

Petre DRAGU

atribute de oamenii muncă, prin

(Continuare 
în pag. a II-a)

SIBIU (Corespondentul „Scîn- teii“, Nicolae Brujan) , In cadrul lucrărilor de dezvoltare și modernizare a întreprinderii pentru industrializarea laptelui din Sibiu, la secția de produse lactate din Mediaș a intrat în funcțiune înainte de termen o nouă capacitate de producție

pentru fabricarea de brînzeturi fermentate (Trapist, Olanda, Cedar și altele). în vederea valorificării superioare a subproduselor (zer și zară), in această secție este prevăzută construcția unei hale de lactoză, care va fi dată in exploatare la sfîrșitul lunii august a.c. "
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EROICE TRADIȚII REVOLUȚIONARE 
ALE CLASEI NOASTRE MUNCITOARE

Moment solemn ostășesc

81 de ani de la crearea Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România

Rezultat firesc al evoluției societății românești, expresie organizato
rică a necesității imperios resimțite de clasa noastră muncitoare de a-șl 
făuri forța politică in măsură s-o călăuzească la îndeplinirea misiunii 
sale istorice, partidul politic al proletariatului român s-a caracterizat 
încă de la început printr-un accentuat spirit de clasă și o pronunțată 
forță combativă — asupra câlirii sale politice, ca și a întregii evoluții 
ulterioare a luptei revoluționare exercitind o influență hotărîtoare puter
nicele tradiții democratice și progresiste din gindirea socială româ
nească, îngemănarea marxismului cu începuturile mișcării noastre mun
citorești.

în perspectiva evoluției istorice apare azi limpede însemnătatea su
blinierii de către întemeietorii partidului muncitoresc a faptului că Ideea 
socialismului în România reprezenta nu un „produs de import", o „plantă

exotică", ci o necesitate obiectivă determinată de realitățile țării. Amin-' 
tindu-ne de obiectivele fundamentale stabilite în programul adoptat de 
Congresul din 1893: „desființarea proprietății private asupra mijloacelor 
de producție și prefacerea lor în proprietate socială", „înlăturarea so
cietății burgheze și întemeierea societății socialiste", avem bucuria de 
a ști că visurile înaintașilor, idealurile scumpe ale întemeietorilor parti
dului muncitoresc nu și-au găsit doar împlinire Istorică, cl au fost imens 
depășite de prezentul României socialiste.

Grupa|ul de extrase din documentele vremii pe care îl publicăm în 
pagina de față își propune să evoce succint cîteva aspecte ilustrînd 
continuitatea luptei partidului nostru, de-a lungul a opt decenii, pentru 
eliberare socială și națională, pentru o viață demnă șl fericită a po
porului.

STEGARUL LUPTEI PENTRU INTERESELE FUNDAMENTALE ALE POPORULUI
Prorund ancorat în realitățile social-politice ale țării, dezvoltin- 

du-și continuu legăturile cu masele, partidul proletariatului și-a spus 
cuvîntul. încă de la întemeiere, in toate marile probleme care fră- 
mîntau societatea românească din acea vreme, s-a situat în fruntea 
luptei maselor populare împotriva exploatării și asupririi, pentru li
bertate, democrație și o viață mai bună.

„Luptăm pentru 
desființarea 
exploatării"„Ca și social-democrația lumii întregi, cea română vede leacul definitiv în prefacerea tuturor instrumentelor de muncă în proprietate colectivă a societății întregi și în înlocuirea producerii de mărfuri prin producerea de către societate și pentru societate cu mijloacele de producție socializate.Ca și social-democrația lumii întregi, cea română se luptă nu pentru înlocuirea unei clase prin dominația alteia, ci pentru desfiin

țarea claselor, pentru desființarea oricărei neegalități politice și eco- nomico-sociale, neegalități de sex, rasă, națiune, religie".
(Din Programul Partidului So

cial-Democrat al Muncitorilor din 
Romănia votat la Congresul din 31 
martie—3 aprilie 1893).

„Felul activității 
noastre atirnă 

de condițiile țării" „Școlari ai socialismului științific, membri ai marei familii socialiste europene, noi știm că felul activi-

tații noastre atirnă de condițiile reale ale țării noastre și mai ales de cele economico-sociale..."
(Din studiul „Ce vor socialiștii 

români* de C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, primul program marxist al 
mișcării noastre muncitorești, 
1666).

„Teoriile socialiste 
nu sint o dogmă" ’„Teoriile socialiste nu sint o formulă sau o dogmă și deci nu dictează nici o tactică hotărîtă și aceeași pentru toate țările, ci lasă in grija socialiștilor fiecărei țări să-și creeze o tactică potrivită cu condițiile reale de viață a țării lor. Tocmai astfel de tactică e admisă de socialiștii români".

(Ziarul „Lumea nouă", organ al 
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România, din 12 
noiembrie 1894).

P. C. R.: „Pe calea 
făuririi societății 

socialiste multilateral 
dezvoltate"„Congresul stabilește ca obiectiv fundamental al programului de viitor lărgirea și perfecționarea în continuare a bazei tehnico-mate- riale a țării, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate...Congresul apreciază că înfăptuirea acestui program va asigura în mod hotărîtor apropierea României de nivelul țărilor economic dezvoltate. In perspectivă, societatea socialistă multilateral dezvoltată se va înfățișa din toate punctele de vedere superioară orînduirii capitaliste, punindu-se baze trainice trecerii treptate spre comunism".

(Din „Rezoluția Congresului al 
X-lea al P.C.R.", 1969).

In atmosfera sărbătorească, vibrantă, trăită de întreaga națiune sub semnul inalt al investirii tovarășului Nicolae ’Ceaușescu in funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România s-a scris ieri, în unitățile militare, o pagină care, de fiecare dată, emoționează profund : depunerea jură- mîntului militar de către noul contingent.în fața frontului, oameni tineri, fii ai tării, cu o mină pe arme, cu cealaltă pe lancea drapelelor tricolore, cu chipuri deopotrivă însorite și grave, au rostit, după lege și din adincul conștiinței, și ca un ecou de bărbătească vibrație și adeziune la jurămintul solemn al întîiului pre

ședinte al republicii, comandant suprem al forțelor noastre armate, crezul datoriei lor sacre. Legămin- tul de a apăra, cu neprecupețirea sîngelui și Vieții, pămîntul strămoșesc, independenta și suveranitatea patriei, cauza socialismului. In jurul lor se aflau, in clipa solemnă, nu numai tovarășii de arme din regiment, din gărzile patriotice și din detașamentele de pregătire a tineretului, ci țara întreagă, patria marilor noastre împliniri socialiste.Jurămintul militar, cuvînt al o- noarei, demnității și fidelității față de patrie, popor și partid, cuvînt al maturității, se va întruchipa în fante, in acte* de bravură, hărnicie, cinste, fermitate... Cu el se vor în

soți de-acum înainte cei mal tineri ostași, continuind eroice tradiții, chemările lui vor răsuna in sufletele lor, la posturile și in misiunile încredințate, în orele, zilele și lunile muncii lor ostășești de pe cîmpu- rile de instrucție și de pe șantiere, în lupte, dacă va fi nevoie, pe drumul neabătut al îndeplinirii ordinelor patriei și partidului, ale comandantului suprem.Să le urăm acestor tineri fii ai țării — copii, prieteni și tovarăși ai noștri — la marele lor act ostășesc, sănătate, putere, succes în slujirea Republicii Socialiste Romănia !
Col. Gh. BEJANCU

APĂRĂTOR NEÎNFRICAT AL INMPENDlNTfl NAȚIONALE
• 1 »

Moștenitor legitim al tradițiilor seculare ale luptei poporului 
pentru libertate și neatirnare, împotriva oricăror asupritori, partidul 
marxist al proletariatului român a acționat de-a lungul întregii sale 
existențe ca apărător neînfricat al independenței și suveranității na
ționale, s-a ridicat cu energie împotriva oricăror ingerințe in trebu
rile interne ale țării, pentru respectarea dreptului inalienabil al po
porului de a-și decide singur sparta. I

„In socialism—națiunile niul științei etc."

se vor dezvolta libere, 

conform geniului lor" „Departe de a face diri omenire o singură națiune, de a desființa națiunile, după cum ni se pune in sarcină, națiunile vor continua să existe libere, pașnice, dezvoltîn- du-se fiecare conform geniului ei, conform împrejurărilor climaterice și naturale în care se află, dezvol- tîndu-și fiecare națiune în parte limba și literatura sa, artele sale,

(„Lumea nouă", din 19 septem
brie 1399).

„Cerem dreptul fiecărui 

popor de a se stăpini 

și cirmui pe sine insuși"„Noi și toți socialiștii recunoaștem fiecărui popor dreptul de a se stăpini și de a se cirmui pe sine însuși, in care drept intră și acel de

a dezvolta liber cultura sa națională. Cu atît mai mult nu putem nega acest drept poporului căruia aparținem."
(„Munca" din 5 Septembrie 1893).

„Voim să se păstreze 

independența fiecărei 

națiuni"„Noi voim să se păstreze independența fiecărei națiuni căci altfel nici nu s-ar putea stabili adevăratele legături trainice între popoare, în care fiecare națiune să aducă tributul propriu de cultură în concertul civilizației omenești".

P.C.R.: „Unitatea 
dialectică a intereselor 

naționale 
și internaționale"„Nu poți fi internaționalist dacă nu iubești națiunea din care faci parte, dacă nu lupți pentru eliberarea ei, pentru dezvoltarea. sa continuă. Tot astfel, nu poți fi un bun luptător pentru interesele propriei națiuni dacă nu acționezi cu fermitate pentru adîn- cirea colaborării cu celelalte națiuni, pe baza respectării independenței și suveranității, a deplinei egalități în drepturi, a avantajului reciproc și întrajutorării, pentru solidaritate cu toate forțele antiimperialiste".

DETAȘAMENT ACTIV Al MIȘCĂRII » »
De la începuturile ei. mișcarea noastră socialistă s-a afirmat ca 

detașament activ al mișcării muncitorești internaționale, a stabilit 
legături strînse cu organizații proletare din numeroase țări, și-a ma
nifestat activ solidaritatea internaționalistă cu lupta proletariatului, a 
maselor muncitoare din întreaga lume, a militat pentru realizarea 
aspirațiilor de progres, libertate și pace ale popoarelor. Tradiția îm
binării organice a patriotismului și internaționalismului, a sarcinilor 
naționale și internaționale "a fost ridicată pe o treaptă superioară de 
Partidul Comunist Român, ca una din trăsăturile definitorii ale în
tregii sale activități.

(Din Raportul cu privire la 
programul Partidului Social-Demo
crat din România, prezentat la 
congresul din 1910).

(Din „Rezoluția Conferinței Na
ționale a P.C.R." din 1972).

„Socialismul român 
trebuie să aibă 

armele sale proprii"„Din punct de vedere al tacticii, socialismul român trebuie să aibă armele sale proprii, condițiile economice și cîmpul economic pe care va trebui să lucreze fiindu-i proprii". Țelul tuturor partidelor socialiste este același, dar în ce privește „mijloacele prin care s-ar ajunge la acest scop, fiecare va întrebuința pe acelea cerute de condițiile specifice ale țării sale".
(Din raportul prezentat de so

cialiștii români la Congresul din 
1691 de la Bruxelles al Internațio
nalei a Il-a).

„Ne vom 

îndeplini 

îndatoririle 

internaționale"„Adine pătrunsă de solidaritatea internațională a tuturor popoarelor muncitoare, social-democrația română va îndeplini toate îndatoririle ce urmează din această solidaritate".
(Din Programul P.S.D.M.R. a- 

doptat de Congresul din 31 III—3 
IV 1893).

„Luptăm pentru 
liberarea națiunilor 

de sub jugul străin"„Social-democrația din lumea întreagă, care luptă impotriva oricărei nedreptăți, oricărei apăsări și robiri a omului prin om, luptă și cu cea din urmă energie împotriva tuturor banditismelor politice din societatea capitalistă, împotriva a- caparărilor naționale, luptă pentru liberarea națiunilor de sub jugu^ străin".
(C. Dobrogeanu-Gherea — dtn 

lucrarea „Asupra socialismului in 
țările înapoiate").

P. C. R.: „Neabătuți 
pe pozițiile 

internaționalismului"„Congresul stabilește ca, și în viitor, în centrul politicii externe a partidului și statului nostru să stea

dezvoltarea relațiilor de alianță, prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste ; Comitetul Central trebuie să acționeze cu perseverență în această direcție, contribuind la înlăturarea divergențelor existente, la refacerea și întărirea pe baza principiilor mar- xism-leninismului și internaționalismului socialist a unității țărilor socialiste...Congresul însărcinează Comitetul Central să extindă relațiile de solidaritate cu mișcările de eliberare națională, cu organizațiile care se ridică pentru scuturarea jugului imperialist, să asigure lărgirea colaborării țăfii noastre cu tinerele state independente, să sprijine lupta acestora pentru salvgardarea suveranității naționale, pentru dezvoltarea lor de sine stătătoare. împotriva imperialismului, a neocolo- nialismului, a oricăror forme de dominație...Congresul al . X-lea manifestă hotărirea întregului partid de a dezvolta relații cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare, democratice, antiimperialiste".
(Din Rezoluția Congresului al 

X-lea al P.C.R.).

(Urmare din pag. I)torită vrednicilor ei mesageri, bărbați a căror tărie a stat în răspunderea față de cei cite opt, zece și mai mulți copii care-i așteptau pe fiecare acasă, față de viitorul lor și al urmașilor lor... Asemenea urmași a- veau să stea cu pieptul gol în fața plutoanelor de pedepsire, în 1907.Tezaur de tradiție, tezaur de viață." Azi, străvechiul Risipiți înscrie în noul hronic al vieții de pe aceste meleaguri cifrele unei îndreptățite mîndrii civice, profund umane : două familii cu 10 și respectiv 9 copii, patru familii cu cite 8 copii, șapte familii cu cîte 7 copii, zece familii cu cîte 6 copii, șaptesprezece familii cu cîte 5 copii... Cornel Din- că, secretarul consiliului popular, ne spune :— Cei cu cîte 4 și 3 copii se numără, la noi, cu zecile, iar cei cu cîte doi copii... în comuna noastră, unde oamenii se căsătoresc destul de tineri, este o vorbă : nu p, oțn: acela care n-are pe lingă casa îițT, în primii trei ani de ’căsnicie, măcar o pereche de moștenitori. Și asta la o populație de 5 000 de suflete ! ....Am fi mai mulți, cu ciți copii ne-au venit și ne vin pe lume, dar, potrivit timpului, mulți dintre ei și-au împlinit rosturile, își fac datoria către nație, în alte locuri din țară. Sint sute, poate mii, și e greu să le știi la toți numele, profesia și locul. Dar ceea ce știm este că nici unul nu Și-a făcut de rîs vatra părintească. Un titlu de mamă eroină (Sofia Roșu) și unsprezece medalii Gloria Maternă întăresc înscrisurile de onoare ale comunei noastre...
★în mijlocul șoselei oprim cărioara poștașului. Fără să atentăm cumva la secretul corespondenței, il rugăm doar atit : să ne spună din ce localități au sosit azi scrisori pe adresa comunei. Notăm : Hunedoara, București, Sibiu, Reșița, Cluj, Oradea, Constanța, Beiuș, Vaslui, din nou București, din nou Hunedoara — scrisori a- casă, ca tot atitea trainice legături ale modestei localități cu zările mîndre ale țării... Unei singure scrisori nu-i putem afla adresa de pornire : vine de La un ostaș în termen și poartă cifra impersonală a unității lui militare. Aflăm, in schimb, numele expeditorului : soldat Alexandru Roșu. „Este «cofetarul» mătușii Sofia ; să vedeți ce-o să se bucure bătrîna!" Locțiitorul Dugăiașu e vesel de parcă scrisoarea i-ar fi fost adresată lui... Pornim împreună să ducem mătușii Sofia vestea cea bună....Cînd ne vede în bătătură, se bucură și nu prea. Am găsit-o în plin dereticat de primăvară, cînd nu prea au gospodinele chef de oaspeți. Paturi, mese, scaune, dulapuri, scoarțe, lenjerie, lăzi, tablouri, ve

selă — toate au fost scoase în tindă, în bătaia soarelui. Pină și ușile, vopsite intr-un albastru nobil, au fost scoase" din țițini și culcate pe scaune, de-o parte și de alta a intrării principale, ca două aripi deschise a zbor. în acest decor prielnic, doi nepoți de-o șchioapă — Diana (trei ani) și Laurențiu (un an și jumătate) — fac exact atîta zarvă și atitea năzdrăvănii cit să înțelegem limpede că n-am sosit în cel mai potrivit moment. Dar Sofia Roșu își ia repede seama și, sincer temătoare să n-o credem o gazdă neprimitoare, ne spune : „Bi- ne-ați venit, muică ; numai că nu prea știu unde să vă poftesc să luați loc".Nu-i nimic. Ne așezăm care pe unde putem și as-

„Și... cam asta e tot ; mai mult nu știu ce să vă spun; întrebați-mă și-oi vedea eu dacă știu să vă răspund".— Așa e mama : mereu zice că nu știe, că nu se pricepe. Dar, de fapt, se pricepe la toate. La nevoie e-n stare s-o asculte și la germană pe Măriuța, surioara noastră mai mică, elevă intr-a șasea, aici în comună.Silvia Rădoescu, a patra născută a soților Roșu, profesoară de naturale tot aici în comună, s-a repezit, între două ore de clasă, să vadă ce fac Diana și Lau- rențiu. Ne vorbește despre părinți cu mîndrie, cu înțelegerea analitică pe care condiția intelectuală a adăugat-o învățăturii primite acasă :— Am fost, la părinți,
FAMILIA 

PE ECRANUL 
PANORAMIC

cultăm spusele acestei femei, căreia apelativul bă- trînesc — muică — nu i se prea potrivește. Nici după vîrstă (53 de ani), nici după înfățișare : măruntă, siluetă mlădie, de fată numai bună de scos la horă, ochi și zîmbet de școlăriță, glas melodios, nealterat de ani, mai degrabă dozat prielnic de miile de seri în care și-a făcut datoria, cîntînd „Și te du la Dunăre" lingă somnul a doisprezece copii. Numai mii- nile, mari și dure, aspre ca niște unelte trainic patinate de muncă, sugerează esența biografiei acestei femei, temeiul învestirii ei cu înaltul titlu de Mamă Eroină. Vorbește încet, tihnit, parcă sfios, dar gesturile cu care-și însoțește ideile sint nete, au expresivitate, dau certitudinea că Sofia Roșu are principii de viață ferme, că existența ei nu s-a desfășurat și nu se desfășoară întimplător, ci în virtutea unor principii ce vin și din tradiția multiseculară a acestor locuri, dar și din experiența personală....E drept, s-a căsătorit cam devreme — la nici 16 ani — așa erau timpurile, așa se cuvenea într-o casă cu o droaie de copii. Dar a avut parte de un om bun, înțelept, harnic (din- tr-o fotografie, Constantin Roșu, decedat cu opt ani în urmă, parcă întărește cu un zîmbet abia perceptibil spusele soției). Ea îl recomandă : „un om care nu și-a cunoscut in viață de- cit două datorii : să muncească și să-și învețe copiii de bine". Datoriile astea și le-a asumat, în parte egală, și ea, Sofia Roșu...

zece fete și doi băieți. Două surioare s-au prăpădit. imediat după naștere... Să dai viață la zece copii și să-i crești, e greu ; dar să-i faci oameni e și mai greu. Eu zic că în afară de dragostea care i-a unit și de neodihna în muncă, taina reușitei părinților mei a stat în echilibrul comportamentului. Un e- chilibru perfect, așa cum unii cred că există numai în cărți sau că n-ar putea exista la oameni cu școală puțină. De exemplu, tata era cunoscut înșapte sate ca un omvesel, mereu, cu o glumă pe buze, gata să cînteși la muncă, și la petrecere. Auzeam oamenii vorbind cu drag despre el, eram mîndră. dar mi se părea că se referă la altcineva. Pentru că, acasă, tata era cu totul altfel : sobru, cumpănit, zgîrcit la vorbă. Nu ne-a bătut niciodată, nici măcar nu s-a răstit la noi și deci nu-1 priveam cu teamă, dar cînd intra el în casă simțeam nevoia să... ne revizuim țintită.. Astfel, încet-încet, am învățat că viața este ceva serios, care nu poate fi luat în ușor. Dar nu ceva trist, pentru că mama, con- trabalansînd sobrietatea tatei (care nu ne săruta decît în somn, iar de lăudat nu ne lăuda, decît cînd nu eram de față), ne înflorea viața cu cintece, cu povești, cu alintări — bineînțeles, învățîndu-ne, ca și tata, să respectăm munca, oamenii, să ne iubim între noi, să ne ajutăm, să simțim mereu răspunderea față de locul unde ne-am născut, față de cei în mijlocul cărora trăim.Sofia Roșu își ascultă

fiica cu sfială, de parcă ar fi vorba despre altcineva — și cum atmosfera se încarcă de emoție, ea simte nevoia să schimbe, cu tact, centrul de greutate al discuției. Spune :— Las’ că am și avut parte de copii buni ! De mici au muncit. Și la carte, și-n casă, și la cimp. li luam la secerat, Ia prășit. Erau mici și oboseau. Mi se rupea inima, dar n-aveam ce le face. „Hai muică, să mai luăm o postată, numai una și gata". Pe urmă, mai luam una, și încă una... Pină s-au deprins. Acum, cînd vin in concediu — și vin în fiecare an — nu-i rabdă inima să stea. Veronica, de e subingineră la Craiova, 80 de norme a agonisit anul trecut la noi in ceapeu. La fel și Eugenia, de e la Școala comercială din București. Și Maria, care a ajuns ditai revizor contabil, tot în Capitală. Și Stana, de e învățătoare la Clejanii din Ilfov, și celelalte fete tot așa, toate cu casa și rostul lor, dar și cu drag de muncă. Bșieții, 1(la„(el,;. Nicolae, e- lev la agricol, ța . Calafat, și Alexandru, care-a-rivățat în "școli fneseria de cofetar de-a uimit o lume pe la expoziții, pe litoral, și-acum e militar și uite ce-ml scrie : „Mamă, de-acum gata cu gîndul la fete și la trăznăi. sint bărbat, să vezi ce bine-mi stă în uniformă ! De-abia aștept să vin acasă, cînd o fi vremea, să mă fălesc pe la toți ai noștri..." Că, vezi dumneata, muică, s-au răspindit ei, copiii mei, prin țară ca sa- rea-n bucate, dar dorul de casă și dragostea de comună le-au rămas, și vara își cam iau concediul toți odată și cînd se-ntîlnesc toți, cu soți și soții, cu ăi nouă nepoți pe care-i am deocamdată — că încă doi sînt pe drum — mi se umple casa de bucurie... Zici că n-am unde să-i cuprind pe toți ?... Acuma am, că Elena, de lucrează la ceapeu, e așezată la casa ei, iar Silvia își făcu și ea casă nouă aici, în comună, așa că loc avem berechet !... Da’ fiindcă veni vorba de casă nouă, ia citește dumneata pe fața casei mele, ce scrie ? Scrie : Costică și Sofia N. Roșu — 1968.Ce-nseamnă asta ? Că mie și omului meu ne-au trebuit 33 de ani, după ce ne-am luat, ca să ne facem casă nouă. Pe cînd fata mea, la numai patru ani de agoniseală prin muncă, dună măritiș, s-a văzut la cuibul ei. Ce înseamnă asta ? Că altele sint vremurile, alții oamenii și altele posibilitățile de azi.Ascultăm glasul melodios al femeii mărunte, urmărim gesturile nete ale mîinilor ei ca niște unelte patinate. Găsește, pentru încheierea discuției noastre, argumentul unei tulburătoare concluzii :— Vezi dumneata, noi am fost la părinți 12 copii și- am trăit numai doi. Eu tot 12 am făcut, și-au trăit — să-mi trăiască ! — zece.Alte vremuri, alți oameni, alte posibilități.

tv
PROGRAMUL I

8,30 Gimnastica pentru toți.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

„Comoara din 13 case". Epi
sodul IX.

10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical — Cu... Pă^ 

cală și păcăleli.
13,00 Oaspeți în studio. Păca
lă — Sebastian Papaiani și 
Păcălita — Mariella Petrescu.
13,10 Autograf muzical pe a- 
dresa dumneavoastră semnat 
de Angela Similea.
13,18 Nea Mărin și 1 aprilie ! 
13,26 Cupletul zilei : ..Primă
vară" cu Gică Petrescu.
13,31 „Cînd penița are... haz“

13,41 O cunoașteți pe Nadia 
Urbankova ? — muzică u-
șoară.
13.51 „Misterul de la ora 11“ 
— zece minute de suspans cu 
Ion Finteșteanu, H. Nicolai- 
de, Janine Tomescu, Sorin 
Gheorghiu, Paul Nadolski. 
14,02 Voci tinere : Radu Tozo. 
14,10 „Adevărul* — adaptare 
după I. L. Caragiale. în dis
tribuție : Silviu Stănculescu, 
Mihaela Dumbravă și Maria 
Rotaru. Regia : Petre Bokor.
14,15 Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea ? — comedie ci
nematografică.
14,40 Trepte — film realizat 
de Studioul de Radlotelevi- 
Ziune Cluj.

15,20 Drumuri în istorie. Buzău — 
secole și ani.

15,40 Film serial : „Eneida" — Epi
sodul V.

16,25 Cîntare patriei — concurs 
coral interjudețean.

17,50 Fotbal : Sportul studențesc — 
Dinamo București. Transmi
siune directă de la stadionul 
..23 August". Comentează :

Eftimie Ionescu, redactor la 
ziarul „Sportul". Tn pauză : 
• 1001 de seri : Bugs Bunny 
și prietenii săi • Publicitate.

19,30 ÎNTÎIULUI PREȘEDINTE AL 
REPUBLICII
EMISIUNE OMAGIALA.

20,00 Telejurnal.
20,20 Publicitate.
20,26 Film artistic : „Trei pălării 

pentru Lisa". Premieră pe 
țară. Regia : Sidney Hayers.

22,00 Telejurnal.
22,10 Duminica sportivă. Fotbal : 

Rapid — Steaua (rezumat în
registrat) .

PROGRAMUL II

10,00 — 11,45 Matineu simfonic.
20,20 Film serial pentru copii : 

„George". Episodul „George 
și Paulina".

20,45 De pe scenele lirice ale țării. 
Selecțiuni din opera ,,Faust" 
de Gounod, în interpretarea 
colectivului Operei române 
din Cluj.

