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PlRGHlA HOTĂRÎTOARE:
NOI CAPACITĂȚI 
DE PRODUCȚIE

PRODUCTIVITATEA
• BISTRIȚA : Fabrica 

de plăci aglomerate 
din lemn

în anul 1974, cel de-al patrulea 
an al actualului cincinal, sarcinile 
de plan ce revin întreprin
derilor industriale in domeniul 
c-ej crii productivității muncii sint 
deosebit de mobilizatoare. Relevind 
însemnătatea acestor prevederi, la 
Plenara comună a C.C. al P.C.R, 
s a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, din no
iembrie anul trecut, tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia : „Creș
terea productivi lății muncii — care 
se prevede sâ sporească cu 9.6 la sută 
in 1974. față de 1973 — trebuie să 
fie de fapl ceva mai mare. Să tin
dem sâ ajungem la cel puțin 10 la 
sută. De aceea, ministerele, centra
lele. întreprinderile trebuie sâ ac
ționeze cu toată fermitatea pentru 
mecanizarea si automatizarea pro
ducției. modernizarea 
lor de fabricație, 
științifică a muncii, 
rațională a forței de 
prioritate in sectoarele de produc
ție". Din nou. cu prilejul festivi
tății luminării distincțiilor acordate 

‘ ‘ »rilor întrecerii din anul 
ivarâșul Nicolae Ceaușescu, 

Republicii Socialiste 
cccntuat cerința de a 

se face totul pentru creșterea pro
ductivității muncii — sarcină cali
tativă importantă, hotăritoare a 
planului pc acest an.

Cum s-a muncit în întreprin
deri in perioada ce a trecut din 
acest an, pentru a se atinge o pro
ductivitate mai ridicată — cel pu
țin Ia nivelul stabilit prin plan ? 
Din datele de care dispunem, se 
desprinde că, in două luni din 
acest an, in profilul ramurilor, 
bune rezultate au înregistrat, in 
acest sens, ministerele minelor, pe
trolului si geologiei, energici clec- 

dftgtricî nitialurgiee, econo
miei forestiere și materialelor de 
construcții ș.a. — colectivele din 

ministerelor respective

tehnologii- 
organizarca 
repartizarea 
muncă, cu

demonstrind ce realizări remar
cabile se pot obține atunci cind 
sc valorifică mai bine resur
sele de sporire a productivității 
muncii. Retine atenția și o altă 
comparație : pe seama creșterii 
productivității muncii, față de 
realizările din perioada similară a 
anului trecut, pc ansamblul Minis
terului Minelor. Petrolului și Geo
logiei s-a obținut peste 91 la sută 
din sporul producției consemnat in 
ianuarie și februarie a.c., iar pe an
samblul Ministerului Energiei Elec
trice și Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Con
strucții — aproape 61 la sută și. res
pectiv, 65.1 la sută. In profil teri
torial. depășiri substanțiale ale pla
nului productivității muncii, cu
prinse intre 1 și 2,3 la sută, au în
registrat județele Alba, Constanța, 
Gorj, Hunedoara, Maramureș, nu
meroase altele — intre care Cluj, 
Galați. Harghita. Ilfov, Suceava, 
Vaslui — consemnind realizarea 
sarcinii planificate in acest dome
niu.

Sint rezultate care demonstrează 
pregnant caracterul realist al pre
vederilor stabilite prin planul de 
stat pentru creșterea mai rapidă a 
productivității muncii, roadele apli
cării riguroase, bine eșalonate, a 
măsurilor, a programelor elaborate 
in acest sens. în unitățile industriei 
metalurgice, de pildă, se află in 
plin proces de aplicare peste 100 
noi tehnologii pentru elaborarea 
oțelului și laminarea metalului, 
se extind tehnologiile de grup la 
tipurile de laminate sudate pentru 
construcții metalice la aproape 25 
la sula din totalul producției, ceea 
ce înseamnă o considerabilă redu
cere a cantității de manoperă. 
O largă acțiune de mecanizare a 
producției se desfășoară și se va1 
Intensifica, in continuare, in între
prinderile constructoare de mașini, 
acțiune de natură să contribuie la

recuperarea grabnică a restanțelor 
— temporare, desigur — in dome
niul realizării sarcinii planificate de 
sporire a productivității muncii. 
Iată, bunăoară, la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov s-a și 
trecut la mecanizarea operațiunilor 
de montaj al cutiilor de viteză. 
Efectul ? Creșterea productivității 
muncii la această operațiune cu 
peste 10 la sută. Notabile sint și 
eforturile depuse în întreprinderile 
„Autobuzul" din București, de 
autoturisme din Pitești, de a meca- 
niza lucrările de vopsitorie și 
transportul intern. De-altfel, obți
nerea unei productivități a muncii 
cu peste 10 la sută mai mare in 
1974, față de anul trecut, in cadrul 
unităților Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele tre
buie să se datoreze in cea mai 
mare parte mecanizării proceselor 
tehnologice.

In strinsă corelație cu aplicarea 
unor asemenea măsuri de ordin 
tehnic și tehnologic, creșterea cu 13 
la sută a productivității muncii, in 
1974 fa(ă de 1973. in unitățile Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unclte și Electrotehnicii 
se fundamentează și pe utilizarea 
la un nivel mai ridicat a timpului 
de lucru al mașinilor și instalații
lor. La „Electromureș" din Tg. 
Mureș, „Electromotor" din Timișoa
ra sau „Balanța" din Sibiu, pentru 
a da citeva exemple, indicele de 
folosire a capacităților de produc
ție s-a situat in perioada ce a tre
cut din acest an intre 83.5 la sută 
și 88.9 la sută. Sint rezultate bune, 
ce onorează colectivele unităților 
respective. Dar de ce nu peste tot 
se au in vedere atari cerințe ? Des
pre ce productivitate a muncii poa
te fi vorba in unităti ca Intrenrin- 
derea de strunguri Tîrgoviște; Între
prinderea de motoare electrice Pi-

La Bistrița a fost pusă In 
funcțiune noua fabrică de plăci 
aglomerate din lemn din cadrul 
combinatului cu acest profil. 
Aceasta este n cincea unitate 
industrială bislrlțeană construită 
in actualul cincinal. Utilajele 
din dotare, de înaltă tehnicita
te, in majoritate sint realizate 
in țară. Fabrica va produce a- 
nual 70 000 tone de plăci pentru 
fabricarea cărora va utiliza ca 
materie primă deșeuri și alte 
produse lemnoase inferioare, 
contribuind astfel la valorifica
rea superioară a principalei bo
gății a județului — lemnul.

(Agerpres)

o GIURGIU : Secția de 
acid citric de pe lin
gă fabrica de zahăr

GIURGIU (Corespondentul 
„Scinteii", Florea Ceaușescu). — 
Peisajul industrial al municipiu
lui Giurgiu, străveche localitate 
situată pe malul Dunării, s-a 
îmbogățit cu o noufLunitate in
dustrială. De la 15 martie au 
început probele tehnologice și 
s-a făcut recepția preliminară la 
secția de acid citric, prima de 
la noi din țară, de pe lingă fa
brica de zahăr din Giurgiu. 
Construcția a început în 1972, 
cu o intirziere de 4—5 luni față 
de prevederi, cu termen de pu
nere in funcțiune la 31 martie 
1974. Prin eforturile comune ale 
constructorilor și beneficiarului 
s-a reușit să se recupereze in 
mare parte răminerile in urmă. 
Procesul tehnologic al unității 
este complet automatizat și a- 
ceasta va lucra in 3 schimburi, 
fără intrerupere. Materia primă, 
melasa, este asigurată in între
gime de fabrica de zahăr res
pectivă, iar o parte din rezi
duuri, după fabridarb.?-acidului 
citric, se pot folosi in hrana a- 
nimalelor. Fabrica ește realiza
tă la un inalt nivel tehnic și 
arc o importantă deosebită pen
tru economia națională,
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Luni dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a intilnit 
cu tovarășul Reidar Larsen, președin
tele Partidului Comunist din Norve
gia, caro, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită in țara noastră. însoțit 
de tovarășul Fredrik Kristensen.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul Reidar Larsen a trans
mis, in numele comuniștilor norve
gieni și al său personal, calde fe
licitări tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru alegerea sa în înalta funcție 
de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Mulțumind, secretarul general al 
P.C.R. a adresat comuniștilor norve
gieni un salut cordial și felicitări 
pentru rezultatele obținute in ulti
ma perioadă de Partidul Comunist 
din Norvegia.

In cadrul convorbirilor, desfășu
rate intr-o atmosferă caldă, tovără
șească, s-a efectuat un schimb de 
vederi și informații privind activi-

tatea și preocupările actuale ale 
Partidului Comunist Român si Parti
dului Comunist din Norvegia, pre
cum și in legătură cu dezvoltarea 
colaborării dintre ele.

Tovarășul Reidar Larsen a felici
tat Partidul Comunist Român, po
porul român, pentru remarcabilele 
realizări obținute In construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și le-a urat să obțină succese 
tot mai mari în viitor.

în cursul Întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie, solidaritate și 
conlucrare frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Norvegia și s-a exprimat 
deopotrivă dorința de a extinde con
tinuu aceste relații, in interesul ce
lor două partide, al popoarelor ro
mân și norvegian, al dezvoltării le
găturilor. pe multiple Dlanuri. din
tre România și Norvegia, al cauzei 
înțelegerii, securității pe continentul 
european și cooperării internațio
nale.

Salutlnd tendința spre destindere

!n viața internațională, conducătorii 
celor două partide au evidențiat ne
cesitatea intensificării In continuaro 
a luptei maselor populare, a opiniei 
publice, pentru accentuarea acestui 
nou curs pozitiv, pentru afirmarea 
in relațiile dintre state a princi
piilor egalității, independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
in treburile interne, pentru partici
parea tuturor statelor, pe bază de 
egalitate, la soluționarea principale
lor probleme internaționale.

Au fost abordate, totodată, aspecte 
ale mișcării comuniste și muncito
rești. cu care prilej a fost reafirma
tă hotărirea P.C.R. și P.C.N. de a-șl 
aduce întreaga contribuție și in vii
tor la întărirea unității șl solidari
tății partidelor comuniste și mun
citorești. a forțelor antiimperialiste 
de pretutindeni, la lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. pentru pace, de
mocrație si socialism, pentru edifi
carea unui climat de trainică secu
ritate si largă colaborare In Europa 
și in lume.

președintelui

tovarășul Nicolae Ceausescu
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Școala - factor esențial
în educația comunista

Interlocutor: tovarășul Mihai TELESCU, prim-secretar al Comitetului judejean Timiș al P.C.R.

educației comuniste in

util să subliniez din 
că după Plenara C.C.

tica școlilor și facultăților din 
județul Timiș, a acestei sarcini, 
esențiale pentru îmbunătățirea 
activității educative ?

privire la modul in care acțio
nează comitetul județean de 
partid pentru înfăptuirea pro
gramului 
școli ?

Insămințarea fiorii-soarelui la C.A.P. Osica de Sus — județul Olt Foto : S. Cristian

— Făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate ridica 
înalte exigențe față de școală, 
chemată sâ-și aducă o contri
buție sporită la educarea tine
retului in spiritul concepției 
materialist-dialectice a partidu
lui nostru, al principiilor și nor
melor comuniste de muncă și 
viață. Ce ne puteți spune cu

URGENȚELE CAMPANIEI AGRICOLE

Cu fiecare zi. lucrările agricole de primăvară se aglomerează. Pen
tru ir.sămințarea culturilor in timpul opiim și in condiții calitative 
superioare este necesar ca in fiecare unitate agricolă munca să fie 
If-iT.ei.’Vc organizată. Acum trebuie încheiat grabnic semănatul cultu
rilor din prima epocă și pregătit cit mai bine terenul pentru porumb ; 
a^olo unde temperatura solului a atins nivelul cerut, se poate trece 
chiar la semănatul acestei culturi. înfățișăm, in ancheta de față, as
pecte ale muncii desfășurate de mecanizatorii șî cooperatorii din dife- 
rile unități din județele Olt, Constanța și Arad.Constanța și Arad.

Printre mecanizatorii 
care au lansat chemarea 

la întrecere
O zi petrecută printre mecaniza

tori de la S.M.A. Scomicești, cei care 
au chemat in acest an la Între
cere toate stațiunile de mecani
zare a agriculturii, oferă multe lu
cruri interesante de reținut. Deru
lăm citeva momente mai importante 
constatate intr-o zi obișnuită de lu-

Dis-de-dimineață, la sediul sta
țiunii nu găsim pe nimeni. Toți spe
cialiștii sint pe teren. Cineva ne

spune că directorul ar fi la sec
ția Negreni. Ne îndreptăm intr-a
colo. în cimp, pe terenurile coopera
tivei agricole Negreni, găsim o mare 
concentrare de forțe. " 
semănători SPC-6 ale secției i 
canizare erau in brazdă. Se 
mința floarea-soarelui pe 
sută de hectare din cele 320 
zute. De la secția Mărgineni 
sit in ajutor mecanizatorii 
Florea. Troană Năstase, ----„ _
Ionașcu. Dumitru Cărămizaru și 
Marin Stancu, cu incă cinci semănă
tori. Treaba este organizată exem
plar. Discurile in agregat cu grape 
pregătesc terenul. Urmează semă
năturile care execută concomitent și 
erbicidarea. Calitatea lucrărilor este 
ireproșabilă.

îl ir.tilnim și pe tov. Alexandru 
Diaconu. directorul S.M.A. Scorni- 
cești. Este mulțumit de modul cum 
se lucrează. „Sintem hotăriți să rea-

Toate cele 5 
de me- 

! însâ- 
ultima 
prevă- 
au so- 
Amza 

Gheorghe 
Cărămizaru

lizăm și să depășim producțiile plani
ficate la cooperativele agricole pe care 
le servim. Acesta este sensul activită
ții noastre". Și mecanizatorii de aici 
nu și-au propus lucruri deloc ușoa
re. mai ales ținind seama de tere
nurile podzolice din această zonă. 
La griu ei au prevăzut să depășească 
producția planificată in medie cu 
250 kg la ha, la porumb cu 400 kg, 
iar la floarea-soarelui cu 200 
Pentru a obține aceste sporuri 
recoltă la griu. toată sunrafața 
3142 ha — a fost fertilizată 
toamnă și fazial, iar acum se dă o 
sapă rotativă și se erbicidează 2 309 
ha. Semănatul culturilor din epoca 
I s-a încheiat in timpul optim. Me
canizatorii lucrează intens la pregă
tirea terenului pentru culturile din 
epoca a Il-a : porumb — 3 367 ha, 
soia — 50 ha și fasole — 50 ha. La 
toate cele 4 cooperative agricole din 
raza stațiunii de mecanizare — Mo- 
goșești, Mărgineni, Negreni și Scor- 
nîcești — se lucra la erbicidarea te
renurilor unde se va semăna porum
bul. La cooperativa agricolă din 
Scornicești. la ferma 3, condusă de 
ing. Ilie Manea, semănatul porum
bului a și Început.

Bătălia pentru recoltă, care este 
acum bătălia pentru apa din sol, 
Începe zi de zi, dis-de-dimineață fi

kg. 
de

din

se termină seara tîrziu. Pe un front 
de 12 000 ha, cit au 'cele 4 coopera
tive agricole din raza S.M.A., toate 
tractoarele execută lucrările sta
bilite cu o seară înainte : la pre
gătirea terenuluigătirea terenului — 59 tractoare 
echipate cu grape cu discuri în a- 
gregate cu grape cu colți, la semă
natul florii-soarelul — 17 semănă
tori. la semănatul porumbului — 1. 
la transportul și pregătitul soluției 
pentru erbicidare — 8 tractoare. 
Alte 20 tractoare lucrează la trans
portul in cimp a îngrășămintelor na
turale. Realizările pe primele trei 
luni din acest an sint dintre cele 
mai bune. La toate cele 4 secții de 
mecanizare ale stațiunii s-a încheiat 
acțiunea de constituire a formații
lor mixte de cooperatori și mecani
zatori, care s-au angajat să lucreze 
in acord global culturile unde lucră
rile mecanizate permit acest lucru. 
Sint dovezi grăitoare că mecaniza
torii din Scornicești sint ferm hotă
riți să ciștige Întrecerea. Iată ce 
ne-a spus mecanizatorul Ion Albăs- 
troiu, de la secția care servește 
cooperativa agricolă Mogoșești. 
„Știm că și in alte locuri sint me-

— Socotesc 
capul locului __ _..r_ _____
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 am 
elaborat un program cuprinzător de 
acțiune in care, firește, școlii — ca 
principal factor de educație comu
nistă — i-am acordat o atenție deo
sebită. Plenara C.C., al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973, consacrată proble
melor perfecționării invățămintului, 
prin multitudinea ideilor și sarcinilor 
formulate, a impus revederea acestui 
program, in sensul îmbogățirii și de
talierii obiectivelor sale. Măsurile 
stabilite cuprind o gamă extrem de 
largă de aspecte, pornind de la creș
terea rolului organizațiilor de partid 
în desfășurarea procesului instructiv- 
educativ in școli și facultăți și spo
rirea contribuției organizațiilor U.T.C. 
și de pionieri in conceperea și orga
nizarea activităților educative cu ti
neretul, ridicarea simțitoare a nive
lului calitativ al întregului proces in- 
structiv-educativ, organizarea temei
nică a practicii in producție a elevi
lor și studenților și pină la antrena
rea unui cit mai mare număr de ti
neri la activitatea cluburilor de dez
bateri politico-idcologice, a brigăzilor 
științifice, orientarea mai judicioasă 
a repcrtoriilor formațiilor artistice, a 
conținutului revistelor și publicațiilor 
școlare și studențești, a gazetelor de 
perete, cenaclurilor, organizarea se- 
miinternatelor etc.

— Direcțiile de acțiune in această 
privință au fost indicate cu claritate 
in cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in hotăririle adoptate de 
conducerea partidului. în ce ne pri
vește, urmărim statornic ca organiza
țiile de partid din școli și facultăți 
să-și axeze munca politică pe obiec
tivele majore care stau în etapa ac
tuală in fața școlii românești. Avem 
satisfacția să constatăm că devine tot 
mai energică și mai eficientă inter
venția acestora în direcția îmbunătă
țirii conținutului procesului instruc- 
tlv-educativ, a înnoirii metodelor și 
procedeelor de predare. Este deopo- 

. trivă tot mai vizibilă preocuparea or
ganizațiilor de partid de a acționa cu 
operativitate in soluționarea proble
melor, de a veghea la menținerea 
unui climat sănătos de muncă și de 
incită responsabilitate civică, de in
toleranță față de orice fel de lipsuri. 
Se observă, de asemenea, un interes 
sporit din partea organizațiilor de 
partid pentru promovarea spiritului 
combativ, revoluționar in rindul ti
neretului studios și corpului didactic, 
de a-și exercita mai susținut dreptul 
de control asupra întregii activități 
educative din școli și facultăți.

Desigur, în munca multor organi
zații de partid din școli mai persistă 
unele rămineri in urmă. îmbucurător 
este însă faptul că se 
afirmarea tot mai puternică

și se încheie duminică 21 aprilie 
1971. Ce le va oferi ea elevi
lor? Un fdarte’bogat și cuprin
zător program de manifestări 
cultural-educative, sportive și 
distractive. desfășurate sub 
semnul celor două mari eveni
mente ale acestui an : a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea al P.C.R. 
Numeroase acțiuni inițiate pe 
baza unor largi consultări ale 
elevilor și cadrelor didactice, a 
utilizării sporite a unor condiții 
și posibilități locale vor fi dedi
cate și jubileului de 25 de ani 
de existență a organizației pio
nierilor.

Notăm, in primul tind, diver
se manifestări educative de 
masă, in aer liber, in mijlocul 
naturii : tabere de odihnă de 7, 
10. 12 și 14 zile, în cele mai pi
torești locuri ale țării, excursii 
și drumeții pentru cunoașterea 
frumuseților și bogățiilor patriei 
noastre, a monumentelor și 
locurilor istorice, a marilor con
strucții economice și social-cul- 
turale ale socialismului. între
ceri sportive — de atletism, vo
lei. baschet, fotbal, handbal, te
nis etc. — dotate cu „Cupa pri
măverii" și „Cupa 1 Mai" — 
activități de pregătire pentru a- 
părarca patriei, carnavaluri, șe
zători, serbări cimpenesti etc.

Pentru a înlesni elevilor din 
întreaga țară cunoașterea Ca
pitalei, vizitarea unor muzee, 
case memoriale și locuri isto
rice, in orașul București vor fi 
amenajate baze turistice cu o 
capacitate zilnică de cazare de 
circa 7 000—8 000 locuri. în acest 
fel se va putea asigura cuprinde
rea a peste 50 000 de elevi în 
excursii de 1—5 zile șl in tabere 
de 7 zile. La rindul lor, 8 000 de 
elevi bucureșteni vor petrece 7 
zile de vacanță pe Valea Praho
vei, la cabanele din Bucegi, la 
Slănic Prahova, Slănic Mol
dova, Tușnad etc ; alți 1600 
elevi, in tabere de 7 zile, vor 
Învăța înotul in bazine acope
rite și încălzite la Mamaia și 

circa 11 000 de elevi 
la excursii inter- 
in Împrejurimile

(Continuare în pag. a III-a)

vădește
&

Neptun ; 
vor participa 
județene sau 
orașului.

După cum 
la Ministerul 
țămintului, pentru 
tabere se folosesc gratuit pen
tru cazare localurile de tabere 
șl internate. De- asemenea, se 
asigură vizitarea, in mod gra
tuit, a muzeelor și expozițiilor 
de către grupurile de elevi or-

am fost informați 
Educației și Invă- 

excursii și

— Ați amintii despre creșterea 
rolului conducător al organiza
țiilor de partid tn viața școlii. 
Cum vedeți realizarea, in prac-

Convorblre realizata
Ioan ERHAN

(Continuare în pag. a Il-a)

de Florica DINULESCU
(Continuare în pag. a V-a)

IN ZIARUL DE AZI:

RUBRICILE NOASTRE: 
DIN ȚĂRILE SOCIALIS
TE, RĂSFOIND PRESA 
STRĂINĂ, DE PRETU
TINDENI, FAPTUL DI

VERS, SPORT

cu privire la realizarea, exploatarea, întreținerea
și finanțarea amenajărilor de irigații

și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare
IN PAGINA A IV-A
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[FAPTUL] 
I DIVERȘI
| Laudă
I unui ofițer I 
J de miliție

Accident pe n stradă aglome- • 
I raiă din Satu-Mare. La fața lo- [ 

cuiul — puzderie de curioși, I 
| blocind circulația. Intuind peri- I 

colul, fiind noapte și vizibilitate • 
| redusă, ofițerul de miliție Ga- I 
I vrii Chcrteș a început să in- I 
1 demne oamenii să urce pe tro- 1 
I tuar. Deodată, la o cotitură, s-a I 
' auzit duduitul unui motor de I 

autobuz, dar oamenii tot nu pA- | 
r'scau partea carosabilă. Aler- . 
gmd In lntimpinarea autobuzu- I 
lui, ofițerul a făcut semne dis- I 
perate, incercind să-l oprească. 
Dar autobuzul, condus neatent I 
de șoferul Vasile Bura, se în- I 
dropia spre mulțime. Ofițerul a ' 
împins pc trotuar ultimii cciă- i 
țeni, salvîndu-i. Pe el Insă nu I 
s-a mai putut salva. A fost grav | 
accidentat. ’

A încurcat 
trenul

Vrînd să ajungă la Zimnicea. | 
G. T. din București s-a urcat re- • 
pede în tren, și-a așezat bara- I 
jele, apoi a coborit citeva clipe I 
să-și ia rămas bun de la cei | 
care-1 conduseseră. Din neaten- . 
ție însă, trenul in carc-și suise I 
bagajele nu era cel cu care voia I 
să plece. Pinâ să se dumerească, * 
trenul respectiv luase deja vi- i 
teză, dai nu spre Zimnicea. ci I 
spre Ploiești. Noroc insă cu Du- | 
mitru Dron. de la biroul călă
tori. care l-a scos pe G. T. din I 
încurcătură. Luind legătura cu j 
stațiile de pe narcurs. bagaje'e 1 
au fost coborite la Crivina. de j 
unde s-au reîntors in București I 
cu primul tren. Firește. G.T. a i 
întlrziat plecarea la Zimnicea. ■ 
dar măcar n-a plecat cu miinile 1 
goale. |

Cu vechime |
Tn calitate de șef al serviciu- | 

I": financiar la primăria din | 
Huși. Constantin Moruzi avea 
in a-ribirțîile sale și eliberarea I 
actelor de vechime in muncă. I 
Operație pe care C.M. o făcea ■ 
„pe sprinceană". Ca in cazul lui i 
Z. Motran. N. Căpraru și Al. Ho- I 
dos. cărora — filotim pe banii | 
"statului — C.M. le-a ..dăruit" , 
un supliment de ani de vechi-, g 
rr,e, in baza cărora aceștia au I 
încasat necuvenit pensii insu- 1 
mind 84 310 Ici. Confruntîndu-se I 
adeverințele (false) cu actele I 
(reale) din arhivă, urmează ca | 
instanța să confirme celor vino- , 
rafi tot niște ani. dar cu altfel I 
de._ vechime. !