21,15 Film serial : „Columbo". Epi
sodul „Scurtcircuit".

cinema
• Porțile albastre ale orașului :
PATRIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 20, 
GRI VIȚA — 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 î BUCUREȘTI — 8,30: 
11; 13,15; 16: 18.30; 21.
• Al șaptelea cartuș : CENTRAL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 13,15; 20,30, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30. AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 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 din

viața mea : VICTORIA — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ceața : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Fantastica aventură a Iui „Nep- 
tun* : BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Nunta : VIITORUL — 16: 18; 20.
• Program de desene animate
pentru copii : DOINA — 9,45;
11,15; 12,30.
• Marele vals : DOINA — 14,45;
18.30.
• A fi sau a nu fi - 18,45; 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Chemarea străbunilor : BU-
CEGI — 15,30; 18; 20,15, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• întoarcerea lui Magellan : CO- 
TROCENI — 14; 16; 18: 20.
• Misterioasa prăbușire : UNI
REA — 15,30; 18; 20.15.
• Trecătoarele iubiri : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,13.
• Omul cu creierul transplantat : 
DRUMUL SĂRII — 15,30>18; 20,15.
• Aurul negru din Oklahoma : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLO- 
REASCA — 15.30; 18: 20,15, MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Capcana : PACEA — 15,30:
17,45; 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 — 
15,30; 18; 20.15.
• insula misterioasă : CRÎNGAȘI
— 16: 18,15.
• Dacii : MUNCA — 16; 18; 20.
• Cintecul Norvegiei : ARTA — 
10,30: 14; 16,45; 20.
• Simon Templar intervine : 
COSMOS — 15,30.
• 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
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român — 
sala Studio) în cadrul ciclului 
„După-amiezele muzicale ale ti

neretului" : Recital susținut de 
Eduard Popa — vioară. își dau 
concursul : Alexandrina Zorleanu
— pian și Aurelian Octav Popa — 
clarinet — 18, (la Sala mică a Pa
latului) : Ciclul „Laureați ai con
cursurilor internaționale" — Reci
tal susținut de Wolfgang Guttler
— contrabas — 20.
• Opera română : Seară vieneză 
—- 11, Răpirea din serai — 19.
• Teatrul de operetă : Sînge vie- 
nez — 10,30, Oklahoma — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — 10,30, Apus 
de soare — -20, (sala Comedia) : 
Prizonierul din Manhattan — 10,30, 
Dona Diana — 20.
n Teatrul de comedie*: Preșul — 
10, O noapte furtunoasă — 15, 
Opinia publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala di^ bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode —10, Joc 
de pisici — 15, Chițimia — 20, 
(sala Studio) : Noile suferințe ale 
tinărului „W* — io, A douăspre
zecea noapte — 15, Puterea și a- 
devărul — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea — 10,30, Vreți să jucați cu 
noi ? — 15,30, Subiectul era tran
dafirii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste

— 10, Hotelul astenicilor — 15,30 
Paradisul — (9,30, (sala Studio) : 
Gaițele — 10,30'; 20.
• Teatrul Glulești : Meșterul Ma
nele — 10, Năpasta (Studio ’74) — 
15, Simbătă la Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzei) ; Pinoc
chio — 10, Tragedia greacă — 
spectacol-lecție — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Șoricelul si pă
pușa — 11, (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Nathan ințeleptul — 11, Lozul cel 
mare — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Labdacizil — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
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 
„Ion Vasllescu" : Zi-l una mal săl
tăreață — 10; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
16,30; 19,30.
• Ansamblul artistic „Doina" (la 
Casa Centrală a Armatei) : Foc la 
estradă — 19,30.
• Circul „București" : Intilnire la 
circ — 10; 16; 19,30.
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(-------------- -----------------------Asemenea întregului popor — se spune in telegrama adresată de Comitetul județean Arad al P.C.R. și Comitetul executiv al Consiliului popular județean — locuitorii județului nostru văd in noua învestitură pe care ați primit-o recunoașterea unanimă a meritelor pe care le aveți în elaborarea și traducerea in viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a stimei și respectului de care vă bucurați în viața politică internațională, garanția mersului neabătut și triumfal al României pe drumul luminos al edificării socialismului și comunismului, pe calea afirmării sale plenare în lumea contemporană.Noi, locuitorii meleagurilor ară- dene — români, maghiari, germani si de alte naționalități — urmărim, zi de zi, cu deosebit interes și mindrie patriotică, laborioasa activitate desfășurată de dumneavoastră, mult stimate, tovarășe Nicolae Ceaușescu, prezența profund mobilizatoare in mijlocul colectivelor de muncă, acolo unde pulsează ritmul viu al activității creatoare. Mereu vii In cugetul nostru, imaginile memorabile ale vizitelor întreprinse de dumneavoastră in județul Arad constituie pentru noi un. imbold în activitatea pe care o desfășurăm, iar înfăptuirea prețioaselor indicații și sfaturi pe care ni le-ați dat reprezintă pentru fiecare om al muncii un program mobilizator și o datorie de onoare.Este deosebit de plăcut pentru noi ca, in numele cadrelor didactice și studenților celui mai vechi for al învățămintului superior, să ne exprimăm adeziunea totală în legătură cu alegerea dumneavoastră, strălucit fiu al noporului român, ca președinte ăl Republicii Socialiste România — se subliniază în telegrama adresată de Universitatea din București.Ființă din ființa acestui popor atît de greu încercat de istorie, dar tot atît de demn și hotărît in apărarea drepturilor sale legitime, a idealurilor sale. de libertate, independență națională și dreptate socială, fiu al plaiurilor pe care le îndrăgiți cu pasiune, bunătate și înțelepciune, ați contribuit decisiv la creșterea neîntreruptă a prestigiului țării în lumea contemporană, la ridicarea oamenilor României și a patriei noastre pe culmile de mult rîVnite ale civilizației și progresului.Este o trăsătură statornică a poporului nostru respectul legilor firii — cum spunea altădată domnitorul și filozoful Dimitrie Can- temir — ca cei care provin din rîn- durile sale și-i duc mai departe, cu talentul, energia și capacitatea lor, idealurile, visurile și năzuințele. să-și dobîndească stima, dragostea și atașamentul . ponorului acolo unde poporul însuși își găsește împlinirea. De aceea,, desemnarea dumneavoastră ca președinte al țării este expresia gîndirii și sențimentelor poporului, a prețuirii dobîndite în procesul activității dumneavoastră, al luptei pe care ați desfășurat-o pentru instaurarea pe pămîntul României a dreptății, egalității și omeniei.Adresînd președintelui republicii calde felicitări, urări de sănătate și viață lungă pentru a conduce cu aceeași neobosită energie creatoare destinele țării pe drumul progresului și prosperității, colectivul de salariați din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele arată în telegrama pe cate ? 
a trimis-o tovarășului Nicolae Ceaușescu :Sîntem ferm convinși că sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, poporul român va dobîndi noi succese pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru afirmarea tot mai puternică a Republicii Socialiste România în viața internațională, pe linia întăririi și prieteniei între popoare, a instalării unei păci trainice in lume.Exprimîndu-ne încă o dată bucuria nemărginită pentru ■ alegerea dumneavoastră în cea mai înaltă funcție de stat, vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru a aduce o contribuție tot mai mare la efortul general de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.în acest moment de mare bucurie ți de deplină 'satisfacție pentru noi toți — se arată în telegrama Comitetului Executiv al UCECOM — permiteți-ne, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm cele mai calde felicitări și să ne exprimăm, și cu acest prilej, dragostea fierbinte pe care v-o purtăm, atașamentul nostru față de politica internă și externă a partidului, vii mulțumiri pentru grija și atenția pe care în permanență ni le acordați.Contribuția dumneavoastră hotărî- toare, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la înflorirea continuă a națiunii noastre socialiste, fermitatea cu care munciți pentru afirmarea României pe plan internațional, pentru triumful cauzei păcii și colaborării între popoare, constituie pentru noi toți un prilej de adîncă mindrie patriotică, un entuziast și mobilizator imbold în eforturile pe care întregul popor le face pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Ca slujitori ai școlii, alături de oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării, considerăm că alegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al Republicii Socialiste România reprezintă un act istoric de o deosebită importanță pentru națiunea română — se relevă în telegrama colectivului de cadre didactice și studenți de la Institutul pedagogie din Suceava.Succesele remarcabile pe care le-a dobîndit România în cele trei decenii de la eliberarea patriei de sub jugul fascist, rezultatele și perspectivele luminoase în procesul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, prețuirea tot mai înaltă de care se bucură țara noastră pe arena vieții internaționale sint în cea mai înaltă măsură legate indisolubil de activitatea neobosită, profund creatoare, desfășurată de dumneavoastră — fiul cel mai iubit al poporului român, îndreptînd spre dumneavoastră cele mai nobile sentimente de cinstire și prețuire, vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întreg colectivul de cadre didactice și studenți din Centrul universitar al Țării de Sus își va intensifica eforturile în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor de înaltă răspundere civică trasate de partid, de dumneavoastră personal, învăță- mîntului românesc.

„in patriotismul fierbinte, in activitatea neobosita 
desfășurată in fruntea partidului si a tării isi află 
izvorul felicitările din inimă pe care vi le adresăm 
pentru înalta învestitură de președinte al republicii, 
urarea de a ne conduce pe drumul demn al făuririi 

cumunismului in minunata noastră patrie I"
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In telegrama Comitetului județean Gorj al P.C.R. se arată : In această zi, pe care timpul n-o va uita și istoria o va consemna întotdeauna la loc de cinste, vă mărturisim, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem fericiți de a vă fi contemporani, de a participa, sub ferma dumneavoastră conducere, la marile prefaceri socialiste de azi și de mîine.Ne exprimăm convingerea nestrămutată că avîndu-vă mefeu in frunte, ca secretar general al partidului și președinte al . Republicii Socialiste România, națiunea noastră va deveni .tot mai. puternică și mai prosperă, prestigiul patriei dragi va spori necontenit. Ne angajăm ferm în fața dumneavoastră că nu vom precupeți nici un efort pentru a contribui la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la făurirea viitorului comunist, de aur. pe pămîntul României.în alegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al tării — se arată în telegrama a- dresată de comuniștii și ceilalți angajați ai Ministerului Minelor. Petrolului și Geologiei — noi vedem expresia înaltei prețuiri și a devotamentului fără margini pe care ponorul întreg le nutresc pentru cel mai iubit fiu al său. în același timp, alegerea dumneavoastră în cea mai înaltă și de răspundere ■funcție in. stat este o garanție * se "coselor.; Voastre- viitoare.Noi totf sîntem' n’e declin con- ștfenți că prestigiul de care se bucură astăzi România socialistă pe p'an internațional se datorește în primul rînd activității neobosite ne câre dumneavoastră o desfășurați cu înaltă consecventă șl dăruire pentru promovarea unor noi relații de stimă și respect, între state, fără deosebire de orînduire socială, pentru crearea unei lumi mai drepte și mai bune.Exnrirhîndu-ne încă o dată bucuria, intr-un asemenea moment solemn . ca acesta, al înaltei dumneavoastră învestituri, ne angajăm să n.u nrectroetim nici un efort pentru realizarea sarcinilor de olan. în vederea vatorificării superioare a bogățiilor minera’e ale țării. care să contribuie astfel la. asigurarea cu materii prime a industriei noastre socialiste în continuă dezvoltare. pentru traducerea în viată a politicii interne și externe a partidului. întîmn'nînd cu noi succese cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul .al XI- lea al Partidului Comunist Român.Noi. comuniștii si utecîștiî, întregul personal al Comandamentului infanteriei si tancurilor, am primit eu nespusă bucurie învestirea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca întîiul președinte al țării. •Ca ostași ai țării, noi dăm o înaltă apreciere meritelor dumneavoastră excenționate în elaborarea concepției cu privire la apărarea note'»!. la punerea baze’or do-trlnei militare naționale. Lucrările re le-atf elaborat în acest domen'u cuprind idei originale de o mare profunzime, concepte fundamentam, care au deschis o perspectivă nouă, o orientare profund științifică «n activitatea de întărire a capacității d° apăr-re a scumpe' noastre nutrii — Republica Socialistă România.Să ne tră’ti, tovarășe N’-ome Cogușescu. întru multi ani. să ri- d’cați patria noastră pe noi culmi de măreție și glorie, să dat! continuu ponorului nostru mărețul destin istoric ce 1 se cuvine.în felevr.ama Comitetului munî- e‘ș»e! de partid Focsani și a consiliului popular municipal se arată : Alegerea dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în fupet.la de președinte al Renoh’î- C'i Socialiste Româm'a reprezintă un act de importanță istorică pentru no’itica internă și externă a statului nostru, pentru viitorul luminos si prosper al întregului ponor. Este o mare bucurie pentru roi și. în același time, o garanție de neclintit că această funcție este îndeplinită de personalitatea cea mai remarcabilă a natriei noastre, de numele căreia este legată politica revoluționară a partidului și stalului.Pentru noi toți, dumneavoastră eonstituiți. iubite tovarășe secretar general și președinte al Republicii Socialiste România, un dinamizator exemplu de pasiune și dăruire. întruchipați modelul conducătorului de partid și de stat comunist, devotat cu trup și suflet cauzei poporului. De aceea, noi toți găsim in personalitatea dumneavoastră e- xemplul pe care-1 vom urma fără preget.Marea responsabilitate ce v-a fost încredințată de partid și de 

popor — subliniază telegrama Comitetului judejean de partid și Consiliului popular județean Brăila — constituie dovada celor mai alese sentimente de stimă, prețuire și încredere deplină ale întregului popor în dumneavoastră, militant înflăcărat, cel mai iubit fiu al patriei, devotat trup și suflet măreței opere de edificare a socialismului și comunismului în România, luptător consecvent pentru binele, fericirea și prosperitatea întregii noastre națiuni, pentru crearea unui climat de pace și securitate, a unei lumi mai bune și mai drepte.Deplin încrezători că viitorul României socialiste se află in mîi- nile unui partid puternic și clarvăzător, în frunte cu dumneavoastră, ne angajăm plenar ca, in cinstea sărbătoririi celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XI-lea al Partidu-, lui Comunist Român, să mobilizăm toate resursele materiale și spirituale, să nu precupețim nici un e- fort pentru realizarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, să îndeplinim integral indicatorii planului economicINSCRIPȚIE
O fără străveche 1
Are întotdeauna nevoie 
De-o inimă tînără.
O țară de munți
Are întotdeauna nevoie
De-o frunte înalta.
O țară scăldată de apele mării 
Are întotdeauna nevoie
De priviri ce străpung depărtările. 
O țară legănată de șesuri 
Are întotdeauna nevoie
De-o șira spinării ce nu se-ncovoaie.

Românie, vatra mea milenară, 
Inima tînără,
Fruntea înaltă,
Privirile tale pătrunzătoare
Poartă numele simplu 
Moștenit din părinți, 
Din piatră, din rîu, din cîmpie, 
Nume de noi înșine-ales : 
Nicolae.

Cîndva se numea Mircea, 
Cîndva se numea Ștefan, 
Cîndva se numea Mihai.
Acum, ne-am adunat puterile 
Intr-un cîntec nemaieîntat 
Al străvechiului grai,
In limpedea inimii noastre bătaie, 
Acum fruntea, privirile, 
Coloana înaltă a demnității 
Răspund la numele : 
Ceaușescu,
Răspund la numele : 
Nicolae.

Ce rădăcini adînci ai, țara mea, 
Ce frunte stelară !
Așa te văd cu ochii semințelor 
In dimineața aceasta de primăvară.

ION BRAD

In toate compartimentele de activitate.Pentru noi toți — se spune în telegrama Comitetului județean Bis- trița-Năsăud al P.C.R. și consiliului popular județean — dumneavoastră întruchipați cel mai strălucit e- xemplu de dăruire totală, de consacrare a întregii vieți cauzei poporului român — al cărui fiu sînteți — ridicării pe noi trepte de prosperitate și progres a patriei noastre socialiste. Exemplul ce ni-1 oferiți, de comunist, de luptător neobosit pentru triumful socialismului și comunismului în patria noastră, de militant consecvent pentru pace și colaborare în întreaga lume, constituie pentru fiecare din noi un ideal major și un îndemn permanent de a nu precupeți nici un e- fort pentru binele și fericirea poporului. Dacă patria noastră — stat socialist suveran — se bucură de un imens prestigiu pe toate meridianele globului, aceasta se da- torește, în primul rînd. personalității dumneavoastră, care a imnri- mat întregii politici românești soiri t novator, și o mare bogăție de idei puse în slujba rezolvării problemelor prezente și de viitor nle întregii lumi.Odată cu cele mai calde urări de multă sănătate și putere de muncă în îndeplinirea marilor răspunderi cu care ați fost învestit, vă rugăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să primiți asigurarea izvorîtă din angajamentul nostru de a ne considera părtași de nădejde la înălțarea continuă a minunatei noastre patrii — Republica Socialistă România.Cercetătorii din domeniul științelor medicale și farmaceutice — se snune în telegrama Academiei de științe medicale — își exprimă, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, bucuria și adeziunea denlină fată de învestirea dumneavoastră, reprezentant fidel al năzuințelor și Idealurilor națiunii noastre, cutezător mesager al păcii și prieteniei între ponoare, de către Mareo A- diinare Națională, ca președinte al Republicii Socialiste România.T’'iem să vă asigurăm, cu acest prilej, că puternicul potential de forte reprezentat de comuniștii și cadrele din unitățile de cercetare medicală și farmaceutică nu vor precupeți nici un efort pentru tra

ducerea în viață a sarcinilor ce le revin pe linia creației științifice.Alegerea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în cea mai înaltă funcție de stat a patriei socialiste are o profundă semnificație istorică și o deosebită importanță pentru dezvoltarea vieții politice, economice și sociale a țării — se menționează în telegrama Uniunii arhitecților.Arhitecții din România au avut de nenumărate ori prilejul să vâ întîlnească ; indicațiile și recomandările pe care le-ați dat, cu aceste prilejuri, au fost foarte prețioase pentru dezvoltarea arhitecturii românești.Dorim să vă reafirmăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, dragostea noastră, profunda admirație pe care arhitecții români,- alături de ceilalți oameni ai muncii, o au față de însușirile dumneavoastră deosebite de conducător și îndrumător.Ne exprimăm totala adeziune, profunda satisfacție și mindrie patriotică pentru alegerea în funcția de președinte al Republicii Socia

liste România a primului comunist al țării, a fiului și conducătorului națiunii române, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care vă închinați întreaga viață și activitate cauzei bravului popor român, fericirii și ridicării bunăstării lui — se arată în telegrama Comitetului județean Co- vasna al P.C.R., consiliului popular județean și consiliului județean al Frontului Unității Socialiste.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe președinte al republicii, că, mobilizați de minunatul dumneavoastră exemplu de comunist și patriot înflăcărat, oamenii muncii, români și maghiari din județul Co- vasna, în strînsă unitate frățească, animați de dorința sinceră și fierbinte de a realiza sarcinile actualului cincinal cu 185 de zile mai devreme, vor depune noi și sporite eforturi pentru descoperirea și valorificarea tuturor rezervelor materiale și umane de care dispun.Vă rugăm să ne permiteți ca, în numele tuturor locuitorilor județului — români, maghiari — să vă a- dresăm din adîncul inimilor noastre cele mai sincere mulțumiri și recunoștința noastră fierbinte pentru tot ceea ce faceți pentru dezvoltarea vertiginoasă a tuturor județelor patriei. Vă dorim multă, sănătate, viață îndelungată,. fericire și putere de muncă în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, pentru ca, sub conducerea dumneavoastră, poporul român să urce pe noi trepte ale culturii și civilizației și prin munca tuturor națiunea română să devină tot mai înfloritoare în rîndul națiunilor lumii.Alegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în această înaltă funcție, — se spune în telegrama întreprinderii de autoturisme Pitești — demonstrează încă o dată atașamentul întregului popor față de politica științifică pe care o promovează cu înțelepciune- partidul și statul nostru socialist. încrederea, stima și prețuirea de care vă bucurați în rîndul intregului popor. Transpunând în practică prețioasele dumneavoastră indicații, colectivul de muncă al întreprinderii noastre, sub directa îndrumare a comuniștilor, și-a realizat sarcinile de plan ne primii 3 ani ai cincinalului cu două luni mai devreme și 

se angajează ca în acest an să obțină la producția globală o depășire în valoare de 20 milioane lei, iar la producția marfă de 30 milioane lei, să economisească 80 tone metal și o economie la energia e- lectrică' de peste 4 milioane kWh.în momentul solemn în care țara va pus pe umeri sarcina nobilă și de maximă răspundere de a fi întîiul președinte al Republicii Socialiste România, primiți, mult stimate tovarășe Ceaușescu, călduroasele noastre felicitări și urări de succes, pe care vi le transmitem din toată inima — se spune în telegrama adresată de Comitetul județean Iași al P.C.R., în numele comuniștilor, al oamenilor muncii din această parte a țării.Ne folosim de acest prilej spre a ne exprima, încă o dată, puternicele sentimente de dragoste, stimă și prețuire pe care le nutrim fată de distinsa dumneavoastră personalitate, conducătorul de al cărui nume sint legate cursul politicii revoluționare a partidului, mărețele înfăptuiri pe drumul făuririi societății socialiste multilateral 

dezvoltate, prestigiul recunoscut de care se bucură astăzi România în lume.în dumneavoastră, scumpe tovarășe Ceaușescu, se spune mai departe în telegramă, noi vedem întruchipat modelul conducătorului de partid și de stat comunist, al militantului revoluționar devotat trup și suflet partidului și națiunii, al înflăcăratului patriot și internaționalist, al omului uman în cel mai înalt sens al cuvîntului, care se dăruie cu totul oamenilor, care trăiește pentru oameni și al cărui sens de viață îl reprezintă binele și fericirea poporului său, cauza socialismului și păcii în lume.Faptul de a vă avea în funcția de președinte al republicii ne dă suprem» garanție că politica internă și externă a partidului și statului nostru va fi înfăptuită cu succes, spre progresul mai rapid al patriei, înflorirea ei multilaterală și creșterea necontenită a contribuției României la circuitul mondial de valori. Vă încredințăm, stimate tovarășe președinte al Republicii Socialiste România, că vOrn face totul pentru transpunerea în viată a programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, întîmninînd cu succese deosebite cele două mari evenimente ale anului — gloriosul jubileu al celei de-a XXX-a aniversări a eliberării și Congresul al XT-lea al Partidului Comunist Român.Eveniment de importanță istorică în viața poporului nostru, alegerea dumneavoastră ca președinte al republicii ne dă prilejul de a exprima încă o dată sentimentele de dragoste și recunoștință fierbinte față de cel mai mare om politic și om de stat al României contemporane. față de activitatea dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. dedicată din- totdeauna mărețelor idealuri ale partidului și clasei muncitoare. propășirii patriei și fericirii ponorului, triumfului ideilor socialismului și păcii în lume — se spune în telegrama Combinatului siderurgic Galați.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. împreună cu întregul popor, siderurgiștii și constructorii gălățeni vor forma în 

jurul dumneavoastră un front puternic de adeziune militantă și a- fectivă. Vom urma neabătut directivele partidului, ale dumneavoastră și vom depune toate eforturile pentru depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, contribuind astfel la creșterea zestrei de oțel a patriei noastre socialiste.Alegerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al republicii constituie cea mai vie expresie a prețuirii nemărginite de t care vă bucurați din partea partidului, a întregului popor, o dovadă grăitoare a recunoașterii marilor dumneavoastră calități de conducător destoinic, patriot și încercat revoluționar, care slujiți fără preget interesele României, cauza păcii și a progresului în lume — se arată în telegrama Asociației juriștilor.Vă sîntem profund recunoscători pentru contribuția dumneavoastră hotărîtoare Ia statornicirea noilor relații socialiste, pe baza principiilor eticii și echității, a respectării neabătute a legilor țării,' cerințe indispensabile pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. pentru afirmarea deplină a personalității omului în întreaga viață socială.Juriștii țării se angajează să îndeplinească în mod exemplar sarcinile ce le revin din hotăririle partidului privind întărirea legalității socialiste, asigurarea ordinii de drept și a disciplinei, formarea conștiinței juridice a cetățenilor în spiritul apărării și dezvoltării orîn- duirii socialiste în patria noastră.In telegrama Comitetului jude* țean Vaslui al P.C.R. și a consiliului popular județean se a- rată : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vaslui văd în alegerea dumneavoastră ea președinte al Republicii Socialiste România,o nouă și elocventă dovadă de prețuire, stimă și recunoștință pe care vi le poartă întregul nostru popor pentru neobosita și rodnica activitate ce o des- fășurati în nobilul scop al ridicării României pe noi culmi de civilizație și progres.întărind gîndurile noastre prin fapte, vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul nostru, în frunte cu comuniștii, depun eforturi susținute în vederea îndeplinirii sarcinilor ce ne revin din planul național unic de dezvoltare econo- mico-socială a țării. Pe primele două luni ale anului în curs, planul în .industrie, la principalii indicatori, a fost’ realizat și depășit. In agricultură, măsurile pregătitoare luate din timp asigură desfășurarea lucrărilor de primăvară în ritmul prevăzut pentru această perioadă. în ritm susținut se realizează și investițiile.Acum, cînd întregul, partid și întregul popor vă felicită cu aleasă stimă și respect deosebit pentm alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Renublieii Socialiste România, comuniștii, oamenii muncii de pe meleagurile județului Vaslui se alătură cu gîndurile și sentimentele lor nobi’e, sentimentului unanim de bucurie pi țării, urindu-vă sănătate, putere de muncă, deplin succes în exercitarea înaltei misiuni'.Avem convingerea fermă că prin alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România patria noastră va străluci și mai puternic, va înainta mai rapid pe drumul făuririi soci etății socialiste multilateral dezvoltate. pe drumul comunismului.De numele și de stilul dumneavoastră de muncă novator, energie, dinamic, dîrz și curajos, se arată in telegrama adresată de întregul personal al Direcției generale a înzestrării din Ministerul Apărării JUaționale, sint legate victoriile noastre în făurirea orînduirii socialiste, perfecționarea conducerii societății, dezvoltarea științei, creșterea nivelului de trai material și cultural al poporului, promovarea în relațiile dintre oameni a principiilor eticii și echității socialiste. creșterea neîncetată a prestigiului internațional al României socialiste pe toate meridianele globului.Ca militari, am simțit întotdeauna grija dumneavoastră neobosită pentru crearea condițiilor necesare desfășurării la nivelul cerințelor a procesului pregătirii de luptă și politice, preocuparea nemijlocită pentru elaborarea doctrinei noastre militare, pentru dotarea și modernizarea continuă a bazei tehnico, materiale a armatei. Acum, cînd întreaga țară trăiește momentul înălțător al proclamării dumneavoastră ca președinte al republicii, vă raportăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a executa. în orice împrejurare și cu orice sacrificiu, ordinele dumneavoastră, tovarășe comandant suprem. misiunile ce ni se vor încredința de patrie.