Motiv cusut | 
cu ață albă |

Părăsindu-șt acul si foarfecele 
de croitor, Vasile Buzatu din 1 
comuna Ștefan cel Mare (Vaslui) 1 
s-a angajat gestionar la maga- • 
zinul sătesc. Cu de Ic sine pu- > 
fere, V.B. a inceput să modifice I 
prețurile, azi la televizoare, | 
miine la mașini de cusut, 
poimiinc la mobilă și confecții, I 
pină a ajuns și la mărunțișuri. I 
Cind a fost luat la „bani mă- • 
runți", a motivat in instanță i 
precum că el, fiind de meserie I 
croitor, nu prea cunoștea prețu- | 
ri.’e. Dar cum motivarea era cu
sută prea cu... ață albă, i s-a ] 
„croit" o condamnare.

Amen.zi 
„amețitoare" j

Am mai scris, in rubrica noas- I 
tră, despre urmările — uneori j 
grave — pe care le provoacă | 
țuica produsă in instalații im- . 
provizate. Un control efectuat in I 
comunele Moșoaia și Poiana I 
Lacului, din județul Argeș, s-a ■ 
soldat cu descoperirea a nu 1 
mai puțin de 16 așa-zise insta- 1 
lății de fabricat țuică. Totodată, | 
au fost depistați aproape 500 . 
litri de ..tărie" a cărei nocivi- I 
late a fost relevată de analizele I 
de laborator. Acum, pe cei a- * 
mendați i-a apucat... „amețeala". | 

„Cum 
mă vezi și . 
cum te văd“

Despre Ion Poinăreanu. de loc | 
din Cumpăna, salariat in portul . 
Constanța, se dusese vestea că I 
are asemenea „relații" incit 1 
face și desface orice hibă șl * 
oricui. 8

— Dar cu judecătorii aveți re- I 
tații ? — l-a intrebat, intr-o zi, » 
Ioana Luță din comuna Ovidiu.

— Mai e vorbă ? Sint cu ei la 
„per-tu".

— Am două fete condam
nate și...

— Și, cu 8 000 de lei. s-a fă
cut ! Ți-aduc fetele acasă, cum g 
mă vezi și cum te văd. i

Dar de văzut, nu s-au mai I 
văzut decit la tribunal, unde g 
Ioana Luță, față in față cu I.P., I 
judecat „pentru înșelătorie și I 
trafic de influență", s-a dume- t 
rit cu așa-zisele lui „reia- I 
ții", care l-au dus și pe el, pen- I 
Iru trei ani, pe urmele fetelor ei. g

Rubricâ redactată de
Peîre POPA
Gheorqhe DAVID ■
și corespondenții „Scinteii' .

LA ÎNCEPUTUL CELUI DE AL DOILEA
TRIMESTRU AL ANULUI

Am IntrBt in cel de-nl doilea trimestru al anului, perioadă In care 
anitațllc industriale au dc îndeplinit sarcini de plan deosebit de mobi
lizatoare in toate domeniile. Continuing munca rodnică și avintalA, din 
primele trei luni, colectivele dc oameni ai muncii au daiorla de a 
acorda o maximă însemnătate realizării planului la toți indicatorii, 
recuperării restanțelor acolo unde acestea au apărut, precum .și înfăp
tuirii angajamentelor in întrecere, de a îmbunătăți substanțial laturile 
calitative ale activității productive — cerință esențială, subliniată din 
nou, recent, de conducerea partidului și statului nostru. Prezent! la 
fața locului, in mari unități industriale, reporteri șl corespondenți 
Județeni al ziarului înfățișează noi fapte dc muncă din întrecerea des
fășurată in intimpinarca celei dc-a XXX-a aniversări a eliberării țării dc 
sub jugul fascist șl a Congresului al Xl-lca al partidului.

Si „producțiile record"
EU

Cind intri în incinta Combinatului 
chimic din Făgăraș, un mare panou 
îți amintește că de aici a pornit, in 
anul 1974, chemarea la întrecere că
tre tonte unitățile dc Industrie chi
mică anonranicj, dc îngrășăminte 
chimice, dc prelucrare a maselor 
plastice și cauciucului.

Chimiștii făgărășeni se grăbesc 
parcă în acest an mai mult decit în 
anii preccdenți. Fi
resc. Atunci cind 
iti propui să depă
șești planul la pro
ducția elobalâ ca 
30 milioane lei, la 
productia-marfă cu 
15 milioane Ici, 
precum și depășirea 
sarcinilor la ex
port cu 2 Ia sută, economisirea a 3,.î 
milioane mc gaz metan șl a 650 000 
kWh energie electrică nu trebuie 
pierdute nici o oră, nici o clipă. 
Nu intimplător îndeplinirea ritmi
că și integrală a planului pe de
cade și luni, a angajamentului asu
mat in întrecere, devenit o îndatorire 
dc onoare, se urmărește riguros de 
fiecare brigadă, in fiecare secție. Ca 
urmare, in primul trimestru, Com
binatul chimic din Făgăraș a reali
zat sunlimentar o producție-mar- 
fă substanțială, a depășit produc
tivitatea muncii, precum și pla
nul la investiții. S-au realizat, in 
plus față de prevederi, peste 1000 
tone produse chimice, ca rășini .sin
tetice, mase plastice, azotat și aza- 
tit, anilină, piese de schimb și uti
laje pentru industria chimică. Pe 
dre^t cuvînt. aceste rezultate repre
zintă adevărate 
pentru perioada 
acest an.

Să ne oprim ...
crări mase plastice și rășini sinte
tice.

— Colectivul nostru și-a asumat 
angajamente mobilizatoare — reali
zarea unei producții suplimentare in 
valoare de 21 milioane lei. concreti
zată in peste 1 000 tone mase plas
tice și rășini' sintetice, ne spune ing. 
Petre Turea. șeful secției.

— Prin ce măsuri tehnico-organi- 
zatorice se vor înregistra aceste creș
teri importante de producție ?

— In secție se desfășoară o largă 
acțiune de reconsiderare a fluxurilor 
și tehnologiilor de fabricație, pentru 
dezvoltarea și modernizarea capaci
tăților de producție existente.

La instalația de aminoplast, echina 
condusă de Toader Lazâr. sprijinită 
de maistrul Ioan Suciu. a terminat 
mai devreme cu o lună decit era pre
văzut lucrarea pentru dezvoltarea 
capacității de condensare și mala- 
xare, prin montarea in fluxul tehno
logic a unor utilaje pină nu de mult 
nefolosite. In acest fel se va asigura 
obținerea unei Droductii suplimentare 
de peste 3 milioane Ici. O acțiune 
similară se desfășoară și la instala-

Combinatul chimic

ția de bachclită praf, unde se aduc 
îmbunătățiri sistemului de omogeni
zare a materialului, cale prin care 
productivitatea muncii va înregistra 
un spor de 40 la sută, reducindu-se 
în același timp consumul de energie 
electrică.

Dar șirul unor asemenea exemple 
este departe de a se fi epuizat. Nu 
există nici o îndoială că secția iși 

va îndeplini anga
jamentul pe- între
gul an pină la 23 
August. Garanția 
ne-o oferă faptul 
că in trei luni s-a 
realizat o producție 
suplimentară de 
383 tone mase plas
tice și rășini sin- 

sccția amoniac 
prin noi măsuri 

sint

tctlce. Iar în 
acid azotic — 
nico-organizatorice — sint pasibile 
nu numai indeplinirea planului din 
acest an, dar și o depășire a preve
derilor cu 500 tone amoniac și 2 000 
tone acid azotic.

Optimismul, abnegația și disciplina 
în muncă ale chimiștilor făgărășeni, 
rezultatele bune obținute in întrece
rea socialistă, „producțiile record1', 
care au inceput să intre in tradiție, 
demonstrează convingător hotărirea 
lor de a indeolini și depăși planul 
pe trimestrul II, angajamentele asu
mate in acest an.

Nîcolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

„producții record" 
ce a trecut din

in secția pre’u-

Bm oiwn »rolul hilărator
Sarcinile de plan șl angajamen

tele asumate in întrecerea socia
listă au fost îndeplinite, după trei 
luni din acest an, dc majoritatea 
întreprinderilor industriale din Ju
dețul Mehedinți. Rezultatele eco
nomice pozitive obținute pe an
samblul județului au fost in
fluențate însă negativ de line
le unități care nu și-au îndepli
nit integral sarcinile dc plan, la un 
sortiment sau altul, in perioada a- 
mintitâ. O recentă analiză intre- 
prlnsă de comitetul județean dc 
partid In unități economice rcslan- 
țierc dezvăluie cu claritate cauze
le principale care au determinat 

. răminerile in urmă, în fiecare din 
acestea. Iată-le, prezentate suc
cint : persistența unor neajunsuri 
in domeniul cooperării (întreprin
derea de vagoane și Șantierul na
val din Drobeta Tr. SevOrin) ; de
ficiențe in organizarea' producției 
și a muncii, in utilizarea spațiilor 
dc producție (Șantierul naval Drobe
ta Tr. Severin) ; întreținerea și ex
ploatarea necorespunzătoare a uti
lajelor și instalațiilor tehnologica 
(combinatul de celuloză și hirli?) ; 
nerealizarea normelor de produc
ție de unii salariați (întreprinde
rea de confecții). Care este situația 
actuală in aceste întreprinderi ?

COMBINATUL I)E CELULOZA 
ȘI IIÎRTIE DIN DROBETA TR. 
SEVERIN. Aici, graficele de pro
ducție indică, dc la o zi la alta, 
creșterea substanțială a ritmului 
dc lucru. E și firesc. In întreprin
dere in toate sectoarele de pro
ducție. așa după cum aveam să 
constatăm, mașinile și utilajele 
sint folosite mai bine, cu randa
mente superioare. In secția semice- 
luloză, bunăoară, indicele exten
siv de utilizare a fondurilor fixe 
a sporit in luna februarie, compa
rativ cu prima lună a anului, cu 
33,4 la sută, iar la carton ondu
lat cu 31.6 la sută. în mod asemă
nător s-au prezentat lucrurile și 
in celelalte sectoare, in luna mar
tie.

— Pe această bază — ne spunea 
Ing. Petre Dcspinoiu, directorul 
combinatului — s-a accelerat rit
mul de producție, a crescut pro
ductivitatea muncii și am reușit, 
astfel, să recuperăm in totalitate 
restanțele din luna ianuarie

carton ondulat și celuloză. Entu
ziasmul șl hărnicia cu care s-a 
muncit îndeosebi în ultima lună 
au avut urmări pozitive : planul 
pe primul trimestru a fost îndepli
nit integral, la toți Indicatorii.

în ÎNTREPRINDEREA DE VA
GOANE DIN DROBETA TR. SE
VERIN, undo ne-am oprit In con
tinuarea anchetei noastre, la sfir- 
șitul lunii februarie restanțele în
sumau 174 vagoane marfă echiva
lente. Așa cum aminteam, cauza

Combinatul de celuloză
Și

și întreprinderea
dc vagoane din

Drobela Tr. Severin
principală a răminerilor In urmă o 
constituie nelivrarea integrală și 
ritmică a unor subansamble de că
tre o serie de întreprinderi colabo
ratoare.

— Mult timp — ne relata ing. 
Vasile Bacalu, directorul întreprin
derii — 100 vagoane, deși erau
executate, nu au putut fi livrate 
beneficiarilor din lipsa 
de frină ce trebuiau asigurate de 
I.M.U.T, din Buzău.

Ni s-a pus la dispoziție o listă 
întreagă de astfel de exemple. 
Concluzia ? Mulți dintre furnizorii 
care au avut restanțe față de în
treprinderea de vagoane fac parte 
din aceeași centrală Industrială ca 
și unitatea din Drobeta. Tr. Seve
rin. Deci, posibilitățile de înlătu
rare a unor asemenea neajunsuri 
erau cu mult mai mari, aceasta de- 
pinzînd in mare măsură de inter
venția promptă și energică a con
ducerii centralei industriale și nu 
cu intirziere, cum s-a procedat, 
cind volumul restanțelor a crescut 
destul de mult. Să urmărim

atelajelor

cum au acționat practic conduce
rea Întreprinderii, organele și or
ganizațiile de partid dc aici pentru 
recuperarea restanțelor.

— Cum era și normal — nc-a 
spus ing. Valeriu Popa, secretarul 
comitetului de partid — o maro 
atenție nm acordat Impulsionării 
livrării subansamblclor pe care le 
primim in cooperare. In acest 
scop s-a întărit cu cadre compe
tente serviciul de aprovizionare, 
s-au trimis numeroși delegați la 
întreprinderile furnizoare și chiar 
la subfurnizori. Concomitent au 
fost luate o serie de măsuri care 
să asigure încărcarea deplină a ca
pacităților dc producție, realizarea 
sarcinilor de plan in perioadele ur
mătoare. Concret, am devansat e- 
xecutarea unor tipuri de vagoane, 
pentru care avem create condițiile 
materiale și documentația nece
sară.

Continuăm investigațiile privind 
recuperarea restanțelor, realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor pe trimestrul I la comitetul 
județean de partid. Discutăm cu 
tovarășul Alexandru Toader, secre
tar al Comitetului județean Mehe
dinți al P.C.R., care ne relatează :

— Au fost alcătuite colective ale 
comitetului județean de partid care, 
împreună cu delegați ai centralelor 
industriale și ministerelor, au spri
jinit și ajută in continuare unitățile 
economice pentru organizarea mai 
bună a producției și a muncii, asigu
rarea bazei tehnico-materiale, îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabrica
ție și mobilizarea întregului poten
țial material și uman in scopul re
cuperării răminerilor în urmă. Cu 
excepția întreprinderii de vagoane, 
a șantierului naval și a întreprin
derii de confecții, toate unitățile 
economice din Județ și-au reali
zat integral sarcinile de plan pe 
primul trimestru al anului. Este 
însă meritoriu că și aceste trei 
unități își vor recupera grabnic 
restanțele, ceea ce oferă garanții 
sigure că, in perioadele următoare, 
toate întreprinderile vor putea ra
porta bune rezultate in infăotuirea 
sarcinilor economice din cel de-al 
patrulea an al cincinalului.

In Drumul Taberei — noi construcții de locuințe în microraionul 6 Foto : E. Dichiseanu
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Iile ȘTEFAN 
Constantin DUMITRU
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— Care sint. după părerea 

principalele caracteristici ale 
tici accidentelor de muncă in cursul 
anului trecut și in primele trei luni 
ale acestui an. in comparație cu o 
perioadă anterioară ceva mai lungă ?

— Propun să luăm ca punct de re
ferință anul 1965. De atunci și pinâ 
astăzi, numărul muncitorilor nou an
gajați a depășit un milion. toate 
ramurile de activitate primind ma
sive contingente de oameni ai mun
cii. Cu toate acestea, in perioada 
amintită, înregistrăm ' ’
numărului total de 
muncă cu circa 27 
scăzut și frecvența 
cu urmări grave și cu pierderi de 
vieți, ea fiind astăzi mai mică. De 
altfel, țlnind seama de creș.erca 
continuă a numărului de salariați. 
coeficientul de frecventă (număr de 
accidente la 1 000 salariați) a scăzut 
de la 9.8 in anul 1965 la 5.3 in 1973, 
situindu-se sub nivelul unor țări 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic și cu un sistem exigent și 
bine pus la punct de protecție a 
muncii. Si in 1974 frecvența acciden
telor de muncă se menține In gene
ral in limite scăzute, dar ea mai 
poate și trebuie să fie incă mult re
dusă. Se infirmă astfel părerea po
trivit căreia numărul accidentelor 
creste odată cu dezvoltarea econo
miei și relativ proporțional cu creș
terea numărului de muncitori.

— Ce factori au favorizat această 
evoluție pozitivă ?

— în primul rind. crearea — și 
îmbunătățirea continuă — a unor 
condiții de muncă 'definite printr-o 
deosebită grijă fată de om. apoi in
trarea in funcțiune a ninui număr 
din ce in ce mai mare de unități 
moderne, dotate cu mijloace tehnice 
perfecționate, ca si creșterea conti
nuă a gradului de pregătire atit a 
celor care intră, cit și a acelora care 
sint in cimpul muncii. De asemenea, 
sumele mereu mai mari pe care sta
tul le alocă pentru protecția muncii 
au contribuit direct — sau indi
rect — la reducerea accidentelor 
și întărirea securității muncii. Ast
fel, dacă in 1955 s-au cheltuit 
în acest scop circa 940 milioane 
lei, in 1973 suma s-a ridicat la 
apro.-.tmnbv 2 150 000 090 lei. Din a- 
ceistă sumă, peste 31 la sută s-au 
cheltuit pentru mijloace de tehnica 
securității si ventilație aducindu-se 
Imbunăt viri esențiale si de dura’ă 
condițiilor de muncă și nivelului de 
securitate a muncii. Pentru echipa-

dvM 
evolu-

o scădere a 
accidente de 
la sută. A 
accidentelor

ment de protecție s-a cheltuit circa 
23 la sută din total și de asemenea 
sume importante au fost afectate 
pentru măsuri de popularizare, in
struire. invățămint. pentru cercetare 
științifică șl proiectare in acest do
meniu etc.

— In condițiile de protecție pe 
re le avom, unde, in ce sector 
activitate este mai mare pericolul 
accidente ?

— Procesul de producție in sine 
este, practic, periculos in nici un sec-

ca
de 
de

nu

Z
executarea necorespunzătoare a unor 
procese de muncă, rezultat al unei 
slabe instruiri, al indisciplinei, al to
lerării abaterilor, precum și a neluă- 
rii de măsuri- de către unii factori 
de conducere.

— Dacă lucrurile stau așa, nu cum
va ponderea cheltuielilor pentru pro
pagandă, în ansamblul cheltuielilor 
pentru protecția muncii, este prea 
mică ?

— Nu. pentru că cele peste 55 mi
lioane cheltuite în acest scop (intr-un

® România — printre țările cu cel mai scăzut coeficient 
de frecvență a accidentelor de muncă ® 2 150 030 000 lei 
pentru protecția muncii ® O bogată agendă de lucru — 
mai ales in minerit, în transporturi și în întreprinderile lo
cale ® De ce în trei mari combinate siderurgice asemănă
toare, preocuparea și rezultatele sînt diferite ?

ne răspunde lnq. MARIAN ANGELESCU, șeful Inspecției 
de stat pentru protecția muncii

tor. Nu înseamnă, totuși, că în unele 
ramuri ar fi dispărut complet acci
dentele grave — ca, de exemplu, in 
minerit, transporturi, la manipularea 
materiilor prime și materialelor, în 
construcții, in industria locală. Dar 
cauza principală, și mai frecventă, 
nu este nicidecum specificul ramurii, 
ci nerespectarea măsurilor de preve
nire a accidentelor. O sursă princi
pală de accidente o constituie și ni
velul scăzut de pregătire profesională 
a unor salariați care conduc procesui 
de producție în diferite sectoare din 
unitățile respective. Din analiza do
sarelor de cercetare a accidentelor 
de muncă avind urmări grave (și in 
linii mari observația este valabilă 
și pentru celelalte accidente), rezultă 
că majoritatea acestora (peste trei 
sferturi) s-au produs din cauza ig
norării riscurilor pe care le prezintă

singur an) reprezintă o sumă sufi
cientă, cu condiția ca peste tot să fi 
fost folosită pentru materiale propa
gandistice și acțiuni eficiente. Nu
mai că, in acest domeniu, ne lovim 
incă de mult formalism. Filmele, dia- 
filmele, diapozitivele, broșurile, afi
șele etc. sint insuficient folosite, 
iar modul de efectuare a instructa
jelor prevăzute de lege este deseori 
încălcat. în întreprinderile unde 
această activitate este bine organiza
ta, rezultatele se văd imediat. Ast
fel, la un număr relativ echivalent 
de salariați, Combinatul siderurgic 
Galați (cu un nivel superior de do
tare tehnică). Înregistrează un nu
măr dublu de accidente grave față 
de Combinatul siderurgic Hunedoa
ra. Iar la C. S. Reșița, unde s-a or-, 
ganizat un laborator de testare a ap
titudinilor pe meserii și unde condu-

t
cerea manifestă preocupare pentru 
măsurile de protecția muncii, pentru 
corecta instruire, in 1973 nu s-a în
registrat nici un accident soldat cu 
pierderi de vieți. Din păcate, expe
riența bună nu se transmite mai de
parte. „Peste gard", la întreprinde
rea de construcții mașini Reșița se 
primesc la lucru muncitori nou an
gajați fără efectuarea instructajului 
la locul de muncă ; la întreprinderea 
de oțeluri aliate Tirgoviște, in secto- ’ 
rul transporturilor, instructajul la lo
cul de muncă a fost redus de la 8 
ore la o oră. La stația C.F.R.-Con- 
stanța, fochiștii care serveau caza- 
ncle instalației de încălzire centrală 
a unor clădiri au fost instruiți în 
folosirea... petardelor de avertizare a 
personalului de pe locomotive 
ș.a.m.d.

— Ce vor face Inspecția de stat 
pentru protecția muncii și organele 
ei teritoriale, pentru a contribui in 
continuare la reducerea substanțială 
a accidentelor de muncă ?

— Direcțiile noastre principale de 
acțiune se orientează, in acest an, 
mai ales spre intensificarea contro
lului preventiv in unitățile industria
le și spre sporirea exigenței la pu
nerea in funcțiune și autorizarea o- 
biectivelor noi. O atenție deosebită 
se va acorda generalizării dispoziti
velor de securitate a muncii, îmbu
nătățirii echipamentului de protecție. 
Ne vom preocupa in mai mare mă
sură de examinarea și testarea sala- 
riaților din compartimentele de pro
tecția muncii, precum și de instruirea 
și examinarea conducătorilor procese
lor de producție, deoarece in primul 
rind de aceștia depinde modul in care 
se realizează instruirea și îndrumarea 
muncitorilor la fiecare ioc de muncă, 
în mai multe centre din țară vom 
organiza această examinare și pen
tru cadrele din unitățile subordonate 
consiliilor populare. De asemenea, se 
va urmări și imbunătâțirea predării 
protecției muncii in cadrul orelor de 
tehnologia meseriei in școli profe
sionale, licee industriale, școli tehni
ce. Avem convingerea câ activitatea 
noastră ișl va aduce și in acest an o 
contribuție însemnată la reducerea 
frecvenței și gravității accidentelor 
de muncă.

Convorbire consemnata de
Al. PLĂIEȘU

La întreprinderea 
de prelucrare 
maselor plastice 

din Buzău
a

PRODUSE 
„IN PREMIERA"

Ridicarea gradului de comple
xitate a prelucrării maselor 
plastice a devenit o preocupare 
permanentă a colectivului de 
muncă al întreprinderii de pre
lucrare a maselor plastice din 
Buzău. Pentru a răspunde ce
rințelor economiei naționale, 
specialiștii unității buzoiene au 
conceput și introdus în fabrica
ția de serie noi produse, cu 
caracteristici superioare. In acest 
scop, aici a fost Introdus proce
deul Binterizărli pulberilor din 
mase plastice. Alături de cele 
15 tipuri de produse asimilate 
în fabricație la 6ecțla de sin- 
terizare in ultima parte a a- 
nului trecut, in perioada scursă 
din acest an nomenclatorul sor
timentelor s-a mai Îmbogățit cu 
trei repere. Aici se elaborează, 
printre altele, cisterna cu capa
citate dc 5 000 litri, utilizabilă 
in transportul și depozitarea 
substanțelor chimice corozive 
(acizi, baze, săruri), ca șl a altor 
produse lichide. Gabaritul și 
rezistența acestor cisterne le 
fac apte pentru montarea lor 
pe autovehicule, reducind con
siderabil consumul de metal ne
cesar recipienților din tablă, 
fiind rezistente la intemperii și 
coroziune. Aceleași caracteris
tici le au și recipienții cilindrici 
de 2 600 litri, silozurile cu con de 
3 000 litri, precum și containe
rele paletizabile de 1 000 litri.