------- ------- > în telegrama Consiliului Național al Societății <le Cruce Roșie se scrie : Pentru membrii organizației de Cruce Roșie, ca și pentru toți cetățenii patriei reprezentați, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, simbolul cinstei și al onoarei, al demnității și omeniei, al spiritului revoluționar puse în slujba progresului și fericirii omului. Solia de pace și prietenie între popoare pe care o purtați cu atita competență și demnitate face să strălucească continuu faima României socialiste pe meridianele globului.în aceste clipe de profundă semnificație istorică pentru viața partidului și statului nostru, milioanele de membri ai Crucii Roșii vă asigură că vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin pentru a-și aduce contribuția la apărarea sănătății și vieții harnicului nostru. popor.Alegerea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca președinte al Republicii Socialiste România, dă glas gindurilor și sentimentelor celor mai profunde ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate — se scrie în telegrama Consiliului județean Timiș al oamenilor muncii de naționalitate sîrbă.Vă asigurăm, tovarășe secretar general al partidului, că vom milita și in viitor pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru și vom contribui la mobilizarea oamenilor munții de naționalitate sîrbă pentru traducerea în viață a mărețului program de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, îngăduiți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, in numele ziariștilor din țara noastră, să vă adresăm cele mai respectuoase felicitări, precum și cele mai calde urări de sănătate, de viață lungă și rodnică în slujba României socialiste, a progresului și păcii în lume — se scrie în telegrama Uniunii ziariștilor.Este o mare bucurie pentru noi toți, ca cetățeni ai României socialiste, ca milltanți ai presei comuniste, că am trăit ziua in care dumneavoastră, personalitatea cea mai proeminentă a țării și poporului nostru, întruchiparea exemplară a conducătorului de partid și de stat, înflăcărat patriot și internaționalist consecvent, ați primit înalta calitate de președinte al republicii.Noi, ziariștii, care trăim din plin și ne străduim să contribuim din toate puterile la transformările fără precedent ale României pornite pe drumul înaltei civilizații, vedem în alegerea dumneavoastră in funcția de președinte al republicii garanția cea mai sigură a neabătutei înfăptuiri a politicii partidului și statului român, politică de înflorire a țării, de promovare în lumea întreagă a celor mai nobile idei ale umanității : pacea, prietenia și colaborarea.Fiți sigur, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de stima și dragostea tuturor ziariștilor din țara noastră, fiți sigur că aceștia nu vor precupeți nici un efort pentru ca presa noastră să fie la înălțimea marilor înfăptuiri înscrise în acești ani de lumină sub călăuza încercată și sigură a partidului, sub conducerea dumneavoastră.învestirea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, hotărită in numele întregului popor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a fost primită de comuniștii și toți lucrătorii Ministerului Turismului cu profundă bucurie și nespus entuziasm.Această deosebită răspundere încredințată celui mai iubit și mai devotat fiu al patriei noastre, care de peste patru decenii și-a legat întreaga viață de interesele poporului român, de triumful măreței cauze a socialismului și comunismului, a păcii și progresului în lume, slujindu-le cu neasemuit devotament, conștiință revoluționară și clarviziune marxist-leninistă, constituie pentru noi o nețărmurită mindrie și, totodată, chezășia înfăptuirii neabătute a înțeleptei po. litici interne și externe a partidului șl statului nostru.în aceste momente de profundă semnificație pentru viata partidului și statului nostru, pătrunși de sentimentul unei înalte împliniri, se arată în încheierea telegramei, comuniștii, împreună cu toți lucrătorii din turism, se angajează solemn să muncească exemplar pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, pentru a cinsti cu noi și însemnate succese cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și cel de-al XI-lea Congres al partidului.Noi vedem în alegerea dumneavoastră în funcția supremă de stat — se spune în telegrama Centralei industriei poligrafice — prețuirea pe care partidul și statul, întregul nostru popor o acordă omului ce întruchipează cele mai înalte calități de conducător, de patriot consecvent, de militant înflăcărat pentru cauza socialismului și comunismului, libertatea și independența României, pentru adîncirea relații, lor de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste, cu toate forțele revoluționare, pentru promovarea unui spirit nou în relațiile cu toate statele lumii.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom întîmpi- na cu rezultate bune în producție a XXX-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist și al XI-lea Congres al P.C.R.Strălucit continuator al marilor înaintași, întemeietori de țară și luptători pentru formarea și neatîr- nârea poporului român, legat cu toată ființa de popor, crescut și educat la școala aspră a luptei revoluționare. ați închinat întreaga dumneavoastră energie cauzei poporului român, fericirii clasei muncitoare, ridicării prestigiului României în lume — se arată în telegrama petrochimlștilor de la Brazi.Noi. muncitorii, tehnicienii și inginerii combinatului petrochimic, vedem în alegerea dumneavoastră ca președinte al republicii înalta dovadă de prețuire și stimă pe care o acordă întregul nostru popor excenționalei dumneavoastră activități în slujba propășirii patriei.Urmînd exemplul dumneavoastră personal, ne angajăm să facem totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în cadrul programului de construcție economică și socială elaborat de partid.
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LEGE
privind controlul financiar preventiv

Dezvoltarea și diversificarea continuă a economiei naționale, în condițiile lărgirii atribuțiilor și competențelor cadrelor de decizie pe toate treptele organizatorice, impun respectarea riguroasă a legii, introducerea unui regim sever de economii, combaterea hotârîtă a risipei Și obținerea unei eficiențe sporite în utilizarea mijloacelor materiale și bănești in toate sectoarele de activitate.Oamenii muncii, desfășurîndu-și activitatea în unitățile socialiste, în dubla lor calitate de proprietari ai mijloacelor de producție și producători de valori materiale, răspund pentru gospodărirea cu grijă a patrimoniului încredințat și de îndeplinirea obligațiilor ce le revin și au datoria să-și aducă contribuția la realizarea integrală și la timp a tuturor sarcinilor unității în care lucrează, în condițiile respectării stricte a legii și ale obținerii unei eficiențe maxime. zUn rol important în realizarea acestor obiective revine controlului financiar preventiv, care trebuie să fie astfel organizat încît să poată interveni operativ pentru preîntîmpi- narea unor neajunsuri, înainte de a se produce efectele negative ale acestora, să fie în măsură să identifice cauzele care le generează ți căile pentru evitarea lor.în exercitarea acestui control, sarcini de mare răspundere revin conducătorului compartimentului cu atribuții financiar-contablle, respectiv contabiltil șef, care, împreună cu ceilalți membri ai organului colectiv de conducere, trebuie să asigure respectarea disciplinei financiare si utiltzarea cît mai economicoasă a mijloacelor materiale și bănești.Conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef, trebuie să acționeze hqtărît in direcția respectării normelor legale și a obținerii unei eficiențe maxime în procesul luării deciziilor.Pentru îmbunătățirea și perfecționarea controlului financiar preventiv și creșterea eficienței acestuia. Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziții generaleArt. 1. — în Republica Socialistă România controlul financiar preventiv are rolul de a contribui la folosirea cu maximum de eficiență a resurselor materiale și bănești, >la întărirea ordinii în minuirea fondurilor și creșterea răspunderii tuturor factorilor de decizie din unitățile socialiste în angajarea și efectuarea cheltuielilor.Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare, directorii generali și directorii de centrale, întreprinderi, instituții de stat, celelalte cadre de conducere și colectivele de muncă au obligația să asigure gospodărirea cit mai economicoasă a mijloacelor materiale Și bănești și să respecte dispozițiile legale care reglementează constituirea și utilizarea lor, apărind în acest mod integritatea avutului obștesc.Toți cei care angajează, administrează sau minuiesc mijloace materiale și bănești poartă întreaga răspundere pentru utilizarea lor rațională, cu maximum de eficiență.Art. 2 — Controlul financiar preventiv se organizează în mod unitar pe toate treptele organizatorice ale unităților socialiste de stat, se exercită in cadrul compartimentului fi- nanciar-contabil și urmărește respectarea strictă a legii în utilizarea fondurilor in conformitate cu prevederile planului, identificarea și eliminarea cheltuielilor care nu sînt necesare, oportune și economicoase, preînțimpinarea oțicărei forme de risipă. - Acest control se organizează și la Ministerul Finanțelor și bănci in vederea determinării folosirii raționale a fondurilor în unitățile socialiste, prevenirii cheltuirii nelegale și neeconomicoase a fondurilor.Art. 3.—în îndeplinirea atribuțiilor lor, organele însărcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv au obligația de a interveni operativ și în mod hotărit pentru preintimpinarea neajunsurilor din activitatea unităților socialiste, înainte de a se produce efectele negative ale acestora, identificind cauzele care le generează și căile pentru evitarea lor.Prin exercitarea acestui control în unitățile socialiste vor fi oprite — înainte de efectuare — toate operațiile care nu sînt. legale, necesare, oportune sau economicoase, în faza de angajare și de plată, respectiv de încasare, după caz.Conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef, ca organ de specialitate, răspunde și în cadrul organelor de conducere colectivă de respectarea normelor legale în domeniul său de activitate și are obligația de a acționa ferm pentru obținerea unei eficiențe maxime, înainte de luarea deciziilor.Operațiile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi efectuate fără semnătura conducătorului compartimentului financigr-contabil, respectiv a contabilului șef, in condițiile prezentei legi.Art. 4. — Sînt supuse controlului financiar preventiv, în condițiile prezentei legi, operațiile din care derivă drepturi sau obligații^patrimoniale pentru o unitate socialistă față de altă unitate socialistă, ori față de alte persoane juridice sau față de persoane fizice, precum și operațiile prevăzute la art. 18 și 19 ce se efectuează de către Ministerul Finanțelor șl bănci.Art. 5. — Documentul ■ prin care conducerea unității socialiste iși asumă o obligați» cu caracter patrimo

nial, în numele și pe seama unității pe care o reprezintă, constituie actul de angajare a acestei operații.Documentul prin care conducerea unității socialiste dispune stingerea prin plată sau în orice alt mod a unei obligații asumate, pe bază de justificări legal întocmite, reprezintă actul de efectuare a cheltuielii sau' operației in cauză.Art. 6. — Controlul financiar preventiv se exercită de către persoane anume împuternicite să efectueze verificarea operațiilor și vizarea documentelor în care sînt consemnate.Documentele se prezintă la controlul financiar preventiv de către compartimentul in ale cărui obligații de serviciu intră elaborarea acestora sau în care au loc operațiile și trebuie să cuprindă elemente din care să rezulte legalitatea, necesitatea, oportunitatea și economicitatea utilizării mijloacelor materiale și bănești.Art. 7. — Conducătorii compartimentelor de specialitate, precum și celelalte persoane ain cadrul unităților socialiste care întocmesc sau care participă la Întocmirea documentelor pentru operațiile ce se supun controlului financiar preventiv răspund de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea lor.Art. 8. — Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare, directorii generali și directorii de centrale, întreprinderi și instituții de stat au obligația de a stabili, prin regulamentele de organizare și funcționare pe care le elaborează, potrivit legii, atribuțiile și răspunderile ce revin fiecărei persoane din cadrul unităților socialiste care semnează, întocmește sau care participă la întocmirea documentelor pentru operațiile ce se supun controlului financiar preventiv, precum și a celor care exercită acest control.Art. 9. — Operațiile ce se supun controlului financiar preventiv nu pot fi aprobate și executate dacă în prealabil nu s-a efectuat acest control asupra lor.Documentele care cuprind operații supuse controlului financiar preventiv pentru care nu s-a acordat viza de către persoanele împuternicite de a exercita acest control și nu s-a dat aprobarea efectuării de către organele competente nu vor fi înregistrate în contabilitate, ci vor fi evidențiate distinct.Art. 10. — Controlul financiar preventiv nu poate fi exercitat de persoanele care prin natura muncii lor participă la aptul sau operația supusă acestui control.Persoanele cărora, potrivit dispozițiilor legale, nu li se poate încredința gestionarea de valori materiale și bănești, ori pentru care s-a stabilit prin hotărîre judecătorească definitivă că nu au justificat dobîndirea licită a unor bunuri sau valori nu li se poate încredința exercitarea controlului financiar preventiv.PentrU unitățile și subunitățile dispersate, fără compartiment propriu sau organe financiar-contabile — sectoare, puncte de lucru, instituții de stat cu activitate mai redusă și altele de acest fel — precum și pentru Situații specifice, controlul financiar preventiv se poate exercita și de către persoanele care prin natura muncii lor participă la actul sau operația supusă controlului financiar preventiv, pe baza aprobării conducerii unității ierarhic superioare.Art. 11. — Operațiile privind mișcarea valorilor materiale în cadrul unității socialiste se fac pe propria răspundere a șefilor ccfmpartimente- lor. sau a înlocuitorilor acestora. în care au loc operațiile respective. Prin semnarea documentelor pentru aceste operații, șefii compartimentelor sau înlocuitorii lor confirmă legalitatea, necesitatea, realitatea și economicitatea lor.Conducătorii compartimentelor financiar-contabile, respectiv contabilii șefi, au dreptul să verifice de la caz la caz operațiile efectuate potrivit prezentului articol.
CAPITOLUL II

Controlul financiar preventiv 
la întreprinderi, centrale, 

instituții de stat, ministere, 
alte organe centrale de stat 

$1 comitetele executive 
ale consiliilor populareArt. 12. — Controlul financiar preventiv în întreprinderi, centrale, instituții de stat, ministere, alte organ» centrale de stat și comitetele executive ale consiliilor populare se exercită, după caz, de către Conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile sau de către contabilul șef.Conducerile unităților socialiste, în funcție de volumul și complexitatea operațiilor, au dreptul să aprobe, la propunerea conducătorilor compartimentelor cu atribuții financiar-contabile, respectiv a contabililor șefi, ca exercitarea controlului financiar preventiv să se facă și de alte persoane. cu atribuții financiar-contabile din cadrul unității, împuternicite să îndeplinească această sarcină pe lingă celelalte atribuții de serviciu sau în mod exclusiv.Art. 13. — Conducătorii compartimentelor cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilii șefi, în exercitarea controlului financiar preventiv și a celorlalte atribuții cu privire la organizarea și desfășurarea activității financiare, răspund de îndeplinirea în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor în raporturile cu statul, către Unitățile socialiste, către alte persoane juridice și persoane fizice și de îndeplinirea a- tribuțiilor ce le revin pentru asigu

rarea păstrării integrității avutului obștesc. Aceștia participă la acțiunile întreprinse în cadrul unității avînd drept scop creșterea eficienței activității economice și sociale, răspund și angajează unitatea prin semnătura lor, alături de conducătorii unităților in toate operațiile patrimoniale și aduc la îndeplinire și celelalte sarcini prevăzute de lege.Art. 14. — Se supun în mod obligatoriu controlului financiar preventiv la întreprinderi, centrale, instituții de stat, ministere, celelalte organe centrale de stat și comitetele executive ale consiliilor populare :a) încheierea contractelor și comenzilor interne pentru aprovizionare și desfacere, a contractelor de comerț exterior, precum și a contractelor de executări de lucrări și prestări de servicii ;b) încasările reprezentînd contravaloarea produselor livrate, serviciilor prestate și lucrărilor executate și a altor drepturi ale unității față de persoane fizice sau juridice, în afara unor încasări de la populație pentru care ministerele și celelalte organe centrale de stat vor stabili ca acestea să fie supuse controlului ulterior ;c) plata, în lei și valută, privind aprovizionarea tehnico-mâterială, executarea de lucrări și prestări de Servicii ;d) plata sumelor pentru munca prestată și a altor drepturi cuvenite persoanelor încadrate în muncă, cu respectarea normelor legale, precum și îiîcadrarea în indicatorii planului de muncă și salarii, cu respectarea normelor unitare de structură ;e) solicitările de credite bancare și cererile pentru deschiderea finanțării și decontarea investițiilor ;f) trecerea pe seama cheltuielilor sau a rezultatelor financiare, ori pe seama unor fonduri, potrivit dispozițiilor legale, a pierderilor, a daunelor produse de calamități ori a altor daune aduse unităților socialiste, care nu s-au produs cu vinovăție ;g) angajarea și efectuarea plăților din creditele bugetare aprobate, precum și din orice alte mijloace legal constituite la dispoziția unității ;h) repartizarea pe unități subordonate și pe activități a fondurilor a- probate prin bugetul de stat șl a creditelor bugetare deschise ;i) virările de credite bugetare ;j) deblocarea unor sume din creditele bugetare rămase neconsumate la finele trimestrelor I, II și III ;k) stabilirea potrivit dispozițiilor legale a nivelului prețurilor și tarifelor propuse prin documentații ;l) transferurile de fonduri fixe.La ministere, celelalte organe centrale de stat și la comitetele executive ale consiliilor populare se supun controlului financiar preventiv și dispozițiile ori normele elaborate de a- cestea pentru unitățile din subordine, atunci cînd prin măsurile respective se angajează efectuarea de cheltuieli.Art. 15. — Documentele privind operațiile din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale ce se prezintă la controlul financiar preventiv vor fi însoțite de actele justificative corespunzătoare și semnate în prealabil de către conducătorul compartimentului de specialitate în care urmează să se efectueze operația respectivă.Prin semnarea acestor documente, conducătorii compartimentelor de specialitate iși asumă răspunderea în legătură cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea operațiilor.în cazul în care dispozițiile legale prevăd avizarea operațiilor de către juristconsult, documentele respective vor fi supuse controlului financiar preventiv impreuiiă cu avizul acestuia.Organele însărcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor solicita avizul jurisconsultului ori de cite ori consideră că necesitățile o impun.Art. 16. — Persoanele care exercită controlul financiar preventiv au obligația să refuze motivat, in scris, vizarea documentelor dacă operațiile nu sînt legale, necesare, oportune și economicoase, după ce au sesizat și analizat în prealabil aceste cazuri cu conducătorul unității.în situația în care persoanele care exercită controlul financiar preventiv pe bază de împuternicire nu sînt de acord cu efectuarea operațiilor supuse controlului, refuzul de viză se dă de către conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile. respectiv de către contabilul șef, după ce a analizat aceste cazuri cu conducătorul unității.Art. 17. — în situația în care s-a refuzat viza de control financiar preventiv în faza de angajare sau de plată, după caz, conducătorul unității poate dispune în Scris, pe proprie răspundere, efectuarea operației în cauză. în aceste cazuri se va proceda astfel :a) cînd refuzul se dă în faza de angajare a operației, conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef, este obligat să încunoștințeze în termen de două zile, în scris :— pe conducătorul organului ierarhic superior și inspecțiile teritoriale financiare de stat ale Ministerului Finanțelor, dacă refuzul s-a produs la întreprinderi, centrale, comitete executive ale consiliilor populare, cu excepția celor județene sau al municipiului București sau la instituții de stat, altele decît organele centrale de stat. Conducătorul organului ierarhic superior, pe baza sesizărilor primite, are obligația ca în cel mult 15 zile să cerceteze cele semnalate fi 

să ia măsurile prevăzute de dispozițiile legale, incunoștințînd despre a- ceasta organele Ministerului Finanțelor ;— Ministerul Finanțelor, dacă refuzul s-a produs la comitetele executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, care este obligat ca în termen de 15 zile să cerceteze cele semnalate și să ia măsurile prevăzute de dispozițiile legale ;— Curtea Superioară de Control Financiar, dacă refuzul s-a produs la ministere sau alte organe centrale de stat. Pe baza sesizărilor primite, Curtea Superioară de Control >Finan- ciar, în cel mult 15 zile, va cerceta cele semnalate și va lua măsurile prevăzute de dispozițiile legale ;b) cînd refuzul se dă in faza de plată, documentele se depun la unitatea bancară ori la compartimentul care execută operația, semnate de către conducătorul unității în cauză și cu mențiunea refuzului de viză. în aceste situații, conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef. este obligat să încunoștințeze în termen de două zile, in scris, organele prevăzute la lit. a de mai sus, după caz, Unitățile bancare VOr onora documentele respective de plată după efectuarea verificărilor ce le revin ca sarcină, potrivit normelor legale.
CAPITOLUL III

Controlul financiar preventiv 
exercitat de Ministerul 
Finanțelor fi de bănciArt. 18. — Ministerul Finanțelor e- xercită controlul financiar preventiv asupra operațiilor privind acordarea fondurilor de la buget, solicitarea de virări de credite bugetare, precum și asupra altor operații similare cu caracter financiar pe care le efectuează în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în legea sa de organizare și funcționare și în Legea finanțelor.Atribuții corespunzătoare revin administrațiilor financiare, precum și celorlalte organe financiar-contabile ale comitetelor executive ale consiliilor populare pentru bugetele locale. •Art. 19. — Bancă Națională a Republicii Socialiste România, Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Banca de Investiții și Banca Română de Comerț Exterior asigură, la nivel central și la nivelul unităților teritoriale subordonate, exercitarea controlului financiar preventiv asupra operațiilor de creditare, finanțare și plăți, în lei și în valută, privind activitatea de producție, circulația mărfurilor, investiții, comerț exterior și alte acțiuni economice și sociale, în condițiile stabilite prin normele legale..Art. 20. — Ministerul finanțelor, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România și președinții băncilor specializate, fiecare pentru instituția și unitățile subordonate, stabilesc, în cadrul normelor lor metodologice, modul dO exercitare a controlului financiar preventiv asupra operațiilor supuse acestui control.Pentru administrațiile financiare și celelalte organe financiar-contabile ale comitetelor executive ale consiliilor populare operațiile supuse controlului financiar preventiv și competențele ce se acordă persoanelor care exercită acest control, se stabilesc în cadrul normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.Art. 21. — Ministerul Finanțelor, centralele băncilor, precum și unitățile teritoriale subordonate acestora, în îndeplinirea atribuțiilor de control financiar preventiv, au obligația ca, în condițiile prevăzute de art. 20, să nu execute acele operații care nu sînt legale sau nu sînt eficiente.Art. 22. __  Administrațiile financiare și celelalte organe financiar-contabile ale comitetelor executive ale consiliilor populare au obligația să refuze motivat, în scris, vizarea documentelor, dacă operațiile nu sînt legale sau nu sînt eficiente.în situația în care s-a refuzat viza de control financiar preventiv, președintele comitetului executiv al consiliului popular poate dispune în scris, pe proprie răspundere, efectuarea operației în cauză. în acest caz se va proceda după cum urmează :a) organele financiar-contabile ale Comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București sînt obligate să incu- noștințeze, în scris, în termen de două zile, pe președintele comitetului executiv al unității administrativ teritoriale ierarhic superioare, care are obligația să cerceteze și să ia măsuri corespunzătoare în termen de 15 zile ;b) administrațiile financiare județene și a municipiului București au obligația să încunoștințeze, in scris, în termen de două zile, Ministerul Finanțelor care va cerceta și va lua măsuri corespunzătoare in termen de 15 zile.
CAPITOLUL IV

Atribuțiile Curții Superioare 
de Control Financiar privind 
controlul iinanclar preventivArt. 23. — Curtea Superioară de Control Financiar orientează și coordonează controlul financiar preventiv, asigurînd unitatea de concepție, de metodă și de organizare a acestuia pe toate treptele organizatorice ale unităților socialiste.Art. 24. — Curtea Superioară de Control Financiar exercită, prin organele proprii de control la ministere și alte organe centrale de stat, controlul financiar preventiv asupra legalității și eficienței angajării și 

efectuării de cheltuieli din fondurile ce se administrează de către aceste organe.Ministerele și celelalte organe centrale de stat, la care Curtea Superioară de Control Financiar exercită controlul financiar preventiv, fondurile și limitele valorice ale acestora, precum și operațiile asupra cărora se efectuează acest control se stabilesc1 de curte, potrivit legii sale de organizare.*■ Art. 25. — Documentele privind o- peraț.iile ce se supun controlului financiar preventiv al organelor Curții Superioare de Control Financiar se prezintă acestora semnate de conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile și aprobate de către cei in drept, cu excepția operațiilor ce se aprobă de miniștrii și conducătorii celorlalte organe centrale de stat, pentru care documentele se supun controlului financiar preventiv al organelor curții, înainte de aprobarea lor.Art. 26. — Organele Curții Superioare de Control Financiar care e- xercită controlul financiar preventiv la ministere și alte organe centrale de stat au obligația să refuze motivat, în scris, cu acordul biroului executiv al consiliului curții, vizarea documentelor dacă operațiile nu sînt legale sau nu sînt eficiente. în a- ceastă situație operațiile nu pot fi executate.în cazul refuzului de viză, ministrul sau conducătorul organului central de stat se poate adresa Consi- . liului de Miniștri, care va hotărî asupra efectuării operației, înștiințind' curtea despre aceasta.Curtea Superioară de Control Financiar va informa Consiliul de Stat asupra situațiilor în care operațiile au fost efectuate pe baza dispoziției Consiliului de Miniștri.Art. 27. — Curtea Superioară de Control Financiar poate exercita, prin organe proprii, la udele centrale, întreprinderi, instituții de stat și comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, controlul financiar preventiv asupra legalității și eficienței angajării și efectuării de cheltuieli din fondurile ce se administrează de către aceste unități. Cu acordul prealabil al Ministerului Finanțelor și al băncilor. Curtea Superioară de Control Financiar, pentru cazuri deosebite, poate împuternici in mod temporar organe ale acestora să exercite controlul financiar preventiv.Unitățile la care Curtea Superioară de Control Financiar exercită controlul financiar preventiv, potrivit prevederilor din alineatul precedent, fondurile și limitele lot valorice, precum și operațiile asupra cărora se efectuează controlul se stabilesc ■ de curte, în funcție de volumul și importanța acestora, de neajunsurile și abaterile semnalate.Art. 28. — Documentele privind o- perațiile ce se supun controlului financiar preventiv al organelor proprii ale Curții Superioare de Control Financiar, precum și al celor împuternicite de curte, la centrale, întreprinderi, instituții de stat și comitete executive ale consiliilor populare județene Și al municipiului București se prezintă acestora semnate de conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile și aprobate de către cei în drept.Documentele pentru operațiile ce se aprobă de președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București se supun controlului financiar preventiv al curții înainte de aprobarea lor.Art. 29. — Organele proprii ale Curții Superioare de Control Financiar, precum și cele împuternicite de curte, care exercită controlul financiar preventiv la centrale. întreprinderi și instituții de stat au obligația să refuze motivat. în scris, vizarea documentelor dacă operațiile nu sînt legale sau nu sînt eficiente. în a- ceastă situație operațiile nu pot fi executate.în cazul cînd conducătorul centralei. întreprinderii sau instituției de stat nu este de acord cu refuzul de viză, acesta se adresează ministerului sau organului ierarhic superior, aplicîndu-se prevederile art. 26, alineatele 2 și 3 în mod corespunzător.Art. 30. — Organele proprii ale Curții Superioare de Control Financiar, precum și cele împuternicite de către curte care exercită controlul financiar preventiv la comitetele e- xecutive ale consiliilor populare județene și al municipiului București au obligația să.refuze motiva't, in scris, cu acordul biroului executiv al consiliului curții vizarea documentelor dacă operațiile nu sînt legale sau nu sînt eficiente. în această situație operațiile nu pot fi executate.în cazul refuzului de viză se aplică prevederile art. 26, alineatele 2 și 3.Art. 31. — Curtea Superioară de Control Financiar elaborează norme metodologice unitare privind desfășurarea activității de control financiar preventiv. îndrumarea și verificarea activității de control financiar preventiv se asigură de Curtea Superioară de Control Financiar, Ministerul Finanțelor, băncile și organele de control financiar intern, după caz.Curtea Superioară de Control Financiar și Ministerul Finanțelor, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor asigura instruirea și verificarea periodică a cunoștințelor profesionale ale celor împuterniciți să exercite controlul financiar preventiv, potrivit prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL V
Obligații, răspunderi 