— O atenție specială acordăm 
diversificării dimensiunilor și 
funcționalității ambalajelor pen
tru mărfurile alimentare — ne 
spune inginerul Constantin Con
stantin — urmărind, totodată, 
asigurarea unor condiții igieni- 
co-sanitare corespunzătoare. In 
acest sens, in primele două luni 
ale anului în curs au fost rea
lizate trei noi tipuri de coșulețe 
pentru căpșuni, o varietate largă 
de tăvlțe de polistiren destinate 
ambalării automate a cărnii, 
transportului și prezentării pre
paratelor culinare din alimen
tația publică.

Utilizarea mai bună a capaci
tăților de producție existente, 
prin mărirea timpului de func
ționare a utilajelor, repartizarea 
judicioasă a încărcăturii pe ma
șini. ca și supravegherea mai 
atentă a procesului tehnologic 
au contribuit la sporirea cu 10 
la sută a volumului 
realizate pe aceleași

Mfhaî BAZU
corespondentul

producției 
instalații.

..Sc'ntell’

Școala-factor esențial
ot educația comunistă

(Urinare din . pag. I)
rolului organizațiilor de partid în în
treaga viață a școlii.

— Credem că veți _ _____
că activitatea unor organizații 
de partid din școli și facultăți 
jiu se remarcă incă , 
ter ofensiv, prin strădania neîn
treruptă de a imprima mereu 
mai adine spiritul revoluțio
nar in activitatea organiza
țiilor U.T.C. și de pionieri. Ce 
socotiți că trebuie întreprins 
pentru a îmbunătăți îndruma
rea de către organizațiile de 
partid a organizațiilor tineretu
lui studios, incit acestea să de
vină mai active in opera de e- 
ducare comunistă a elevilor și 
studenților ?

— Lacunele menționate formează 
obiectul preocupărilor noastre ; ele au 
fost pe larg dezbătute in urmă cu nu
mai citeva săptămîni intr-o întilnire 
cu secretarii comitetelor de partid si 
directorii de școli. S-a relevat cu acel 
prilej că ineficienta muncii unor orga
nizații de partid decurge din persis
tența unul stil de muncă defectuos ; 
în loc să asigure îndrumarea politică 
a organizațiilor U.T.C. și de pionieri 
în adevăratul Înțeles al cuvintului, 
in deplină cunoaștere a realităților, 
cu metode adecvate vîrstei și preo
cupărilor elevilor și studenților, unele 
organizații de partid continuă să e- 
xercite asupra organizațiilor de ti
neret o tutelă măruntă. în fond, 
aceasta are ca efect estomparea ini
țiativei tinerilor, frustrindu-i de sen
timentul că ei sint, in ultimă instan
ță, organizatorii propriilor lor acti
vități. Lipsa de inițiativă a unor or
ganizații de tineret, slăbiciunile ma
nifestate in organizarea muncii fac 
ca multe din acțiunile educative ale 
organizațiilor U.T.C. și de pionieri să 
fie tributare festivismului, superficia
lității, să aibă uh caracter sporadic. 
Deci, preocuparea noastră este să de
terminăm toate organizațiile de par
tid din școli să-și înțeleagă datoria 
expresă ca, indrumind permanent or
ganizațiile de tineret, să le lase po
sibilitatea să meargă pe propriile lor 
picioare, să gindească niai mult cu 
propriul cap.

— Educarea tineretului este 
condițională în bună măsură și 
de educarea educatorilor. Din 
păcate, trebuie să remarcăm că 
și în această privință eristă incă 
manifestări de superficialitate și 
formalism. Ce socotiți că tre
buie să întreprindă în această 
privință organizațiile de partid 
din școli ?

— Este lesne de înțeles că înainte 
de orice se Impune asigurarea de că
tre organizațiile de partid din școli 
a unui climat de preocupări pentru 
continua perfecționare profesională și 
ideologică a tuturor cadrelor didac
tice, în primul rind prlntr-un efort 
individual perseverent, ca și prin
tr-o participare sistematică la invă- 
țămintul ideologic. Știm că pe alocuri 
se mai oractlcă forme de studiu po
litic rudimentare, care nu sint de 
natură să stimuleze gindlrea. însă, în 
definitiv, nu asupra modalităților con
crete de educare politică aș dori să 
insist în discuția de față, cit mai ales 
asupra datoriei capitale pe care o au 
organizațiile de partid de a stjmula 
și întreține permanent interesul ca
drelor didactice pentru autoperfec- 
ționare. Numai studiind continuu, în 
propria lor specialitate, $1 însușln- 
du-și temeinic concepția științifică 
despre natură și societate, cunoscînd 
îndeaproape politica internă și exter
nă a partidului nostru, cadrele didac
tice vor reuși să asigure procesului 
Instrucliv-educativ acel conținut bo
gat pe care U reclamă Imperios un

fi de acord

prin carac-

» ... . : ți . •• '
învățămînt. moderp, efțcient, șă-și a- 
propie masa elevilor, ajutindu-i să 
găsească răspunsurile juste la între
bările care ii preocupă.

— în formarea și educarea 
tinerilor, un rol important revi
ne bunei organizări a practicii 
in producție ca parte compo
nentă a procesului de invăță
mint. Care este stadiul aplicării 
măsurilor preconizate de partid 
in această direcție ?

— Faptele mă Îndreptățesc să afirm 
că pe linia legării invățâmintului de 
producție au fost obținute progrese 
Însemnate care reliefează convingă
tor justețea orientării promovate de 
partid. Progresul constă nu numai in 
temeinicia și seriozitatea cu care își 
desfășoară activitatea marea majori
tate a atelierelor productive din școli 
și- facultăți, cit mai ales in concep
ția avansată de organizare a acestei 
activități care-și face tot mai mult 
loc în rîndul cadrelor didactice. Dacă 
la început practica în producție se 
rezuma la efectuarea unor operații 
relativ simple, mai mult cu caracter 
de exercițiu pur, în prezent aceasta 
este concepută ca o activitate com
plexă, ce reproduce procesele de 
muncă ale unei întreprinderi. Astfel, 
au apărut microîntreprinderile, pină 
acum 8 la număr, ca și microcoope- 
rativele agricole de producție in 
toate școlile din mediul rural. In 
asemenea unități elevii sînt puși în 
situația să participe nemijlocit la 
realizarea unor produse utile școlii 
respective sau economiei, îh cadrul 
unui proces de muncă organizat pe 
principii moderne, in care ei înșiși 
conduc desfășurarea producției ; ast
fel, din factori dirijați, elevii devin 
factori de dirijare, ceea ce determină 
amDle mutații in gindirea lor.

Progrese Însemnate s-au obținut șl 
în organizarea practicii in producție 
a studenților. Circa 200 de studențl 
lucrează in atelierele de proiectare 
care funcționează pe lingă atelierele- 
școalâ și de prototipuri, efectuind 
proiecte pentru autoutilarea ateliere
lor sau pentru crearea de prototipuri 
noi. Centrul studențesc de studii și 
proiectări, care cuprinde circa 100 de 
membri, lucrează direct cu unitățile 
economice pe bază de contract.

— Putem trage concluzia că 
ne aflăm în fața unei problema 
rezolvate ?

— Relevînd aceste progrese, este 
departe de mine gîndul de a afirma 
că problema legăturii învățămîntului 
cu practica a fost pe deplin soluțio
nată. Din păcate, mai avem încă de 
luptat cu inerția unor conduceri de 
întreprinderi industriale care tergi
versează punerea la punct a ateliere
lor din școlile patronate de ele, ca 
și a multor directori și organizații de 
partid din școli care așteaptă să li 
se dea totul de-a gata. Așa, de pildă 
și astăzi sint slab dotate atelierele 
de la școlile generale nr. 7, 9, 10, 11 
din Timișoara, din Cărplniș, Bereg- 
săul Mare, Săcălaz etc.

Multe lucruri sint încă de pus la 
punct chiar și in ce privește practica 
elevilor din școlile profesionale și li
ceele de specialitate.

In concluzie, a, dori să subliniez 
preocuparea comitetului județean 
de partid ca munca educativă a 
organizațiilor de partid din școli și 
instituții de invățămint superior să 
aibă un caracter mal viu, concret, 
eficient, sâ se bazeze pe o largă an
trenare a elevilor șl studenților, ca 
și a întregului corp didactic, aban- 
donind pledoaria abstractă, morali
zatoare. Cu cit activitatea educativă 
a școlii va fi mai rodnică, cu atit 
Inepuizabila energie a tineretului 
nostru studios, talentul și aptitudinile 
sale creatoare vor putea fi mai bine 
puse in valoare.
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Mesaje de felicitare adresate 
președintelui Republicii Socialiste România, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

_____ DIN ȚARĂ DE PESTE HOTARE
Sub tcmnul actului Istoric de Ia ÎM martie, țara 

Intrc&ff* salulâ. cu nețărmurita bucurie, izvoriti (lin- 
(r-o unică simțire de drasroste fierbinte, dc profundă 
Mima încredere, alegerea tovarășului Nicolac 
tcaușescu in funcția supremă de președinte al Re
publicii Socialiste România. Scrisorile $i telegramele 
transmise in nltimclc zile de comuniști, de milioane 
de reUteni ai patriei, fără deosebire de naționalitate, 
reprezintă același vibrant omagiu adus, in zilele an
terioare. de alte milioane de oameni ai muncii, intitu
lai președinte al Republicii Socialiste România, rcle- 
vind In persoana tovarășului Nicolac CcAujcscn 
pe conducătorul revoluționar, slujitor fără preget al 
cauzei eliberării naționale și sociale n poporului, pe 
luptătorul riirz pentru demnitate umană, pentru in
dependents si suveranitate națională, pe militantul dă
ruit ru întreaga ființă victoriei socialismului si co
munismului pe pămintnl românesc. In aceste mesaje, 
file de cronică exprimind direct si in cel mai innlf 
trad rmdurilc si simțămintele creatorilor do bunuri 
materiale și spirituale, este relevată personalitatea to

varășului Nicolae Ceaușcscu ca ilustru bărbat de 
Mat care, prin întreaga sa nclivilatc desfășurată in 
fruntea partidului șl a statului, a făcut ca numele 
României să fie rostit astăzi cu stimă si respect pe 
toate meridianele lumii, ca și al conducătorului ei, 
personalitate marcantă in lumea contemporană, mili
tant neobosit pentrn înțelegere intre popoare, pentru 
pace si cooperare, pentru progres și civilizație.

Cinstind cum se cuvine pe conducătorul de partid 
si de stat care se identifică întru totul cu aspirațiile 
și năzuințele țării, exprimindu-și satisfacția deplină că 
in fruntea destinelor tării se află omul care repre
zintă exemplul cel mai luminos, urmat de întregul 
popor, garanția înfăptuirii mărețului program elabo
rat de Congresul al X-lca și Conferința Națională ale 
r.C.R.. oamenii muncii de la orașe și sale asigură, la 
riadul lor. pe președintele Republicii Socialiste Româ
nia că vor face lotul pentru a înfăptui in mod exem
plar marile sarcini pe care le ridică edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate în patria noas
tră.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MÂNESCU 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului MIRON CONSTANTINESCU 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialista România

Ne Alăturăm la votul unanim al 
marelui sfat al țării, se arată in 

r telegrama Comitetului județean 
Bacău al r.C.R. $j comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular ju
dețean. care, exprimlnd dorința ?i 
voința poporului român. întruchi
pează in acest fel recunoștința pen
tru tot ceea ce ati făcut și faceți 
spre binele și fericirea noastră, 
pentru ridicarea patriei pe culmi
le cele mai însorite ale progresu
lui si civilizației comuniste.

Oamenii muncii din iudetul Ba
cău văd in personalitatea dum
neavoastră pe marele conducător 
comunist care împletește în mod 
magistral Înțelepciunea cu dragos
tea nețărmurită față de glia stră
moșească. încrederea cu acțiunea, 
curajul cu spiritul de prevedere, 
prestanța faptelor ce ni le oferiți 
fiind de o Inegalabilă valoare.

Cu prilejul acestui istoric mo
ment din viata poporului nostru, 
vă urăm, iubite tovarășe NicQiae 
Ceaușescu. ani multi de viată, să
nătate. putere de muncă, pentru ca, 
îndenlinindu-vă cu pasiune revolu
ționară înaltul mandat încredințat, 
să ne călăuziți mai departe pe dru
mul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, al comu
nismului pe pâmîntul scump al 
României.

Vă asigurăm că oamenii muncii 
din județul Bacău, sub conducerea 
comuniștilor, vor urma neabătut e- 
xemplul luminos al personalității 
dumneavoastră, acționind cu entu
ziasm. hotărire și abnegație pen
tru înfăptuirea exemplară a pro
gramului partidului. îndeplinind 
Intru totul sarcinile si indicațiile 
ce ni le-ati dat. pentru a contri
bui in acest fel la prosperitatea 
tării, bunăstarea întregului popor, 
la înfăptuirea marelui ideal al 
omenirii : comunismul.

Comitelui Județean Prahova al 
Partidului Comunist Român si 
consiliul popular județean, se 
scrie intr-o altă telegramă. dîr>d 
glas sentimentelor profunde de 
stimă și recunoștință ale comuniș
tilor. ale tuțuror oamenilor mun
cii de pe meleagurile prahovene, 
pentru dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului român, revoluțio
nar încercat si eminent conducă
tor al României socialiste, venim 
astăzi, cu inimile pline de bucu
rie, să vă transmitem cele mai 
calde felicitări cu prilejul alegerii 
dumneavoastră in înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România.

Ne bucurăm cu atit mai mult de 
«cest nou și fericit eveniment in 
viata politică a patriei noastre cu 
cit el are loc in atmosfera de emu
lație creată de mobilizatoarele sar- 

1 cini stabilite de Congresul al X-lea 
fi Conferința Națională ale parti
dului privind perfecționarea con
tinuă a întregii noastre activități 
•ocial-politice și economice, in cli
matul de efervescență și elan crea
tor cu care intimpinâm cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și cel 
de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

Pentru comuniștii prahoveni, 
pentru toți locuitorii județului 
nostru, acest moment Istoric oferă 
o nouă posibilitate de a reînnoi an
gajamentul solemn luat în fața 
conducerii superioare de partid și 
de stat, a dumneavoastră personal, 
de a îndeplini exemplar sarcinile 
economice ale anului 1974 și a crea
\___ _________

astfel condiții pentru a ne respecta 
c ivintul dat. de înfăptuire Înainte 
de termen a actualului cincinal.

în telegrama Comitetului jude
țean de pnrtld și Consiliului popu
lar al județului Galați se spune, 
intre altele : Ne exprimăm ne
mărginita satisfacție că această 
înaltă funcție de președinte Al 
Republicii Socialiste România este 
îndeplinită de secretarul general al. 
Partidului Comunist Român, de 
dumneavoastră, mult iubite tovară
șe Nicolac Ceaușescu — personali
tatea cea mai distinsă a patriei 
noastre de care se leagă politica 
revoluționară a partidului nostru, 
prezentul luminos al patriei cu 
realizările dobindite în cei 30 de 
ani de la eliberare, prestigiul de 
care se bucură partidul și țara 
noastră pe plan internațional.

Este pentru noi toți prilejul 
solemn de a ne exprima sentimen
tele de stimă și prețuire, de a face 
să ajungă la dumneavoastră’ ecoul 
dragostei nețărmurite pe care v-o 
purtăm, recunoștința noastră fier
binte pentru tot ce ați făcut ca 
eminent om politic și de stat, pen
tru laborioasa activitate pe care o 
desfășurați, de a face cunoscută în 
lume experiența noastră de con
structori ai socialismului, liberi și 
demni, pentru remarcabila contri
buție ce o aduceți, , prețuită pe 
toate meridianele globului, la 
triumful ideilor și cauzei socialis
mului. al păcii în lume.

Strins uniți in jurul conducerii 
partidului și statului, vă asigurăm 
că toți comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Galați vor 
acționa cu spirit de răspundere 
pentru înfăptuirea exemplară a po
liticii partidului, pentru realizarea 
planului cincinal înainte de termen, 
întimoinînd cu succese deosebite 
cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Alegerea dumneavoastră în h- 
ceastă funcție de cea mai înaltă 
răspundere corespunde pe deplin 
voinței, dorinței și sentimentelor 
noastre, ca si ale întregului partid, 
ale tuturor cetățenilor patriei — se 
spune, intre altele, în telegrama 
biroului Comitetului județean 
Neamț al P.C.R. și comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular ju
dețean. Avindu-vă in fruntea sta
tului. a tării pe dumneavoastră — 
cea mai proeminentă personalitate 
a națiunii noastre socialiste —, 
omul care întruchipează cali
tățile cele mai înalte de con
ducător. de patriot înflăcărat 
și internaționalist consecvent, 
sintem profund convinși că progra
mul stabilit de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale parti
dului se va înfăptui exemplar, că 
România va străbate cu deplin 
succes etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și va 
păși pe drumul comunismului, ur- 
cind noi și noi trepte de progres.

Exprimindu-ne încă o dată depli
na adeziune și profunda satisfac
ție pentru alegerea dumneavoastră 
în Înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România, ne 
angajăm in fața dumneavoastră, a 
conducerii partidului și statului 
nostru că vom munci cu și mai 
multă abnegație și dăruire patrio
tică pentru a înfăptui toate indi
cațiile pe care ni le veți da, pen
tru traducerea in viață a politicii

partidului șl statului nostru de 
făurire a socialismului și comunis
mului in România.

în ultimele zile au adre
sat telegrame tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Comandamentul central 
al gărzilor patriotice, Comitetul 
municipal Timișoara al P.C.R. și 
comitetul executiv al consiliului 
popular municipal, comitetele de 
partid ale sectoarelor din munici
piul București, Comitetul munici
pal Sighișoara al P.C.R., comite
tele orășenești de partid Cavnic, 
Jibou. Baia Sprie, Titu. Vișeul de 
Sus, Cehu-Silvaniei, Tg. Lăpuș, 
Alexandria. Borșa, Consiliul le
gislativ. Comitetul pentru probie- 
mnle consiliilor populare. Consi
liul Național pentru protecția me
diului înconjurător. Comisia gu
vernamentală de colaborare și coo
perare economică și tehnică. Co
mitelui municipal al femeilor 
Te. Mureș, Asociația crescătorilor 
de albine, Direcția generală a 
presei și tipăriturilor. Mesaje de 
felicitare au trimis, de asemenea, 
personalul reprezentanțelor diplo
matice ale României din numeroa
se țări, precum și cetățeni români 
aflați in misiuni peste hotare, co
lectivele Băncii Rom Ane de Comerț 
Exterior, Băncii de Investiții, 
Băncii centru Agricultură și Indus
trie Alimentară. Comitetului de 
stat pentru prețuri, salari ații din 
industria aeronautică română, co
lectivul întreprinderii electrocen- 
trale „Porțile de Fier", precum și 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Rafinăriei Ploiești, Exploatării mi
niere Borșa, întreprinderii „Tim
puri noi“-București. întreprinderii 
de construcții din prefabricate de 
beton-București. întreprinderii de 
vagoane Arad. Fabricii de confec
ții Brăila, Centralei industriale de 
prelucrări metalurgice, echipajul 
navei „Pitești", colectivul institu
tului „Electrouzinproioct", Trus
tului județean I.A.S. Covas- 
na. Biroul executiv al Uniu
nii județene Tulcea a coopera
tivelor agricole de producție, co
mitetul de partid al comunei Astra, 
județul Suceava, comitetul de par
tid al cooperativei „Solidaritatea" 
din Rimnieu-Sărat, colectivul în
treprinderii de pielărie și mănuși 
din Tg. Mureș, salariații Fabricii 
de țigarete din Rm. Sărat.

Au mai adresat telegrame de fe
licitare membrii filialelor din Cluj 
ale Academiei Republicii Socialiste 
România și Academiei de științe 
sociale si politice și cercetătorii in
stitutelor clujene, cercetătorii, teh
nicienii și muncitorii Institutului 
de proiectări pentru întreprinderi 
din industria construcțiilor de ma
șini. ai Institutului de studii și pro
iectări energetice. Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice-Fundulea, Asociația scrii
torilor din Tîrgu-Mureș. colectivul 
Centralei România-film. comitetul 
de partid al Centrului universitar 
București, comitetul de partid din 
unitățile sanitare București.

Telegrame s-au primit, de ase
menea. din partea mitropolitului 
Ardealului, a episcopului Aradului, 
precum și a credincioșilor și pas
torilor cultului penticostal.

Au mai adresat calde felicitări 
numeroase comandamente, mari u- 
nităti Si instituții militare de în- 
vătâmint și diferite întreprinderi 
productive și instituții de cultură, 
artă, știință și instituții administra
tive.

(Agerpres)

Cu prilejul alegerii dumneavoastră, respectiv în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste România, în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România șl în funcția 
de președinte al Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, vă rugăm să primiți cele mai călduroase felicitări ale noastre.

Urăm poporului frate român să obțină victorii șl mai mari în 
construirea socialismului, în lupta pentru apărarea independenței na
ționale și a suveranității de stat.

Fie ca prietenia revoluționară dintre poporul chinez și poporul 
român și relațiile de colaborare prietenească dintre cele două țări să 
se consolideze și să se dezvolte necontenit !

Vă dorim succese și mai mari în noua dumneavoastră muncă.
DUN Bl-U

Președinte interimar al 
Republicii Populare Chineze

CIU

CIU DE
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari 

o Republicii Populare Chineze
EN4AI

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră de către Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România în funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România, am onoarea sâ vă adresez. în numele poporului 
vietnamez și in numele meu personal, cele mai călduroase felicitări.

Vă urez, tovarășe președinte, noi succese In nobila dumneavoastră 
misiune, iar poporului român să înfăptuiască cu succes planul cincinal 
1971—1975 în vederea construirii societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Fie ca prietenia și colaborarea frățească. între poporul vietnamez și 
poporul român să se întărească și sâ se dezvolte, pe zi ce trece, tot 
mai mult.

TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate 

Vietnam

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia preluării funcției de președinte al Republicii Socialiste 
România, de către Excelența Voastră, aș dori să exprim Excelenței 
Voastre felicitările mele cordiale, precum și cele mai bune urări de 
succese și prosperitate pentru poporul român prieten. 1

MOHAMMAD DAOUD
Șeful Statului 

Republica Afganistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență, mi-a făcut mare plăcere să aflu că Marea Adunare Na

țională a Republicii Socialiste România a ales pe Excelența Voastră 
președinte al republicii.

De asemenea, sînt bucuros să iau notă de faptul’că - Excelența 
Voastră va reprezenta Republica Socialistă România în relațiile in
ternaționale.

Vă rog să primiți, Excelență, cele mai sincere urări și felicitări.
Mă folosesc de această ocazie pentru a ura Excelenței Voastre 

multă sănătate, fericire, viață îndelungată și prosperitate continuă po
porului prieten al României, sub conducerea dumneavoastră înțe
leaptă.

MUHAMMADULLAH
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate tovarășe,
Vă adresăm felicitările noastre calde și frățești cu prilejul alegerii 

dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste 
România. Nu ne îndoim că vă veți achita de această nouă sarcină cu 
dinamismul și puterea de pătrundere pe care le-ați manifestat pînă 
acum in posturile de înaltă răspundere ce v-au fost încredințate. Folo
sim această ocazie pentru a ura României socialiste realizarea de noi 
progrese pe calea dezvoltării sale, în construirea socialismului și în 
lupta pentru pacea mondială.

Primiți, vă rog, stimate tovarășe, salutările noastre frățești și asigu
rarea cordialei noastre prietenii.

ALI YATA
Secretarul general al Partidului 
Eliberării și Socialismului din

Maroc ;
-------------------------------------Z/

(Urmare din pag. T)
canizatnri foarte buni. Tocmai asta 
ne indirjește să facem totul ca să 
nu fim depășiți".

Aurel PAPADIUC 
Emilian ROUĂ

URGENTELE CAMPANIEI AGRICOLE
CONSTANȚA

Fiecare tractor - 
randament maxim!

în săptămina care a trecut, în ju
dețul Constanța s-au semănat 11 400 
ha și s-£ încheiat pregătirea in 
totalitate a ogoarelor de toamnă pe 
152 000 ha. Aceste rezultate se dato
rează in bună parte aportului sub
stantial al stațiunilor de mecanizare 
a agriculturii, preocupărilor pentru 
exploatarea rațională și eficientă a 

i utilajelor agricole. Am urmărit. In 
J două stațiuni pentru mecanizarea 
| agriculturii — Castelu și Remus 
lOpreanu — modul cum se asigură 
A folosirea la capacitatea maximă a 
| utilajelor existente.

După cum ne declara ing. Ion Toma, 
ț directorul S.M.A. Castelu, atenția

principală este Îndreptată spre organi
zarea muncii, repartizarea utilajelor in 
funcție de volumul lucrărilor pentru 
executarea acestora in timp optim. 
Un accent deosebit se pune pe utili
zarea la maximum a mașinilor și 
creșterea timpului de lucru efectiv. 
Pentru buna funcționare a tractoa
relor s-au creat echipe specializate 
în întreținere zilnică, ale căror pro
grame de lucru se desfășoară noap
tea. în acest fel crește timpul de 
lucru in brazdă cu circa 40 minute 
zilnic, pe fiecare tractor, iar meca
nizatorii se ocupă numai de exploa
tarea corectă a mașinilor agricole. 
Pe cuprinsul județului funcționează 
46 de asemenea echipe specializate 
care realizează întreținerea zilnică 
a circa 1 000 tractoare. De asemenea, 
pentru evitarea deplasărilor in gol, 
fiecare secție de mecanizare a în
tocmit schițe cu itinerare fixe și 
drumuri de acces, cit și cele mai 
judicioase tehnologii de lucru — prin 
executarea concomitenta a anumitor

categorii de lucrări, cum ar fi dis- 
cuit-erbicidat, erbicidat-semănat, fer- 
tilizat-semănat In vederea efectuă
rii lucrărilor pentru producerea fu
rajelor, în pomicultură și viticul
tură, pentru combaterea bolilor și 
dăunătorilor, s-au specializat grupe 
de mecanizatori sau secții Întregi, 
ceea ce contribuie la servirea ope
rativi a unităților beneficiare.

La cooperativa Medgidia, din ca
drul consiliului intercooperatist Re
mus Opreanu, s-au contractat însem
nate suprafețe de culturi pentru a 
fi lucrate in întregime mecanizat : 
15 hectare ceapă, 15 hectare cartofi, 
7 hectare rădicinoase, 700 hectare 
porumb, 60 hectare sfeclă de zahăr 
și întreaga suprafață de floarea, 
soarelui. Pentru acestea au fost ne
cesare o serie de adaptări la semă
nători și la mașinile pentru comba
terea dăunătorilor.

Extinderea acestor inițiative în 
toate stațiunile de mecanizare, la

toate secțiile, va contribui Ia spori
rea randamentului cu care lucrează 
fiecare tractor și mașină agricolă.

Șt. DORGOȘAN 
George MIHAESCU

ARAD

Erbicidele nu pot 
combate... deficiențele 

organizatorice
Au mai rămas doar citeva zile pînă 

cind in cooperativele agricole din ju
dețul Arad va începe însâmințarea 
porumbului. Demn de remarcat este 
faptul că, anul acesta, mecanizatorii, 
s-au angajat sâ lucreze in acord

global individual, pe formații de 
muncă sau pe secții, întreaga supra
față cultivată. Evident, o măsură de 
o deosebită importanță prin care ac
tivitatea mecanizatorilor este legată 
mai strins de rezultatele obținute de 
cooperativele agricole și care mă
rește interesul .acestora pentru exe
cutarea unor lucrări de bună cali
tate. Ba, mai mult, la cooperativa 
agricolă din Podgoria, de pildă, s-a 
stabilit, ca întreaga suprafață de 
600 ha cultivată cu porumb sâ fie 
erbicidată, ceea ce -va permite ca 
toate lucrările sâ fie executate me
canizat de trei formații de muncă 
alcătuite din 22 de mecanizatori.

Faptul că mecanizatorii vor lucra 
In acord global toată suprafața cul
tivată impune ca, pentru realizarea 
șl depășirea producțiilor planifi
cate, să se ia și in cooperativele 
agricole măsurile necesare execută
rii în cele mai bune condiții a lu
crărilor manuale. Or, în această pri
vință nu s-au pus încă la punct 
toate problemele referitoare la or

1
1 JUI

Produsele realizate de unită
țile din cadrul Centralei in
dustriale pentru metale neferoa
se și rare Slatina sint tot mai 
cunoscute și solicitate pe piața 
externă. Aluminiul, produsele 
prelucrate din metalul alb, țe
vile de irigații ș.a. se livrează 
în peste 30 de țări ale lumii. In 
acest an, după două luni de ac
tivitate, .întreprinderile indus
triale din cadrul centralei de la 
Slatina și-au realizat și depășit 
sarcinile la export. Au fost li
vrate, peste prevederi, 358 tone 
blocuri de aluminiu, 347 tone 
zinc, 37 tone electrozi siderur
gici, 276 tone pastă Soderberg 
ș.a. Cele mai însemnate depășiri 
au fost Înregistrate de între
prinderea de aluminiu și fabrica 
de produse cărbunoase Slatina, 
de întreprinderea metalurgică 
de metale neferoase Copșa 
Mică.

— Ce produse noi se vor li
vra în acest an pe piața exter
nă și unde anume ? întrebarea

Rin adresat-o tovarășului Iha 
Darie, dLrector comercial al cen
tralei, care ne-a răspuns :

— In acest an volumul pro
duselor planificate a se livra la 
export este cu peste 25 la sută 
mai mare față de cel consemnat 
în anul trecut. Pe lingă sorti
mentele cunoscute, se vor livra 
și altele noi. Așa, de pildă, in 
U.R.S.S. și S.U.A. se vor ex
porta electrozi siderurgici, in 
R.D. Vietnam produse extru
date din Jiluminiu, in Cuba țevi 
pentru irigații. Pentru exportul 
unor noi produse, cum ar fi, de 
exemplu, cablurile electrice din 
aluminiu, care se fabrică la Sla
tina, am Început de pe acum 
prospectarea pieței externe pen
tru a putea fi livrate unor 
noi clienți de peste hotare, in 
condițiile unei eficiente 
nomice superioare.

Emlllan ROUĂ
corespondentul „Scîntell'

PRODUCTIVITATEA
(Urmare din pag. I)
tești, întreprinderea de 
Găesti, întreprinderea de 
scule Brașov — unde, 
luni din acest an, gradul de fo
losire a utilajelor nu depășește nici 
acum 65—70 la sută ? O nepermisâ 
„hemoragie" de timp productiv di
minuează, îr. aceste întreprinderi, 
nivelul productivității muncii. Si
tuație care se impune înlăturată, cu 
atit mai muit cu " ' 
mele ministerului 
negru pe alb : in 
folosire a timpului 
ridica la 96—97 la sută.

Sondajele întreprinse mai arată 
că in unele dintre Întreprinderile 
celor două ministere constructoare 
de mașini nu se acționează încă cu 
toată fermitatea pentru a se lucra 
cu randamente superioare in toate 
schimburile. Este bine, evident, că 
s-au întocmit studii în acest sens, 
câ se are in vedere asigurarea 
unor fluxuri tehnologice judicioase, 
a unor condiții cît ’ ' 
muncă (in special, în 
care au absorbit un 
mare de femei), în 
schimburile de lucru 
nai încărcate, iar 
muncii sâ sporească simțitor, să se 
ridice la nivelul planificat. Se im
pune insă ca asemenea programe 
să se aplice în producție neintîrziat.

Deosebit de importantă pentru 
creșterea in ritmul stabilit a pro
ductivității muncii și recuperarea 
rămineril in urmă față de sarcina 
planificată de către unitățile aflate 
în această situație este și organi
zarea științifică a muncii, sub mul. 
țiplele sale aspecte — de la ali
mentarea la timp și în cantități 
corespunzătoare cu materii prime, 
materiale și semifabricate, asigura
rea S.D.V.-urilor necesare, pinâ la 
organizarea propriu-zisă a lucrului 
la fiecare loc de producție. Sînt 
multe unități, ca întreprinderile 
„23 August" și de mecanică fină 
din București, de tractoare din 
Brașov, care și-au făcut un titlu 
de mindrie, o datorie de căpătii 
din a organiza științific, pe bazele 
ergonomiei, munca in secții, atelie
re, la fiecare loc de producție. In 
alte întreprinderi insă, nici acum 
nu s-au tras învățămintele cuveni
te din pierderile de randament pro
vocate de insuficienta organizare, 
cum spuneam, sub toate aspectele. 
Lipsa unor mărunte dispozitive sau 
verificatoare determină, in anumi
te zile, scăderi de productivitate de 
4—5 la sută în diferite unități con
structoare de mașini, între care 
„Electroargeș" Curtea de Argeș, 
întreprinderea de cabluri șl mate
riale electroizolante din Capitală. 
După cum, abaterile de Ia normele 
tehnice, fie in exploatarea utilaje
lor, fie în efectuarea reparațiilor și

frigidere 
unelte și 
in două

cit în progra
de resort scrie 
1974 gradul de 
de lucru se va

mai bune de 
acele unități 
număr mai 
așa fel incit 
6â fie rațio- 
randamentul

ganizarea muncii cooperatorilor. Să 
dăm cîteva exemple concrete. La 
ferma nr. 1 a cooperativei agricole 
din Radna, după cum ne spunea 
tov. Andrica Teofil, șeful secției de 
mecanizare, s-a stabilit să se erbici- 
deze toate cele 280 ha cultivate cu 
porumb și lucrările 6ă fie executate 
complet mecanizat. La ferma nr. 2 
insă se vor insămința cu porumb 
324 ha, suprafață pe care lucrările 
de întreținere trebuie să fie efec
tuate manual de către cooperatori. 
Dar, așa după cum am putut con
stata, pînă în prezent nu s-au în
cheiat contracte-angajament decit cu 
35 de cooperatori care vor lucra in 
acord global 70 ha cu porumb. Și cu 
restul suprafețelor ce se va întîm- 
pla ? „Nu avem suficiente brațe de 
muncă, ne spunea tov. Vasile Lu- 
pașca, președintele și inginerul-șef 
al cooperativei agricole. De aceea, 
am vrea să mai erbicidăm 100 ha 
cu porumb și la ferma nr. 2, dar 
nu avem erbicide". Deci, acum, cind 
mecanizatorii sînt gata să intre cu 
semănătorile în cîmp, nu se știe încă 
cine va efectua lucrările de întreți
nere pe mal bine de 270 ha cu po
rumb.

Șt la cooperativa agricolă din Ză- 
brani s-a stabilit ca, din cele 447 ha 
cu porumb cultivate, 147 ha să fie 
erbicidate și lucrate complet meca
nizat. Celelalte 300 ha vor fi mun
cite in acord global de către coope

reviziilor, împiedică obținerea spo
rurilor de productivitate prevăzu- 

Cu multe procente ar fi 
mare productivitatea mun- 

la întreprinderea metalur- 
din Bacău dacă s-ar respecta 
rigurozitate normele tehnice,

te. 
mal

cu ...... ..... . ....
element esențial al organizării știin
țifice. dar și al disciplinei de pro
ducție.

Repartizarea raționali a forței de 
muncă, cu prioritate în sectoarele 
de producție, folosirea judicioasă a 
acesteia constituie o altă modalitate 
deosebită pentru creșterea produc
tivității muncii. Pentru îndeplinirea 
acestei importante sarcini economi
ce, relevate cu tărie de conducerea 
partidului, se cer aplicate ample 
măsuri tehnico-organlzatorice și 
politico-educative. Mai ales in une
le din noile unități industriale, 
între care : întreprinderile de uti
laje și piese de schimb pentru uti
laj forestier din Miercurea Ciuc, 
de utilaj terasier Buzău, de dispo
zitive, ștanțe, matrițe și scule aș- 
chietoare din Focșani. Cum la fel 
trebuie acordata mai multă atenție 
problemei disciplinei in muncă. 
Planul de producție, de productivi, 
tate a muncii trebuie realizat 
ritmic, pe zile, decade și luni. De 
aceea, se cer radical înlăturate 
absențele nemotivate, învoirile, 
concediile fără plată — acte de in
disciplină in muncă.

Sarcinile economice ale decade
lor și lunilor următoare sint mari ; 
folosind mai rodnic mașinile, uti
lajele, forța de muncă in toate 
compartimentele producției se 
creează cadrul propice îndeplini
rii șl depășirii planului la produc
ția fizică, se recuperează grabnic 
restanțele din anumite întreprin
deri și centrale industriale. O ata
re cerință se poate realiza printr-o 
mobilizare a tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii, de către or
ganizațiile de partid, sindicat și ti
neret din întreprinderi, pentru a 
utiliza cit mai bine mijloacele teh
nice existente, precum și timpul 
de lucru. Comitetele și consiliile 
oamenilor muncii din unitățile in
dustriale au ca primă sarcină, in 
acest context, să adopte cn ma
ximă operativitate deciziile cele 
mai bune, pentru a se asigura per
fecționarea rapidă a tehnologiilor 
și a organizării producției și 
a muncii și — pe această cale — 
creșterea susținută, cel puțin la 
nivelul planului, a productivității 
muncii în fiecare întreprindere, 
secție, la fiecare loc de muncă, 
Sintem cu toții interesați să asigu
răm creșterea în ritm înalt a pro
ductivității muncii, intrucît aceasta 
constituie o pirghie sigură a dina
mismului nostru economic, a ridi
cării nivelului de trai, o cale fun
damentală pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen.

ratori. Numai că în con trac tele-an
gajament încheiate cu cooperatorii 
6-a prevăzut ca aceștia să execute 
doar recoltarea și eliberarea terenu
lui. Și pînă la obținerea producției, 
cine va îngriji porumbul ? Soluția 
de ultimă oră. așa după cum ne 
spunea tov. loan Zembrod, inglne- 
rul-șef al cooperativei agricole, ar 
fi erbicldarea Întregii suprafețe cu 
porumb. Soluție iluzorie, deoarece 
nu se pot asigura erbicidele nece
sare decit pentru 147 ha, așa cum 
s-a stabilit inițial prin planul de 
producție.

Cooperativele agricole din _ județul 
Arad au repartiție de erbicide pen
tru 10 000 ha cu porumb. Or, după 
cum ne spunea tov. Petre Mateescu, 
director adjunct la direcția agricolă 
județeană, ar fi necesar să se erbi- 
cideze circa 21000 ha. Din discuția 
pe care am avut-o cu tov. Mihai 
Petrescu, director în Ministerul 
Agriculturii, a rezultat că nu se vor 
putea asigura erbicide decit în li
mita repartiției existente. Deci, In 
toate unitățile este necesar ca, în 
cel mai scurt timp, să se stabilească 
precis cine va îngriji fiecare par
celă cu porumb. Eforturile mecani
zatorilor angajați să lucreze in acord 
global întreaga suprafață cultivată 
trebuie să fie susținute in aceeași 
măsură și de către cooperatori.

Ion TEODOR
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LEGE
cu privire la realizarea, exploatarea, întreținerea și finanțarea amenajărilor de irigații

a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciaresi
în Republica Socialistă Romania, 

amenajările de iriRfiții șl celelalte 
lucrări de Îmbunătățiri funciare con- 
atituie o activitate de o deosebită 
importantă pentru proiecția și ridi
carea capacității de producție n pă- 
mintului țării noastre, principalul 
mijloc de producție in agricultură.

Ținind seama de amploarea și 
complexitatea acțiunilor de îmbună
tățiri funciare, pentru asigurarea unei 
concepții unitare și întărirea disci
plinei de stal in desfășurarea acestei 
activități.

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale

Art 1. — Lucrările de îmbunătățiri 
funciare au drept scop punerea cit 
mai deplină in valoare a capacității 
d? producție n terenurilor agricole, 
ridicarea fertilității pămintunlor slab 
productive, darea In producția agri
colă a unor suprafețe cit mai mari 
de terenuri neproductive, prevenirea 
si combaterea unor fenomene natu
rale care influențează negativ pro
ductivitatea terenurilor ncricole.

Prin lucrări de îmbunătățiri fun
ciare se înțeleg :

— amenajările de irigații ;
— amenajarea terenurilor agricole 

în pantă ;
— îndiguire șl regularizare a cursu

rilor de apă ;
— desecare și drenaj :
— ameliorare a terenurilor sărătu- 

rate $i amendarea solurilor acide :
— nivelare și modelare a terenuri

lor agricole :
— defrișare șl curățire a terenu

rilor.
Art. 2. — După importanta lor eco

nomică, lucrările de îmbunătățiri 
funciare constituie :

a) sisteme, care sc realizează pe te
renurile aparținind mal muitor uni
tăți agricole socialiste : in cadrul sis
temelor sint lucrări de Interes co
mun mal multor unități agricole so
cialiste si lucrări dc amenajări in
terioare care se execută pc terenul și 
in interesul fiecărei unități agricole 
socialiste ;

b) amenajări locale, care se execu
tă pe suprafețe limitate de teren, fo
losind in principal posibilitățile lo
cale și se realizează, de regulă, pe 
teritoriul unei singure unități agri
cole socialiste.

Art. 3. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor răs
punde de înfăptuirea politicii parti
dului și statului in domeniul amena
jărilor de irigații și al celorlalte lu
crări de îmbunătățiri funciare, asi- 
gurind. prin unitățile sale de specia
litate. cercetarea, proiectarea, reali
zarea. exploatarea și întreținerea lu
crărilor.

CAPITOLUL II
Obiectul și modul 

de realizare a lucrărilor
A. Amenajările de irigații
Art. 4. — Amenajările de irigații 

au drept scop combaterea efectelor 
dăunătoare ale secetei și comple
tarea deficitului de umiditate. In ve
derea obținerii unor producții agri
cole mari an de an. necondiționate 
de regimul precipitațiilor.

La proiectarea și realizarea ame
najărilor de irigații se va ține seama 
de posibilitățile folosirii lor. după 
caz, și in alte scopuri ca : alimen
tarea cu apă a centrelor gospodărești 
agricole, a amenajărilor piscicole, a 
localităților și obiectivelor industria
le. producerea de energie electrică, 
navigație și agrement

Art. 5. — Activitatea de cercetare 
în domeniul irigațiilor se asigură de 
către Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor — Aca
demia de științe agricole și silvice 
— prin institutele de cercetări din 
subordine și prin institutele de In- 
vățămlnt superior.

Art. 6. — Activitățile de studii și 
proiectare in domeniul amenajărilor 
de irigații se realizează, in funcție 
de importanța economică și comple
xitatea lucrărilor, prin unitățile de 
specialitate din subordinea Ministe
rului Agriculturii. Industriei Alimen
tare și Apelor sau a comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene.

Art 7. — Documentațiile tehnico- 
economice pentru sistemele de iriga
ții se elaborează pe bazine și sub- 
bazine hidrografice sau pe unități 
naturale, in corelare cu schemele 
cadru de amenajare a bazinelor hi
drografice din punct de vedere al 
gospodăririi apelor și cu studiile de 
organizare a teritoriului agricol șl a 
producției agricole.

Art. 8. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor răs
punde de realizarea unei concepții 
unitare la intocmirea studiilor și pro
iectelor pentru irigații, elaborează 
prin unitățile de cercetare și proiec
tare din subordine metodologii, nor
mative tehnice, proiecte tip și direc
tive, precum și instrucțiuni pentru 
toate unitățile care au sarcini în acest 
domeniu și asigură :

— reducerea suprafețelor care se 
scot din producția agricolă vegetală, 
prin folosirea judicioasă a configu
rației terenului și adoptarea unor so
luții tehnice corespunzătoare ;

— creșterea continuă a gradului de 
automatizare a funcționării sisteme
lor de irigații și de mecanizare a ac
tivităților de exploatare și Întreținere 
a amenajărilor, in vederea reducerii 
forței de muncă și a costurilor de 
exploatare ;

— reducerea continuă a consumuri
lor specifice de materiale, combusti
bili și energie electrică.

Art 9. — Sistemele de irigații se 
execută prin unitățile de construc- 
ții-montaj de specialitate din subor
dinea Ministerului Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor și prin 
unitățile de specialitate din subordi
ne comitetelor executive ale consi
liilor populare județene.

Organizațiile agricole cooperatiste 
execută cu forțe proprii amenajări 
locale cu asistența tehnică a unități
lor de specialitate din subordinea co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și cu sprijinul 
unităților socialiste care pot executa, 
contra cost, lucrările de construcții- 
montaj de tehnicitate ridicată.

Art. 10. — Ministerul Agriculturii, 

Industriei Alimentare șl Apelor, prin 
unitățile de construcțli-montaj do 
speclalltRle șl unitățile de exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciara, 
răspunde dc Instruirea, in timpul 
executării lucrărilor, a personalului 
tehnic și a muncitorilor calificați ne
cesari exploatării, puși la dispoziție 
do către unitățile beneficiare, pentru 
asigurarea intrării in producție a a- 
menajftrilor de irigații imediat după 
terminarea lor și a realizării, in ter
menul planificat, a indicatorilor tch- 
nlco-cconomici aprobați

B. Amena|arca terenurilor 
nqrîcole in pantă

Ari. 11. — Amenajarea terenurilor 
agricole in pantă prin lucrări de 
combatere a eroziunii solului, regu
larizare a scurgerii npci pe versanți 
și de corectare a formațiunilor to
rențiale are drept scop apărarea te
renurilor agricole și silvice de pc 
versanți șl do In baza acestora, con
servarea și ridicarea potențialului de 
producție a solului. îmbunătățirea 
regimului hidrologic al cursurilor de 
apă, protecția lacurilor de acumulare 
împotriva colmatărll, apărarea locali
tăților. căilor de comunicații, con
strucțiilor hidrotehnice și a altor 
obiective din zonă.

Art. 12. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor va 
lua măsuri ca, prin documentațiile de 
amenajare a terenurilor agricole in 
pantă, să se stabilească cele mai co
respunzătoare folosințe ale terenuri
lor și structura culturilor care să a- 
sigure o eficiență economică ridicată 
la exploatarea suprafețelor agricole.

Art. 13. — Deținătorii terenurilor 
care beneficiază de lucrări de ame
najare a terenurilor agricole in pan
tă sint obligați să execute. în același 
timp cu lucrările de combatere a 
eroziunii solului și de corectare a to- 
renților. lucrările și măsurile agro- 
fito-ameliorative specifice și să nu 
efectueze nici o altă lucrare care 
poate favoriza procesul do eroziune 
a terenurilor sau poate pune in pe
ricol lucrările executate in acest 
SCOD.

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Anelor, prin direcțiile 
generale pentru agricultură, industrie 
alimentară si ape și prin Institutele 
și stațiunile de cercetări ale Acade
miei de științe agricole și silvice, va 
elabora tehnologii adecvate cultivării 
terenurilor in pantă, cu caracter obli
gatoriu, și va îndruma unitățile agri
cole socialiste in anlicarea măsurilor 
agro-fito-ameliorative. diferențiat, in 
funcție de condițiile naturale locale.

C. Combaterea Inundațiilor 
și eliminarea excesului 

de umiditate
Art. 14. — Lucrările de îndiguire 

și regularizare a cursurilor de apă 
au drept scop apărarea de inundații 
a terenurilor agricole si silvice, a 
bunurilor situate pe acestea, a loca
lităților. precum și a obiectivelor so- 
cial-economice.

Lucrările de îndiguire și regulari
zare a cursurilor de apă se studiază și 
se realizează pe bazine și subbazine 
hidrografice sau pe unități naturale, 
incadrindu-sc in prevederile de an
samblu ale schemelor cadru de a- 
menajare a bazinelor hidrografice 
din punct de vedere al regularizării 
scurgerii de suprafață.

ArL 15. — Lucrările de desecare- 
dren.aj au ca obiect eliminarea exce
sului de aoă de la suprafața tere
nului și reglarea umidității din sol, 
in vederea creării de condiții cores
punzătoare pentru efectuarea lucră
rilor agricole si intensificarea pro
ducției.