și sancțiuniArt. 32. — Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare și conducătorii unităților socialiste subordonate sînt obligați :a) să organizeze și să verifice modul de exercitare a controlului financiar preventiv la unitățile proprii si la cele subordonate, astfel încît acesta să se efectueze în condițiile stabilite prin prezenta lege ;b) să stabilească, potrivit prezentei legi, prin ordine sau decizii, persoanele care exercită controlul financiar preventiv, operațiile si documentele pe care trebuie să le verifice ; •i(c) să ia, potrivit legii, măsuri pentru «punerea la dispoziție a legislației necesare exercitării controlului financiar preventiv și cunoașterii a- casteia de către personalul din subordine însărcinat cu efectuarea controlului ;d) să supună dezbaterii, în cadrul organului de conducere colectivă, odată cu analiza rezultatelor econo- mico-financiare pe bază de bilanț și activitatea de control financiar preventiv. stabilind măsurile . necesare pentru îmbunătățirea acestei activități.Art. 33. — Numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor direcțiilor cu atribuții financiar-contabile, a șefilor contabili, a celorlalte persoane care conduc activități financiar- contabile. precum și a directorilor administrațiilor financiare se fac, potrivit normelor legale, cu acordul :a) Ministerului Finanțelor pentru conducătorii direcțiilor cu atribuții financiar-contabile din ministere, departamente și celelalte organe centrale de stat, șefii contabili din centrale și unități asimilate acestora, precum și pentru directorii administrațiilor financiare.La ministerele, departamentele și celelalte organe centrale de stat la care conducerea activității financiar- contabile este îndeplinită de persoane avînd altă funcție decît aceea de director, Ministerul Finanțelor, de comun acord cu conducerea ministerului sau organului central respectiv, va stabili funcția pentru care se aplică prevederile alineatului precedent ;b) ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale de stat și comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, pentru șefii contabili și alte persoane care conduc activitatea financiar-contabilă din întreprinderile și instituțiile de stat subordonate centralelor și unităților asimilate a- cestora ;c) comitetelor .executive ale consiliilor populare, pentru șefii contabili și alte persoane care conduc activitatea financiar-contabilă din unitățile economice și instituțiile de stat de subordonare locală, altele decît cele prevăzute la lit. b. atunci cînd numirea acestora pu se face de către comitetele executive respective ;d) administrațiilor financiare,, pentru șefii circumscripțiilor financiare municipale și ale sectoarelor municipiului București și șefii serviciilor financiare orășenești, precum și pentru contabilii de la consiliile populare comunale.Organele prevăzute la literele a, b, c și d din prezentul articol, atunci cînd constată că activitatea persoanelor care îndeplinesc funcțiile prevăzute mai sus nu se desfășoară in conformitate cu dispozițiile legale, sînt în drept să retragă acordul dat la numirea acestora.De la data retragerii acordului calitatea de conducător al direcției cu atribuții financiar-contabile. a șefilor contabili, a celorlalte persoane care conduc activități financiar-contabile, precum și a directorilor administrațiilor financiare încetează. măsura luată atrăgînd schimbarea din funcție a acestora.Art. 34. — Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare, directorii generali și directorii de centrale, întreprinderi și instituții de stat, care nu asigură organizarea și exercitarea corespunzătoare a controlului financiar preventiv sau încalcă in orice alt mod prevederile prezentei legi răspund, potrivit normelor legale, civil, material, disciplinar, administrativ sau penal, după caz.Art. 35. — Conducătorii compartimentelor cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilii șefi, ca organe de . specialitate care angajează unitățile prin semnătura lor, alături de conducătorii acestora, răspund civil, material, disciplinar, administrativ sau penal, după caz, de legalitatea operațiilor patrimoniale, din punct de vedere financiar.Aceeași răspundere revine și celorlalte persoane din cadrul unităților socialiste care nu exercită în mod corespunzător controlul financiar preventiv sau care încalcă în orice alt mod prevederile prezentei legi.Art. 36. — Efectuarea sau aprobarea efectuării unei operații supuse controlului financiar preventiv, fără ca în prealabil documentele respective să fi fost prezentate organului Împuternicit să exercite acest control, precum și vizarea pentru control financiar preventiv a documentelor care conțin operații prin care se încalcă reglementările în vigoare constituie infracțiune și se pedepsești cu amendă de la 2 000 lei la 10 000 lei.

Art. 37. — Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1 000 lei la 5 000 lei :a) întocmirea și prezentarea la controlul financiar preventiv a unor documente în care sînt consemnate operații fără bază legală ;b) înregistrarea în contabilitate a documentelor privind operațiile care, potrivit prezentei legi, sînt supuse controlului financiar preventiv fără Ca acestea să poarte viza de control a persoanelor în drept și aprobarea organelor competente ;c) vizarea pentru control financiar preventiv din culpă a documentelor care conțin operații prin care se Încalcă reglementările în vigoare ;d) refuzarea vizei de control financiar preventiv pentru operațiile legale ;e) neemiterea actelor administrative prevăzute la art. 32 lit. b ;» f) nesesizarea organelor competente de către conducătorul compartimentului cu atribuții financiar- contabile, respectiv contabilul șef, in cazurile prevăzute la art. 17 și 22 din prezenta lege ;g) semnarea de către șefii compartimentelor sau de către înlocuitorii acestora a documentelor privind mișcarea valorilor materiale în cadrul organizației Socialiste prin încălcarea dispozițiilor legale.Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică de către persoanele care exercită controlul financiar sau controlul bancar, fiecare in cadrul atribuțiilor lor de serviciu, potrivit dispozițiilor legale cu privire Ia constatarea și aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile la disciplina financiară.Contravenția prevăzută la lit. a se constată și sancțiunea se poate aplica acelora care se fac vinovați de săvirșirea ei și de către conducăto- . rul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv de către contabilul șef din unitate.în ceea ce privește contravențiile constatate și sancțiunile aplicate de către personalul cu atribuții de control al Curții Superioare de Control Financiar, plingerile se adresează curții și se rezolvă de către Colegiul de jurisdicție al acesteia, hotă- ririle date in cauză fiind definitive și executorii.în ce privește contravenția prevăzută la lit. e din prezentul articol, săvirșită de ordonatorii principali de credite ai bugetului republican, care sînt membri ai Consiliului de Miniștri, ceilalți conducători ai organelor centrale de stat aleși de Marea Adunară Națională, precum și de ordonatorii principali de credite ai. bugetelor județene și al municipiului București, constatarea se face de către organul Curții Superioare de Control Financiar, iar sancțiunea se aplică de către președintele curții.în măsura în care prezenta lege nu dispune, contravențiilor prevăzute in prezentul articol le sint aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.Art. 38. — Dacă faptele prevăzute în art. 37 au fost săvîrșite în astfel de condiții, încît, potrivit legii penale, constituie infracțiuni, va fi sesizat organul de urmărire penală competent.Art. 39. — Curtea Superioară de Control Financiar este în drept să recomande îndepărtarea din funcție a conducătorilor unităților socialiste și a persoanelor însărcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv vinovate de abateri grave în organizarea și efectuarea acestui con- - trol, cu excepția celor care dețin funcții elective, celor numiți de Consiliul de Stat sau* de Consiliul de Miniștri. Această măsură urmează a fi adusă la îndeplinire de către organele în drept, în condițiile prevăzute de lege.
CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii ți finale_Art. 40. — Se recomandă organizațiilor centrale cooperatiste și celorlalte organizații centrale obștești să stabilească, cu consultarea Curții Superioare de Control Financiar, reglementări corespunzătoare cu privire la organizarea și functionarea controlului financiar preventiv asupra operațiilor din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale.Art. 41. — Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Pe a- ceeași dată se abrogă :— subalineatul 3 din art. 8 ți art. 10—15 inclusiv din Legea nr. 5/10 iulie 1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea. și funcționarea controlului financiar, publicată în Buletinul Oficial nr. 80 din 10 iulie 1970 ;— pct. 20 și 21 din art. 1, modifi- cîndu-se corespunzător lit. c din art. 2. din H.C.M. nr. 68 din 5 februarie 1970, pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale privind disciplina financiară, impozitele, taxele și primele de asigurare prin efectul legii, cu modificările ulterioare, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 1 februarie 1972 ;— art. 1—7 și anexa nr. 1 din H.C.M. nr. 1047/16 iulie 1970 cuprin- zînd măsuri pentru executarea Legii nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar, cu modificările • ulterioare, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 1 februarie 1972 ;— precum și orice alte dispoziții contrare.
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LEGEA APELOR
Avînd tn vedere Importanța tot mai mare pe care o au satisfacerea cerințelor de apă ale populației și economiei naționale, apărarea împotriva inundațiilor, precum și grija deosebită ce trebuie acordată protecției și valorificării raționale a bogăției naturale pe care o reprezintă apele țării este necesară asigurarea unei concepții unitare și întărirea disciplinei de stat în activitatea din domeniul apelor.în acest scop, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generaleArt. 1. — în Republica Socialistă România satisfacerea cerințelor de apă ale populației și economiei, valorificarea de noi surse de apă, folosirea rațională a apelor și protecția acestora împotriva epuizării și poluării, precum și amenajarea complexă a cursurilor de apă se vor realiza în mod unitar și în concordanță cu dezvoltarea economico- socială a țării.Apele de suprafață — inclusiv a- pele maritime interioare și marea teritorială — și apele subterane, care împreună constituie fondul unic de stat al apelor, precum și albiile cursurilor de apă, cuvctele lacurilor, malurile, faleza, plaja mării, fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale și platoul continental sînt supuse prevederilor prezentei legi. Platoul continental și apele ce formează sau traversează frontiera de,stat sînt supuse dispozițiilor prezentei legi în măsura în care, prin convenții internaționale la care Republica Socialistă România este parte, nu se prevede altfel.Art. 2. — Acțiunile de conservare și protecție a resurselor de apă, crearea de noi surse de apă, amenajarea și folosirea apelor, precum și apărarea împotriva inundațiilor se organizează și se desfășoară pe bazine hidrografice.Art. 3. — Normele privind proiectarea, construirea și exploatarea lucrărilor hidrotehnice. întreținerea cursurilor de apă, folosirea și pro- 

t tecția apelor, precum și normele privind desfășurarea acțiunilor de apărare împotriva inundațiilor se stabilesc prin lege.Art. 4. — Pentru încadrarea lucrărilor hidrotehnice într-o concepție unitară de valorificare integrală, amenajare complexă și folosire rațională a apelor se vor elabora scheme-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice și. Programul național de perspectivă privind realizarea eșalonată a lucrărilor de a- menajare a apelor țării, ce se supun aprobării Consiliului de Miniștri.Amenajarea bazinelor hidrografice și sistematizarea teritorială se vor corela reciproc.
CAPITOLUL II

Folosirea $1 protecția apelorArt. 5. — Pentru satisfacerea Ce-' rințelor de apă ale populației și economiei se vor identifica noi surse de apă, se va organiza cunoașterea aprofundată a tuturor resurselor de apă ale țării și se vor realiza, în principal în zonele de munte, lacuri de acumulare, care, prin reținerea apelor în perioadele excedentare, să permită creșterea volumului de apă disponibil pentru folosire.Art. 8. — Dreptul de folosire a a- pelor se stabilește potrivit legii și se atribuie prin autorizație eliberată de organul de gospodărire a apelor competent.Apele pot fi folosite fără autorizație pentru băut, adăpat, udat, spălat, scăldat și diferite trebuințe gospodărești, în cazul in care pentru aceasta nu se folosesc nici un fel de instalații sau se folosesc instalații de capacitate mică, destinate exclusiv satisfacerii necesităților gospodăriei proprii.Folosirea apelor pentru alimentări cu apă potaoilă și industriala, irigații, producere ae energie electrică, navigație, piscicultura, stuiicul- tură, piuiarit, flotaj, agrement sau în orice alte scopuri, în afara celor prevăzute în alineatul precedent, este permisă numai pe baza și in condițiile autorizației eliberate, in conformitate cu legea, de organul de gospodărire a apelor competent.Art. 7. — Satisfacerea cerințelor de apă ale populației are prioritate față de utilizarea apei în alte scopuri. De asemenea, are prioritate, față de alte folosințe, alimentarea cu apă a unităților de servire a populației și 
a unităților zootehnice.Art. 8. — Apele subterane, inclusiv izvoarele, sint destinate în primul rind alimentării cu apă potabilă ; ele pot fi folosite și în alte scopuri, in cazul în care cerințele de alimentare cu apă potabilă nu sint afectate.Folosirea apelor subterane de a- dincime se va face pe baza cunoașterii rezervelor disponibile in a- cest scop și potrivit autorizației eliberate de organul de gospodărire a apelor competent. Confirmarea rezervelor de apă subterană de adin- cime este supusă regimului staoiiit pentru confirmarea rezervelor de substanțe minerale utile.Art. 9. — Folosirea și protecția a- pelor minerale și termale, a lacurilor și nămolurilor terapeutice, protecția sanitară a surselor și instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, navigația, piscicultura și pes- - cuitul, precum și exploatarea stufului in Delta Dunării sînt reglementate prin norme speciale. Lucrările ce se execută în aceste scopuri, dacă modifică regimul de curgere sau calitatea apelor, sint supuse prevederilor prezentei legi.Art. 10. — în vederea protecției apelor ca factor natural al mediului înconjurător și ca element de bază pentru viață și desfășurarea activităților social-economice, poluarea în orice mod a apelor este interzisă și sancționată de lege.Prin poluarea apelor, în sensul prezentei legi, se ^înțelege alterarea calităților fizice, chimice sau biologice ale acestora, produsă direct sau indirect de activități umane, care face ca apele să devină improprii pentru folosirea normală în scopurile în care această folosire era posibilă înainte de a interveni alterarea.Concentrațiile limită admisibile ale principalelor categorii de substanțe poluante «e stabilesc prin lege.

Art. 11. — Este interzisă evacuarea apelor uzate cu un conținut de substanțe poluante care depășesc concentrațiile stabilite de organul de gospodărire a apelor competent în condițiile prevederilor art. 10, fără o epurare prealabilă care să asigure respectarea acestor concentrații. Gradul radioactivității admisibile a apelor uzate evacuate se stabilește împreună cu organele centrale competente.Evacuarea sau injectarea de ape uzate ori evacuarea, injectarea sau aruncarea de materii care pot produce poluarea apelor sînt permise numai dacă nu poluează apele de suprafață sau subterane și numai pe baza și în condițiile autorizației eliberate de organul de gospodărire a apelor competent. Pentru injectarea în orizonturile acvifere de adînci- me este necesar și acordul Ministerului Minelor, Fetrolului și Geologiei.Ape uzate, In înțelesul prezentei legi, sînt : apele cărora prin utilizare li s-au modificat calitățile chimice, biologice sau fizice, inclusiv temperatura sau radioactivitatea ; apele din precipitații sau din alte surse, care, fără a fi făcut obiectul unei folosiri, s-au încărcat cu substanțe străine provenite de la activități sociale și economice : apele de mină și de zăcămînt ; orice <alte ape care au făcut obiectul unei folosiri.Art. 12. — Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, , organizațiile de stat, cooperatiste și celelalte organizații obștești sînt obligate :a) să adopte tehnologii de producție bazate pe consumuri cît mai mici, să economisească apa prin re- circulare sau folosire repetată și să organizeze măsurarea debitelor de apă captate și evacuate, instalînd în acest scop aparatura de măsură și control necesară ;b) să ia măsuri, la stabilirea sau schimbarea procedeelor tehnologice industriale, pentru reducerea în cit mai mare măsură a volumului de ape uzate evacuate, micșorarea nocivității acestora, precum și pentru recuperarea deșeurilor valorificabile și a substanțelor utile din apele uzate ;c) să asigure realizarea, întreținerea și exploatarea stațiilor și instalațiilor de epurare la capacitatea și în condițiile stabilite de organele de gospodărire a apelor ;d) să adapteze sau să extindă stațiile și instalațiile de epurare, odată cu modificarea proceselor tehnologice de producție, mărirea capacităților de producție, extinderea construcțiilor de locuințe și a altor dotări ;e) să anunțe imediat organele de gospodărire a apelor asupra poluărilor accidentale provocate de activitatea proprie și să ia măsuri pentru înlăturarea cauzelor acestora.Art. 13. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat care au în subordine unități ce evacuează ape uzate sînt obligate să organizeze efectuarea de studii, cercetări, experimentări și elaborarea de proiecte, în vederea stabilirii și realizării celor mai eficiente tehnologii, instalații, utilaje și aparatură pentru epurarea apelor uzate și tratarea nămolurilor.Art. 14. în scopul asigurării protecției calității apelor în producția planificată de bunuri materiale procesul epurării apelor uzate se integrează în procesul de producție ; indicii de calitate ai apelor epurate sînt indicatori de plan. Sînt interzise :a) darea în exploatare de unități noi sau dezvoltarea unităților existente. darea în folosință a ansamblurilor de locuințe, folosirea la u- nitățile existente a unor tehnologii de producție modificate, fără punerea în funcțiune concomitentă a stațiilor și instalațiilor de epurare, ori fără realizarea altor lucrări și măsuri care să asigure epurarea apelor uzate e- vacuate potrivit prevederilor acordului organului de gospodărire a a- pelor competentb) realizarea de lucrări noi de alimentare cu apă, inclusiv dezvoltarea capacităților existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare a rețelelor de canalizare și a stațiilor și instalațiilor de epurare.Art. 15. — Pentru cursurile de apă, lacurile sau zonele litorale maritime care necesită măsuri deosebite pentru prevenirea și combaterea poluării se vor înființa comisii de supraveghere a calității apei, care vor funcționa sub îndrumarea unităților de gospodărire a apelor pe bazine hidrografice. Aceste comisii se vor constitui din reprezentanți af‘ unităților care folosesc apele respective ca sursă de alimentare ori în alte scopuri sau care pot provoca poluarea acestora, precum și ai altor organe și organizații interesate. înființarea comisiilor se va face de Consiliul Național al Apelor, care va numi membrii acestora, cu acordul organelor centrale și locale interesate.Art. 16. — Dacă din cauze obiective debitele de apă autorizate nu pot fi asigurate tuturor folosințelor, se pot aplica restricții temporare în folosirea apelorRestricțiile se vor stabili pe bază de planuri de restricții pe bazine hidrografice, elaborate de organele de gospodărire a apelor competente, cu consultarea beneficiarilor folosințelor de apă și cu înștiințarea ministerelor, celorlalte organe centrale și al comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București interesate.Măsurile stabilite de organele de gospodărire a apelor competente in aplicarea planurilor de restricții sint obligatorii pentru beneficiarii de folosințe.Art. 17. — în caz de poluare a a- pelor, care amenință sănătatea populației ori produce pabuge economiei naționale. Consiliul Național al Apelor poate dispune oprirea funcționării unității sau instalației care provoacă poluarea apei, pînă la înlăturarea cauzelor, cu încunoștin- țarea prealabilă a forurilor tutelare.
CAPITOLUL III

Protecția și întreținerea 
albiilor, apărarea împotriva 

InundațiilorArt. 18. — Deținătorii terenurilor din aval sînt obligați să primească apele ce se scurg în mod natural de pe terenurile situate în amonte.Art. 19. — Albiile cursurilor de apă prin care curg apele la niveluri mici și mijlocii constituie albiile minore, iar suprafețele de teren peste care se revarsă apele la niveluri mari constituie albiile majore.Delimitarea albiilor minore și ma
jore se face de organele de gospo

dărire a apelor competente, împreună cu organele de cadastru funciar.Albiile minore ale cursurilor de apă și cuvetele lacurilor sau bălților în starea lor naturală, ca și fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale sînt în administrarea directă a unităților județene de gospodărire ă apelor. Cuvetele lacurilor sau bălților în starea lor naturală. aflate în cuprinsul terenurilor pe care organizațiile socialiste, alte persoane juridice sau persoane fizice le au în administrare directă, proprietate sau folosință se administrează de acestea, potrivit măsurilor stabilite de organele de gospodărire a apelor.Art. 20. — în jurul lacurilor naturale și de acumulare, de-a lungul cursurilor de apă și pentru lucrările hidrotehnice se instituie zone de protecție a acestora, a căror mărime și mod de folosire se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 21. — Sînt interzise aruncarea în cursurile de apă a oricăror materiale sau obiecte care ar stîn- jeni curgerea apei sau ar provoca stricăciuni lucrărilor hidrotehnice existente, depozitarea oricăror materiale în albiile majore ale apelor sau în cuvetele lacurilor și bălților si amplasarea construcțiilor de locuințe și social-culturale în albiile majore ale cursurilor de apă.Amplasarea unităților economice în albiile majore este permisă numai cu acordul organului de gospodărire a apelor competent și cu condiția realizării măsurilor necesară pentru evitarea pericolului de inundație.Art. 22. — Exploatarea nisipului, pietrișului, _ pietrei de rîu și altor materiale din albiile sau din malurile cursurilor de apă, lacurilor sau mării este permisă numai pe baza autorizației eliberate de organul de gospodărire a apelor competent.Pentru extragerile de materiale din albii necesare gospodăriilor aparți- nînd locuitorilor, autorizația se va elibera global comitetului executiv al consiliului popular comunal, orășenesc sau municipal.Art. 23, — Cei care dețin terenuri pe . care se află lacuri și bălți sint obligați să asigure întreținerea cu- vetelor și malurilor acestora.Albiile cursurilor de apă navigabile se întrețin de organele de navigație.în zonele în care albiile sînt amenajate prin construcții," indiguiri, te- rasamente sau alte lucrări, obligația de întreținere a albiilor revine celor ce dețin lucrările respective.în zonele in care albiile nu sînt amenajate, deținătorii de terenuri riverane, beneficiarii folosințelor de apă și toți locuitorii apți de muncă ai orașelor și comunelor riverane sînt obligați să realizeze anual și ori de cîte ori este necesar lucrările de menținere a albiei în stare corespunzătoare, cum sînt apărări de maluri și regularizări cu caracter local, des- potmoliri locale de albii, îndepărtarea vegetației care stinjenește curgerea normală a apelor. Comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale răspund de realizarea acestor lucrări.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București asigură cțecolmata- rea- și adincirea albiilor, închiderea brațelor secundare și a albiilor minore create la viituri, lucrările de dirijare a curentului apei în albii și altele asemănătoare.Unitățile județene de gospodărire a apelor răspund de intrepnerea curentă a albiilor minore, efectumd prin formații de lucru pe sectoare de cursuri de apă intervenții operative pentru remedierea imediată a degradărilor de albii și maluri, indepărta- rca obstacolelor sau a depunerilor și alte lucrări de acest fel.Art. 24. — în vederea îmbunătățirii regimului de scurgere a apelor, a prevenirii degradării și colmatării albiilor și a protecției lucrărilor hidrotehnice și a lacurilor de acumulare, organele agricole și silvice competente sau, după caz, deținătorii cu orice titlu ai terenurilor vor executa lucrările de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii pe versanți, de corectare a torenți- lor și de împădurire necesare.La elaborarea planurilor de împădurire și de lucrări de combatere a eroziunii solului se va acorda prioritate bazinelor hidrografice în care există sau sint prevăzute lacuri de acumulare.Pentru ca apele să nu fie lipsite de protecția pe care le-o asigură pădurile, in perimetrele cu grad mare de torențialitate, predispuse eroziunii, se vor evita tăierile rase sau, cînd aceasta nu este posibil, suprafața parchetului ce se va tăia ras nu ■ va depăși 10 hectare.Este interzisă plantarea sau tăierea arborilor și arbuștilor de pe terenurile ce nu fac parte din fondul forestier situate în albiile apelor, fără acordul organului de gospodărire a apelor competent, dat cu consultarea organelor silvice.Potrivit dispozițiilor organului de gospodărire a apelor competent, iar pentru apele navigabile și a organului de navigație competent, deținătorii terenurilor riverane sint obligați să facă, cu respectarea prevederilor legale, plantări și defrișări in albii, dacă apărarea malurilor, asigurarea curgerii nestingherite a apelor, folosirea apelor sau cerințele navigației impun aceasta.Art. 25. — Apărarea împotriva inundațiilor se realizează prin lucrările de prevenire a inundațiilor — lacuri de acumulare, îndiguiri, regularizări de albii, canale de descărcare a apelor mari și altele — și prin acțiuni operative care se vor desfășura pe bază de planuri de apărare dinainte întocmite pentru fiecare județ, municipiu, oraș, comună și obiectiv ce poate fi afectat de inun- > da ții.în cadrul fiecărui bazin hidrografic, apărarea împotriva inundațiilor se va desfășura în mod coordonat, pe baza unui plan elaborat' pe ansamblul bazinului.Acțiunile operative de apărare împotriva inundațiilor se vor organiza și conduce de comisiile locale de apărare împotriva inundațiilor, care funcționează pe lingă comitetele executive ale consiliilor populare.Comitetele executive ale consiliilor populare județene răspund de pregătirea și organizarea acțiunilor operative de apărare pe întregul județ, în acest scop, prin comisiile județene de apărare împotriva inundațiilor, întocmesc planurile județene de apărare împotriva inundațiilor, verifică și aprobă planurile de apărare ale comunelor, orașelor, municipiilor, precum și ale unităților economice importante din cuprinsul județului, 

controlează realizarea măsurilor pregătitoare prevăzute în aceste planuri, iar în timpul perioadelor de inundații coordonează acțiunile operative de apărare, dispun măsuri suplimentare pentru . rezolvarea unor situații deosebite și dirijează forțe și mijloace suplimentare de intervenție. Răspunderea pentru măsurile tehnice necesar a fi luate de comisiile județene de apărare revine unităților județene de gospodărire a apelor.Consiliul Național al Apelor asigură avertizarea hidrometeorologică asupra pericolului de inundații, a- probă planurile județene de apărare împotriva inundațiilor, controlează măsurile luate în vederea aplicării lor și stabilește în situații deosebite, măsuri obligatorii pentru comisiile locale de apărare împotriva inundațiilor.Rezolvarea problemelor ce depășesc posibilitățile de soluționare ale comisiilor locale se va face prin Comisia centrală de aoărare împotriva inundațiilor, care funcționează pe lîngă Consiliul Național al Apelor și este compusă din reprezentanți ai ministerelor și altor organe centrale.Normele de organizare și desfășurare a acțiunilor de apărare împotriva inundațiilor se stabilesc prin Regulamentul de apărare împotriva inundațiilor, care se aprobă prin lege.Art. 26. — La acțiunile operative de apărare împotriva inundațiilor sînt obligați să participe efectiv toti locuitorii apți de muncă ai țării. Organizațiile de stat, cooperatiste și celelalte organizații obștești sînt obligate să participe cu materiale, unelte, mijloace de transport Și utilaje, precum și cu forța de muncă necesară.Forțele armate participă la acțiunea de apărare împotriva inundațiilor pe baza dispozițiilor Ministerului Apărării Naționale sau ale Ministerului de Interne.Art. 27. — în vederea prevenirii inundațiilor, toate lacurile de acumulare vor fi folosite pentru atenuarea viiturilor prin rezervarea în acest scop a unei părți din capacitatea lor.Regulamentele de exploatare a barajelor și lacurilor de acumulare vor conține. în mod obligatoriu, prevederi detaliate privind modul de exploatare a acestora în preajma, în timpul și după trecerea viiturilor.în perioadele de ape mari unitățile de gospodărire a apelor ne bazine hidrografice vor putea dispune măsuri operative obligatorii în legătură cu exploatarea lacurilor de acumulare și barajelor, astfel îneît prin exploatarea corelată a lacurilor de acumulare din bazin să se realizeze eficiența maximă, pe ansamblul bazinului, în acțiunea de aoărs- re împotriva inundațiilor. Unitățile de gospodărire a apelor ne bazine hidrografice sînt Singurele organe competente să dispună astfel de măsuri.Art. 28. — Spre a se evita producerea de calamități, Consiliul National al Apelor poate dispune inundarea di-ilată a unor terenuri dinainte stabilite.Despăgubirea celor dăunați prin inundarea terenurilor în mod diriiat se anrobă prin hotărîre a Consiliului de'Miniștri. la propunerea, și pe baza' documentațiilor întocmite în acest scop de comitetele .executive ale consiliilor oooulafe iudețene sau al municipiului București.
CAPITOLUL IV