Unitățile agricole socialiste pe ale 
căror terenuri se execută lucrări de 
desecare-drenaj sint obligate ca, o- 
dafâ cu realizarea acestora, să efec
tueze lucrările și măsurile agro- 
ameliorative specifice (nivelări, mo
delări, afinarea adincă a solului, a- 
plicarea de amendamente, îngră
șăminte organice și minerale) in 
vederea îmbunătățirii Însușirilor hi- 
dro-fizice și biologice ale solului.

Lucrările și măsurile agro-amelio- 
rative se vor realiza diferențiat, 
după condițiile naturale locale, pe 
baza indicațiilor tehnice elaborate 
de către institutele și stațiunile de 
cercetări ale Academiei de științe a- 
gricole și silvice.

Art. 16. — Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare șl Anelor are 
sarcina ca. prin ansamblul de lu
crări de îndiguire, regularizare a 
cursurilor de apă. desecare Si dre
naj. să asigure creșterea suprafeței 
agricole și in special a celei arabile, 
prin punerea In valoare a terenuri
lor ocupate de bălți, mlaștini, stufă
rișuri și a altor terenuri neproduc
tive. precum și prin trecerea la o ca
tegorie de folosință superioară a te
renurilor exploatate in mod neefi
cient

D. Alte lucrări 
de Îmbunătățiri funciare
Art. 17. — în scopul extinderii su

prafețelor cultivate și ridicării con
tinue a potențialului de producție al 
solului, din sistemele de Irigații. în
diguiri. desecări și combatere a ero
ziunii solului, cit și din afara aces
tora. Ministerul Agriculturii. Indus
triei Alimentare și Apelor va lua 
măsuri să se execute, in funcție cie 
condițiile specifice ale terenurilor, 
lucrări de ameliorare a săraturilor, 
de amendare a solurilor acide, de 
nivelare, modelare, defrișare și cu
rățire a acestor terenuri.

Art. 18. — Barajele de retenție șl 
derivațiile de cursuri de aoă care se 
execută in cadrul sistemelor de iri
gații. îndiguiri, desecări $1 combatere 
a eroziunii solului vor ti concepute 
și realizate astfel incit să servească 
pentru atenuarea viiturilor si pentru 
crearea de noi surse de apă. in 
scopul apărării terenurilor agricole 
și silvice, dezvoltării irigațiilor și al
tor folosințe.

Art 19. — Activităților de cerceta
re. studii, proiectare și execuție ne
cesare lucrărilor prevăzute la lit. B. 
C și D din prezentul capitol le sint 
aplicabile dispozițiile art 4, alin. 2, și 
art. 5—10.

CAPITOLUL III
Finanțarea lucrărilor 

și urmărirea realizării lor
Art 20. — Lucrările din cadrul sis

temelor de irigații, de îndiguiri, do- 
secări-drenaje. combaterea eroziunii 

«olului, lucrările de regularizare șl 
consolidare a cursurilor de ană. acu
mulări și derivații complexe, de a- 
mcliorare a terenurilor sărăturate, 
ce sc vor realiza ailt pc terenurile 
proprietate de stat, cit $1 pc cele alo 
cooperativelor agricole dc producție, 
lncepind cu anul de plan 1974, $e 
vor finanța din fonduri dc stat, a- 
cestc lucrări răminind, duoă execu
tarea lor. in proprietatea exclusivă a 
statului. Statul dobindește dreptul de 
folosință asupra terenului proprieta
te cooperatistă, ocupat dc lucrările 
respective, pe durata existenței lor. 

Art. 21. — Amenajările interioare 
d’.n cadrul sistemelor de irigații, de 
desecări și dc combatere a eroziunii 
solului, executate pe terenurile a- 
partinînd cooperativelor agricole de 
producție, se finanțează de acestea 
din fonduri proprii și aport de mun
că, precum și din credite pe termen 
lung acordate de stat, in condițiile 
prevăzute de lege și cămin în pro
prietatea exclusivă a acestor coope
rative.

Prevederile alineatului 1 se aplică 
următoarelor categorii de lucrări : 

al la irigații : rețeaua de canale 
sau conductele îngropate de ultim 
ordin, cu accesoriile aferente (con
strucții hidrotehnice, vane hidranți, 
dispozitive), precum și echipamen
tul de udare ;

b) la desecări : rețeaua de canale 
de ultim ordin, de pe terenul unei 
cooperative agricole de producție, 
cu construcțiile hidrotehnice afe
rente :

c) la combaterea eroziunii solului : 
asroterase și lucrări agro-filo-ame- 
liorative (benzi inerbate, culturi in 
fișii, bilonări. fertilizări, suprainsă- 
mintări și reînsămintări pe pășuni).

Ari. 22. — Amenajările locale pen
tru irigații, desecări, combaterea e- 
roziupil solului și alte lucrări de 
îmbunătățiri funciare, de interes lo- 
c?.l. realizate pe terenurile unei sin
gure unități agricole socialiste, se 
vor finanța :

a) la unitățile de stat, din fondu
rile de investiție ;

b) la cooperativele agricole de 
producție prin mijloacele acestora : 
d n fonduri proprii și aport in mun
că, precum și din credite pe termen 
lung acordate de stat

Art 23. — Creditele pe termen 
lung, pentru realizarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, prevăzute la 
articolele 21 și 22 se acordă, in con
dițiile legii, cooperativelor agricole 
de producție pe un termen de oină 
la 25 de ani ; rambursarea primei 
r.ite se va face după darea in func
țiune a obiectivului, dar nu mai târ
ziu de 5 ani de la acordarea credi
telor.

Creditele pe termen lung acordate 
cooperativelor agricole de producție 
pentru executarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare și nerambursate 
pină Ia 31 decembrie 1973 se vor 
reeșalona de către Banca pentru a- 
gricultură și industrie alimentară, 
împreună cu organele agricole, co
respunzător posibilităților de plată, 
in cadrul termenului maxim prevă
zut la alineatul precedent.

ArL 24. — Pentru realizarea lucră
rilor de nivelare, modelare și scari- 
fîcare a. terenurilor din sistemele de 
irigații. îndiguiri și desecări și din 
afara acestora, se autoriză Banca 
pentru agricultură și industrie ali
mentară să acorde credite ban
care unităților agricole de slat 
cu dobindă de 4% pe an și coopera
tivelor agricole de producție cu do
bindă de 3% pe an.

Rambursarea creditelor se face din 
cheltuielile de producție, pe o pe
rioadă de pină la 8 ani. prima rată 
urrnind a fi achitată după un an de 
la darea in folosință a terenului 
amenajat.

Lucrările de nivelare, modelare și 
scarificare, ce se execută de către 
unitățile agricole de stat, nu vor 
afecta cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție marfă, precum și rezultatele 
financiare prevăzute in plan. Cheltu
ielile pentru efectuarea acestor lu
crări vor fi acoperite din sporurile 
de producție ce se vor obține de pe 
terenurile respective.

Pentru lucrările de nivelare, mo
delare și scarificare a terenurilor, 
din cadrul perimetrelor pe care se 
execută lucrări de combatere a e- 
roziunii solului, finanțarea se face 
din fonduri de staL

Art. 25. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, îm
preună cu Banca pentru agricultură 
și industrie alimentară vor stabili 
anual, Înaintea definitivării lucrări
lor de plan pentru anul următor, 
volumul de lucrări și de credite a- 
ferente lucrărilor prevăzute la arti
colul 24, precum și sursele de aco
perire.

ArL 26. — Răspunderea pentru rea-
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în contextul preocupărilor con

ducerii partidului și statului nostru 
pentru creșterea competenței și răs
punderii organelor locale ale pu
terii și administrației de stat in 
conducerea unitară a vieții econo
mice și sociale din raza lor de acti
vitate se înscrie și Legea privind 
principalele atribuții ale consiliilor 
populare în domeniul agriculturii 
adoptată recent de Marea Adunare 
Națională. Semnificația deosebită a 
acestei noi reglementări juridice 
constă în faptul că ea definește noi 
și importante răspunderi ce revin 
consiliilor populare pentru transpu
nerea in viață a orientărilor și sar
cinilor indicate de conducerea parti
dului in vederea realizării progra
mului de dezvoltare a agriculturii 
noastre socialiste, de perfecționare 
continuă a activității în această ra
mură de bază a economiei națio
nale.

Din cuprinsul legii reține in mod 
deosebit atenția prevederea prin 
care se stabilește, ca o sarcină prin
cipală a consiliilor populare, obliga
tivitatea de a lua toate măsurile 
menite să asigure anărareș. conser
varea, ameliorarea și folosirea inte
grală, eficientă a pămintulul — ca 
bun național al întregului popor - 
de către toate unitățile din agricul
tură, precum și de către gospodă
riile membrilor cooperatori și gos
podăriile individuale. Pentru păstra
rea integrității fondului funciar des
tinat culturilor agricole, legea pre
vede ca scoaterea temporară sau 
definitivă din producția agricolă ve
getală a unor suprafețe să se facă 
numai cu consultarea prealabilă 
• comitetelor executive ale consilii-

iizarea lucrărilor de Investiții pri
vind amenajările de Irigații și cele
lalte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare revine Ministerului Agricultu
rii. Industriei Alimentare și Apelor, 
care urmărește executarea lor la 
termen și de calitatea corespunză
toare, prin :

a) unitățile din subordinea sa, 
special organizate ca beneficiare de 
investiții, pentru sistemele finanțate 
din fonduri de stat;

b) unitățile de specialitate din 
subordinea comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene, in ca
litate de beneficiare de investiții, 
pentru lucrările de interes local fi
nanțate din fonduri de stat;

c) unitățile agricole, pentru ame
najările interioare din cadrul siste
melor șl pentru amenajările locaie, 
la care acestea sint beneficiare de in
vestiții.

ArL 27. — Sistemele de irigații și 
celelalte lucrări de îmbunătățiri 
funciare se recepționează de comisii 
a căror componență se aprobă de :

a) Consiliul de Miniștri, pentru in
vestițiile ai căror principali indica
tori tehnico-economici au fost apro
bați de Consiliul de Miniștri ;

b) Consiliul de conducere al Mi
nisterului Agriculturii. Industriei A- 
limcntare și Apelor, pentru lucrările 
al căror indicatori tehnico-economici 
sint in competența de aprobare a 
titularului de investiție.

Din comisiile de recepție vor face 
parte reprezentanți ai consiliilor 
populare județene și băncilor finan
țatoare, cadre din invățămintul su
perior și din institutele de cercetări 
de profil, alți specialiști, precum și 
reprezentanți ai beneficiarilor de lu
crări și proiectantului. Ca președinți 
ai comisiilor de recepție, pentru 
lucrările din competența de aprobare 
a Consiliului de Miniștri, se vor 
numi cadre cu munci de răspundere 
din afara aparatului Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor.

Comisiile vor recepționa atit lu
crările executate, cit și suprafețele 
de teren amenajate prin lucrări de 
irigații, desecări-drenaje, combate
rea eroziunii, Îndiguiri, regularizări 
do riuri și alte lucrări de îmbunătă
țiri funciare, pe deținători și cate
gorii de folosință, rezultate in urma 
executării lucrărilor. Pe baza actelor 
de recepție astfel întocmite, se vor 
înscrie, in cadastrul funciar, lucrările 
executate și suprafețele de teren a- 
menajate.

CAPITOLUL IV 
Administrarea 

amenajărilor de irigații 
și a celorlalte lucrări 
de îmbunătățiri funciare
A. Administrare $1 evidență
Art. 28. — Exploatarea, întreținerea 

și paza amenajărilor de irigații și a 
celorlalte Jucrări de îmbunătățiri 
funciare constituie o sarcină de a 
cărei realizare răspund toate unită
țile de stat, cooperatiste și alte or
ganizații obștești, care au în admi
nistrare sau, după caz, în proprie
tate, astfel de lucrări.

Art. 29. — Lucrările executate din 
fonduri de stat se administrează de 
către întreprinderile de exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
din subordinea Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, sau de către oficiile de îmbu
nătățiri funciare din subordinea co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene.

Fac excepție amenajările Interioa
re din cadrul sistemelor de irigații, 
desecări și combatere a eroziu
nii solului, precum și amenajările 
locale, executate pe terenurile apar- 
ținînd unităților socialiste de stat, 
care se administrează de acestea.

Comitetele executive ale consilii
lor populare județene au obligația de 
a controla activitatea întreprinderi
lor de exploatare și a întreprinderi
lor socialiste de stat din subor
dinea Ministerului Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor, pe 
linie de exploatare și întreținere, a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
și de folosire a terenurilor amena
jate In sistemele de irigații de pe 
teritoriul județului.

Art. 30. — Amenajările Interioare 
din sistemele de îmbunătățiri fun
ciare și amenajările locale, execu
tate pe terenurile aparținind coope
rativelor agricole de producție, prin

Atribuții și răspunderi sporite 
ale consiliilor populare 

pentru dezvoltarea agriculturii
lor populare, iar obiectivele de 
investiții să fie amplasate, de re
gulă, pe terenuri neproductive. Tot
odată, pentru a se evita diminua
rea fondului funciar, se prevede ca 
scoaterea unor terenuri din produc
ția agricolă vegetală să se facă con
comitent cu redarea in producția 
agricolă, in compensație, a unor su
prafețe de pămînt echivalente.

în scopul punerii în valoare a tu
turor resurselor și posibilităților io 
cale și. îndeosebi, a celor de care 
dispun gospodăriile populației, lege? 
prevede obligația comitetelor execu
tive ale consiliilor populare' de a 
adopta măsuri concrete pentru creș
terea producției de legume și pro
duse animaliere, prin folosirea cil 
mai judicioasă, de către cetățeni, a 
fiecărui lot de teren arabil, a gră
dinilor, terenurilor din jurul caselor, 
atit la sate, cit și la orașe.

Potrivit prevederilor acestei legi, 
comitetelor executive ale consiliilor 

aport propriu in muncă șl bani șl 
din credite, so administrează de 
către acestea.

Art. 31. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor 
răspunde de evidența pc țară a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare, pe 
care o va ține, prin organele sale, 
pe categorii de unități socialiste șl 
genuri de lucrări.

Comitetele executive ale consilii
lor populare Județene răspund de e- 
vidența lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare de pe teritoriul județului, 
care se va ține : pe beneficiari, pe 
genuri de lucrări și pe categorii do 
folosință a terenurilor amenajate.

B. Exploatare șl întreținere
Art 32. — Unitățile socialiste care 

au In administrare amenajări de iri
gații șl alte lucrări de îmbunătățiri 
funciare răspund dc exploatarea, in- 
•treținerea și paza acestora, pentru 
asigurarea funcționării lor la para
metrii stabiliți prin documentațiile 
aprobate.

Regulile generale de exploatare, 
întreținere și pază a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare se sta
bilesc de către Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare și 
Apelor. In activitatea lor, unitățile 
socialiste care au in administrare 
lucrări de îmbunătățiri funciare au 
obligația să respecte întocmai aceste 
reguli, precum și prevederile din 
regulamentele dc exploatare întocmi
te de către Unitățile de proiectare, 
pentru fiecare lucrare și obiectiv in 
parte.

Unitățile agricole care au in ad
ministrare amenajări de irigații și 
alte lucrări de îmbunătățiri funciare 
vor înscrie, in planurile anuale de 
producție și financiare, fondurile și 
mijloacele necesare exploatării, în
treținerii și pazei acestor lucrări, 
răspunzind de executarea lor.

Pentru buna exploatare și întreți
nere a lucrărilor, care sint adminis
trate de către unitățile de stat, de 
cooperativele agricole de producție 
sau de alte organizații obștești; uni
tățile de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, la cerere, vor 
executa, contra plată. întreținerea și 
repararea acestor lucrări.

Stațiunile de mecanizare a agricul
turii asigură, la cerere, contra plată, 
mijloacele mecanice pentru exploa
tarea și întreținerea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare aflate în admi
nistrarea cooperativelor agricole de 
producție. De asemenea, execută în
treținerea și repararea utilajelor de 
pompare și a echipamentului mobil 
de udare.

In cazul cind unitățile socialiste 
prevăzute la alineatul 1 nu execută 
in termenele stabilite prin norma
tive lucrările de întreținere și re
parații și nici nu solicită executarea 
lor de către unitatea de exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funcia
re, pe a cărei rază de activitate sint 
situate, aceasta este obligată să exe
cute lucrările necesare ; Banca pen
tru agricultură și industrie alimen
tară va deconta contravaloarea pres
tațiilor, din conturile beneficiarilor, 
pe baza documentațiilor de lucrări 
efectuate, fără alt aviz. In ordinea 
de preferință stabilită de normele 
legale in vigoare.

Art. 33. — Unitățile socialiste care 
au in administrare amenajări de 
irigații sau alte lucrări de îmbunătă
țiri funciare sint obligate să consti
tuie, pe baza normativului tehnic e- 
laborat de Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, sto- 
cui minim de materiale, combusti
bili, lubrifianți, unelte și utilaje ne
cesare executării lucrărilor de repa
rații ce pot surveni, în mod nepre
văzut, pe timpul exploatării lucră
rilor, precum și stocul de apărare 
împotriva inundațiilor stabilit potri
vit dispozițiilor legale.

Art. 34. — în cadrul fiecărui sis
tem de irigații, desecări și comba
tere a eroziunii solului se constituie 
un consiliu de conducere, format din 
șeful acestui sistem, directorii și in
ginerii șefi ai unităților agricole de 
stat, președinții și inginerii șefi ai 
unităților agricole cooperatiste, de
ținătoare de terenuri amenajate in 
cadrul sistemului.

Consiliul răspunde de elaborarea 
și aplicarea planului de exploatare, 
'întreținere și pază a lucrărilor din 
cadrul sistemului și de luarea mă
surilor tehnico-organlzatorice nece
sare folosirii corespunzătoare a te
renurilor agricole amenajate, in ve
derea realizării prevederilor planului 
de producție și a parametrilor teh
nico-economici aprobați pentru func
ționarea sistemului.

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor și Uniunea 

populare le revine un rol însemnat 
in realizarea volumului mare de 
investiții din agricultură. Ele au 
sarcina să controleze activitatea de 
Investiții în acest important dome
niu. să stabilească cu discernământ 
și sâ aplice măsurile ce se impun 
pentru punerea in funcțiune a obiec
tivelor agricole și atingerea parame
trilor proiectați la termenele plani
ficate.

Atribuții importante revin comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare și In ce privește asigura
rea îndeplinirii planului de insămin- 
țări șl executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor. Pe această li
nie este de menționat sarcina de a 
controla și asigura insăminț-area tu
turor suprafețelor de teren in peri
oadele optime șl cu respectarea 
strictă a structurii culturilor apro
bate prin planul de stat. Pentru e- 
fectuarea la timp a lucrărilor și a- 
plicarea de tratamente in combate
rea bolilor și dăunătorilor la cultu- 

Națlonală a Cooperativelor Agricole 
de Producție stabilesc, prin rogula- 
ment, modul dc organizare și func
ționare al consiliului dc conducere.

Art. 35. — Pentru realizarea para
metrilor tehnico-economici aprobați, 
pentru funcționarea sistemului, uni
tățile agricole socialiste care dețin 
terenuri amenajate sint obligate :

— să folosească in cultură, cu ran
dament ridicat, Întreaga suprafață 
agricolă amenajată ;

— să respecte structura culturilor 
prevăzulă in studiul tehnlco-econo- 
mic, eventuale modificări puțind fi 
făcute numai In măsura în care a- 
cestea ridică valoarea producției și 
îmbunătățesc eficiența economică a 
amenajărilor ;

— la amenajările de Irigații, să 
respecte programele de udări sta
bilite ;

— să Înscrie In planurile anuale 
de producție și să folosească fondu
rile necesare, semințele cele mai co
respunzătoare. ingrășămintele, lerbj- 
cidole, forța de muncă și celelalte 
mijloace tehnice, pentru realizarea 
producțiilor prevăzute, dînd priori-1 
țațe, in cadrul cantităților primite, 
terenurilor amenajate pentru iri
gații ;'

— să aplice întocmai tehnologiile 
specifice culturilor de pe terenurile 
irigate, indiguite, desecate și ame
najate prin lucrări de combatere * 
eroziunii solului.

Art. 36. — Unitățile de exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
răspund, alături de unitățile de pro
ducție agricolă, de realizarea pro
ducțiilor planificate. Ele au dreptul 
să controleze modul in oare organi
zațiile agricole socialiste, cuprinse în 
raza lor de activitate, aplică norma
tivele și regulamentele de exploa
tare și întreținere a amenajărilor in
terioare, precum și întregul complex 
de măsuri tehnico-organizatorice ne
cesar pentru realizarea producției 
agricole și pot cere organelor locale 
competente să pretindă unităților a- 
gricole ca să respecte toate obliga
țiile ce le revin.

Art.. 37. — Scoaterea uneî lucrări 
de îmbunătățiri funciare din fondul 
amenajat se poate face numai prin 
casarea acesteia, cu respectarea pre
vederilor legale și se aprobă de or
ganul care a aprobat investiția. Pe 
această bază, se vor ooera modifi
cările necesare in cadastrul funciar.

C. Prestări de servicii
Art. 38. — Unitățile de exploatare 

a lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
răspund de efectuarea următoarelor 
categorii de prestări de servicii :

a) captarea, transportul și distri
buirea apei, pentru irigații, consum 
industrial, piscicultura și in alte sco
puri ;

b) apărarea împotriva Inunda
țiilor ;

c) evacuări de apă din sistemele 
de desecare, amenajări piscicole și 
altele.

Art. 39. — Unitățile socialiste care 
beneficiază de amenajări de irigații 
și de lucrări de îmbunătățiri fun
ciare in sisteme vor încheia, anual, 
contracte cu unitățile prestatoare de 
servicii, prevăzute in articolul pre
cedent. plata contravalorii prestații
lor efecîuindu-se potrivit tarifelor in 
vigoare.

Contractele se vor încheia pentru 
suprafața de teren amenajată, în
scrisă in evidența fondului funciar.

Nu se cuprind in suprafața ce face 
obiectul contractului :

a) la distribuirea apei pentru iri
gații : terenurile ocupate de con
strucții, drumurile și terenurile ne
productive. perdelele de protecție 
care nu se irigă, precum și supra
fețele amenajate care din cauză de 
forță majoră nu pot fi cultivate ;

b) la apărarea Împotriva inun
dațiilor : terenurile din perimetrul 
conștruibil al localităților, cele aco
perite cu bălți' neproductive și 
mlaștini, drumurile publice, pre
cum și pădurile de plop și de salcie 
care depășesc 2 ani de la plantare.

Art. 40. — Drepturile și obligațiile 
prestatorului de servicii șl ale bene
ficiarului se stabilesc prin contract. 
Ei răsound pentru neindeplinirea 
obligațiilor contractuale, potrivit legii.

CAPITOLUL V
Control și sancțiuni
Art. 41. — Controlul privind ex

ploatarea, întreținerea și paza ame
najărilor de irigații și a celorlalte 
lucrări de îmbunătățiri funciare, pre
cum și realizarea indicatorilor teh
nico-economici, se execută pentru 

rile agricole, organele locale au da
toria de a mobiliza întreaga forță 
de muncă și mijloacele mecanice 
necesare. Totodată, ele au sarcina de 
a urmări realizarea livrărilor la fon
dul de stat de către toate unitățile 
socialiste și gospodăriile populației 
de pe teritoriul lor, de a adopta mă
suri pentru buna conservare a pro
duselor agricole.

Organelor locale ale administrației 
de stat le revin importante atribuții 
și In legătură cu creșterea efective
lor de animale și a producției ani
maliere, atit in unitățile agricole so
cialiste. cit și în gospodăriile popu
lației. Probleme deosebite au de so
luționat consiliile populare pentru 
îndeplinirea neabătută a programu
lui de dezvoltare a zootehniei, în 
special în ceea ce privește asigura
rea bazei furajere, respectarea nor
melor de zooigienă și de apărare a 
sănătății animalelor,' dezvoltarea 
creșterii viermilor de mătase și al
binelor in gospodăriile populației. In

toii deținătorii unor astfel de lucrări 
de către specialiști clin Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor și din unitățile de specialita
te subordonate acestuia sau comite
telor executive ale consiliilor popu
lare județene, numiți prin ordinul 
ministrului agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor.

Art. 42. — încălcarea dispozițiilor ( 
prezentei legi atrage răspunderea 
disciplinară, materială, civilă, con
travențională sau penală, după caz.

Art. 43. — Degradarea sau distru
gerea amenajărilor de Irigații și a 
celorlalte lucrări de îmbunătățiri 
funciare constituie infracțiune și se 
pedepsește potrivit art. 231 din Codul 
penal.

Art 44. — Contravențiile Ia nor
mele privind protecția amenajărilor 
de Irigații și a celorlalte lucrări de 
îmbunătățiri funciare șl persoanele (
competente să le constate și să apli
ce sancțiuni contravenționale se sta
bilesc prin hotărire a Consiliului de 
Miniștri. Sancțiunile contravenționale 
se aplică și persoanelor juridice.

Amenzile aplicate unităților socia
liste vor fi imputate persoanelor fi
zice vinovate de săvirșirea contra
venției.

CAPITOLUL VI u’J 
Dispoziții finale

ArL 45. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
odată cu realizarea unor noi sisteme 
de irigații, îndiguiri, desecări și 
combatere a eroziunii solului, va asi
gura și organizarea unităților de ex
ploatare a acestor sisteme, precum 
și dotarea lor cu utilajele, mijloacele 
de transport si materialele specifice, 
corelată cu punerea in funcțiune a 
noilor capacități.

Art. 46. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor va 
asigura pregătirea, din timp, a ca
drelor tehnice și de muncitori cali
ficați, necesare unităților agricole 
socialiste, pentru întreținerea lucră
rilor de amenajare interioară și ex
ploatarea agricolă a terenurilor ame
najate.

Art. 47. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
prin Academia de științe agricole și 
silvice, răspunde de introducerea 
tehnologiilor și utilajelor noi, in ac
tivitatea de exploatare și întreținere 
a lucrărilor, In vederea îmbunătățirii 
continue a nivelurilor indicatorilor 
tehnico-economici ce trebuie obținuți 
prin realizarea amenajărilor de iri
gații și a celorlalte lucrări de îm
bunătățiri funciare.

Art. 43. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor ra
portează anual Consiliului de Mi
niștri executarea programului de a- 
menajări și realizarea indicatorilor 
tehnico-economici aprobați, pe tere
nurile pe care s-au realizat amena
jări de irigații și alte lucrări de-îm
bunătățiri funciare.

Consiliul de Miniștri prezintă Con
siliului de Stat, anual, situația reali
zării amenajărilor- de irigații și a ce
lorlalte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare prevăzute în planul de stat, 
măsurile luate pentru menținerea in 
exploatare a lucrărilor executate, 
precum și rezultatele obținute pe te
renurile irigate.

Art. 49. — Se autoriză Consiliul de 
Miniștri ca, pe baza documentației 
prezentate de Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, pusă 
de acord cu Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul Finanțelor, 
să introducă in planul de dezvoltare 
economico-socială și bugetul de stat 
pe anul 1974 modificările ce decurg 
din aplicarea prevederilor cap. III 
din prezenta lege, in cadrul volumu
lui total de investiții și dc credite pe 
termen lung, aprobat pentru acest an 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor.

Art. 50. — Prezenta lege intră în 
vigoare la 30 zile de la publicare in 
Buletinul Oficial al Republicii Socia
liste România.

Pe aceeași dată se abrogă preve
derile Hotăririi Consiliului de Mi
niștri nr. 1279'1967 privind adminis- 
trarea și finanțarea lucrărilor de im- <' 
bunătățiri funciare, precum și apro
barea tarifelor pentru unele prestări 
de servicii, cu excepția articolelor 12 
și 13, și articolele 2 și 9 lit. d din 
Hotărirea Consiliului de Miniștri nr. 
1686/1970, privind finanțarea, proiec
tarea. executarea și administrarea lu
crărilor de combatere a eroziunii so
lului, de regularizare a scurgerii 
apelor pe versanți și de corectare a 
torenților, precum și orice alte dis
poziții contrare.

El E E3 El E 0 □
vederea sporirii cantităților de pro
duse ce se livrează la fondul de 
stat, se prevede sprijinirea organi
zării de asociații‘ale crescătorilor de 
animale.

Rolul sporit al consiliilor populare 
în coordonarea și conducerea acti
vității agricole rezultă și din com
petențele stabiljte prin lege cu pri
vire la confirmarea, de către comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene, a consiliilor de con
ducere ale cooperativelor agricole de 
producție și a președinților acestora, 
numirea inginerilor șefi, contabili
lor șefi și a medicilor veterinari din 
aceste unități, avizarea studiilor 
tehnico-economice și a proiectelor 
actelor constitutive ale asociațiilor 
economice intercooperatiste și a ce
lor dintre unitățile de stat și coopera
tive agricole.

Stabilirea prin lege a atribuțiilor 
consiliilor populare in domeniul a- 
griculturii se inscrie in ansamblul 
de măsuri referitoare la aplicarea în 
practică a concepției partidului nos
tru cu privire la întărirea răspunde
rii organelor locale ale puterii și 
administrației de stat in conducerea 
întregii activități economice și so
ciale din unitățile administratlv-te- 
ritoriale in care iși desfășoară acti
vitatea. în lumina competențelor 
sporite definite prin lege, consiliile 
populare vor acționa cu răspundere, 
exigentă și inițiativă in soluționarea 
problemelor complexe referitoare la 
dezvoltarea și ridicarea pe o 
treaptă superioară a agriculturii din 
țara noastră, pentru realizarea de 
producții vegetale și animale cit mal 
mari in acest an.
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Plecarea
tovarășului Reidar Larsen

Sosirea delegației partidului 
Uniunea pentru Progres Național din Burundi

președintele Partidului
Luni dună-sminrft. tovarășul Rel

ei r L-.~~.-n. președintele Partidului 
O-murlst din Norvegia, insolit de 
l >v:<r . ,1 Fr--’nk Err-t^en, rare, 
la invitația Cernit»’tvlui Central al 
Parii*’u'ui Comunist Român, nu fâ- 
c t o vizită in țara noastră, au 
părăsit Capitala.

50 DE ANI DE LA APARIȚIA
„REVISTEI ARHIVELOR"

Aniversarea a 50 dc ani de la Rpa- 
rlția primului număr al „Revistei 
arhivelor" a fost sărbătorită luni in 
cadrul unei adunări.

Cri ce au luat cuvintul cu acest 
prilej au subliniat aportul prețios al 
revistei la valorificarea tezaurului 
arhivist ic al țârii, contribuția sa ia 
educarea cetățenilor in spiritul res
pectului față dc trecutul poporului, 
de mărturiile scrise ale acestuia.

Farticipanții la adunare nu adresat 
o ’ b'croma Comitetului Central al 
F.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușcscu, 
in care se spune, printre altele :

în actul solemn al alegerii dum
neavoastră in înalta funcție de pre

* SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea la fotbal
• AZI ARE LOC PLENARA 

COMITETULUI F.R.F. La sediul 
C.N.E.F.S. (din str. Vasile Conta, 16) 
se desfășoară astăzi, cu începere de 
la ora 9. ședința plenară a comite
tului federal. Pc ordinea de zi figu
rează o scrie de probleme referitoare 
la activitatea trecută (perioada 1972— 
1973) și viitoare a fotbalului nostru.

• A TOST FIXAT LOTUL RE
PREZENTATIV PENTRU TURNEUL 
SUD-AMERICAN. In vederea apro
piatului turneu sud-american, antre
norii V. Stăncscu și R. Cosmoc au 
propus — și biroul F.R.F. a aprobat 
— următoarea componență a lotului 
national : Răducanu și Jivan (por
tari', Ar.ghelini, Antonescu, Dinu, 
Marin. Sameș, Dobrău și Cristache 
(fundași). Hajnal. Beldeanu, Broșov- 
schi și Bălăci (mijlocași), Troi. Ior- 
dănescu. D. Georgescu, Dumitrache, 
Neagu, Kun, Marcu și Lucescu (ina-

lameul in R. P. Chineză a! echipei de tenis (tineret) a României
Selecționata de tenis (tineret) a 

României iși continuă turneul in 
R. P. Chineză. De la sosire, oaspeții 
au susținut mai multe întilniri ami
cale la Pekin și Șanhai. Jucătorii 
români au învins cu același scor 
(5—4) selecționata orașului Șanhai 
și o combinată locală, pierzind cu 
3—6 intilnirea cu reprezentativa 
R. P. Chineze.

Jucătoarele românce au susținut, 
de asemenea, trei intilniri. Au ciști-

Comunist din Norvegia
La plecare, pc aeroportul Otnneni, 

oaspeții au fost salutați do tovarășii 
Ghe^rghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghlzela Vass, membru al C.C. 
al r.C.R.

(Agerpres)

ședinte al Republicii Socialiste 
România, act Înscris in Cartea dc 
nur a istorici patriei, vedem cuprinsă 
chezășia viitoarelor realizări ale ge
niului și capacității creatoare a po
porului român, inaltA prețuire dată 
remarcabilei dumneavoastră persona
lități de conducător eminent al par
tidului și statului nostru, dc militant 
dc seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Cu prilejul aniversării semicente
narului „Revistei arhivelor" a avut 
loc, de asemenea, o sesiune jubiliară 
de comunicări științifice.

(Agerpres)

intași). Selecționata va pleca azi la 
Galați, unde miine urmează să sus
țină un joc de verificare cu F. C. Ga
lați, formație aflată actualmente pe 
locul cinci in clasamentul seriei a 
Il-a din divizia B. După cum se știe, 
in a doua jumătate a acestei luni, 
fotbaliștii noștri vor întilni reprezen
tativele Braziliei (17 aprilie, la Sao 
Paulo) și Argentinei (22 aprilie, la 
Buenos Aires).

• LA RIO DE JANEIRO. BRAZI
LIA — MEXIC 1—1. — Echipa re
prezentativă de fotbal a Braziliei, 
campioană a lumii, a început seria 
ultimelor meciuri de verificare in 
vederea participării la turneul final 
al campionatului mondial, jucind la 
Rio de Janeiro cu selecționata Mexi
cului. Partida, urmărită de peste 
80 000 de spectatori, s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (0—0).

gat uni. in fața formației orașului 
Șanhai (4—3) și au fost învinse de 
selecționata R. P. Chineze (3—1) și 
de o selecționată a provinciei (2—5).

In timpul șederii lor la Șanhai, 
membrii echipei de tenis (tineret) a 
României au fost înconjurați cu 
multă căldură de oficialitățile spor
tive ale orașului. în afara meciurilor 
publice, sportivii români și chinezi 
au participat la mai multe antrena
mente comune.

Luni a sosit la București o delc- 
citie a partidului Uniunea pentru 
Progres Național (UPRONA) din 
Purdndi, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. va efectua o vizită de do
cumentare $1 schimb de experiență 
in Republica Socialistă România.

Delcgalia oslo alcătuită din Zncha- 
rie Mfubusa, membru al Comitetu
lui Central al UPRONA. guvernator 
al provinciei Rubana. șeful delega
ției, Bernard Kayibigi, membru al

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE

DE STAT
în agricultura dc stat au fost sta

bilite unități etalon, atit în produc
ția vegetală, cit și in cca animală, 
care vor deveni model in intre-aga 
activitate pentru toate unitățile a- 
gricolc. Dotate cu mașini și utilaje 
de mare randament și organizate pe 
baza ultimelor rezultate Rlc cerce
tării științifico, aceste unități au 
toate condițiile obținerii celor mai 
înalți indici privind producția, pro
ductivitatea muncii, prețul de cost și 
beneficiile. Această activitate de 
„pilot" a revenit Întreprinderilor a- 
gricole dc stat Amzacea. in produc
ția vegetală pe terenuri irigate, Bel- 
ciugatele, pe terenuri neirigate, Mă-

în cite va rin duri
La campionatul mondial de moto- 

clclism, la clasa 500 cmc., englezul 
Phil Read a terminat învingător in 
două curse disputate in cadrul con
cursului internațional de la Riccione 
(Italia). Phil Read, care a concurat 
pe o mașină „M. V. Agusta", s-a cla
sat pe locul intli la clasa 350 cmc 
(medie orară — 136,910 km) și la 
clasa 500 cmc (medie orară — 137,605 
km).

Tenismânul olandez Tom Okker a 
terminat invingător in turneul inter
național de la Rotterdam, concurs 
contind pentru grupa I a circuitului 
WCT. In finală, Okker l-a întrecut în 
trei seturi (4—6, 7—6, 6—1) pe ame
ricanul Tom Gorman. în finala pro
bei de dublu, cuplul Bob Hewitt- 
Frew McMillan (R.S.A.) a învins cu 
6—3, 4—6, 6—3 perechea Ilie Năsta- 
se—Pierre Barthes.

în clasamentul acestei grupe con
tinuă să conducă Ilie Năstase, cu 392 
puncte, urmat de Tom Okker — 325 
puncte și Tom Gorman — 252 puncte.

„Cupa Europe:'* la schi feminin a 
revenit schioarei Elena Matous (San 
Marino), care a totalizat 195 puncte. 
Au urmat-o in clasamentul final 
Conchita Puig (Spania) — 154 puncte 
și Agnes Vivet-Gros (Franța) — 133 
puncte.

în preliminariile Turneului U.E.F.A., 
la Kosice s-a disputat meciul retur 
dintre reprezentativele de juniori ale 
Cehoslovaciei și U.R.S.S. Scor 1—0 
(0—0), pentru cehoslovaci.

UPRONA, procuror nl republicii, și 
Donation Migezo. secretar permanent 
al tineretului revoluționar Rwagas- 
sore.

Delegația a fost salutată la sosire 
d'' tovarășii Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Ceterchl. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului legislativ, Con
stantin Vaslllu. adjunct do șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. si Radu 
Enache, secretar al C.C. al U.T.C,

ETALON
purele, în pomicultură, Valea Călugă
rească. in viticultură, Mihai Viteazu, 
în creșterea vacilor de lapte, Peș
tera, in creșterea oilor, și Bcrcgsuu, 
pentru creșterea porcilor.

(Agcrprcs)

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a răcit 

ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
acoperit. Cu totul izolat, a plouat in 
județul Mehedinți, iar in munții Ba
natului s-a semnalat ninsoare. Vin- 
tul a suflat moderat, cu intensificări 
in sudul Banatului. Cimpia Dunării, 
Dobrogea, iar, pe alocuri, in Podișul 
Transilvaniei și nordul Moldovei. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
intre 6 grade la Joseni și 17 grade 
la Sighetul Marmației. în București : 
Vremea a fost rece, cu cerul variabil. 
Vintul a prezentat intensificări de 
scurtă durată. Temperatura maximă 
a atins 14 grade.

Timpul probabil pentru 3, 4 și 5 a- 
prilie. In țară : Vreme relativ fru
moasă, cu cer variabil. Innorări mai 
accentuate se vor semnala in sudul 
țării, unde vor cădea ploi slabe. Vin
tul va sufla potrivit, prezentind in
tensificări in Cimpia Dunării. Tem
peratura va crește ușor spre sfirși- 
tul intervalului. Minimele vor fi cu
prinse intre minus 2 grade și plus 
8 grade, iar maximele vor oscila in
tre 14 și 24 de grade. în București : 
Vremea se va încălzi ușor. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros, favorabil 
ploii slabe. Vintul va prezenta in
tensificări la începutul intervalului.

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 27 MARTIE 1974
Extragerea I : cat. 1 : 2 variante 

25°/o a 77 604 lei ; cat. 2 : 1,75 a 
33 152 lei ; cat. 3 : 17,80 a 3 751 lei ; 
cat. 4 : 52,95 a 1 261 lei ; cat. 5 : 
97.60 a 634 lei ; cat. 6 : 4 181,35 a 
40 lei.

Extragerea a II-a : cat. A : 3 va
riante 10% a 37 158 lei ; cat. B : 9,10 
a 6 252 lei : cat. C : 61,85 a 920 lei ; 
cat. D: 2 484.35 a 60 Tel : cat. E: 
159,85 a 200 lei : cat. F : 3 343,80 a 
40 lei.

Cronica zilei
Delegația comercială irlandeza, 

condusă de James T. Godfrey, fiecre- 
tar-adjunct pentru comerț exterior 
In Ministerul Industriei șl Comerțu
lui din Irlanda, care ne vizitează 
țara, a avut in cursul zilei de luni 
convorbiri cu reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini-Unelte și Electrotehnicii, pre
cum și la unele întreprinderi dc co
merț exterior.

★
Un număr de 40 de ingineri ro

mâni din industriile chimică și pe
trochimică au primit titlul de cxpcrtl 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială — 
O.N.U.D.I. Acest titlu le-a fost con
ferit ca urmare a contribuției aduse 
la realizarea unor programe de dez
voltare in domeniul chimiei și pe
trochimiei in diverse țâri in curs de 
dezvoltare.

★
La cinematograful Patria din Ca

pitală a fost prezentat luni scara, 
in premieră-, filmul „Un comisar 
acuză", producție a Casei de fil
me 1. Filmul evocă evenimente po
litice, de un puternic dramatism 
din toamna anului 1940. Sint redate, 
cu mijloacele proprii filmului de 
acțiune, momente din lupta de re
zistență populară.

Regia este semnată de Sergiu Ni- 
colaescu. care interpretează și unul 
din rolurile principale. Distribuția 
mal cunrinde pe actorii Amza Pellea, 
Gheorghe Dinică, Ion Besoiu, Jean 
Constantin, Emmerich Schiiffer, Ște
fan Mihăilescu-Brăila.

în deschiderea spectacolului de 
premieră a fost proiectat și filmul 
in culori „Memoria trandafirului", 
producție a Studioului cinematogra
fic „Al. Sahla".

(Agerpres)

„WELT AM SONNTAG";

mâță: hirtisle vechi 
nu se mei nmcă...

SăptăminaJul vest-german „WELT AM SONNTAG'* publică un ar
ticol din care extragem :

Pe scară internațională, cantitățile 
de hirtie scad continuu și ea devi
ne tot mai scumpă. Ca urmare, 
prestigioasa revistă americană 
„Newsweek" își tipărește, de citeva 
săptămini, ediția europeană pe hirtie 
de ziar, mai ieftină, in locul celei 
lucioase. Larg râspinditul săptămi- 
nal englez „Obser\'cr" cere cititori
lor săi, care-și procură publicația 
de la chioșcuri, ca atunci cind do
resc să obțină numărul său următor 
să-l comande din timp, pentru ca 
astfel să nu se tipărească mai .mul
te exemplare decit este strict nece
sar.

în landul Renania de nord — 
Westfalia (R.F.G.), editorii de ziare 
l-au anunțat, intr-o scrisoare, pe 
ministrul de interne al landului, 
Weyer că, in anul in curs, ci scon
tează un deficit de 349 milioane 
mărci. Motivul : încasările reduse

1 D!H TARILE S0CIAL5S1E
1...... .... __________ ___

U. R. S. S.

„Călătoria" furnalului 8
O bună bucată do 

vreme, la uzina side
rurgică „Dzerjinski" 
din Ucraina au exis
tat alături, la o dis
tanță de numai 36 de 
metri, două furnale 
nr. 8 : unul care lu
cra, altul la care se 
lucra. La primul erau 
ocupați oțelaril, la nl 
doilea — constructorii. 
Cel dinții, cu un vo
lum de 977 metri cubi, 
„iși trăise traiul": ce
lălalt, cu o capacitate 
de 1759 metri cubi, 
urma abia să-și facă 
debutul. De obicei, 
cind se construiește 
un nou furnal, in con
dițiile unei mari aglo
merări de instalații 
de acest gen, uzina se 
oprește. Dar nu și de 
data aceasta. Căci 
noul furnal s-a ridi
cat chiar lingă cel 
vechi. Iar după ce 
furnalistul Vladimir 
Ovciarenko a preluat 
ultimul schimb la fur
nalul vechi, a înce
put...... călătoria" ce
lui nou spre amplasa
mentul respectiv. „Ve
chiul 8", „tăiat" in bu
căți, a părăsit pentru

totdeauna locul de 
producție.

...Timp, timp, timp. 
Pentru ciștigarea lui. 
oamenii do știință din 
R.S.S. Ucraineană .și 
muncitorii construc
tori au apelat la cele 
mai ingenioase meto
de. Astfel, pentru des
prinderea fundamen
tului unui fumai cu 
metodele obișnuite 
(prin folosirea cioca
nelor pneumatice) ar 
fi fost nevoie de 
circa patru luni. La 
„tăierea" fundamen
tului de beton al 
vechiului furnal (gros 
de 6 metri) a fost 
folosit un dispozitiv 
cu încărcătură explo
zivă, pregătit de spe
cialiștii din cadrul A- 
cademiei de științe a 
R.S.S. Ucrainene, care 
a executat desprin
derea respectivă in... 
numai cîteva minute.

Momentul cel mai 
dificil l-a constituit 
însă deplasarea noului 
furnal spre fundamen
tul pregătit Așezat 
pe uriașe patine cu 
rulmenți, colosul. în 
greutate de 11300

realizate de pe urma reclamelor, fe
nomen determinat de evoluția con
juncturii, cit și datorită sporirii 
cheltuielilor. La Bonn, Uniunea fe
derală a editorilor de ziare din 
R.F. Germania a declarat, zilele tre
cute, că, datorită sporirii cheltuieli
lor, majoritatea cotidienelor vest- 
germane sint serios amenințate în 
ce privește existența lor. Principa
lul motiv pentru îngrijorarea edito
rilor il constituie prețurile hirtiei, 
care cresc continuu. In ianuarie, 
producătorii au mărit prețul la o 
tonă de hirtie de ziar de ia 570 la 
657 mărci vest-germane, refuzind, 
totodată, să încheie contracte de li
vrare pe durata întregului an. De 
aceea, editorii contează că, in cursul 
anului, vor mai surveni măriri ale 
prețului.

în 1972, cel mai important furni
zor al Republicii Federale a fost 

tone, a fost deplasat 
cu o viteză de 7,2 me
tri pe oră, strâbătind 
distanța de 36 metri 
in 5 ore.

întregul proces dc 
construcție, instalare 
și preluare „din 
mers" a activității de 
către noul furnal a 
durat in jur de 100 
de zile. Intrarea sa in 
funcțiune permite u- 
zinel să sporească 
producția de fontă cu 
610 000 tone față de 
perioadă cincinalului 
precedent. Ceea ce 
constituie o contribu
ție de seamă la în
deplinirea obiectivului 
ce și l-au propus 
siderurgiștii din R.S.S. 
Ucraineană, de a pro
duce în plus. în pe
rioada noului cinci
nal, 5 870 000 tone de 
fontă, prin extinderea 
si reconstruirea unora 
din întreprinderile e- 
xistente. O nouă con
tribuție la opera de 
construire a bazei teh- 
nico-materiale a co
munismului in U.R.S.S.

I. DUTA

Finlanda (225 000 tone), urmată de 
Suedia . (207 000 tone) și Norvegia 
(152 000 tone). Dar hirtia devine nu 
numai scumpă, ci se înregistrează 
și o scădere a cantității. Finlanda 
intenționează să livreze anul acesta 
cu circa 35 000 tone mai puțin de
cit anul trecut. Ca urmare, ceea ce 
a fost aruncat pină acum, fără 
scrupule, la gunoi a devenit tot atit 
de prețios ca aurul. Colectarea hir
tiei vechi începe să devină in R.F.G. 
o acțiune rentabilă.

Colectorul de cirpe din anii de 
demult a dispărut din viața locali
tăților vest-germane. în schimb, in 
citeva orașe s-a iscat o adevărată 
goană după ziare vechi și cutii 
uzate din carton.

Colectarea de hirtie veche de
vine rentabilă numai atunci cind 
cantități mari sint depozitate literal
mente la marginea străzii. Și totuși, 
înainte de a sosi vehiculele salubri
tății, in mai toate orașele vest-ger
mane își fac apariția colectori 
particulari. După cum a remarcat 
Steinhorst, Republicii Federale ii ro
vine cea mai mare cotă de hirtie 
uzată : anul trecut au fost colectate 
2,7 milioane tone.

Dar nu numai colectarea hir
tiei vechi este rentabilă. Acest lucru 
se referă și la alte materiale, mai 
ales la textile. Și colectarea de fier 
vechi este utilă. într-un cuvînt, de- 
șeurile ce pot fi prelucrate sint din 
nou la preț.