Proiectarea, executarea, 
întreținerea și exnloatarea 
lucrărilor ce se construiesc 

pe ape sau au legătură 
cu apeleArt. 29. — în sensul prezentei legi, ' prin lucrări ce se construiesc pe aoe sau au legătură cu apele se înțeleg :al lucrări de reținere și acumulare a apei în vederea creării de rezerve de ană pentru Perioadele secetoase și atenuării viiturilor ;b) lucrări de folosire a anelor cu construcțiile și instalațiile aferente :c) lucrări, construcții și instalații pentru protecția calității apelor sau care influențează calitatea apelor :dl lucrări pentru dezvoltarea pisciculturii și asigurarea migrației peștilor ;e) lucrări de apărare împotriva acțiunii distructive a apelor ;f) lucrări, construcții și instalații care modifică regimul de curgere a apelor :g) lucrări, construcții și instalații ce se execută pe fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale și pe platoul continental.Art. 30 — La elaborarea documentațiilor tehnice nentru lucrările prevăzute la art. 29 se va ține seama de prevederile schemelor-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice.Pentru fiecare bazin hidrografic se va institui, sub conducerea unui șef de proiect, un colectiv format din specialiști din cadrul organizațiilor de proiectare, care colaborează la elaborarea schemei-cadru. Acest colectiv va coordona, în vederea asigurării unității de concepție, elaborarea schemei-cadru și a proiectelor lucrărilor de amenajare a bazinului și va urmări ca aceste lucrări să se realizeze în concordanță cu prevederile schemeiArt. 31. — Lacurile de acumulare vor fi proiectate ca lucrări cu folosință complexă, pentru a avea mai multe funcțiuni, cum sînt apărarea împotriva inundațiilor, producerea de energie electrică, asigurarea apei pentru irigații și alimentări cu apă, piscicultura, agrement.De asemenea, canalele magistrale vor fi amenajate pentru îndeplinirea unor funcții multiple, cum sînt alimentări cu apă. irigații, desecări, navigație, producere de energie electrică și pentru a permite 'dezvoltarea faunei piscicole și mlgrația peștilor. .Art. 32. — în proiectele de baraje și de îndiguiri se vor prevedea, în mod obligatoriu, regularizarea și a- menajarea albiei în zonele aferente acestor lucrări, astfel îneît să se facă posibilă valorificarea superioară pentru agricultură a terenurilor din albia majorăArt. 33. — La stabilirea traseelor și amplasamentelor lucrărilor de îndiguiri, apărări și consolidări de maluri, rectificări și reprofilări de albii, lucrări de combatere a eroziunii solului, precum și la amenajarea barajelor și lacurilor de acumulare se va urmări evitarea ocupării de terenuri arabile, vil, livezi sau de păduri, precum și menținerea posibilității de exploatare normală a terenurilor învecinate.

La stabilirea traseelor canalelor de aducțiune și canalelor de derivație a apei între bazine se vor folosi condițiile de teren favorabile oferite de văile și depresiunile naturale.în cazul extinderii unor lucrări de folosire a apelor sau de protecție a calității acestora se va avea în vedere folosirea la maximum a terenurilor din perimetrul afectat lucrărilor existente.Art. 34. — Studiile de amplasament pentru lacurile de acumulare, precum și temele studiilor tehnico-eco- nomice sau proiectelor tn fază unică pentru baraje, lacuri de acumulare, derivații și canale magistrale. îndiguiri, regularizări și ealibrări de albii se aprobă cu acordul prealabil al organului de gospodărire a apelor competent.Art. 35. — Barajele și lacurile de acumulare se vor proiectă și executa de unități de specialitate.Bâraîele mici de interes local pot fi executate și de alte unități. însă numai cu asistența tehnică si sub controlul permanent al unității de specialitate care ă elaborat proiectul.Art. 36. — Documentațiile tehnice ale lucrărilor ce se construiesc ne ane sau au legătură Cu anele trebuie *ă aibă acordul organului de gospodărire a apelor competent. Acordul este necesar și în caz de modificare sau desființare a lucrărilor existente.Art. 37 — Prin acordul organelor de gospodărire a apelor se va îmnu- ne beneficiarilor de folosințe să execute lucrările și să ia' măsurile necesare pentru a nu stînjeni funcționarea altor folosințe ori pentru a preveni producerea de pagube riveranilor ; de asemenea, se coate impune ca beneficiarii de folosințe să evacueze în amonte de propria lor captare apele epurate.Art. 38. — Lucrările construite pe ane sau care au legătură cu apele, aflate în administrarea directă, proprietatea sau folosința persoanelor juridice sau fizice, pot funcționa numai pe baza autorizației eliberate de organul de gospodărire a apelor competent : exnloatarea și întreținerea acestor lucrări trebuie să se facă în bune condiții și cu respectarea prevederilor din acordurile și autorizațiile eliberate de organele de gospodărire a apelor.Art. 39 — în cazul în care lucrările construite pe ape Sau avînd legătură cu apele sint folosite de un singur beneficiar, obligația de exploatare șl întreținere va fi în sarcina acestuia.în situația în care lucrările interesează mai mulți beneficiari, întreținerea și exploatarea se vor face, după caz, de beneficiarul principal, de fiecare beneficiar pentru partea de lucrări aferentă, de beneficiari în comun, de organele de gospodărire a apelor sau de alte organizații specializate, conform celor stabilite prin actul de aprobare a lucrării sau la emiterea autorizației prevăzute la art. 38.Art. 40. — Exploatarea barajelor și lacurilor de acumulare se va face pe bază de regulamente, care detaliază și concretizează, ținînd seama de parametrii constructivi și funcționali ai lucrărilor, condițiile generale cu privire la exploatarea- barajelbr și lacurilor de acumulare care se aprobă prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, pe baza normelor stabilite prin lege.Regulamentele de exploatare a barajelor și lacurilor de acumulare se emit, pentru fiecare lucrare în parte, de către unitatea care o are în administrare directă cu acordul organului de gospodărire a apelor competent.Art. 41. — Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București care au în subordine unități deținătoare de lucrări hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol vieți omenești și bunuri sînt obligate să organizeze activitatea de supraveghere a comportării în timp a a- cestor lucrări.Coordonarea activității de supraveghere se asigură în cadrul organelor centrale, consiliilor populare județene și al municipiului București, de către comisii de supraveghere a. comportării lucrărilor hidrotehnice.' Comisiile de supraveghere a comportării lucrărilor hidrotehnice de la consiliile populare județene și al municipiului București vor coordona și activitatea de suDraveghere a lucrărilor hidrotehnice aparținînd organizațiilor cooneratiste și celorlalte organizații obștești.Coordonarea activității de supraveghere a comportării lucrărilor hidrotehnice de importanță deosebită se asigură de comisia centrală de supraveghere a comportării lucrărilor hidrotehnice de pe lîngă Consiliul Național al Anelor.Lista lucrărilor hidrotehnice de importanță deosebită, comnonența și atribuțiile comisiei centrale, precum și regulamentul cadru de. funcționare a comisiilor de Supraveghere a comportării lucrărilor hidrotehnice se aprobă de Consiliul de Miniștri.Art. 42. — Lucrările prevăzute la art. 29 care nu se maî folosesc vor fi desființate de cei ce le au în administrare directă, numai cu aprobarea sau la dispoziția organului de gospodărire a apelor competent.Art. 43. — Cercetarea proceselor de epurare a apelor uzate și proiectarea instalațiilor corespunzătoare vor fi organizate în mod Unitar de; Ministerul Industriei Chimice.
CAPITOLUL V

Organele de gospodărire 
a apelorArt. 44. — Organe de gospodărire a apelor în înțelesul prezentei legi sînt.:a) Consiliul Național al Apelor, organ central al administrației de stat ;b) unitățile de gospodărire a apelor pe bazine hidrografice, în subor- dinea Consiliului Național al Apelor ;c) unitățile județene de gospodărire a apelor, organe locale de specialitate ale administrației de ’ stat subordonate Consiliului Național al Apelor și comitetelor executive ale c< nsiliilor populare județene.Organizarea și funcționarea organelor de gospodărire a apelor, prevăzute la lit. a și b din alineatul precedent se stabilesc prin lege.

Art.45. — în vederea înfăptuirii politicii partidului și statului în domeniul apelor și în calitate de organ de concepție, sinteză, coordonare și control în acest domeniu, Consiliul Național al Apelor :a) elaborează studii de fundamentare a politicii și orientărilor de bază în domeniul apelor și întocmește schemele-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice și programe cu privire Ia valorificarea și protejarea resurselor de apă ;b) elaborează, împreună cu Comitetul de Stat ăl Planificării, în condițiile legii, proiectele planurilor cincinale și anuale referitoare la lucrările de amenajare a cursurilor de ană și la lucrările necesare pentru protecția calității apelor ;c) răspunde de modul în care sînt administrate toate apele țării și de desfășurarea într-o concepție unitară a activității de amenajare, folosire și protecție a acestora ;d) îndrumă, coordonează și controlează, din punct de vedere al gospodăririi apelor, activitățile legate de realizarea lucrărilor pentru conservarea și asigurarea apei necesare populației și economiei, de folosirea aneî și evacuarea apelor uzate, de a- părarea împotriva inundațiilor.Art. 46 — Unitatea pe bazin hidrografic .are în administrare directă a- pele din ansamblul bazinului și asigură gospodărirea într-o concepție unitară a acestora, răsnnnzînd de cunoașterea situației hidrometeorolo- gî.cc. de îndrumarea, reglementarea și controlul folosirii și protecției a- pelor, precum și do coordonarea exploatării lacurilor de acumulare și 'a activității de aoărare împotriva i- nundațiilor, pe întregul bazin hidrografic.Art. 47. — Unitatea Județeană de gospodărire a apelor supraveghează starea rețelei hidrografice, efectuează întreținerea curentă și coordonează realizarea celorlalte lucrări de întreținere a albiilor, realizează lucrări cu caracter local pentru amenajarea cursurilor de apă, controlează modul de folosire a apelor, precum și instalațiile de prelevare și epurare a apelor și organizează din punct de vedere tehnic activitatea de apărare împotriva inundațiilor în cuprinsul județului.Unitatea județeană de gospodărire a apelor acordă asistență tehnică de specialitate, în problemele ce formează obiectul atribuțiilor sale, comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orășenești și comunale ; împreună cu organele ministerelor și celorlalte organe centrale și locale de resort acordă a- sist.ență tehnică de specialitate unităților economice, de stat și cooperatiste de pe raza județului.Art. 48. — Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București răspund de întreținerea cursurilor de apă, de a- menajarea apelor de interes local și de apărarea împotriva inundațiilor. De asemenea, răspund împreună cu organele centrale care au în subordine unități care evacuează ape u- zate de prevenirea poluării apelor de către aceste unități.Art. 49. — In vederea cunoașterii resurselor de apă, a regimului și calității. acestora. Consiliul Național .al Apelor organizează păstrarea și prelucrarea datelor meteorologice, hidrologice, hidrogeologice și a datelor cu privire la calitatea apelor, obținute pe baza observațiilor, măsurătorilor și studiilor efectuate de unitățile de specialitate proprii și ale altor ministere sau organe centrale. Organizarea și păstrarea fondului de date hidrogeologice pentru apele subterane de adincime sint supuse regimului stabilit de dispozițiile legale pentru lucrările geologice.Art. 50. — în vederea folosirii raționale a resurselor de apă. Consiliul Național al Apelor va stabili, cu consultarea ministerelor și celorlalte organe centrale interesate, norme de consum de apă.De asemenea, în vederea asigurării protecției apelor, Consiliul Național al Apelor va stabili norme tehnice cu privire la calitatea apelor și. împreună cu Consiliul Național pentru Stiintă și Tehnologie, va coordona activitatea de cercetare în domeniul epurării apelor uzate.Art. 51. — în scopul exercitării controlului în domeniul gospodăririi anelor, în cadrul Consiliului Național al Apelor funcționează Inspecția de stat a apelor. Organizarea și funcționarea Inspecției de stat a a- pelor se stabilesc prin lege.Art. 52. — Organele de gospodărire a apelor întocmesc și țin la zi cadastrul general al apelor și evidența drepturilor de folosință a apelor, atribuite. .Art. 53. — Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi, personalul organelor de gospodărire a apelor, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, are dreptul:a) do acces la ape, tn zonele din lungul. apelor, precum și în unități și Instituții, potrivit cu prevederile legii :b) de a controla lucrările construite pe ape sau avînd legătură cu apele :c) de a preleva probe de apă și de a examina la unitățile controlate, în condițiile prevăzute de lege, orice date sau documentații necesare controlului : conducerile unităților controlate sînt obligate să dea toate informațiile necesare efectuării controlului :d) de a da dispoziții obligatorii u- nităților controlate pentru luarea măsurilor necesare în vederea înlăturării deficientelor constatate.Art. 54. — Pentru serviciile prestate în domeniul gospodăririi apelor de către organizațiile socialiste se aplică tarife.Organele de gospodărire a apelor sînt în drept a percepe taxe, stabilite potrivit legii, pentru folosirea apei și pentru evacuarea în apele de suprafață și subterane a apelor u- zate.Art. 55. — Conținutul documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea acordurilor și autorizațiilor prevăzute în prezenta lege a fi eliberate de organele de gospodărire a apelor, procedura și competentele de emitere în funcție de importanța folosințelor de apă sau a lucrărilor, precum și cazurile în care aceste a- corduri sau autorizații își pierd valabilitatea pot fi modificate, suspendate sau retrase, se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri

CAPITOLUL VI
SancțiuniArt. 56. — încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.Art. 57. — Constituie infracțiuni următoarele fapte :a) evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafață sau subterane tn apele maritime Interioare sau in apele mării teritoriale de ape uzate, deșeuri, reziduuri sau produse de orice fel. care conțin substanțe în stare solidă, lichidă sau gazoasă, bacterii sau microbi, Inc®u- tități și concentrații ce pot schimba caracteristicile apei, făcind-o astfel dăunătoare pentru sănătatea și integritatea cornorală a persoanelor, viața animalelor, producția agricolă sau Industrială ori fondul piscicolb) executarea de lucrări pe ape sau avînd legătură cu apele, modificarea sau extinderea unor astfel de lucrări, fără acordul organului de gospodărire a apelor competent sau cu încălcarea condițiilor prevăzute , în acest acord, precum și executarea de lucrări noi de alimentare cu apă. in-luSiv dezvoltarea capacităților e- xistente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare a rețelelor de canalizare și a stațiilor și instalaților de epurare a anelor, dacă prin aceasta se creează un pericol pentru populație ori s-ar putea produce o pagubă avutului obștesc.c) darea în exploatare de unități noi sau dezvoltarea unităților existente. darea în folosință a ansamblurilor de locuințe, folosirea la unitățile existente a unor tehnologii de producție modificate, fără punerea în funcțiune concomitentă a stațiilor ' șl instalațiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări șl măsuri care să asigure cnurarea apelor u- zate evacuate, potrivit prevederilor acordului organului de gospodărire a anelor competent :d) autorizarea lucrărilor care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru prevenirea poluării apelor.Infracțiunea prevăzută la lit. a se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 3 000 la 10 000 lei, iar infracțiunile prevăzute la lit. b, c și d se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de Ia 5 000 la 15 000 lei.Art. 58. — Faptele prevăzute In art. 57, dacă au cauzat o tulburare bunului mers al unei organizații din cele prevăzute la art. 145 din Codul penal sau o pagubă avutului obștesc, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani.Dacă faptele au avut ca urmare o « perturbare deosebit de gravă a activității unei organizații ori au produs o pagubă importantă economiei naționale, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drenturi și confiscarea parțială a a- verii.Art. 59. — Săvîrșirea din culpă a faptei prevăzute în art. 57 lit. a se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă de la 2 000 la 5 000 lei. iar a faptelor prevăzute la lit. b, c și d din același articol se pedepsește^ cil închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă de la 2 000 la 7 000 lei.Dacă fapta a avut vreuna din consecințele arătate în art. 58 alin. 1, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă de la 3 000 la 15 000 lei, iar dacă a avut vreuna din consecințele arătate în art. 58 alin. 2 pedeapsa este închisoarea de la 2 la 10 ani.Art. 60. — Atentatul săvîrșit contra unei colectivități prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau de alte consecințe deosebit de grave, ea urmare a otrăvirii sau infectării a- pei, de natură să slăbească puterea de stat, se Dedeoseste potrivit art. 161 din Codul penal, cu moartea și . confiscarea totală a averii sau eu închisoare de la 15 la 20 de ani. interzicerea unor drepturi și confisca-, rea parțială a averii.Tentativa se pedepsește.Art. 61. — Este competent să întocmească acte de constatare a in- . fracțiunilor prevăzute la art. 57—59 și personalul organelor de gospodărire a anelor, anume desemnat de către președintele Consiliului Național al Apelor.Art. 62. — Contravențiile la normele privind gospodărirea apelor, sancțiunile contravenționale si personalul organizațiilor socialiste competent să constate și să aplice sancțiunile se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Mipiștri. Sancțiunile contravenționale r>ot fi aplicate și persoanelor juridice.

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii $1 finaleArt. 63. — Ministerele, celelalte organele centrale și comitetele executive ale consiliilor Dopulare județene si al municipiului București, care au în subordine unități ce exploatează baraje cu capacități insuficiente pentru evacuarea debitelor mari, vor a- slgura completarea acestor capacități. pe baza unui program pe Care îl vor întocmi cu acordul Consiliului Național al Apelor și îl vor supune^ . spre aprobare Consiliului de Minis- , tri in termen de 6 luni de Ia data intrării în vigoare a prezentei leal.Organizațiile cooperatiste și celelalte organizații obștești care au în exploatare asemenea baraje vor asigura completarea acestota pe baza unui program definitivat cu acordul unităților județene de gospodărire a apelor în termenul prevăzut la aii- neatul precedent.Art. 64. — Consiliul National al Apelor, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București interesate. în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Aprovizionării Tehni- . co-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, va elabora un program pentru realizarea ori completarea stațiilor sau instalațiilor de epurare a apelor uzate de la centrele populate si de la unitățile care evacuează astfel de ape. în cazul in care nu au stații sau instalații de epurare ori capacitatea acestora este insuficientă. Programul va fi supus aprobării Consiliului de Miniștri în termen de 6 luni de la data intrării in vigoare a prezentei legi.Art. 65. — Prezenta lege intră în vigoare la 90 zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Pe aceeași dată. Legea nr. 5/1972 privind gospodări- '. rea apelor in Republica Socialist! România se abrogă.
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FAPTUL
DIVERS
Tata
le era
si mamă...

9

deDintr-o scrisoare, semnată 
Agapie Robea, aflăm că șoferul 
Alexandru Doagă, de la între
prinderea de construcții șt mon
taje siderurgice Galați, a fost 
grav accidentat și internat de 
urgență la spital. La garajul întreprinderii s-a aflat că. este 
nevoie de o masivă transfuzie 
de singe. 200 de șoferi au pornit 
grabnic intru salvarea, vieții 
legului lor.

— Ați venit prea mulți 
le-a spus un medic.

— Nu-i nimic. Dacă tot

co-

am 
venit, donăm cu toții. Că mai au 
și alții nevoie.

Viața lui A.D. a fost.
Spre bucuria celor trei 
ale lui, rămase orfane 
ani. Și tot de trei ani, 
era și mamă...

salvată, 
fetițe 

de trei 
tatăl le

Gara
cu vrăbiiIoan Solomon ne scrie câ în gara cea nouă din Baia Mare, de cum vine seara, micuțele Înaripate pătrund prin ferestruicile care asigură ventilația sălii de așteptare și se așază în jurul tuburilor fluorescente și în firidele plafonului. Acolo dorm pină la ora 5 fix dimineața (precizie, ca la gară I), după care, ciripind vesele și vestind somnoroșilor ivirea dimineții, își iau zborul prin oraș. Pină seara, cînd, din nou, ca niște „somnoroase păsărele / pe la cuiburi se adună"...

Pe scurt despre două legi privind atribuțiile si răspunderile 
organismelor de conducere si ale cadrelor din agricultură . .