Vacanța de
(Urmare din pag. I)
ganizate, care participă la ex
cursii șl tabere.

Tradiționala manifestare edu
cativă pionierească „Săptămina 
primăverii" va reuni tineretul 
școlar in ample acțiuni de 
muncă patriotică pe șantierele 
de construcții și amenajări șco
lare sau pe diverse șantiere lo
cale. la plantarea de păduri, 
livezi, parcuri și spații verzi, 
pe loturile agricole școlare sau 
la întreținerea bazelor sportive, 
imbinindu-se astfel recreerea și 
odihna cu realizarea unor lu
crări folositoare și de interes 
pentru societate.

Cu multă emoție sînt așteptate 
de concurcnți — elevi din invă- 
țămintul liceal și profesional — 
etapele finale ale concursurilor 
pe specialități. Intre 7—13 apri
lie, cei mai buni elevi matema
ticieni. chimiști. fizicieni, care 
au reușit la fazele anterioare ale 
concursurilor, se vor întilni pen
tru confruntarea decisivă la 
București. Etapa pe țară a con
cursului de limba și literatu
ra română va avea loc, in ace
eași perioadă, la Timișoara, a 
concursului de economie politică

primăvară
— la Sinaia, iar a celui do bio
logie — la Jibou, județul 
Sălaj. Concursul de limbă și li
teratură maghiară sau germană
— faza interjudețeană — se va 
desfășura intre 8—11 aprilie, 
pentru limba maghiară la Cluj 
și pentru limba germană la Si
ghișoara. Festivalul de teatru, 
de poezie patriotică și revolu
ționară al elevilor din invăță- 
mintul general, liceal și profe
sional „Partid, inima țării" va 
programa manifestările etapei 
pe țară in patru centre : Oradea 
(8 și 9 aprilie), Rimnicu-Vilcea 
(11 și 12 aprilie), Ploiești (15 și 
16 aprilie), Piatra Neamț (18 și 
19 aprilie).

Elevii din învățămintul gene
ral iși vor încerca forțele de 
creație și fantezie in concursul 
„Minilehnicus". a cărui etapă pe 
țară se va desfășura intre 7—30 
aprilie, in etapele pe județ ale 
concursului cultural-artistic 
„Țara mea de glorii**, ale con
cursului de aero-navo-rache- 
to-modele, radiotelegrafie și car
turi, ale concursului și expoziției 
republicane de fotografii artistice 
cu tema „Sub flamura partidu
lui, creștem odată cu țara'*.

Concursuri de admitere în 
instituțiile militare de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de admitere 
pentru anul școlar 1974/1975 in următoarele instituții militare de in- 
vățămint :

ACADEMIA MILITARĂ
Concursul de admitere se organizează pentru facultățile tehnice in 

specialitățile :
* tancuri și auto ; artilerie ; armament aviație ; 

avioane și motoare ; radioelectronică ; transmisiuni ; construcții.
— Subingineri : tancuri.
INSTITUTUL DE MEDICINĂ Șl FARMACIE BUCU

REȘTI, pentru secția militară.

INSTITUTUL DE MARINĂ „MIRCEA CEL BĂTRÎN”,
pentru specialitățile : punte ; electromecanici.

ȘCOLI MILITARE DE OFIȚERI ACTIVI
Toate armele (specialitățile), mai puțin muzică.

ȘCOLI MILITARE DE MAIȘTRI Șl SUBOFIȚERI
Toate armele (specialitățile), mai puțin muzică.
LICEE MILITARE î de cu,tură eenerală — Pro£il real in_ 

dustrial pentru marină.
Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere la una 

din aceste instituții militare de învățămînt vor depune cereri de în
scriere la centrele militare județene pe raza cărora domiciliază, pînă 
la 20. 04. 1974.

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa centrelor 
militare județene (de sector) pe raza cărora locuiesc.

„ZEITUNG VUM LETZEBURGER VOLLEK" ;

g,Pe ultinia treaptă' 
a scării salariilor^

Sub titlul de mai sus. „ZEITUNG VUM LETZEBURGER VOLLEK*4, 
organ al P.C. din Luxemburg, publică un articol despre discriminarea 
femeii in Marea Bntanie, din care extragem :

„Astăzi, în Marca Britanic există 
9 milioane de femei care participă la 
munca sociclă, dar, in majoritatea 
cazxirilor, ele ocupă locuri de muncă 
de categoria a doua ți primesc sa
larii de categoria a doua, după cum 
a fost nevoită să recunoască, recent, 
chiar ți televiziunea engleză. Multă 
apă s-a scurs pe Tamisa din 188S — 
anul congresului sindical la care s-a 
cerut salariu egal pentru muncă 
egală ți nenumărate sint congresele 
care, de atunci, s-au ocupat de a- 
ceastă problemă. In sfirțit, în 1970, 
parlamentul a adoptat o lege cu pri
vire la salarii egale, dar care va in
tra in vigoare abia in 1976.

Din cele mai noi statistici oficiale 
rezultă că salariul săptâminal mediu 
al femeilor este aproximativ jumă
tate din cel al bărbaților, la fel ca 
ți la începutul acestui secol. a- 
ceasta, in pofida a două războaie 
mondiale in timpul cărora femeile 
au preluat, cu miile, locurile de 
muncă ale bărbaților, îndeplinind 
munca acestora. Toate acestea se în- 
timplă datorită faptului că munca 
ieftină a femeilor aduce profituri 
mari. In industria constructoare de 
mașini, de pildă, muncitoarele califi
cate primesc un salariu „special pen
tru femei", care corespunde cu sa
lariul pe care-l primește un bărbat

ce execută o muncă necalificată. A- 
ceasta atrage, la rindul său, și un 
ajutor de boală sau de șomaj mai 
scăzut.

Discriminarea femeii este larg răs- 
pindită. In unele profesiuni, femeia 
trebuie să dea un randament mai 
mare decit bărbatul pentru a obține 
un loc de muncă la care aspiră atit 
bărbați, cit și femei. Recent, Asocia
ția profesorilor din instituțiile de in- 
yățămînt superior a atras atenția că 
in universitățile britanice există 3 200 
de profesori și numai 44 de profe
soare. Cifrele respective pentru Sco
ția sînt : 471 profesori și 3 profesoa
re.

O situație întrucîtva asemănătoare 
domnește și în ce privește pregătirea 
cadrelor. Cele mai recente cifre pri
vind universitățile britanice arată 
că față de 108 000 de studenți, doar 
19 000 de femei au fost admise la 
cursuri a căror absolvire conferă o 
calificare recunoscută.

Și, în încheiere, încă o statistică. 
Din 1918, de cind femeile au obținut 
dreptul de vot, nici măcar 100 n-au 
ocupat un loc in parlament. Iar la 
ultimele alegeri, din cei peste 600 
de candidați laburiști, numai 15 au 
fost femei".
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20,50
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21,15

lor de televiziune din Lju
bljana.
Telex.

BULETINUL ȘTIINȚIFIC AL A.I.E.A.

PROGRAMUL I

B.GO Teleșcoalâ. Matematică (con
sultații pentru elevii clasei a 
Vin-a). Ecuația de gradul II 
H). Prezintă prof. Llviu 
Pirșan.

9.15 Botanică (clasa a V-a) . 
Floarea-soarelui (televiziune 
școlară integrată).

9,25 Fizică (anul ni). Fascicule 
de Ioni. Plasma (televiziune 
școlară integrată).

9,45 Geografie (clasa a V-a). Fe
nomene carstice (televiziu
ne școlară integrată).

10.00 Curs de limba germană. Lec
ția 86.

10.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 86.

11.CO Biblioteca pentru toți : Ale
xandru Macedonski.

11,45 Pagini din .Albumul dumi
nical".

17.30 Telex.
17.35 Curs de limba rusă. Lecția 

85.
IC.05 Curs de limba engleză. Lec

ția 84.
18.35 Lecții TA7 pentru lucrătorii 

din agricultură.
10.20 1001 de seri. Bugs Bunny șl 

prietenii săi.
19.30 Telejurnal.
2 ).00 Revista economică TV .
20.30 Publicitate.
20.35 Seară de teatru. Ciclul „Oa

meni de seamă al zilelor 
noastre". ..Personalitate pen
tru concurs" de Cornellu 
Marcu.

21.40 Surprize pe micul ecran.
22.15 24 de ore-

PROGRAMUL n

20.00 Film serial „Oameni Iscu
siți". Producție a Btudlourl-

2135

21,55

Publlcitate.
Reportaj TV : „Meridiane ale 
inteligenței".
„i-auzi valea cum răsună". 
Program de cintece șl dan
suri populare ------* '*
interpretate de
„Prahova" al Palatului 
turli din Ploiești.
Cărți și idei. Discuție asu
pra lucrării „Introducere în 
psihologia medicală" de 
conf. dr. Gheorghe Ionescu. 
Balada tăierii conacului. O 
comedie satirică realizată de 
televiziunea poloneză. Regia: 
Feridun Eroi. Cu : Boleslaw 
Plotnlcki, Jozef Niteckl.

muntenești 
ansamblul 

cul-

cinema
• Un comisar acuză : PATRIA 
— 9: 12; 15; 18; 21, SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete —
5015) : 20,16 (seria de bilete —
5016) , GLORIA — 8.45: 11.15; 13,30; 
15,45; 18.15: 20.30, BUCUREȘTI - 
8.30; 11; 13.15; 16: ft.30; 21.
a Țarul Ivan iși schimbă profe
siunea : VICTORIA “ 9: . U ’3; 
13.30; 16; 18.15; 20.30. CASA FIL
MULUI - 15: 17,30: 20.
a Bărbați fără ocupație : LUMI
NA — 5; 11,15; 13,30; 16; 13.15:

a Porțile albastre ale orașului t 
CENTRAL — 9.15: 11,30; 13.45: 16: 
16,15; 20.30, VOLGA — 9: 11,15,
13.30; ’5.45: 18: 20,15.
a Cidul : SCALA — 9: 12 45: 16.30; 
20’5, EXCELSIOR — 9 ’• 12.30; 1*1 
19.?,o MELODIA — 8; 12.30; 16 î
1S..W.
e Păcală : C APITOL - 9.30:12.30: 
17; 20, AURORA — 9; 11.30; IC 
10.45; 13.45. BUZEȘTI - 9; 12.30: 
IC; 19.30.

o Rio Lobo : LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, FES
TIVAL — 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, FAVORIT — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18,15: 21,45.
• Al șaptelea cartuș : UNIREA
— 15,45; 18; 20.15, MOȘILOR — 9; 
11,15; 13.30: 16; 18.15: 20.30.
o Le Mans : GRI VIȚA — 0: 11.15: 
13,30; 16; 13.15; 20,30, MODERN
— 9; 11,15: 13,33: 16: 18.16: 20.30. 
o Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : FLAMURA — 9; 11.15; 
13 30; 16: 18.15; 20,30.
• întoarcerea lui Magellan : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45: 11.16.
• Chemarea străbunilor : LIRA
— 15,30; 18; 20,15, DOINA — 12,45; 
15; 17.30; 19.45.
• Scrisoare neexpediată — 14.30,
Tong, calul lui Buda — 16,30. Că
lătoriile lui Sullivan — 18.45. Ne
vasta mea, vrăjitoarea — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union), 
c Proprietarii : MUNCA —

• Moara cu noroc : VIITORUL
— 15,30; 18; 20.15.
a Clntecul Norvegiei : BUCEGI
— 1G; 19.15.
© Nu trișa, dragă : CRINGAȘI

Aurul negru din Oklahoma : 
DACIA - 9; 11.15; 13,30; 16: 18.15; 
20 20.© Prințul Bob : POPULAR — 
15,30: 18; 20.15. .a Fantastica aventură a ui 
„Neptun** 1 CIULEȘTI - 13.30:,16: 
20.15. FLACARA — 9; 11.15; 13.30, 
15,45! 13: 20.15.
a Călărețul fără cap : ARTA — 
a Marele ""vals : FERENTARI -
IC: 19 15.
a Dincolo de nisipuri :
— 15.30; 18 • 2015- . ,
a Tora ! Tora l Tora : <
CENI — 16; 19.
a Misterioasa prăbușire :
“os - 15 30;
SUL — 15.30: 13: 20.15-
a Insula misterioasă : FLOP.EAS- 
CA — 15,30; 18-, 20.15.

e O floare și doi grădinari : PA
CEA — 11; 15,30; 19.
a Fluturii sînt liberi : RAHOVA
— 1.5,30; 18; 20,15.
a Bună scara, doamnă Campbell: 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30; 18; 20,15.

teatre

Faraj atomic prin ghețurile 
bimilenare

BULETINUL ȘTIINȚIFIC PE CARE ÎL EDITEAZĂ AGENȚIA 
INTERNAȚIONALA A ENERGIEI ATOMICE (A.I.E.A.), cu sediul la 
Viena, publică în ultimul număr ce ne-a parvenit la redacție un re
portaj cu privire la o interesantă acțiune de folosire a energiei ato
mice in scopuri .pașnice, realizată cu concursul agenției in ghețurile 
arctice.

16;

VITAN

COTRO-

laasa prăbușire : COS-
15 30; 18; 20.15, PROGRE-

o Opera română : Povestirile iul 
Hoffmann — 19.
a Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
e Teatrul Național (sala marc) : 
Simfonia patetică — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Studio) : A douăspre
zecea noapte — 20.
© Teatrul Național din Craiova (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra‘‘ — sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Apus de ~ soare —
19.30.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
a Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
a Teatrul Ciulești : Omul care
a văzut moartea — 19.30.
a Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzel) : Pinoc
chio — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 15, Nocturn — coregrafic
— muzică - 21.30, (sala din str 
Academiei) : Punguța cu doi bani
— 17.
a Teatrul satlrlc-muzical „C. Tâ- 
na.se" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 10,30.
© Teatrul de revistă șl comedie 
„Ton Vasllescu** : Reflectorul re
vistei — 19.30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Meleaguri fcrmecato — 
19,30.
• Circul „București" : Intllnlre 
la circ — 19,30.

Un mic grup de cercetători reface 
în prezent istoria climatică a Islan- 
del în cursul ultimelor 10—20 secole, 
forind, într-un ghețar, o sondă la 400 
metri adincime. Pentru prima oară 
în lume se întreprind lucrări de ase
menea amploare ca acelea care se 
desfășoară în prezent asupra gheța
rului Vatnajokull, inalt de 2 000 me
tri. Această operație se execută în- 
cepind din 1971 de către Institutul 
de științe al Universității din Reyk
javik. cu sprijinul A.I.E.A.

Pentru a determina activitatea vul
canică din Islanda in cursul ultime
lor două milenii se va proceda la 
datarea straturilor de cenușă vulca
nică prezente in carotclc de gheață 
extrase (carotă ° eșantion cilindric 
scos din pămlnt) Principalele e- 
rupții din ultimii 1 009 de ani sint 
cunoscute ; problema, in ceea ce pri
vește partea superioară a calotei de 
gheață, va consta exclusiv in stabi
lirea unei concordanțe intre datele 
consemnate și vîrsta straturilor de 
cenușă.

Aceste cercetări sint in bună mă
sură rezultatul interesului mondial 
fală de condițiile climatice din tre
cut și, îndeosebi, față de cele din 
viitor. De la Începutul timpurilor is
torice s-au produs pc pămint 
variații climatice. lungi perioa
de de încălzire alternind cu perioade 
de răcire. Aceste variații au avut pu
ternice repercusiuni. -De pildă, cal

culele efectuate în Statele Unite, pe 
baza temperaturii straturilor joase 
ale atmosferei, arată că intre .1880 și 
1940 atmosfera planetei s-a încălzit 
in ansamblu. Creșterea totală a tem
peraturii în cursul acestor ani a 
fost de aproximativ 0,5° C. ; dar ea 
a fost mult mai mare în Arctica, 
unde, între 1920—1940, a atins mai 
multe grade. în consecință, ghețurile 
din Oceanul Arctic au regresat cu 
aproximativ 10 la sută, iar grosimea 
lor a scăzut in medie cu o treime, 
în lumea întreagă, ghețurile au dat 
înapoi, făcind loc unor noi terenuri 
de pășune și de cultură.

în cursul ultimilor 25 de ani. pă- 
mintul s-a răcit însă în mod pro
gresiv. Iată de ce a devenit o nece
sitate indispensabilă de a cunoaște 
aceste variații, Îndeosebi dacă pe 
baza lor se pot face previziuni cu 
privire la climă.

Studiul carotelor adinei obținute în 
ghețarul Bardarbunga din Vatnajd- 
kuli va avea importante aplicații 
practice, între care : 1) Ele vor fur
niza informații asupra concentrației 
de deuteriu in precipitațiile islandeze 
din ultimii 1000—2000 de ani. Aceas
ta va putea să explice de ce s-a gă
sit apă geotermală de origine meteo
rică. conțtnlnd mai puțin deuteriu 
decit in precipitațiile înregistrate în 
prezent în țară. 2. Variațiile consis
tenței în deuteriu și vechimea lor 
vor putea să furnizeze informații

foarte interesante asupra schimbări
lor climatice petrecute în regiunea 
Atlanticului de Nord, ceea ce va 
permite să se facă previziuni. 3. Se 
va obține o informare completă asu
pra concentrațiilor de tritium in 
cursul ultimelor decenii — cșea ce 
este important pentru determinarea 
virstei apel geotermale. 4. Se va cu
noaște succesiunea straturilor de ce
nușă care s-au depus pe ghețar.

Dat fiind că agricultura și pescui
tul islandez suferă influența puter
nică în urma unor modificări chiar 
slabe de temperatură, posibilitatea 
de a prevedea tendințele viitoare ale 
temperaturii medii anuale este unul 
dm elementele cele mai importante 
ale acestui proiect.

Primul an al programului a fost 
consacrat studiului și realizării unei 
foreze mecanice care să atingă o 
adincime de 400 metri, evitindu-se, 
totodată, orice fuziune a gheții in 
timpul forajului, în scopul de a con
serva intact succesiunea de purtători 
izotopici in carote.

Pentru a învinge, de asemenea, di
ficultățile utilizării forezei mecanice 
în zăpada primilor 35 de metri, a 
trebuit să fie construită o foreză 
termică, care putea fi utilizată și in 
fundul ghețarului, unde pietrele ris
cau să blocheze foreza mecanică. A- 
ceasta a fost realizată in cursul ier
nii 1971 și pusă la Încercare într-o 
cameră rece. în timpul verii, o ex
pediție s-a deplasat pe ghețar pentru 
a proba aparatul, care a fost din nou 
pus la punct in cursul iernii urmă
toare. Or, pe calota de gheață nu este 
posibil de lucrat decit timp de citeva 
săptămini cit durează vara. In cursul 
verii 1972 s-a făcut un foraj de 415 
meiri și a fost recuperată carota in 
proporție de 99 la sută. Dificultățile 
intîlnite au fost considerabile. Prin
cipala dintre ele se datora reingheță- 
rii așchiilor de gheață pe treoane. 
Dar pină la urmă și această dificul
tate a fost învinsă.

întreg proiectul este finanțat de 
A.I.E.A. in cadrul unuia din cele 600 
de contracte de cercetare pe care le 
patronează, punînd tehnologia nuclea
ră în serviciul unor opere pașnice.



viața internațională
Conferința pentru securitate 

și cooperare în Europa
Acord preliminar privind problemele mediului 

înconjurător
GENEVA î (Ar?rpre?k — Tn etapa 

• rtualâ a lucrărilor cele! de-a doua 
faze a Conferinței pentru securitate 
|i cooperare In Europa, reprezen
tanții țărilor participante din sub
comisia pentru cooperare In pro
blemele mediului înconjurător au 
aiuns la un acord preliminar asupra 
elementelor ce urmează să fie In
cluse în documentele finale privind 
principalele domenii de cooperare 
In problemele menționate.

Astfel, pentru combaterea poluării 
atmosferei au fost reținute, printre 
altele, ca domenii de cooperare po- 
s bile, d^sulfurareâ combustibililor 
fi procedeele de reținere sau dis
trugere a unor poluanți nocivi, cum 
slnt metalele grele fi oxlzil de azot, 
precum fl anumite particule fi aero- 
soli.

în ceea e* privește protecția ape
lor se are in vedere colaborarea In 
acțiunile de prevenire fi combatere 
a poluării apelor curgătoare — tn- 
deosebl a celor care traversează 
frontierele — șl a lacurilor interna
ționale. Se menționează, de aseme
nea. ca oportună perfecționarea 
tehnologiilor de epurare a apelor 
uzate, precum șl punerea la punct a 
unor procedee tehnologice Industriale 
mai puțin poluante șl care să necc- 
site cantități mai reduse de apă.

în vederea îmbunătățirii condiții
lor mediului ambiant în zonele lo
cuite. se preconizează dezvoltarea 
cooperării cu privire la condițiile de

Sesiunea Consiliului ministerial JAPONIA.-

al Pieței
LUXEMBURG I (Agerpres). — 

Luni a început la Luxemburg o nouă 
sesiune a Consiliului ministerial al 
Pieței comune. Principalele probleme 
înscrise pe agenda sesiunii vizează 
intenția guvernului laburist de a cere 
renegocierea fundamentală a terme
nilor de aderare a Angliei la Piața 
comună și examinarea relațiilor din
tre „cei nouă" ?i S.U.A.

Cuvintul de deschidere a lucrărilor 
a fost rostit de ministrul afacerilor 
externe al R.F. Germania, Walter 
Scheel, care este și președinte in 
exercițiu al Consiliului ministerial. 
Scheel a adresat colegilor săi un 
„apel presant" pentru a acționa în 
direcția îndepărtării pericolului de 
dezintegrare a comunității.

Scheel s-a pronunțat pentru măsuri 
urgente, In special în domeniul com
baterii inflației și totodată a relevat 
că miniștrii economiei și finanțelor

„Carte alba" a guvernului britanic
LONDRA 1 (Agerpres). — La 

1 aprilie, la Londra a fost publicată 
o „Carte albă" privind renegocierea 
condițiilor aderării Marii Britanii 
la Piața comună.

„Cartea albă" precizează că este 
vorba despre politica guvernului 
laburist care se opune aderării la 
Piața comună în termenii convenit! 
anterior, de guvernul conservator. 
Documentul menționează că s-au 
făcut erori în ceea ce privește con
dițiile aderării, avertizlnd că rezul
tatele negocierilor vor fi supuse

Probleme majore ale 
contemporaneității pe agenda 

apropiatei sesiuni extraordinare

A mal rămas o sâp- 
tămină pină la des
chiderea lucrărilor se
siunii extraordinare a 
Adunării Generale a 
O.N.U., axată pe pro
blemele dezvoltării și 
materiilor prime. în 
opinia multor stata 
membre ale organiza
ției. apropiata sesiune 
— cea dinții de acest 
fel din întreaga isto
rie a O.N.U. — repre
zintă un pas deosebit 
de important în efor
turile comunității In
ternaționale de a abor
da o problematică e- 
senți21ă a lumii con
temporane. de a iden
tifica mijloace și căi e- 
ficiente pentru lărgirea 
cooperării internațio
nale. in conformitate 
cu dezideratele egali
tății In drepturi, pro
movării unor raporturi 
comerciale echitabile, 
asigurării progresului 
general, economic și 
social, in special al 
statelor în curs de 
dezvoltare.

Importanța majoră 
b problemelor ce ur
mează a fi dezbătute 
de sesiune a determi
nat majoritatea covâr
șitoare a guvernelor 
statelor membre ale 
organizației să răspun
dă pozitiv mesajului 
secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Wald
heim, în legătură cu 
cererea guvernului al- 

a 0. N. U.
gerian de convocare 
In sesiune extraordi
nară a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

în aceste zile, la se
diul organizației au 
loc zilnic multiple 
consultări neoficiale 
pentru definitivarea 
problemelor de ordin 
organizatoric și proce
dural. ca și a agendei 
sesiunii extraordinare. 
Foarte active în acest 
cadru se dovedesc sta
tele în curs de dez
voltare. care îsi ma
nifestă hotărirea de a 
determina adoptarea 
de către O.N.U. a u- 
nor măsuri concrete, 
menite să ducă Ia în
gustarea decalajelor e- 
conomice ce le separă 
de statele industriali
zate.