Marea Adunare Națională a dezbătut și a dat putere de lege unor noi reglementări in domeniul agriculturii. prin care se creează cadrul juridic adecvat pentru transpunerea în viată a orientărilor și sarcinilor indicate de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în scopul realizării vastului program de creștere a producției vegetale și animale, perfecționării continue a activității in acest sector de bază ai economiei naționale. La două din aceste noi reglementări ne vom referi, pe scurt, în rîndurile de față.Legea privind atribuțiile și răspunderile consiliilor de conducere, inginerilor șefi, contabililor șefi, ale celorlalte eadre tehnice și economie» din cooperativele agricole de producție, precum și ale direcțiilor generale județene pentru agricultură, industrie alimentari și ape precizează și delimitează mai bine . atribuțiile și răspunderile tuturor factorilor chemați să contribuie la soluționarea în cele mai bune condiții a problemelor multiple și complexe pe care le ridică conducerea activității de. producție a unităților agricole cooperatiste, consolidarea și dezvoltarea lor economico-socială. Aceasta va face ca sectorul cooperatist al agriculturii să-și sporească aportul la dezvoltarea economiei naționale.Una din atribuțiile majore ale consiliilor de conducere, ale cadrelor tehnice și economice din cooperativele agricole, subliniată pregnant in lege, o constituie răspunderea lor față de partid și de stat pentru realizarea și depășirea planului de producție și financiar, pentru respectarea riguroasă a obligațiilor asumate prin contracte, avînd datoria să asigure folosirea deplină și eficientă a pămîntului. a tuturor mijloacelor materiale și financiare, organizarea superioară a producției și a muncii, introducerea și generalizarea tehnologiilor moderne. Aceasta este determinată de necesitatea ca mijloacele de producție din agricultură, indiferent de proprietate — de stat sau cooperatistă — să fie folosite în conformitate cu cerințele țărănimii cooperatiste. cu interesele generale ale societății, iar cadrele din conducerea cooperativelor agricole au obligația să acționeze în conformitate cu pre
bbbbbbbbb

vederile și sensul legilor tării, izvo- rîte din aceste interese. In vederea îndeplinirii acestor sarcini. legea precizează în amănunțime atribuțiile și răspunderile care revin fiecăreia din aceste cadre.Retine in mod deosebit atenția prevederea din lege potrivit căreia, consiliul de conducere, ca organ executiv al adunării generale, răspunde fată de stat pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea în întreaga activitate a cooperativei agricole a hotărirllor de partid și de stat și a legilor, a tuturor actelor normative, precum și a prevederilor statutului cooperativelor agricole. Iar stabilirea responsabilităților precise ce revin președinților de cooperative agricole — care sint obligați pe bază de lege să răspundă concret de organizarea procesului de producție și respectarea disciplinei de plan in vederea înfăptuirii producțiilor prevăzute, precum și de respectarea obligațiilor față de fondul central și realizarea unor venituri corespunzătoare pentru membrii cooperatori — va contribui nemijlocit la instaurarea unei discipline ferme in realizarea sarcinilor ce revin acestor unități agricole.Odată cu dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale, eu concentrarea și specializarea producției, crește considerabil importanța rolului pe care specialiștii îl au în cooperativa agricolă ; ei nu se mai pot rezuma la o simplă muncă de îndrumare și în a da sfaturi cu caracter general. Sarcina și răspunderea lor statuate acum prin lege sint de a se ocupa de introducerea, aplicarea și generalizarea în producție a tehnologiilor modeme, precum și îmbunătățirea continuă a acestora pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și practicii agricole. Ca reprezentant al statului. inginerul șef al cooperativei agricole este obligat să acționeze și să determine respectarea dispozițiilor legale privind păstrarea și gospodărirea fondului funciar, să urmărească, aplicarea lor întocmai, să constate contravențiile și să aplice sancțiuni potrivit legii. Totodată, se atribuie acestuia sarcina de mare răspundere cu privire la introducerea și extinderea sistemului de organizare și retribuire a muncii în acord global. Toate acestea 

determină necesitatea ca inginerii de specialitate, medicii veterinari, inginerii mecanici, ceilalți specialiști cu studii superioare să locuiască in localitatea în care își desfășoară activitatea. Pe lîngă această obligație, legeă prevede ca fiecare specialist să-și consacre timpul și întreaga lui capacitate de muncă problemelor complexe pe care le are de rezolvat, să fie la curent cu toate noutățile agrotehnicii, să cunoască mai bine condițiile economico-naturale ale u- nitățiîor respective, să identifice noi rezerve interne care pot și trebuie să fie valorificate superior ; în sfîr- șit, să se integreze total și sub toate aspectele în viața localității în care se află unitatea. Prin lege se stabilește, totodată, obligația consiliilor de conducere și a consiliilor populare de a asigura locuințele necesare specialiștilor, tuturor cadrelor tehnice și economice nominalizate prin lege.De asemenea, legea prevede pentru contabilul șef și pentru celelalte cadre tehnice și economice sarcini concrete în domeniul organizării și folosirii mai judicioase a bazei tehnico- materiale și a forței de muncă, ceea ce va duce nemijlocit la valorificarea mai bună a rezervelor de care dispun cooperativele agricole de producție pentru a' asigura creșterea continuă a eficienței economice a întregii activități.Un capitol important al legii se ocupă de răspunderile direcțiilor a- gricole, care au obligația să asigure rin control și o îndrumare eficiente, un sprijin permanent și efectiv cadrelor de conducere din cooperativele . agricole — pentru ca acestea să-și îndeplinească in cele mai bune condiții atribuțiile și răspunderile ce le revin — să intervină operativ în soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică activitatea acestor unități.Legea va fi publicată integral >n ziarul , Satul socialist**, în revista „Agricultura", precum și în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
★Pe aceeași linie se înscrie și Legea privind atribuțiile și răspunderile comitetelor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor șefi, șefilor de fer

me șl celorlalte cadre tehnice și economice din unitățile agricole de stat, precum și organelor de conducere colectivă și directorilor din trusturile județene de întreprinderi agricole de stat. Prevederile legii au fost determinate de necesitatea perfecționării continue a activității de conducere a acestor unități, prin organizarea judicioasă a producției, angajarea conștientă și cu răspundere a cadrelor de specialiști într-un efort susținut, pentru a contribui activ la creșterea continuă a producției agricole și a eficienței acesteia.Noua lege fixează cadrul pentru desfășurarea unei activități organizate, cit mai rodnice, a comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, ceea ce se traduce, in mod practic, prin atragerea unui număr mare de lucrători din diferite sectoare de activitate a- le unităților respective la rezolvarea problemelor majore care condiționează îndeplinirea sarcinilor mari ce stau în fața agriculturii de stat. Un asemenea stil de muncă, de largă consultare a acelora care — în dubla lor calitate de producători și de proprietari ai mijloacelor de producție — consacră activității productive întreaga lor capacitate de muncă și gîndire creatoare, poate da garanția analizării judicioase a problemelor și adoptării unor măsuri bine chibzuite. Prin lege sînt prevăzute atribuțiile și răspunderile comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, fixîn- du-se competența și răspunderea în luarea măsurilor necesare pentru realizarea sarcinilor de plan, introducerea tehnicii noi, punerea în valoare a resurselor . interne, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor — într-un cuvînt, în toate problemele care condiționează îndeplinirea sarcinilor ce revin unităților agriculturii de stat.Totodată, această lege reglementează atribuțiile și răspunderile fiecărui cadru din agricultura de stat. Prin aceasta se creează premisele necesare creșterii disciplinei și răspunderii pentru o mai bună gospodărire a pămîntului și a celorlalte mijloace materiale puse la dispoziție, pentru statornicirea unui riguros regim de economii, recrutarea, pregătirea și utilizarea rațională a forței de muncă, generalizarea acordului 

global, cultivarea unei atitudini de' înaltă responsabilitate față de avutul obștesc.Legea întărește, de asemenea, rolul specialistului, șef de fermă din agricultura de stat, ca figura centrală, căruia îi revine răspunderea hotărîtoare de a conduce în orice moment, nemijlocit, întreaga activitate, imprimînd acesteia un nivel superior, egal cu cel al pregătirii sale. O prevedere importantă a legii se referă la obligațiile specialiștilor ce lucrează în unitățile agricole de stat de a locui acolo unde își desfășoară activitatea, nu numai ca o cerință obiectivă a specificului muncii în agricultură, ci și ca o îndatorire patriotică de a contribui cu întreaga lor capacitate la ridicarea social-culturală a satelor, latură inseparabilă a politicii partidului și statului nostru de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Este de relevat că prin modul în care au fost concretizate în lege a- tribuțiile și răspunderile organismelor și factorilor de răspundere se elimină tutelarea măruntă a unităților agricole de stat, se dezvoltă inițiativa și se creează organelor de conducere colectivă și soecialiștilor din aceste unități posibilitatea de a dezbate și hotărî cu răspundere și chibzuință asupra problemelor legate de realizarea sarcinilor de producție, curente și de perspectivă, de creșterea continuă fi eficienței economice.Legea mai cuprinde prevederi referitoare la încadrarea, desfacerea contractelor de muncă și transferul cadrelor de conducere și inginerilor de specialitate din întreprinderile agricole de stat și ‘dm cadrul trusturilor I.A.S. Se precizează, de asemenea, că prevederile legii se a- plică, în mod corespunzător, tuturor unităților agricole de stat, inclusiv institutelor de cercetare și stațiunilor experimentale, precum și celorlalte unități socialiste, altele decît cele agricole cooperatiste, pentru activitatea de producție agricolă.Textul integral al legii se va publica în ziarele „Satul socialist" și „Munca". în revista „Agricultura" și în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
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La oțelăria electrică

de la Galați

A ÎNCEPUT SĂ PRODUCĂ 
AL DOILEA CUPTORGALAȚI — (Corespondentul „Scînteii", Tudorel Oancea) : La o lună de la producerea primei șarje în noua oțelărie electrică de la Galați, constructorii și montorii de la I.C.M.S.G. au predat beneficiarului, cu 60 de zile mai devreme față de termenul planificat, cel de-al doilea cuptor de 50 de tone la oțelăria electrică....Noaptea de 29 spre 30 martie a.c. Cinstea de a elabora prima șarjă la noul cuptor a revenit schimbului condus de maiștrii Ștefan Secheli și Vasile Basc. Alături de ei l-am întîlnit pe prim-topitorul Ștefan Suharov.înainte de elaborarea primei șarje, inginerul Ștefan Prică, directorul grupului de șantiere electrotehnic, coordonator din partea I.C.M.S.G.-ului al lucrărilor de pe acest șantier, ne relata : „Succesul nostru l-am dedicat celor două mari evenimente din acest an, a 30-a aniversare a eliberării patriei și Congresul, al XI-lea al partidului".Cu prilejul noului succes obținut de constructorii, montorii și siderurgiștii gălățeni, biroul Comitetului județean de partid a trimis o telegramă C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAECEAUȘESCU, în care printre altele se spune : „Manifestin- du-și din inimă bucuria și entuziasmul pentru învestirea dumneavoastră cu înaltele prerogative și marile răspunderi de stat ale funcției de președinte al Republicii Socialiste România, constructorii, toți oamenii muncii din județul Galați sînt hotărîți să-și strîngă și mai mult rîndurile în jurul conducerii de partid, asigurîn- du-vă câ-și vor intensifica eforturile pentru realizarea cincinalului înainte de termen, pentru continua ridicare a României socialiste pe noi trepte ale progresului și civilizației".

N-aveți
un La ordinea zilei în agricultură
electrician (Urmare din pag. I)

în plus?
Ștefănești-sat, județul Argeș. 

Văzindu-ne străini de partea lo
cului, deși se grăbeau spre cimp, 
doi cooperatori ne dau binețe șt 
ne întreabă:

— Sînteți cu electrica 2
— Nu sintem cu electrica.
— Păcat. Uitați-vă și dv. cum 

ard peste tot, pe ulițe, toate be
curile, ziua in amiaza mare.

— De ce nu le stingeți, oa
meni buni ?

r— Ne trebuie un electrician, 
l-am spus și primarului, dar 
cică n-a găsit nici unul.

— Și-l caută de mult ?
— De-o lună de zile,

tună, zi și noapte, becurile 
de-a surda...

De-o 
ard

Cine nu
ghicește... euDacă vrei să călătorești autobuzul pe ruta Strehaia—Slă- tinicu-Mic, pe o distantă de 7 km, plătești un bilet de 1,50 lei. Dacă vrei să ajungi însă din Slătinicu-Mic în satul vecin, Bîltanele, cu același autobuz, pe o distanță de numai 3 km, trebuie să cumperi un bilet de 3,50 lei. De aici și nedumerirea pasagerilor : de ce prețul unui bilet de autobuz crește inv.ers proporțional cu distanța parcursă 7
Locomotiva
sau

S-a intimplat pe linia ferata 
Fetești—Țăndărei, la kilometrul 
114,200. Trenul 81205 se apropia 
cu toată viteza. Pe o linie ală
turată, o macara descărca stilpi 
de beton dintr-un vagon. Ne
atent la tren, tocmai cînd con
ducătorul automacaralei cobora 
brațul acesteia, locomotiva a lo
vit in plin un stllp de beton. 
Rezultatul: locomotiva a fost 
avariată, trenul in cauză, plus 
alte două „marfare" au întirziat 
trei ore, ;

duete îngropate. „Sintem aici de trei zile — ne spunea Iulian Ștefan, șeful echipei — și nimeni din conducerea cooperativei nu a venit să ne arate ce-i supără. Noi am depistat peste 130 de hidranți loviți din neglijență de tractoare". Ar fi dă adăugat că în cimp nu s-a scos nici o imotopompă și nici o aripă de udare. Este urmarea lipsei de preocupare a consiliului de condaeere care, toată iarna, nu a luat măsuri în vederea reparării canalelor.Nici întreprinderile specializate în construcția și exploatarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare nu-și îndeplinesc atribuțiile. Iată un caz. La kilometrul 4, pe canalul CD-19, care servește cooperativa agricolă Roseți, o spărtură de 6 metri face imposibil ca apa să-și continue drumul. Lucrarea fiind în garanție, s-a iscat vechea dispută dintre constructor și unitatea de exploatare : -cine execută remedierea 7 „S-o facă constructorul — susține I.E.L.I.F. Călărași. Dacă canalul era bine executat, taluzul nu se rupea". „Ba nu, s-o facă I.E.L.I.F. — susține pe de altă parte Alina Ionescu, șefa lotului Plevna al T.C.I.F. București. Canalul n-a fost bine exploatat și de aceea a cedat". Și așa, pină se va stabili a cui e vina, cooperativa a- gricolă Roseți nu va putea iriga 1 000 ha. Toate acestea dovedesc că pregătirile pentru irigarea întregii suprafețe amenajate sînt departe de a fi terminate.Ce fac, în această situație, organele de specialitate 7 „Noi ne-am oferit — spunea tov. Stelian Dancîu, inglnerul-șef al I.E.L.I.F. Călărași — să executăm contra cost lucrările de întreținere a canalelor, dar consiliile de conducere nu au acceptat. Mal mult nu putem face". Dimpotrivă, credem că întreprinderea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Călărași putea face mai mult. Și, în primul rînd, pe linia aplicării prevederilor legale care nu îngăduie degradarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din cauza neîntreținerii corespunzătoare.Aspectele întîlnite pe „firul apei", în sistemele de irigații, dovedesc că la direcția agricolă județeană există o imagine falsă privind ’stadiul pregătirilor pentru începerea udărilor. Ea este dovedită și de faptul că,

pînă la sfirșitul săptăminii trecute, nu se irigase nimic. In județul Ialomița există 214 000 ha amenajate, suprafață de pe care, în orice condiții climaterice, se pot obține recolte mari. Se cere ca pe aceste terenuri să se focă udările conform tehnologiilor stabilite.. Or, pentru aceasta este necesar ca toate sistemele de irigații să funcționeze perfect, ceea ca presupune 'ca în timpul pal mai șcurț să fie. teimijiate r,țoa.t,e repaifasțilie nefcătare. ' ■ -
★în județul Neamț, concomitent cu lucrările da pregătire a terenului și semănat, la indicația și sub îndrumarea comitetului județean de partid, s-a trecut cu toate forțele la irigat. în acest scop sint puse in stare de funcționare sistemele locale de irigații și se fac amenajări noi pe o suprafață de peste 9 000 ha, ce se vor cultiva cu plante furajere, legume și alte culturi.Pornind de la ideea că stațiunile de mașini agricole dispun de oameni calificați, de piese de schimb și ateliere necesare reparării și menținerii în bună stare de funcțibnare a utilajelor, s-a . hotărît ca acestea să preia întreaga activitate de iri- . gațiL Este o măsură care iși dovedește pe deplin eficiența. Astfel, în prezent, în majoritatea cooperativelor agricole — Gherăești, Davideni, Timișești, Budești, Tupilați și altele, situate de-a lungul rîurilor Moldova, Șiret, Bistrița și Cracheu — zilnic » se execută udări pe circa 300 ha. Tot în aceste unități, pe lîngă grupurile de aspersiune și pompare și anexele de exploatare de mare randament, s-a trecut și la folosirea utilajelor de mică capacitate, aflate în dotarea cooperativelor agricole. De asemenea, au fost puse în funcțiune și sistemele mari de irigații de la Ho- ria-Secuieni, Bălăușești-Icusești și Tupilați, 'care cuprind in perimetrul lor aproape 3 000 ha. în scopul executării unor udări raționale, în raport cu rezerva de apă din riurile interioare și cu cerințele solului, în cadrul sistemului de irigații Iîoria- Secuieni a luat ființă un laborator care stabilește necesarul de apă pentru fiecare perimetru irigat. Așadar, în lipsa precipitațiilor, lucrătorii ogoarelor din județul Neamț acționează concret, energic și cu spirit gospodăresc, obligînd apele rîurilor să urce prin canalele de irigații, pe

platourile arabile, pentru a spori rodnicia acestora.
★Deficitul de apă din sol a determinat organele agricole și conducerile unităților agricole din județul Galați să întreprindă acțiuni operative pentru punerea la punct a sistemelor de .irigații și începerea udărilor. Zilnic, în sistemele de irigații de pe platoul Smirdan, in Lunca Prutului. :ițau, îtv. Sistemul Nicorești- Tăcuci, ’apa este' dirijată pe semănăturile de .toamnă și pe terenurile destinate culturilor din epoca a II-a. Echipa condusă de Stoica Lupu, de la cooperativa agricolă Schela, a montat aripile de ploaie la hidranții conductelor subterane și~ a început irigarea lucernei și a terenurilor ce se vor însămînța cu furaje pentru masă verde. Au fost începute udările pe lucernipra cooperativei agricole Șendreni, precum și pe terenurile cultivate cu furaje perene și în plantația intensivă de piersici — 50 hectare a întreprinderii agricole de stat Șendreni. La cooperativa a- gricolă Frumușița au fost puse în funcțiune 9 motopompe și două agregate de aspersiune. Pe solele vecine, lucrătorii de la I.A.S. Frumoși ța au început și ei irigarea griului. „La noi «plouă» de o sâptă- mînă încontinuu — ne spune mecanicul Ion N. Basarab, pe care l-am găsit în cîmp. Griul se va face și mai frumos cu apa pe care o dăm acum". într-adevăr, cele trqi aripi de udare, cu cite 20 de aspersoare fiecare, lucrau din plin. Ne oprim la ferma legumicolă de la Ijdileni. Șeful fermei, Nicolae Răileanu, ne dă cîteva amănunte: „Grădina ocupă 110 hectare, suprafață care este amenajată pentru irigații. De marți, 26 martie, am început udarea celor 20 ha plantate cu cartofi".Pe alocuri, cum este în sistemul de irigații Nicorești-Tecuci, încă nu se irigă. Cauza 7 Motopompele și as- persoarele nu pot fi reparate datorită lipsei unor piese de schimb. Biroul comitetului județean de partid și organele agricole județene au luat măsuri pentru încheierea pregătirilor în vederea începerii peste tot a udărilor.

Aurel PAPADIUC 
Ion MANEA 
Tudorel OANCEA

Apariția pe ecrane a lui Păcală — avînd precedentul modest, dar memorabil de acum mai bine de jumătate de veac, cînd Aurel Petrescu l-a ales drept erou al primelor pelicule de animație românești — vine să confirme interesul cineaștilor noștri pentru izvoarele populare ale inspirației, pentru acele întruchipări ale geniului a- nonim.'Filmul „Păcală* al regizorului Geo Saizescu se a- daugă, pe această direcție, unor creații ca „Harap A/ti'U de-Idn Tkit>ăse*«Gopo sau „Tinerețe fără bătrîne- 
țe“ de , Elisabeta Bostan, direcție pasibilă de o fecundă împlinire.Eroul, a cărui simplă invocare a numelui ne descrețește frunțile, este întruchiparea istețimii native a omului din popor pe care însă experiența — a lui și a altora — îl deprinde a ști să se folosească de ea în așa fel îneît să izbândească în cele mai felurite împrejurări ale vieții. Iată de ce firul întîmplărilor lui Păcală n-are sfîrșit, întru- cit el descoperă întotdeauna mereu alte mijloace pentru a triumfa asupra dușmanilor săi. Or, trebuie să subliniem că aceștia nu sînt doar contururi umane date prostiei, ci identități sociale ale unei lumi pe care „talpa’ țării" o ducea în circă, cu întreaga ei ierarhie de bpgătani, .arendași, perceptori, jandarmi, bandiți, judecători, primari, negustori și așa mai departe. Valorile durabile ale satirei pe care o dezvoltă scenariul realizat de scriitorul Dumitru Radu Popescu (în colaborare cu regizorul) rezidă tocmai în selectarea 
expresivă a episoadelor și 
personajelor, ridicînd dea- fopra anecdoticii cunoscute un erou de legendă, dar nu într-o lume nedefinită, ci pe meleaguri cunoscute în timpurile cînd poporul afla în neîntreruptele isprăvi ale celebrului personaj încrederea că se va ajunge cîndva Ia zilele dreptății și adevărului. Satira pe care ne-o propune filmul nu este doar una de caracter, ci și

o satiră socială, vizînd aspecte de esență ale, realităților unei trecute perioade din viața satului. Este, de altfel, evidentă calitatea fil- mică a acestei împletiri între realismul tipologiei și fiorul liric al reveriei proprii basmului, ceea ce dă sens nimerit ideii de „baladă comică", pe dimensiunile căreia și-a conceput filmul regizorul Geo Saizescu. Suportul ei se materializează în suita episoadelor al- ternînd închipuire și ade- văr,. momente de lițism.-Vb, comedie, de visare țptaurt!-

rea unei prețioase idei cu mijloacele comediei. Cum Păcală zice „să mor cînd m-oi cununa cu prostia", autorii i-au dat drept jumătate o fată frumoasă, e- nergică și nu mai puțin isteață decît el, spulberînd total confuzia care s-a făcut nu o dată între aparen
ța și esența lui Păcală, între istețimea lui sclipitoare și haina prostiei pe care o îmbracă de circumstanță, numai pentru a-i face pe proști să cunoască pe pielea lor proverbul „fiecare ’pasăre pe limbă ei piere".

CRONICA CINEMATOGRAFICĂ

„P ĂCALĂ"
adevărată, într-o cadență stenică, împlinind treptat trăsături definitorii pentru eroul care, in detaliile sale, ne apare fiecăruia altfel. Consacrarea lui Păcală, un Păcală viu, înnobilat de a» cele fapte pe care le știam, care, pe ecran, potențează umorul său rustic, candoarea sa proverbială, dar și necruțarea față de cei care năpăstuiesc țăranul înfrățit cu glia, spiritul său hîtru, cu neputință de a fi descurajat, este ceea ce reușește acest popular spectacol cinematografic.Ceea ce nu înseamnă că, sub povara răspunderii de a-1 restitui publicului pe Păcală într-o cît mai cuprinzătoare imagine a caracterului său, cineaștii n-au îndrăznit! Dimpotrivă, dar nu o îndrăzneală falsă, ci — după opinia mea — în tradiția sursei populare, creînd fermecătorul personaj feminin— Pă- călița. Este, dincolo de e- logiul adus femeii din popor în tonalitatea unei bune dispoziții reușit acordată peripețiilor eroului, puncta-

Sînt, evident, multiple aspectele ce ar merita să fie comentate la acest film care delectează și incintă, dar invită și la meditație. Valențe de simbol pentru înțelepciunea populară deține episodul cu vîn- zarea vacii unui copac bă- trin, dar și pentru specificul umorului popular. în felul cum este tratat cinematografic personajul — jocul lui Sebastian Papaia- ni fiind admirabil evocator pentru un Păcală al nostru, nu pentru un duplicat al lui Till Buhoglindă sau al altui erou de aiurea — devine limpede acea trăsătură unică, .atît de bine remarcată de către un comentator al lui Caragiale, că românul știe să rîdă nu numai de altul ci și de el însuși și, de aceea, nu se poate spune niciodată despre el că ar rîde cu răutate.Probabil, cînd vom avea și un alt Păcală cinematografic — și e de sperat, într-o bună zi, să nu mai socotim epuizată o temă cu un singur film — se vor

cristaliza nu nuțpai virtuțile acestui film, ci și fațetele neexplorate acum, ale portretului inepuizabilului erou. Oricum, chiar dacă articularea episoadelor nu este întotdeauna fluentă, iar uneori personajele incriminate de culpa prostiei tind spre efecte de caricatură, chiar dacă nu toate episoadele aii aceeași forță, aceeași dimensiune comică, cel de-al șaptelea film al lui Geo Saizescu o- norează perseverența sa de a rămîne în zona comediei cinematografice, contribuția sa la afirmarea acesteia. Statornicia lui Saizescu e, de altfel; vădită și în e- chipa cu care se însoțește nu doar pentru un film, ci de la o reușită la alta. Nici cu scriitorul D. R. Popescu și nici cu operatorul George Cornea, care știe aici să evoce cu atita simțire pitorescul plaiurilor românești, nu colaborează prima oară. în distribuție — ce ne readuce sub priviri pe Sebastian Papaiani și Mariella Petrescu alături de creatori de umor românesc ca. Ștefan Mihăilescu-Brăi- la, Vasilica Tastaman, Octavian Cotescu, Cosma Bra- șoveanu, Aurel Cioranu, Ștefan Bănică și chiar Geo Saizescu, actor de subtile resurse, împreună cu reputat! actori din diferite generații, de la Mariana Mi- huț și Ion Besoiu pînă la Nucu Păunescu și Tanti Cocea — am simțit pulsînd acea nobilă dorință colectivă de a oferi publicului un veritabil spectacol popular. Să adăugăm și partitura lui Radu Șerban, farmecul interpretărilor lui Tudor Gheorghe. Prin calitățile sale, prin u- morul stenic, prin jocul actorilor și frumusețea peisajului — devenit un veritabil spațiu de existență al popularului erou — filmul 
Păcală justifică afluența publicului, aduce încă un argument în slujba dezvoltării comediei cinematografice românești, căreia Geo Saizescu i s-a dedicat cu apreciabilă dăruire.

Eugen ATANASIU

plus ce mai urmează.,.

Se caută
un păgubașTrecînd,' într-o dimineață, pe str. Sf. Vasile din Capitală, Mina Bărbuț a observat, în mijlocul drumului, un balot mare cu piei de bovine. Gîndind că păgubașul îi va reclama pierderea, a predat balotul deputatului de stradă, Ștefan Cristescu, iar acesta, la rîndu-i, l-a predat serviciului de circulație al miliției municipiului București. Au trecut de atunci două săptămîni și- păgubașul încă n-a apărut. Să fi trecut oare neobservată pierderea a ditamai balotul 7

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scintei!

O minune 
de păgubași!
Haine, încălțăminte, alimente, băuturi de toate sorturile, vopsele, scule, motoare electrice, yalle etc., etc. Tot acest respectabil bazar, în valoare de peste 80 000 lei, a fost descoperit în imobilul cu nr. 7 de pe strada Furnicii din Oradea. Proprietarul — stringător ca o furnică (nu degeaba stătea el pe strada... Furnicii !) — era Gheorghe Săbău, lăcătuș la Revizia de vagoane C.F.R. Oradea. Numai că Gh. S. a înțeles să facă o altfel de „revizie" la vagoanele cu mărfuri care treceau prin mîinile sale : în mai puțin de un an a săvîrșit 135 de furturi dîn vagoane !— ...Recunosc și regret — spune el acum în fața instanței. Vă mărturisesc sincer că am vrut să mă autodenunț, dar mi-a fost frică să nu vină păgubașii cu pretenții mai mari...Regrete tirzii. Pentru faptele sale, Gh. Săbău a fost condamnat la 9 ani închisoare și confiscarea parțială a averii. Cît despre frica Iui că păgubașii vor veni cu pretenții mai mari, trebuie spus că aceștia s-au arătat mult mai „de treabă" decît și-a închipuit hoțul. Cu toate investigațiile organelor de urmărire penală, nici pînă acum,

48 de păgubași n-au fost descoperiți, deși a trecut mai bine de un an de cînd marfa a fost sustrasă.Galantoni păgubași ! Oare cum or fi justificat pagubele 7 Sau poate tocmai de aceea tac chitic : să nu li se descopere... justificările.
Parcă despre 

„mină" 
era vorba?

..... Cum naiba de-am ajuns acasă cu 84 de plăci 7 ! Măi să fie ? Că doar o sută am tocmit, o sută am plătit ! De n-ar fi la mijloc alde Mihăilescu, aș mai. zice... Da’ în el cum să n-am încredere 7 Nu e el consăteanul meu, nu m-a dus el la depozitul ăla ? «Lasă, nea Ioane, țiglă cum vrei ’mneata nici nu se găsește. Te duc eu să iei plăci ondulate de la un depozit special al cooperației,' Și ne-am dus, că și plăcile astea sînt bune de pus pe casă. Am plătit 2 000 de lei unuia, Gioni, care era șeful depozitului, și am dat să plec după căruță... Da’ tot Mihăilescu mi-a făcut rost de-o mașină. N-am ce zice, săritor consătean... Actele nu mi le-a dat. Zicea că mi

le scoate mai tîrziu, că mai trebuie semnate".Dar așa-zisele acte nu i-au mai sosit nici pînă în ziua de azi lui Ion Mita, din Coșești, județul Argeș....Judecătoria Cîmpulung-Muscel. Dezbateri în dosarul 2791. Se dă cuvîntul inculpatului Ștefănescu Ion, zis, Gioni, fost manipulant Ia depozitul Trustului de lucrări speciale din localitate :— Nu-mi explic de ce am fost trimis în judecată. Că eu personal, cu mina mea, n-am furat nimic...El, nevinovatul, nu furase nimic cu „mîna** lui ; el doar dăduse ordin subalternilor să încarce plăcile pe care le vînduse helegal. Ba, nu s-a sfiit nici să-l înșele pe' om la numărătoare... A fost condamnat la 3 ani închisoare și obligat să plătească daunele. Ce-i drept, are o consolare : îi va ține de urît, pentru doi ani și jumătate, Mihăilescu Ion, săritorul, „bunul" consătean.
Cuțitul cu 

două tăișuri
La solicitările portarului unui bloc de burlaci de pe strada Băbeni din Capitală, trei tineri, care treceau întîmplător pe

stradă, au imobilizat un fugar. Recunos- cîndu-1 ca fiind fiul unui locatar din blocul vecin, portarul 1-ă invitat pe cel urmărit să vină a doua zi cu părinții pentru o discuție. Și. după ce a mulțumit celor trei tineri pentru ajutor, s-a reîntors la post. Incidentul părea închis, dar...De la fereastră, un vecin al celui urmărit a observat scena și a anunțat familia. Neînțelegînd precis despre ce e vorba, Ion Burcea a pus mîna pe un cuțit și a plecat val-vîrtej să-și „salveze" feciorul, în holul blocului, fiul a încercat să-și liniștească tatăl, spunîndu-i că nu s-a întîm- plat nimic grav, dar I. B. era hotărît să-i învețe el minte pe cei care s-au „legat" de băiatul lui. Rezultatul 7 Un tînăr a fost grav rănit și numai intervenția medicilor a reușit să-I salveze, după aproape trei luni de îngrijiri medicale.— Onorată instanță, plătesc, da’ nici el să n-aibă pretenții prea mari — se tocmește I. B. în fața judecătorilor.Atît. El... plătește. Nici o urmă de regret' pentru fapta sa necugetată. Dar dincolo de lovitura de cuțit, dincolo de această tocmeală meschină, I. B. a dat și a doua lovitură, mult mai gravă, propriului său fiu. E vorba de lovitura morală : de-acum înainte, fiul va avea conștiința încărcală că, sub dchii lui, din cauza lui, într-un moment necugetat, a' rămas infirm un tînăr de-o vîrstă cu el. •

Din caietul 
grefierului

„Am fost la o nuntă cu un coleg și după ce am băut mai multe sticle cu apă minerală ne-am simțit dintr-odată foarte obosiți și ne-am culcat sub un pom. Cînd ne-am trezit și am vrut să ne încălțăm, nil ne-am mai găsit ceasurile la mină...'*.(Din declarația părții vătămate, în dosarul nr. 6 398/1973, soluționat de Judecătoria Rm. Vîlcea).„Recunosc că am vindut reclamantului un inel de tinichea, spunîndu-i că e din aur, dar eu am fost de bună credință, deoarece și eu îl cumpărasem din piață cu suma de... 12 lei".(Din declarațiile lui Filantezu Căldăraru, din comuna Muereasca, județul Vîlcea).
Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU 

_____  J
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MESAJE DE FELICITARE DE PESTE HOTARE Cronica zilei

ADRESATE PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și în nume

le meu personal vă felicit cordial cu ocazia alegerii în calitate de 
președinte al Republicii Socialiste România.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare în
tre țările noastre frățești se vor dezvolta și în viitor în interesul po
poarelor sovietic și român, al cauzei socialismului și păcii.

N. PODGORNÎI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte,
Vă felicit cordial cu ocazia alegerii dv. în funcția de președinte al 

Republicii Socialiste România.
Vă doresc multe succese în munca dumneavoastră de răspundere 

spre binele înfloririi țării dv. socialiste. Sînt convins că prietenia și co
laborarea rodnică, tovărășească dintre popoarele român și cehoslovac se 
vor dezvolta multilateral și în viitor, spre folosul popoarelor noastre, în 
interesul unității țărilor socialiste și al păcii în lumea întreagă.

LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste 

Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare 

Mongole și al meu personal vă adresez cele mai călduroase felicitări cu 
prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România și vă urez sincer multă sănătate și mari succese 
In activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, pentru înflorirea con
tinuă a României socialiste, consolidarea păcii și securității popoarelor.

Permiteți-mi să-mi exprim încrederea că prietenia și colaborarea din
tre țările noastre se vor întări și dezvolta șl în viitor, spre binele con
strucției socialismului în R.P. Mongolă și Republica Socialistă România, 
în interesul întăririi continue a unității comunității socialiste mondiale, 
a cauzei păcii și progresului social al popoarelor.

S. LUVSAN
Prim-vicepreședinte al Prezidiului 

Marelui Hural Popular al R. P. Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Permiteți-mi, tovarășe Ceaușescu, să vă felicit în mod sincer 

pentru alegerea dumneavoastră în calitatea de președinte al Republicii 
Socialiste România și să vă doresc din toată inima noi succese în munca 
dumneavoastră de deosebită importanță și răspundere în fruntea 
Partidului Comunist Român, a patriei și a eroicului dv. popor român, 
la a căror prosperitate ați contribuit cu o admirabilă dăruire și inte
ligent efort.

Cu cele mai bune urări, vă salută în mod cordial și respectuos,

DOLORES IBARRURI

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre cele mai 

vii felicitări cu ocazia numirii în calitatea de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Adaug sincerele mele urări de fericire personală, de succes în în
deplinirea înaltei misiuni și de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

GEORGES POMPIDOU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în calitatea de președinte al 

Republicii Socialiste România îmi este deosebit de plăcut să vă adresez 
cele mai calde și bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
pentru succesul înaltei misiuni ce v-a fost încredințată și pentru întă
rirea relațiilor de prietenie între cele două țări ale noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii So

cialiste România îmi este plăcut să vă adresez, în numele poporului 
italian și al meu personal, cele mai calde urări pentru îndeplinirea cu 
succes a înaltei misiuni încredințate Excelenței Voastre și pentru pros
peritatea poporului român prieten.

GIOVANNI LEONE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii So

cialiste România, guvernul și poporul senegalez mi se alătură în a vă 
adresa călduroasele noastre felicitări.

Ne exprimăm dorința că în viitor, și sub președinția dumneavoas
tră, legăturile de cooperare româno-senegaleze se vor întări și mai 
mult în fiecare an.

Vă rog să credeți, domnule președinte, cu siguranță în foarte înal
ta mea considerațiune.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
întreaga rezistență cambodgiană a primit cu entuziasm vestea 

triumfalei dumneavoastră alegeri de către Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România în cele mai înalte funcții de președinte al 
Republicii Socialiste România $i de comandant suprem al Forțelor 
armate ale României.

în numele poporului cambodgian, al F.U.N.C. și al G.R.U.N.C., pre
cum și al meu personal rog pe Excelența Voastră să binevoiască a primi 
felicitările noastre cele mai călduroase și urările noastre fierbinți de 
succese depline și glorioase în desăvîrșirea istorică a misiunii dumnea
voastră patriotice în fruntea vajnicei națiuni române. Vă rog să primiți 
asigurarea eternei noastre gratitudini pentru ajutorul constant și pu
ternic acordat cauzei noastre juste și luptei de eliberare națională.

NORODOM SIANUK
Șeful statului 

și președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

al Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria și în numele meu 
vă transmit cele mai sincere felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră 
în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

Sînt convins că prietenia și colaborarea rodnică multilaterală 
dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România se 
vor întări și dezvolta în continuare pe baza principiilor trainice ale 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în interesul 
ambelor noastre popoare, al unității și coeziunii lor cu poporul marii 
Uniunii Sovietice și ale celorlalte țări ale coipunității socialiste.

Vă doresc din toată inima multă sănătate și succes în munca 
dumneavoastră de înaltă răspundere în construirea socialismului în 
România vecină, pentru binele și fericirea poporului frate român, în 
scopul lărgirii și aprofundării continue a relațiilor de prietenie 
bulgaro-române, al triumfului socialismului și păcii în lumea întreagă.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al C.C. al P.C.B., 

președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în calitate de președinte al Re

publicii Socialiste România vă transmit cordiale felicitări în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și al meu personal.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de prosperitate personală și 
succese în activitatea dumneavoastră rodnică, pentru binele poporu
lui român, întărirea în continuare a prieteniei și colaborării între sta
tele noastre, întărirea comunității socialiste, în numele cauzei noastre 
comune — a socialismului și păcii.

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale domnului președinte 

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primiți, Excelență, felicitările mele pentru desemnarea dumnea
voastră în calitatea de președinte al Republicii Socialiste România.

JUAN PERON
Președintele națiunii argentinene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de președin
te al Republicii Socialiste România îmi este deosebit de plăcut să vă 
exprim felicitările mele cele mai călduroase, precum și cele mai bune 
urări pentru fericirea și succesele dumneavoastră în misiunea care vă 
revine în slujba poporului român prieten.

MOHAMMAD REZĂ PAHLAVI ARYAMEHR
Șahinșahul Iranului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți din partea guvernului, a poporului indian și a mea 

personal felicitările noastre cu ocazia asumării înaltei funcții de pre
ședinte al Republicii Socialiste România. Prietenia și cooperarea care 
există între țările noastre ne dau o mare satisfacție. îmi amintesc cu 
plăcere de vizita mea din anul trecut în minunata dv. țară și de con
vorbirile deosebit de utile pe care le-am avut cu Excelența Voastră cu 
acea ocazie.

Sînt convins că anii care vor veni vor cunoaște întărirea în conti
nuare a prieteniei și cooperării reciproc avantajoase dintre țările noastre.

Folosesc acest prilej spre a ura Excelenței Voastre mulți ani de acti
vitate pentrii cauza bunăstării și fericirii poporului român prieten.

VARAHAGIRI VENKATA GIRI
Președintele Republicii India

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul alegerii Excelenței Voastre, la sesiunea Marii Adunări 
Naționale din 28 martie 1974, în magistratura supremă a Republicii 
Socialiste România, conform Constituției sale, am onoarea să vă adre
sez, în numele conducerii militanților partidului nostru, al statului nos
tru, felicitări călduroase și urările noastre fierbinți de succes continuu 
în înflăcărată dumneavoastră sarcină de a conduce destinele marelui 
popor român.

Bucurîndu-ne, evident, de această nouă dovadă de încredere față 
de ilustra dumneavoastră persoană, mare prieten al poporului și parti
dului nostru, vă rog să primiți. Excelență și iubit tovarăș, expresia 
sentimentelor noastre frățești, profunda stimă și cea mai înaltă con
siderație.

ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al Partidului 

African al Independenței 
din Guineea-Bissau

și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Primiți, Excelență, felicitările mele cele mai prietenești și urări 

cordiale cu ocazia alegerii dumneavoastră ca primul președinte al 
Republicii Socialiste România.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre ca președinte al Republicii 

Socialiste România am onoarea a vă exprima cordiale felicitări din 
partea guvernului Japoniei și a mea personal.

Sînt ferm convins că relațiile dintre cele două țări ale noastre 
vor continua să se dezvolte spre binele celor două popoare.

Cu cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală,

t KAKUEI TANAKA
Primul ministru al Japoniei 

__________________________  i'

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 

Socialiste România doresc să exprim Excelenței Voastre, în numele 
poporului elen și al meu personal, calde felicitări, precum și cele mai 
bune urări de succes continuu, de fericire personală și de prosperitate 
poporului român.

General PHAIDON GYZIKIS
Președintele republicii

George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumire din partea domnului Garret Fitzgerald, ministrul de externe al Republicii Irlanda, pentru felicitările adresate cu ocazia Zilei naționale a Republicii Irlanda.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit in cea mai mare parte a țării. Cerul a fost variabil, mai mult acoperit în Oltenia, Banat, Crișana și sud-Vestul Transilvaniei. Vintul a prezentat intensificări locale în sudul Banatului, al Transilvaniei și în Moldova. Temperatura' aerului, la ora 14, oscila între 8 grade la Mangalia și 18 grade la Sighetul Marmației, Baia Mare și Supuru. In București : Vremea s-a Încălzit ușor. Cerul a fost variabil. Vintul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura maximă, la oră 17, a fost de 12 grade.Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 și 3 aprilie. în țară : Vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în jumătatea de sud-vest a țării, Unde vor cădea ploi locale. Vint moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus un grad și plus 9 grade, iar maximele vor oscila între 16 și 26 grade, izolat mai ridicate. In București : Vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, favorabil ploii slabe la sfirșitul intervalului. Vînt moderat. Temperatura în creștere.

CU PRUDUL ANIVERSĂRII A 40 DE ANI
.................. .................... . ...................... ........... ........................ .... I < . .....................................................*

DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST IRAKIAN
Comitetului Central al Partidului Comunist Irakian

BAGDAD

Dragi tovarăși,
Cu prilejul aniversării a 40 de ani de la crearea Partidului Comunist 

Irakian vă transmitem dumneavoastră, întregului partid, tuturor 
oamenilor muncii irakieni felicitări tovărășești și calde urări de noi 
succese în activitatea dumneavoastră, desfășurată împreună cu celelalte 
forțe naționale, progresiste și democratice, pentru promovarea intere
selor fundamentale ale maselor populare, pentru apărarea independenței, 
dezvoltarea economică și socială a țării, împotriva imperialismului, 
pentru pace și colaborare între popoare.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că, In 
spiritul convorbirilor recente dintre secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul' Nicolae Ceaușescu, și primul secretar al 
C.C. al P. C. Irakian, tovarășul Aziz Mohammed, relațiile de prietenie, 
solidaritate și colaborare tovărășească existente între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Irakian se vor adînei și diversifica, în 
interesul țărilor și popoarelor noastre, al întăririi și consolidării unității 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în folosul păcii, 
democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sosirea în Capitală a tovarășului

președintele PartiduluiLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, sîmbătă după-amiază a sosit in Capitală tovarășul Reidar Larsen, președintele Partidului Comunist din Norvegia, însoțit de tovarășul Fredrik Kristensen, membru al C.C. al P.C.N.

Larsen,
Comunist din NorvegiaLa sosire, pe aeroportul Otopenî, oaspeții au fost salutați de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R. (Agerpres)

• SPORT • SPORT « SPORT « SPORT

VOLEI........... .  i
Rapidistele - din nouIeri, la Constanța, în meciul derbi al campionatului național feminin de volei, echipa Rapid a învins cu 3—1 (15—10, 11—15. 15—7, 15—10) pe Dinamo București. Cele două echipe au totalizat același număr de puncte (18), însă Rapid a ocupat finalmente locul întîi în clasamentul general datorită unui setaveraj mai bun. în decursul intilnirilor turneului final,

LISTA OFICIALĂ’a libretelor de economii cu ciștigurl ieșite ciștigătoare la TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL I 1974
campioane republicane jucătoarele feroviare, și în special Constanta Bălășoiu, Eugenia Rebac, Florica Fugigi și Marta Szekeli, au arătat o bună pregătire, titlul de campioane republicane ce-1 cuceresc din nou fiind o binemeritată' răsplată. Antrenorul campioanelor este maestrul emerit al sportului Davilâ Plocon.

HOCHEI

Campionatul mondial al grupei B 
s-a încheiat aseară, la Linbliana

• Echipa noastră a ocupat un Ioc modest

Nr. crt
Terminațiile numeielor libretelor ciștigătoare Procentele de cîștig

I 596 250»/,2 091 2<M)»A» 246 100»/»
4 220 50»/.5 684 25»/,6 425 X 25»/,7 844 25»/,
8 216 25»/,9 394 25»/,10 429 25»/,.11 069 25»/,12 853 25»/,13 089 25»/,

14 560 25»/,15 628 25»/,
Ultimele meciuri ale campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B) au avut loc ieri pe patinoarul „Tivoli" din Liubliăna. Caracterul lor decisiv pentru configurația finală a clasamentului (doar formațiile ce retrogradau erau cunoscute dinainte : Norvegia și Austria) a sporit substanțial interesul publicului, lupta pe arena de gheață fiind, se înțelege, extrem de dirză. Primul meci al zilei a opus formațiile Norvegiei și Austriei. O victorie clară a norvegienilor : 5—0. Ei termină astfel pe penultimul loc (cu 3 puncte), ultimii fiind austriecii (1 punct).în continuare, partida care ne interesa cel mai mult : echipa României întîlnea selecționata Japoniei. Cum am mai arătat, cu o eventuală victorie hocheiștii noștri puteau o- cupa, ca și la ediția trecută, locul IV. Același loc însă îl ținteau și japonezii. întrecerea a fost foarte e- chilibrată timp de două reprize. La prima pauză scorul era 2—2. La pauza următoare hocheiștii noștri conduceau cu 3—2. în cea de-a treia repriză insă japonezii au pus stăpi- nire pe joc, înscriind patru goluri, față de numai unul primit. Scor final : 6—4 pentru Japonia. Acest rezultat a definitivat și pozițiile IV— VI ale clasamentului : în ordine, Japonia, Olanda, România.Celelalte două partide (Iugoslavia— Olanda și S.U.A.—R.F.G.) i-au interesat, în mod special, pe gazde (jucători și spectatori, deopotrivă). A- ceasta pentru că, realizînd, vineri noaptea, o victorie surprinzătoare a- supra echipei vest-germane (10—1, pe reprize : 4—1, 3—2, 3—1), hocheiștii iugoslavi puteau ocupa locul doi. Calculul era simplu : ei păstrau prima șansă în meciul cu olandezii, iar reprezentativa S.U.A. era considerată. de asemenea, mare favorită in întilnirea cu R.F.G. La .punctaj egal

Calcularea și înscrierea cîștigurilor în librete se efectuează de către sucursalele (filialele) C.E.C.

ÎN CÎTEVA* Automobil pentru formula „Junior" (motor de 250 cmc, 28 CP, viteză maximă 140 km/h). Planul unei asemenea minimașini de sport, de fapt un kart mai evoluat, este prezentat în nr. 4 al revistei „Autoturism" de către maestrul emerit al sportului Ion Bobocel, secretar general al Federației române de mo- delism. Un asemenea tip de mașină sportivă, posibil de a fi construită relativ ușor, cu materiale ieftine, ar urma să facă legătura și la noi între activitatea de karting, desfășurată de copii la cercurile pionierești, și sportul automobilistic, practicat de tineri după virsta majoratului.• La Budapesta s-a încheiat ieri meciul internațional de • popice dintre echipele feminine ale Ungariei și României. Jucătoarele românce au obținut victoria cu scorul de 2 702— 2 507 puncte.ȘAH. — înaintea disputării ultimei runde. în turneul internațional feminin de șah de la Vrnjacka Banja (Iugoslavia) conduce echipa României cu- 9,5 puncte, urmată de formațiile Ungariei — 9 puncte (2), Bulgariei — 5,5 puncte (2). Iugoslaviei — 3 puncte (1) și Poloniei — 2 puncte (1). în runda a patra : Ungaria—Bulgaria 1,5—0,5 (două partide fiind întrerupte) : Iugoslavia—Polonia 2—1 (o partidă întreruptă). Echipa României a avut zi liberă.TENIS. — în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Rotterdam, cuplul Ilie Năstase (România)—Pierre Barthes (Franța) a invins cu 6—2. 7—6 perechea Mike Estep (S.U.A.)—Wouter

între iugoslavi și vest-germani — cite 10, în varianta de mai sus — conta victoria directă 1 Aceste două partide au avut loc seara tirziu. Pină la închiderea ediției nu ne-au parvenit rezultatele.

Aseară, la Galrfțî a luat sfîrșit cea de-a 5-a ediție a competiției de box „Criteriul tineretului", organizat de ziarul „Munca" în colaborare cu federația de specialitate. în general, întilnirile finale au prilejuit întreceri dirz disputate, de o bună valoare tehnică. Cu succes a debutat la categoria „semiușoară" Florian Ghiță („Electroputere“-Craiova)‘ care a dispus la puncte de V. Sirbu (Dinamo Brașov). Un alt component al echipei de tineret. Paul Dragu (Steaua), a ciștlgat la puncte întîlnirea cu con- stănțeanul Rușit Turan (categoria se- mimuscă). La categoria ușoară. Carol Hajnal (Metalul Salonta) l-a invins la puncte pe Mihai Hozu (U.M. Timișoara).Iată celelalte rezultate ale finalelor : Niță Robu (B.C. Brăila) b.p. pe N. Stoenescu (B.C. Galati) ; C. Buzduceanu (C.S.M. Craiova) b.p. Ionel Gheorghe (B.C. Brăila) ; A. Turcitu (C.S.M. Craiova) b.p. Tlti Tudor (Rafinorul Ploiești) ; D. Cim- poieșu (Dinamo Brașov) b.p. Ion Truță (Viitorul) ; C. Ciochină (B.C. Brăila) b.p. P. Papp (C.S. Baia Mare) ; A. Stana (C.F.R. Timișoara) b.p. G. Sasu (Metalul Suceava) ; M. Simon (Dinamo București) b. ab. pe I. Stefaniuc (C.S.M. Cluj) ; C. Dafinoiu (B.C. Brăila) b. ab. Gică Axente (Dunărea Galați).
RÎNDURIFok (Olanda). Alte rezultate : Hewitt. McMillan (R.S.A.)—McManus (S.U.A.), Pattison (R.S.A.) 6—4, 6—4 ; Gorman, Van.Dilles (S.U.A.)—Drysdale. Maud (R.S.A.) 3—6, 6—3, 6—0.HOCHEI PE GHEAȚĂ. — în localitatea elvețiană Herisau a continuat campionatul european de hochei pe gheață (grupă A) pentru echipele de juniori, în meciul derbi, selecționata U.R.S.S. a învins cu 8—1 (3—0, 0—1, 5—0) echipa Cehoslovaciei. Suedia a întrecut cu 5—2 (4—1. 1—0, 0—1) e- chipa Finlandei. în competiție au rămas neînvinse echipele Suediei și U.R.S.S.• Campionatul de fotbal al Braziliei a programat noi întîlniri. Iată rezultatele înregistrate : America Rio—Deportiva Vitoria 2—0 ; Por- tuguesa—Operario Campo Grande 3—0 ; Santa Cruz Recife—Alagoano Meceiro 3—0 ; Tirandes Teresina—A- merica Natal 3—0 ; America Belo Horizonte—Ceara Fortaleza 2—1 ; Nacional Manaus—Palmelras Sao Paulo 2—1.•_ Oficialitățile sportive argeniine- ne au dat publicității un comunicat prin care se interzice cu desăvîrșire utilizarea de către sportivi a produselor farmaceutice dăunătoare sănătății. Controlul „anti-doping“ va fi efectuat la toate competițiile sportive. iar sportivii care vor fi găsiți cu analizele pozitive vor suferi rigorile legii. De asemenea. în comunicat se arată că vor fi pedepsite toate persoanele care, prin diferite metode, vor falsifica rezultatele unei competiții sportive.
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1 65862 18 100 000
1 30718 23 75 000
1 79835 14 50 000
1 27625 72 25 000
1 23610 30 10 OCO
1 82191 . 21 10 000
1 30570 43 8 000
1 23585 54 8 000
1 15840 11 8 OOO
1 936-07 12 8 000
1 24833 70 5 000
1 47465 30 5 000
1 68421 29 5 000
1 27542 42 5 000
1 15680 25 5 000
1 _(WȘ<W___
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unllor

51 ‘5 000

100 839 S3 2 000
100 Goa 17 2 OOO
100 532 25 2 000
100 854 74 2 000
100 296 48 2 000
100 723 66 1 000
100 080 78 1 000
100 672 63 1 000
100 063 61 1 000
100 873 39 1 000
100 202 34 1 ooo
100 746 76 1 ooo
100 655 68 1 ooo
100 309 12 1 ooo
100 087 05 1 ooo
100 606 76 1 ooo
100 628 26 1 ooo

1 000 27 30 800
1 009 66 22 800
1 000 13 07 800
x ooo 26 58 800
S 718 TOTAL 5 732 000

DE LA ADASLa tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață pentru luna martie 1974 au ieșit următoarele opt combinații de litere :1) O.X.H. 5) R.W.S.2) N.O.L. 6) T.P.P.3) L.J.F. 7) X.N.L.4) P.A.V. 8) D.S.H.La tragerea de amortizare specială a asigurărilor mixte de viață la care au participat toate asigurările mixte de viață cu primele de asigurare achitate și pentru luna martie 1974 au ieșit următoare cinci combinații de litere :1) F.I.G. 4) A.Z.E.2) K.E.G. 5) H.W.Z.3) X.C.J.Toți asigurații cărora le-au ieșit una sau mai multe din aceste combinații de litere înscrise în polițele lor urmează să se adreseze unităților ADAS pentru a li se stabili drepturile cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri lunare este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

Cîștlgurile revin Întregi obligațiunilor de 200 lei. în valoarea câștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ciștigătoare.Plata cîștigurilor se efectuează prin sucursalele și filialele C.E.C.



GENEVA între 9 și 30 aprilie se va desfășura

„Eforturile pentru edificarea sistemului SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII
Vizita la Cairo a președintelui 
Consiliului Central al U.G.S. R.

de securitate si cooperare in Europa 
trebuie continuate si după conferință,'I

intr-un cadru nrganizat"
Intervenția șefului delegației române

9

GENERALE A O.N.U.
asupra problemelor energiei, materiilor prime 

și

GENEVA 30 (Agerpres). — Pe măsură ce progresează lucrările de definire a elementelor ce urmează a fi cuprinse în documentele finale ale conferinței — documente privind problemele politice, juridice și militare ale securității, ale cooperării economice și culturale — se intensifică preocupările participanților pentru crearea cadrului organizatoric care să asigure continuarea eforturilor comune după conferință.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, Valentin Lipatti, șeful delegației române, a expus poziția tării noastre, potrivit căreia edificarea sistemului de securitate și cooperare în Europa constituie un proces în cadrul căruia, prin eforturi comune, progresul se realizează pe etape, pas cu pas, pe măsură ce se creează condițiile necesare soluționării problemelor cu care sînt confruntate statele pe continent. Conferința actuală constituie o etapă în cadrul acestui proces, eforturile trebuind să fie continuate și dună conferință. tn- tr-un cadru organizat. Rezolvarea problemei cadrului instituțional în care vor fi continuate aceste eforturi — a arătat șeful delegației române — trebuie să se facă în cursul acestei conferințe și în strînsă legătură cu celelalte puncte ale ordinii de zi, subliniind că instituirea unui organism permanent stituie o condiție nuării procesului ții pe continent, mân a evidențiat rilor periodice ale reprezentanților țărilor participante, pentru a iniția noi forme și mijloace de conlucrare a acestor state, a examina orice probleme privind securitatea și cooperarea, a asigura coordonarea diferitelor acțiuni și activități rezultind din hotăririle conferinței.După cum se știe, în atenția participanților se află, încă din luna iulie 1973, de la prima fază a con-

con- esentială a conti- edificăriî securită- Reprezentantul ro- necesitatea întîlni-

ferinței, propunerea Cehoslovaciei prin care se preconizează crearea unui comitet consultativ pentru problemele securității și cooperării in Europa.Reprezentantul Danemarcei și alți participant! la conferință au sugerat ca — după o perioadă de cîțiva ani, în care s-ar vedea ce efecte vor avea în relațiile dintre state recomandările ce vor fi adoptate — să se organizeze o nouă reuniune, la care ar urma să se evalueze rezultatele obținute și să se hotărască asupra urmărilor instituționale ale conferinței.Recent a fost supus dezbaterii participanților. un proiect de rezoluție, prezentat de ’ ' slaviei, cu privire ferinței, document de un sprijin larg, sitatea organizării forturilor colective securității și dezvoltarea cooperării, proiectul iugoslav preconizează crearea unui comitet permanent, care să urmărească punerea în aplicare a hotărîrilor conferinței. să inițieze activități și să dezvolte cooperarea statelor participante în acest școp. Potrivit propunerii iugoslave, comitetul va putea să inițieze convocarea și să pregătească alte conferințe pentru securitate și cooperare în Europa, să convoace alte reuniuni la nivel de reprezentanți ai guvernelor sau de experii. Acest organism ar urma să se întrunească anual, în fiecare an într-o altă țară participantă, pe baza principiului rotației, și să funcționeze potrivit unor reguli de procedură conforme cu cele ale conferinței (adoptarea hotărîrilor prin consens, aplicarea principiului rotației, participarea plenară la toate formele de activitate).

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — La Națiunile Unite s-a anunțat că sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. asupra problemelor energiei, materiilor prime și dezvoltării se va desfășura pe durata a trei săptămîni, intre 9 și 30 aprilie.La începutul lucrărilor va fi constituită o comisie specială unică pentru punerea la punct a declarației asupra stabilirii unei noi ordini economice Internationale si a pro-

gramului de acțiune în acest sens, care ar urma să fie adoptat de sesiune. Comisia va funcționa potrivit ideilor desprinse din dezbaterile generale și va putea să se, constituie pe subcomisii.Modul de desfășurare a sesiunii a fost stabilit prin consultări între secretarul general. Kurt Waldheim, și reprezentanții diferitelor grupuri regionale de la O.N.U.

CAIRO 30 (Corespondență de la Nicolae N. Lupu). Sosit, simbătă, la Cairo, la invitația Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe (C.I.S.A.), tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a avut, în a- ceeași zi, o întrevedere cu Abdel Latif Bolteya, secretar general al C.I.S.A. în timpul întrevederii au

fost abordate aspecte ale relațiilor de prietenie și colaborare ale sindicatelor din România cu C.I.S.A. și cu sindicatele țărilor arabe afiliate la această organizație, exprimîndu-se satisfacția pentru evoluția acestor relații și convingerea că ele vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul ’ oamenilor muncii din țările noastre, al păcii și cooperării internaționale.

Simpozion internațional

„Securitatea 
și dezarmarea 

în Europa" 'VIENA 30 (Agerpres). — în capitala Austriei au luat sfîrșit lucrările unui simpozion internațional pe tema „Securitatea și dezarmarea în Europa", organizat de Institutul internațional al păcii din Viena .și de Institutul internațional pentru cercetări în problemele păcii din Oslo. Participanții au relevat importanța Conferinței de la Geneva privind securitatea și cooperarea în Europa,' precum și a negocierilor de la Viena privind reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală. Ei au pus în lumină, de asemenea, necesitatea participării largi a lumii științifice la lupta pentru înfăptuirea unor măsuri eficiente privind întărirea securității și realizarea dezarmării în Europa.

Comunicat comun iugoslavo-egiptean

delegația Iugo- la urmările con- care se bucură Reafirmînd nece- și coordonării e- pentru edificarea
„Grupul celor 77“ (care, în fapt, este alcătuit din 95 de țări în curs de dezvoltare) a elaborat — pe lingă proiectul de „Declarație cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale" (despre care s-a relatat în numărul de ieri al ziarului), un „Program de acțiune" ce urmează să fie supus dezbaterii și aprobării sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., care se va deschide, la 9 a- prilie, la New York. Este vorba — transmite agenția „FRANCE PRESSE" — de un document „de o amploare fără precedent", care vizează reducerea decalajelor dintre economiile țărilor în curs de dezvoltare și cele industrializate.Programul se referă la probleme legate de : materiile prime, produsele alimentare, comerțul și sistemul monetar international, finanțarea dezvoltării, crizele ce afectează balanța de plăți a țărilor în curs de dezvoltare, transferul tehnicii și tehnologiei moderne, reglementarea și controlul activităților societăților multinaționale. Sînt propuse măsuri menite să ducă la promovarea cooperării atît între țările în curs de dezvoltare, cît și

între acestea și statele industrializate, în special, in domeniile comercial, monetar și tehnic.Un capitol aparte are în vedere „întărirea rolului Națiunilor Unite în stimularea cooperării economice internaționale" ,și cere tratarea a- cestui program ca „o problemă prioritară" de către O.N.U. și organismele sale specializate. In acest sens, se așteaptă realizarea, în cadrul F.M.I., a unui acord asupra reformei sistemului monetar internațional, pînă la sfîrșitul acestui an, și totodată se dorește accelerarea negocierilor comerciale multilaterale ce se desfășoară sub egida G.A.T.T. De asemenea, se relevă necesitatea ca Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) să-și accelereze activitățile de finanțare a dezvoltării și asistenței tehnice, iar Organizația O.N.U. pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) să dobîndească un rol mai activ „Țările dezvoltate, se arată în program, trebuie să-și aducă un aport mai substanțial la diverse organisme, programe și fonduri, create în cadrul sistemului O.N.U., în vederea accelerării pro-' greșului economic și social al țărilor în curs de dezvoltare".

BELGRAD 30 (Corespondență de la S. Morcovescu). — li încheierea convorbirilor la nivel înalt iugosla- vo-egiptene a fost dat publicității un comunicat în care se arată că președinții Iosip Broz Tito și Anwar Sadat au constatat evoluția pozitivă a relațiilor dintre țările lor, decla- rîndu-se pentru promovarea continuă a colaborării reciproce.Abordînd situația din Orientul A- propiat. părțile au subliniat necesitatea soluționării ei în ansamblu, pe baza retragerii trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate și prin respectarea drepturilor naționale legitime ale poporului pales-

tinean. Cei doi președinți consideră că la reglementarea situației din zonă trebuie să participe toți factorii interesați.Iosip Broz Tito și Anwar Sadat au relevat că soluțiile trainice pentru problemele internaționale pot fi găsite numai pe baza respectării drepturilor legitime ale fiecărui popor la deplina independență economică și politică, prin participarea egală în drepturi a tuturor țărilor la rezolvarea celor mai importante probleme internaționale.Președintele Tito a acceptat invitația de a face o vizită oficială în Egipt.
Poporul din Guineea-Bissau iși intensifică 

lupta pentru eliberare naționalăGUINEEA-BISSAU 30 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției Reuter, Manuel Santos, comandant adjunct al Frontului de nord — sector de luptă deschis de unitățile militare ale Partidului African al Independenței din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) a declarat că situația de criză manifestată pe scena politică portugheză constituie o consecință directă a succeselor înregis

trate pe cîmpul de luptă de către forțele de eliberare. „Desfășurăm cu hotărire ofensiva și am anihilat virtual superioritatea pe care o dețineau în aer trupele portugheze"- — a afirmat Manuel Santos. Potrivit afirmațiilor sale, în ultimele 12 luni, forțele P.A.I.G.C. au doborît 40 de avioane portugheze. în prezent, 70 la sută din teritoriul Republicii Guineea-Bissau este eliberat.
MARGINALII

Transatlantice...
Conferința internațională

de la Stockholm
pentru Vietnam
Cuvîntarea reprezentantului românSTOCKHOLM 30 (Agerpres). — în ședința plenară din prima zi a Conferinței internaționale de la Stockholm pentru aplicarea Acordului de la Paris a luat cuvîntul reprezentantul Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România, prof. univ. dr. Dumitru Chițoran, membru al Comitetului. Transmițînd un călduros salut participanților la conferință și ex- primînd solidaritatea profundă a întregului popor român cu lupta eroicului popor vietnamez, vorbitorul a subliniat sprijinul larg și multilateral pe care țara noastră l-a acordat încă din primul moment Vietnamului luptător în — material, militar, matic.„Poporul nostru stricta respectare viață a Acordului prezintă condiția instaurarea unei pentru reconstrucția

toate domeniile politic și diplo-consideră că și traducere în de la Paris re- esențială pentrupăci durabile șl Vietnamului.
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Primul congres al femeilor
sindicaliste din S. U. ALa Chicago a avut loc primul Congres național al femeilor sindicaliste din Statele Unite, la care au participat peste 3 000 de delegate, reprezen- tînd 58 de sindicate din 40 de state ale S.U.A. Cea mai importantă hotărîre a a- cestei convenții — care, după cum scriu ..NEW YORK TIMES" și „WASHINGTON STAR-NEWS", atestă creșterea combativității mișcării femeilor muncitoare din Statele Unite — este crearea „Coaliției femeilor a- mcricane sindicaliste".In rezoluția adoptată. la sfîrșitul a trei zile de lucrări, se subliniază necesitatea ca sindicatele să-și intensifice eforturile în vederea organizării în sindicate a tuturor femeilor aflate în cîmpul muncii. Tn context se relevă că, din cauza greutăților în- tîmpinate din partea patronatului, doar 4 milioane din cele 34 de milioane de femei muncitoare sînt în prezent sindicalizate. Rezoluția cere lichidarea atitudinii retrograde. de discriminare pe considerente de sex. în domeniile angajării în producție,

a-

salarizării, promovării în munci de răspundere și repartizării în locurile de muncă. Totodată, rezoluția cheamă la intensificarea mișcării progresiste a femeilor din Statele Unite în scopul adoptării unor legislații vizînd îmbunătățirea condițiilor de muncă ale femeii ;meliorarea sistemelor de asigurări sociale, de protecție a muncii și sănătății ; garanții contra concedierilor arbitrare ; asigurarea dreptului de a beneficia de un salariu minim garantat etc.Citind date statistice oficiale, delegatele la congres au evidențiat că la muncă egală cu bărbatul femeile primesc salarii cu 30 și chiar 40 la sută mai mici, au drepturi mai puține, iar în perioadele de depresiune economică sînt primele ne listele de concedieri.Coaliția femeilor sindicaliste — se a- rată, de asemenea, în rezoluție — își fixează drept obiectiv primordial al activității sale intensificarea luptei pentru mobilizarea maselor în vederea sprijinirii ratificării amendamentului la Constituția Statelor

Unite privind egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul — amendament adoptat de congres cu cîțiva ani în urmă și aflat de atunci în stadiu de aprobare. Ratificarea acestui amendament, se sublinia în Cadrul dezbaterilor, deși nu va corecta de la sine urmările a secole de discriminări pe considerente de sex, va furniza totuși militantelor pentru drepturile femeilor argumentul constituțional necesar pentru combaterea și, în cele din urmă, eradicarea unor. asemenea practici. „Femeile muncitoare organizate in sindicate — a declarat președinta -Costiței femeilor americane sindicaliste», Giga Madar, care este și vicepreședintă Uniunii sindicale muncitorilor dindustria constructoare de m-șini — vor a- duce în mișcarea națională a femeilor spiritul de organizare și de acțiune colectivă si. împreună cu cel-l-lie or-ranizații feminine, vor reuși să-și facă glasul auzit și respectat".

a a in-

C.ALEXAN'DROAIEWashington

R. S CEHOSLOVACĂ

Majorarea prețurilor 
la benzină(Corespondentă de la— Presa cehoslovacă

La tribunele internaționale, în documente bi și multilaterale, semnate cu prilejul convorbirilor purtate de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. cu șefi de state și guverne, și-a găsit o expresie limpede și fermă poziția principială a țării noastre de solidaritate internaționalistă, militantă, cu Republica Democrată Vietnam, cu Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud" — a declarat reprezentantul român.Comitetul executiv al Conferinței a ales pe doamna Anita Gradin, membră a parlamentului suedez, in funcția de președinte al Conferinței internaționale de la Stockholm pentru Vietnam.

PRAGA 30. C. Prisăcaru). a publicat, simbătă. măsurile adoptate de guvernul R. S. Cehoslovace pentru reducerea în continuare a consumului de combustibili și carburanți. printre care cea mai importantă este creșterea, cu începere din 30 martie., a prețurilor la litrul de benzină. în medie cu 1,90 coroane.De asemenea, guvernul hotărît reducerea cu 10 la de prevederile cuprinse în 1974, a cotei de carburanțifianți afectate organizațiilor de stat, economice, și obștești, trasînd ca sarcină ministerelor de resort să propună, pină la 30 aprilie, reducerea vitezei maxime pentru toate tipurile de' mijloace auto. Guvernul, a hotărît să nu modifice prețul la motorină pentru consumatorii interni.

federal a sută, fată planul pe și lubri-

Joi la amiază, para
petele vechii cetiți 
a portului Saint-Malo 
erau pline de lume. 
Mii și mii de oameni 
veniseră să aSțste la 
un spectacol rar : în
toarcerea dintr-o călă
torie in jurul lumii a 
navigatorului solitar 
Alain Colas. Plecat din 
același port la 8 sep
tembrie 1973, acest 
marinar amator, fost 
profesor de limba 
franceză, a bătut re
cordurile stabilite în 
1968 de reputatul na
vigator englez Francis 
Chichester. decedat, 
cum se știe, anul tre
cut. Făcînd o singură 
escală la Sydney (Aus
tralia), Colas a par
curs 55 000 de kilome
tri, in 169 de zile, la 
bordul unei ambarca
țiuni originale denu
mite „Manureva" („Pa
sărea paradisului" — in 
limba tahitiană).

Unele ziare franceze

au publicat această 
veste alături de o altă 
știre referitoare tot la 
o călătorie in jurul lu
mii, dar realizată nu 
de o ambarcațiune cu 
un singur om, ci de 
o navă cu un echipaj 
de 1800 de persoane, 
Este vorba de marele 
și elegantul pachebot 
„France", care la 3 a- 
prilie va acosta la 
Cannes. încheind ast
fel ultima sa croazieră 
în jurul lumii, efec
tuată in 88 de zile.

De ce se va sfirși 
așa de curînd, doar 
după 12 ani de navi
gație, cariera trans
atlanticului francez ? 
Conceput ca un hotel 
plutitor pentru milio
nari plictisiți, dotat cu 
numeroase baruri, res
taurante, piscine și săli 
de spectacole, încărcat 
cu tone de caviar și 
șampanie, acest mare 
vas de pasageri este 
totodată un nesățios...

consumator de petrol. 
In cursul unei croazie
re, motoarele sale „în
ghit" nu mai puțin de 
46 000 tone de motori
nă ! Acest apetit de 
uriaș se află in totală 
contradicție cu planul 
de economii adoptat 
recent de guvern. Da
torită scumpirii petro
lului, deficitul exploa
tării sale în acest an 
ar atinge suma de 120 
mi lioane de franci. 
„Prea mult pentru o 
uzină de plăceri de 
care beneficiază doar 
un pumn de bogătași" 
— scria un ziarist 
francez, adăugind : 
„dacă înconjurul lumii 
poate fi realizat de un 
om-echipaj, nu are 
sens să folosim, într-o 
perioadă de penurie, 
1 800 de oameni pen
tru același scop".

Paul 
DIACONESCUParis

■ b ■ ■ n n

agențiile de presă transmit:
Președintele Argentinei, Juan Domingo Peron, a avut la reședința „Olivos" o întrevedere cu conducătorii partidelor care fac parte din coaliția de guvernămînt „Frontul justițialist de eliberare" (FREJULI). Participanții la reuniune, între care și, membri ai. cabinetului, și-au exprimat solidaritatea față de politica promovată de președintele Juan Domingo Peron și sprijinul hotărît pentru realizarea- obiectivelor și sarcinilor guvernului.
Primul ministru al Siriei, Mahmoud al-Ayoubi, l-a primit pe ambasadorul României la Damasc, Emilian Manciur. în cursul întrevederii au fost examinate aspecte ale dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare româno-siriene, în lumina hotărîrilor convenite de președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad cu . prilejul convorbirilor dintre cei doi șefi de stat in februarie a.c.

torul construcțiilor. Consfătuirea a adopțat. un apel către toti muncitorii din construcții nerii în funcțiune men a investițiilor tru acest an. în vederea pu- înainte de ter- planificate pen-
româno-iuConsultărigOSlOVC In silele de 29 și 30 martie, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită la Belgrad, la invitația lui Raif Dizdarevici, adjunct al secretarului federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia. Cu acest prilej. Cornel Pacoste a avut un schimb de păreri și consultări în legătură cu sesiunea extraordinară a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și cu alte probleme internaționale de interes comun.

Protocolul privind cola
borarea tehnico-științifică 
și economică în domeniul a§ri- culturii și industriei alimentare pe 1974, între Ministerul Agriculturii,

Industriei Alimentare și Apelor din România și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Bulgaria a fost semnat la Sofia.
Ministrul italian al afa

cerilor externe, Ald0 Moro- «i a încheiat vizita efectuată la Bonn. El a avut convorbiri cu Walter Scheel, vicecancelarul și ministrul afacerilor externe al R.F.G., și a fost primit de cancelarul Brandt.
„Mariner-10“ descoperă secretele

planetei Mercur

La Sofia 3 avut 10c 0 constă- tuire națională în problemele construcțiilor. la care au participat Tbdor Jivkov, prim-secretar ai C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, alți conducători de partid și de stat, reprezentanți ai instituțiilor și întreprinderilor din sec-

Vicepreședintele R.P.D.
Coreene, Kan Rian Uk> car* 86 află într-o vizită In Pakistan, a avut o întrevedere cu Zulfikar Aii Bhutto, primul mțnistru al acestei țări. Kan Rian Uk i-a .transmis premierului pakistanez un mesaj verbal din partea lui Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene.

La TOkio « avut loc întruni
rea anuală a Comitetului direc
torilor Asociației de prietenie 
Japonia-România, la care au 
participat profesorul Takeshi 
Shinmura, președintele asociați
ei, Asuia Kubo, vicepreședinte, 
Shiro Suzuki, secretar general, 
precum și reprezentanți ai fili
alelor din orașele Osaka, Kyoto, 
Nagoya și Kameda.

roase manifestări cultural-artis- 
tice consacrate țării noastre,

A fost deschisă o expoziție 
de cărți, unde au fost prezenta
te volume de articole și cuvin- 
tări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și au fost prezentate 
o serie de filme documentare 
românești.

în insula Guernsey — una 
din insulele asociate Angliei, si
tuată în Canalul Minecii — a 
fost organizată o zi dedicată 
României. Au avut loc nume-

La Tirgul internațional de la 
Genova, standul Ministerului 
Turismului din România a fost 
distins cu „Cupa provinciei Ge
nova" pentru cea mai caracte
ristică și mai eficientă prezență 
străină la această manifestare.

PASADENA 30 (A- 
gerpres). — Sonda 
spațială americană 
„Mariner-10" a trecut, 
vineri, la ora 20,47 
G.M.T., pe lingă pla
neta Mercur, cea mai 
apropiată de Soare, la 
o distanță de circa 670 
de kilometri, și a 
transmis pe Pământ, la 
centrul spațial din Pa
sadena, numeroase fo
tografii și date știin
țifice din care reiese 
că această planetă 
fierbinte a sistemului 
nostru solar s-ar fi 
format intr-un mod 
diferit de cel al Lunii.

Șeful programului 
„Mariner", Bruce Mur
ray, a declarat că pe 
suprafața lui Mercur 
se află foarte multe 
cratere de toate di
mensiunile, de la 800 
metri pină la 120 de 
kilometri diametru, li
nele strălucind in lu
mina soarelui. Spre 
surpriza oamenilor de 
știință, „Mariner-10" a 
descoperit că mica pla
netă a sistemului nos
tru solar are o atmo
sferă rarefiată, alcă

tuită, în principal din 
gaze inerte — argon 
și neon — s-au desco
perit insă și urme de 
heliu și hidrogen, care 
acoperă planeta pină 
la o altitudine de circa 
500 de mile in spațiu. 
De asemenea, s-a ob
servat că, in apropiere 
de Mercur. cîmpul 
magnetic detectat este 
mai puternic decit cel 
din preajma Lunii. 
Oamenii de știință 
spun că aceasta este 
prima planetă încon

jurată de o atmosferă 
in care s-a detectat 
hidrogen și heliu. Tem
peratura pe Mercur 
variază intre aproxi
mativ plus 482 grade 
și minus 212 grade 
Celsius.

Oamenii de știință 
exclud posibilitatea 
existenței vieții pe a- 
ceastă planetă, datori
tă variațiilor mari de 
temperatură și inexis
tenței atmosferei pro
pice ei.

• VULCANUL - SUR
SĂ DE ELECTRICITATE. A fost elaborat proiectul primei centrale electrice sovietice care va folosi energia unui vulcan. Ea va fi construită la 4 km de vulcanul Avacinski din Kamciatka, unde la o adln- cime de 3,3 km temperatura rocii ajunge la 600 grade Celsius. Construcția va începe prin forarea unor sonde în adîncul cărora vor fi detonate încărcături de explozibil pentru a se forma în acest fel „cazanul" viitoarei centrale. Apoi, apa u- nui riu din apropiere va fi dirijată într-o parte din sonde, iar aburul care se va forma, în adîncul Pămîntului, în „cazan", va ieși prin celelalte sonde și va fi dirijat spre turbine.

• „ANII CEI MAI FRU
MOȘI" ~ este noul film al cunoscutului regizor american Sidney Pollack. Titlul sună ca o amară ironie, căci, în fapt,, subiectul se referă la anii de tristă faimă și amintire : perioada mccarthysmului. Filmul redă atmosfera acelor ani, la Hollywood, în citadela filmului, unde a avut loc o serioasă înfruntare între elementele progresiste și cele retrograde. Aceasta se face simțită și în evoluția unui cuplu : el, Hubell, scriitor și scenarist, are concepții burghezo-liberale ; ea, Katie — fapt destul de rar în cinematografia americană — e comunistă. Cînd la Hollywood are loc arestarea unor renumiți actori, sub învinuirea de „activitate antiamericană", cuplul nu rezistă acestei „probe a adevărului". Hubell abandonează lupta, în timp ce Katie devine o militantă tot mai activă a mișcării pentru pace. „Rareori un film american ne apare atît de angajat, pe poziții politice atît de directe și de clare ca acesta" — constată criticul francez Franțois Maurin. Rolurile protagoniștilor sînt interpretate de Barbra Streisand și Robert Redford.

• PROTEINE DIN MA
TERIAL LEMNOS. Unde oameni de știință finlandezi, sub îndrumarea lui K. Phoss, au reușit ca după zece ani de cercetări să obțină proteine din... reziduuri provenite de la fabricile de hîrtie. După cum a- firmă specialiștii, este vorba de o proteină artificială cu proprietăți nutritive asemănătoare celei naturale, folosibilă pentru hrana animalelor.

• LA TEMPERATURA 
CONSTANTA. î*nea Loveci, din Bulgaria, în a- propierea satului Zlatna-Pa- nega, curge un rîu cu același nume, care nu îngheață niciodată, avînd în tot timpul anu- x . lui un debit constant și o Ltemperatură cuprinsă intre plus 10 și plus 12 grade. A- ceastă enigmă se leagă de proveniența apelor rîului, care izvorăște dintr-un lac de munte caracterizat prin difuzarea valurilor de la centru spre maluri. Oamenii de știință au stabilit că pe fundul acestui lac se află un izvor mare, din care cauză lacul niciodată nu scade ca volum. O serie de încercări de a stabili adîncimea lacului au eșuat din cauza curentului subteran ' deosebit de puternic, care face imposibilă ajungerea pe fundul lacului.

• O NOUA CALE DE 
COMBATERE A CON
SUMULUI DE STUPE
FIANTE ? Pentru prima dată, i| un grup de cercetători americani de la Centrul medical din Stanford (California) a reușit să izoleze, în urma unor experiențe efectuate pe șoareci, acele molecule din creier care sînt influențate de stupefiante. Substanța izolată, extrasă din ere. ierul șoarecilor, a fost numită receptor de narcotice. Receptorii sînt formați dintr-un anumit tip de molecule, în care drogurile se potrivesc asemenea... cheilor într-o broască. S-a constatat existența receptorilor de narcotice și la om. Această des. coperire ar putea avea o importanță enormă în combaterea consumului de stupefiante.

• INCENDIU LA HO
TEL „ARONA". Incendiul declanșat vineri la hotelul „A- rona" din centrul Parisului s-a soldat cu un bilanț tragic : șase morți. trei răniți și patru persoane intoxicate. Micul hotel nu poseda decît o singură scară, din lemn, care urca pînă la etajul al șaselea, ceea ce a provocat dificultăți pompierilor, întrujît cîțiva dintre locatarii temporari, cuprinși de panică, s-au aruncat pe fereastră de la etajele superioare. Potrivit primelor constatări, focul a pornit de la baza scării și s-a extins rapid, distrugînd complet patru etaje. Incendiul s-ar putea datora gestului unui piroman, care operează de mai multe nopți în cartier.
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