Slnt In curs de ne
gociere șl redactare 
texte și proiecte de 
documente care vor 
servi drept bază a 
dezbaterilor și a ho- 
tăririlor finale ale 
plenului Adunării Ge
nerale. în cadrul con
sultărilor care au loc, 
s-a căzut. în principiu, 
de acord ca sesiunea 
să .dezbată și să adop
te două documente 
considerate a avea o 
Însemnătate cardinală 
pentru viitorul rela
țiilor economice și co
merciale dintre țări, 
al cooperării inter

transport, locuințe, locurile de mun
că, dezvoltarea șl planificarea urba
nă, alimentarea cu apă și canaliza
rea, precum și In domeniile comba- 
t'rii zgomotului și al rezolvării pro
blemelor privind colectarea, trata
rea și routilizarea deșeurilor fi re
ziduurilor.

în ce privește protecția naturii, 
preocupările de cooperare privesc 
a'lt conservarea resurselor genetice 
șl protecția speciilor rare ale faunei 
și florei, cit și modul de stabilire a 
rezervațiilor naturale fi folosirea a- 
cestora pentru cercetări științifice, 
turism, recreere și în alte asemenea 
•copuri.

Un alt grup de domenii de co
operare se referă la utilizarea rațio
nală a terenurilor fi la protecția 
golurilor, incluzind, printre altele, 
combaterea poluării solurilor fi a fe
nomenelor de eroziune provocate de 
aer fl apă. precum și valorificarea 
terenurilor degradate.

Lucrările de stabilire a domeniilor 
de cooperare continuă in spiritul 
acordului stabilit anterior cu privire 
la recunoașterea protecției mediului 
înconjurător ca una din sarcinile de 
importanță majoră pentru bunăsta
rea popoarelor și dezvoltarea econo
mică a tuturor țărilor, a faptului că 
multe din problemele mediului în. 
conjurător, Îndeosebi In Europa, nu 
pot fi rezolvate în mod eficient dc- 
cît prinfr-o strinsâ cooperare inter
națională.

comune
din țările C.E.E. se vor întruni în 
curind pentru a încerca să stabileas
că o punte intre monedele comuni
tare care flotează în mod concertat 
față de dolarul S.U.A. (este vorba 
de marca vest-germanâ. florinul 
olandez, francul belgiano-luxembur- 
ghez și coroana daneză) și celelalte 
monede (francul francez, lira brita
nică și lira italiană) care flotează 
liber.

A luat apoi cuvintul ministrul de 
externe britanic, James Callaghan, 
care a prezentat cererile guvernului 
laburist cu privire la preconizata re- 
negociere a termenilor de aderare a 
Angliei la Piața comună. Ministrul 
britanic a avertizat că, „dacă rene- 
gocierile nu se vor solda cu rezulta
tele dorite de noi. nu ne vom consi
dera legați prin obligațiile tratatului 
de aderare".

aprobării, in cadrul unor alegeri ge
nerale sau al unui referendum 
popular. Guvernul britanic dorește 
să renegocieze termenii aderării, in 
vederea unor schimbări majore în 
politica agrară, pentru metode mai 
echitabile de finanțare a bugetului 
comunitar, pentru menținerea de 
către parlament a puterilor de a 
decide asupra economiei britanice, 
în „Cartea albă" se exprimă rezerve 
asupra politicii comunitare de stabi
lire, pină în 1980, a unei uniuni eco
nomice și monetare.

I DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

naționale, în general, 
care să fie așezată pe 
bazele egalității in 
drepturi și justiției. 
Este vorba de proiec
tul „Declarației de 
principii privind coo
perarea internațională 
in domeniile materiilor 
prime și dezvoltării" 
și proiectul „Progra
mului de acțiune", 
conținînd măsuri con
crete pentru transpu
nerea in viață a de
clarației de principii.

In ce privește che
stiunile de ordin orga
nizatoric și procedu
ral s-a convenit asu
pra începerii sesiunii 
prin dezbateri gene
rale in cadrul cărora 
șefii delegațiilor să-și 
precizeze pozițiile a- 
supra problemelor în
scrise pe agendă. De 
asemenea, s-a apreciat 
ca necesară crearea 
unor organisme sub
sidiare ale Adunării 
Generale, care să-și 
desfășoare lucrările In 
paralel cu plenara, să 
dezbată anumite pro
bleme concrete șl să 
cadă de acord asupra 
proiectelor de docu
mente, înainte ca a- 
cestea să fie supuse 
votului adunării.

Se apreciază că se
siunea extraordinară 
va dura trei săptâ- 
mîni. lucrările sale ur- 
mind a fi conduse, po
trivit tradiției, de

cairo- încheierea vizitei președintelui
Consiliului Central al U.G.S.R.

Convorbiri între miniștrii de externe 
ai României și Cehoslovaciei

CAIRO 1 (Corespondență de la Ni- 
colae N. Lupu). — Mihai Dnlea. pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S R., caro se află la Cairo, a 
fost primit, luni, de dr. Mohamed 
Hafez Ghancm. prim-sccrctar al C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe. In cursul 
întrevederii, cnre s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
s-au evidențiat cu satisfacție evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-egip- 
tone. după vizita în Egipt a președin
telui Nicolae Ceaușescu, perspecti
vele largi deschise do aceasta conlu
crării intre cele două țări. S-a ex

Vicepreședintele Braziliei 
a primit pe ministrul 

plenipotențiar al României
BRASILIA 1 (Corespondență de 

la V. Păunescu). — Ion Moraru, tri
mis extraordinar și ministru pleni
potențiar al României în Brazilia, a 
făcut, la 1 aprilie, o vizită de pre
zentare la noul vicepreședinte al ță
rii, Adalberto Pereira dos Santos.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, vicepreședintele 
Adalberto Pereira dos Santos și-a 
exprimat satisfacția față de evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre cele două 
popoare și convingerea că raportu
rile dintre Brazilia și România vor 
cunoaște și in viitor o continuă dez
voltare. Primirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă deosebit de cordială.

Ample acțiuni revendicative
TOKIO 1 ((Corespondență de la 

P. Diaconul. — Peste 1 300 000 de 
cetățeni niponi au participat, dumi
nică, la aproximativ 270 mitinguri 
desfășurate in diferite localități din 
Japonia sub lozinca „Stop inflației". 
Manifestațiile au fost organizate de 
consiliul de luptă unită împotriva 
inflației. Adunarea centrală, la care 
nu participat peste 250 000 de oameni 
ai muncii din Tokio și din prefectu
rile învecinate — Chiba, Kanagawa 
șl Saitama — a avut loc în parcul 
Yoyogi din capitala niponă.
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Frontului Unit Național al Cambod- 
giei și a Guvernului Regal de Uniu
ne Națională, condusă de Khieu 
Samphan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al F.U.N.C., vicepre- 
mier și ministru al apărării națio
nale al G.R.U.N.C.. comandantul- 
șef al forțelor armate de eliberare 
națională ale poporului cambodgian. 
La sosire, delegația a fost salutată de 
Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat, și alți conducători de partid 
și de stat chinezi. Au fost de față 

președintele sesiunii 
ordinare precedente, 
Leopoldo Benites (E- 
cuador). La lucrările 
sesiunii, care vor în
cepe la 9 aprilie, ma
joritatea delegațiilor 
statelor membre vor 
fi conduse de miniștrii 
de externe.

Cercurile diploma
tice și gazetărești de 
la O.N.U. consideră că

AUSTRIA

Prima consultare electorală 
a anului

Duminică, în landul 
Salzburg a avut loc 
prima consultare elec
torală a anului din 
Austria. Deși a fost 
vorba de un scrutin cu 
caracter local, aceste 
alegeri au fost urmă
rite cu interes, rezul
tatul lor fiind inter
pretat în viziunea o- 
rientărilor corpului e- 
Lectoral austriac.

La Salzburg numă
rătoarea voturilor a 
confirmat o tendință 
de redresare a parti
dului populist, după 
serioasa înfringere su
ferită in alegerile par
lamentare din 1971 — 
tendință ilustrată de
altfel de majoritatea 
alegerilor locale des
fășurate in ultimul an. 
După scrutinul de du
minică, populișt li și-au 
sporit, de la 13 la 18, 
numărul de mandate 
In landtag. Menținin- 
du-și numărul de 
mandate deținute an
terior (13). socialiștii 
au marcat un recul in 
ceea ce privește pro
centajul sufragiilor în 

sesiunea are mari șan
se de a se încheia cu 
rezultate pozitive, de
sigur cu condiția e- 
sențială ca, în aborda
rea problemelor și în 
propunerile ce le vor 
avansa, delegațiile sta
telor membre să ma
nifeste voința politică 
de a face un pas ho- 
tărit înainte spre re
ducerea decalajelor e-

favoarea lor (36 la 
sută din totalul votu
rilor, față de 40,4 la 
sută In trecut), libe
ralii inregistrind, la 
rindul lor, un regres (5 
mandate față de 6 in 
trecut). Cea de-a pa
tra formație politică 
participantă la alegeri, 
partidul comunist, a 
înregistrat o sporire a 
numărului de voturi, 
ca și in cadrul altor 
alegeri locale desfășu
rate in ultimul an.

Primele reacții post- 
electorale ale liderilor 
politici și ale comen
tatorilor de presă evi
dențiază influenta pe 
care a avut-o asupra 
alegerilor de duminică 
evoluția economică a 
țării din ultima vre
me. Reducerea numă
rului de voturi obți
nute de partidul gu
vernamental reflectă 
— după părerea a di
feriți comentatori — 
preocuparea corpului 
electoral austriac față 
de repercusiunile ne
gative ale crizei mo
netare și financiare

primat convingerea că legăturile în
tre P.C.R. și U.S.A., între sindicatele 
din România și cele din Egipt se vor 
amplifica, la rindul lor, in interesul 
oamenilor muncii din cele două țări. 
La întrevedere a participat Petru 
Burlacu, ambasadorul României la 
Cairo.

Luni seara, Mihai Dalea a părăsit 
Cairo, Indreplîndu-se spre Damasc. 
La plecare, el a fost salutat de 
Abdel Latif Boltcya, secretar gene
ral a1 Confederației Internaționale a 
Sindicatelor Arabe, și alți reprezen
tanți ai conducerii acestei organizații.

ORIEHTUL APROPIAT
BEIRUT 1 (Agerpres). — într-o 

declarație transmisă de agenția pa- 
lestineană de informații „W.A.F.A." 
și reluată de agenția France Presse, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a menționat 
că organismul pe care îl conduce a 
stabilit, in ultimul timp, „contacte 
intense cu țările arabe șl, în spe
cial, cu țările implicate în conflictul 
din Orientul Apropiat, în interesul 
rezistenței palestincne și în confor
mitate cu obiectivele tactice și stra
tegice fixate prin rezoluțiile Confe
rinței arabe la nivel înalt de la Al
ger".

DAMASC 1 (Agerpres). — Comu
nicatul publicat la Damasc, la în
cheierea convorbirilor dintre dele
gațiile Partidului Arab Socialist 
Baas clin Siria și Partidului Demo
crat din Guineea menționează că 
pentru instaurarea unei păci juste 
in Orientul Apropiat sint necesare 
retragerea trupelor israeliene din 
toate teritoriile arabe ocupate și re
cunoașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean.

DAMASC 1 (Agerpres). — Un co
municat militar dat publicității la 
Damasc informează că, luni, au con
tinuat ciocnirile dintre forțele israe
liene și siriene de pe înălțimile Go
lan. Artileria siriană, se spune în co
municat. a deschis focul pentru a 
împiedica încercările forțelor israe
liene de a-și consolida pozițiile avan
sate din regiunea Golan.

TEL AVIV 1 (Agerpres). — Forțele 
siriene au deschis, luni, foc de arti
lerie si de arme antitanc imootriva 
pozițiilor israeliene de pe înălțimile 
Golan, a anunțat un purtător de 
cuvînt militar israelian, citat de a- 
genția United Press International.

■ ■ ■ ■ ■ s

Norodom Sianuk. șeful statului 
Cambodgia, președintele F.U.N.C.

0 nouă ședință a Comi
siei militare de armistițiu 
din Coreea 3 avut loc' leri'13 
Panmunjon. Conducătorul părții re- 
prezentînd R.P.D. Coreeană a pro
testat energic împotriva pătrunderii 
în repetate rinduri, în martie, a.c., 
a unor avioane de recunoaștere a- 
mericane în spațiul aerian al R.P.D. 
Coreene, in scopuri de spionaj, pre
cum și împotriva unor grave provo- 

conomice dintre state, 
prin extinderea și a- 
dincirea cooperării in
ternaționale, democra
tizarea relațiilor eco
nomice și monetare 
mondiale și însănă
toșirea raporturilor co
merciale dintre țări.

C.ALEXANDROAIE
New York 

occidentale asupra si
tuației din Austria, 
care s-au concretizat, 
Între altele, in înceti
nirea ritmului de creș
tere economică și in 
dezvoltarea tendințe
lor inflaționiste.

După alegerțle din 
Salzburg, peisajul po
litic austriac confir
mă. in ansamblu, ra
portul de 'forțe relativ 
echilibrat dintre prin
cipalele partide — so
cialist și populist. Da
că ultimele sondaje dc 
opinie indică pe plan 
național un ușor a- 
vans in favoarea so
cialiștilor (care ar în
truni peste 50 Ia sută 
din totalul opțiunilor), 
procesul de redresare 
a partidului populist 
— exemolificat prin 
rezultatele diferitelor 
alegeri locale din ulti
mele 12 luni — consti
tuie. la rindul său, o 
tendință semnificativă 
a actualității politice 
austriece.

Cornellu VLAD
Viena

PRAGA 1 (Corespondență de In 
C. Prisăcaru). — La Praga au Înce
put, luni, convorbirile oficiale dintre 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu, aflat In vizita oficială, și 
ministrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace. Bohuslav Chnoupek. La 
convorbiri au fost prezenți, din par
tea română, Teodor Haș, ambasado
rul țării noastre la Praga, Ion Ciu- 
botaru, director In M.A.E., iar din 
partea cehoslovacă Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Josef Hejc, director în 
M.A.E., precum și funcționari supe
riori ai ministerelor de externe din 
cele două țări.

Cu această ocazie s-a efectuat un 
schimb larg de păreri cu privire la 
stadiul actual și perspectivele dez
voltării relațiilor bilaterale româno- 
cehoslovace și in legătură cu unele 
probleme internaționale actuale. în 
timpul convorbirilor, desfășurate in
tr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă, s-a apreciat cu sa
tisfacție dezvoltarea cu 6ucces a re
lațiilor reciproc avantajoase dintre 
ambele țări.

★
Tn aceeași zi, ministrul român a 

depus coroane de flori la Mormintul 
eroului necunoscut și mormintul lui 
Element Gottwald, de la Panteonul 
Eliberării Naționale, dd pe colina 
Zizkov din Praga.

★
Luni seara, ministrul afacerilor 

externe al R. S. Cehoslovace, Bohu
slav Chnoupek, a oferit un dineu ofi
cial in onoarea ministrului afacerilor 
externe al României. George Maco
vescu. în timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
de caldă prietenie, cei doi miniștri 
au rostit toasturi.

Exprimind convingerea că vizita 
ministrului afacerilor externe al 
României va constitui o contribuție 
la întărirea și dezvoltarea relațiilor 
reciproce. Bohuslav Chnoupek a vor
bit despre tradiția de prietenie si co
laborare. care își are rădăcinile în 
lupta seculară a ambelor țări pentru 
eliberarea națională, dreptate socială 
și independentă de stat. Ne aducem 
aminte cu emoție de patriolii români 
care, alături de armata sovietică, 
și-au dat viața pentru eliberarea pa
triei noastre, a spus el. La efortul 
celor două țări de a consolida șl 
dezvolta în continuare colaborarea 
reciprocă a contribuit o serie întrea
gă de vizite reciproce pe linie de 
partid, guvernamentale și sociale, in 
care un rol primordial l-au avut în- 
tîlnirile si convorbirile secretarilor 
generali ai partidelor noastre, tova
rășii Gustav Husak și Nicolae 
Ceaușescu. la Praga si București. Re
lațiile noastre se dezvoltă favorabil 
nu numai in domeniul politic, ci si

cări militare comise în ultimele săp- 
tămini de trupele sud-coreene in zo
na demilitarizată. El a cerut înce
tarea imediată cît și evitarea repe
tării pe viitor a acțiunilor de acest 
fel, care duc la sporirea încordării 
în Coreea.

Șeful statului algerian, 
Houari Boumedlăne, a deschis, luni. 
In capitala țării, lucrările celui de-al 
treilea Congres al Uniunii Naționale 
a Femeilor Algeriene, la care parti
cipă delegate din toate regiunile ad
ministrative. La lucrări iau parte, ca 
invitate, delegații ale unor organiza
ții de femei din circa 30 de țări. 
Delegația Consiliului Național al Fe
meilor din țara noastră este condusă 
de Maria Ciocan, secretară a consi
liului,

0 conferință pe tema îm
bunătățirii activității orga
nului P.C. din Danemarca, 
ziarul „Land og Folk", a fost orga
nizată la Copenhaga. Au luat parte 
peste 200 de delegați — activiști de 
partid, ziariști, difuzori voluntari ai 
publicației, cititori. A luat cuvintul 
președintele P.C. din Danemarca, 
Knud Jespersen.

Politica Greciei tinde să 
găsească o soluție pașnică 
a problemei cipriote,care 53 
garanteze independența, suveranita
tea si caracterul unitar al Ciprului, 
a declarat ministrul de externe. Spy- 
ridon Tetenes. adăugind că guvernul 
grec „va continua să sprijine pro
cedura convorbirilor dintre cele două 
comunități și nu va precupeți nici 
un efort pentru ca aceste tratative 
să-și atingă scopul, ca singur mij
loc care poate asigura o viață calmă 
și liniștită în insulă".

Comitetul director al 
Partidului Social-Democrat 
(P.S.D.), al cărui președinte este 
cancelarul Willy Brandt, s-a pronun
țat pentru continuarea consecventă a 
politicii de normalizare a relațiilor 
dintre R.D.G. și R.F.G. într-o decla
rație adoptată în unanimitate. Comi
tetul director al P.S.D. consideră că 
această politică, fondată pe rațiune

Un satelit al planetei Mercur ?
PASADENA 1 (A-

gerpres). — Datele 
transmise de sonda 
spațială „Mariner-10“ ■ 
au dezvăluit existența 
pe o orbită in jurul 
planetei Mercur a u- 
nul obiect necunoscut, 
care ar putea fi un 
satelit natural ori un 
meteorit in captivitate 
temporară — infor
mează experții , cen
trului spațial de la 

Pasadena. Potrivit 
calculelor preliminare, 
'misteriosul obiect — 
în cazul In care se va 
dovedi că este vorba 
de un satelit, acesta va 
fi al 33-lea din siste
mul solar — are dia
metrul de 26 km și e- 
voluează la 24 000 km. 
altitudine de suprafa
ța planetei, deasupra 
zonei ecuatoriale, cu

în cele economic și cultural, a adău
gat ministrul cehoslovac. El a men
ționat că in Cehoslovacia sint bine
cunoscute șl apreciate succesele pe 
care, sub conducerea partidului rău 
comunist, poporul român le-a obți
nut si le obține de la insurecția anti
fascistă, a cărei a XXX-a aniversare o 
va sărbători în acest an. Ministrul 
cehoslovac a vorbit apoi despre efor
turile popoarelor ceh și slovac de a 
Îndeplini sarcinile trasate de cel 
de-al XIV-Iea Congres al P.C. din 
Cehoslovacia, despre politica externă 
a tării sale.

După ce a evocat tradițiile priete
niei sl colaborării româno-cehoslova- 
ce, George Macovescu a arătat că, 
în procesul transformărilor socialiste, 
legăturile frățești dintre cele două 
țări s-au ridicat pe un plan superior, 
avind la bază comunitatea de orindui- 
re, de ideologie și de țeluri. Un rol de 
cea mai înaltă semnificație în adin- 
cirea relațiilor bilaterale l-au avut 
întilnirlle și convorbirile rodnice 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak. Ele au deschis 
perspective tot mai largi pentru dez
voltarea continuă a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Cehoslovacia. Poporul român 
urmărește cu caldă simpatie și dă o 
înaltă apreciere succeselor remarca
bile obținute de oamenii muncii din 
Cehoslovacia, sub conducerea parti
dului, in realizarea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIV-Iea al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

în continuare, vorbitorul a spus î 
Hotărirea privind instituirea func
ției de președinte al Republicii So
cialiste România și alegerea ca 
întiiul președinte al republicii a to
varășului Nicolae Ceaușescu repre
zintă un moment de importanță is
torică în viața națiunii noastre so
cialiste, o recunoaștere a imensei 
sale contribuții la construirea socie
tății noi. socialiste, la dezvoltarea 
unui spirit novator in întreaga noas
tră viață, a rolului său de promotor 
neobosit al ideilor de pace și co
laborare cu toate statele. Configu
rația politică a lumii contemporane, 
complexitatea și caracterul indivizi
bil al problemelor care confruntă 
astăzi omenirea fac obiectiv nece
sară participarea activă a fiecărui 
stat, indiferent de orinduirea so
cială, de dimensiuni sau potențial 
material, la viața internațională. în 
acest spirit, România — a arătat 
George Macovescu — Împreună cu 
celelalte state socialiste, cu alte nu
meroase țări, acționează cu hotârire 
pentru înfăptuirea idealurilor înain
tate ale lumii contemporane, parti
cipă activ la lupta pentru o organi
zare nouă, democratică a relațiilor 
internaționale.

și angajare în favoarea păcii, nu 
poate fi pusă Ia îndoială și că utili
tatea ei este practic demonstrată.

Ministrul de externe me- 
XiCQn, Emilio Rabasa, a declarat că 
runda de convorbiri purtate în 
cursul vizitei sale la Havana a vi
zat dezvoltarea relațiilor bilaterale în 
domeniile comercial și cultural, pre
cum și o trecere in revistă a situa
ției internaționale. In ce privește re
integrarea Cubei în O.S.A., el a de
clarat că în cursul vizitei la Havana, 
a fost informat oficial -că Cuba nu 
dorește revenirea in această organi
zație și ca atare. Mexicul va spri
jini pozițiile juste ale Cubei in ma
terie de politică latino-americană, în 
afara O.S.A.

La Paris a avut loc adunarea 
generală a Federației mondiale 
de studiere a viitorului, con
stituită pe baza „Declarației de 
la București" și aprobată in 
cadrul celei de-a treia confe
rințe mondiale. Ca președinte 
al federației a fost ales profe
sorul Johann Galtung, din Nor
vegia. Printre membrii consi
liului științific al federației au 
fost aleși acad. Miron Constan- 
tinescu, Mircea Malița, membru 
corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, 
prof. dr. Pavel Apostol, conf, 
dr. Mihai Botez, secretarul Co
mitetului național român de stu
diere a viitorului. Ca vicepreșe
dinte executiv al federației a 
fost reales Pavel Apostol. A 
fost confirmată propunerea de 
înființare, la București, a Cen
trului internațional de cerce
tări in metodologia studierii 
viitorului.

Guvernul japonez * ad°p,at 
o hotărîre prin care se acordă Mon
goliei clauza națiunii celei mai favo
rizate în relațiile economice dintre 
cele două țări.

Condamnări la moarte In 
Chile. Consiliul juridic de război, 
întrunit în localitatea chiliana 
Osorno, a dezbătut procesul intentat 
împotriva mai multor membri ai 
partidului socialist dizolvat de au
toritățile militare în urma loviturii 
de stat de la 11 septembrie 1973. 
Potrivit agenției T.A.S.S., doi dintre 
cei judecați — Juan Bassay și Re
nato Ivernicci, foști conducători ai 
organizației locale a partidului so
cialist, au fost condamnați la moarte.

viteza de 16 000 km la 
oră. In următoarele 24 
de ore, camerele de 
luat vederi ale sondei 
spațiale, care au fost 
scoase din uz pentru 
moment, ca urmare a 
unei pierderi neaștep
tate de energie, vor fi 
puse din nou in func
țiune pentru a se ve
rifica exactitatea da
telor obținute.

• PE JOS. DIN SIBE
RIA IN ALASKA. u" srup 
de arheologi sovietici au desco
perit, in urma săpăturilor efec
tuate in Kamciatka, pe locul 
unor așezări omenești din epo
ca paleolitic^, urme ale trecerii 
străvechilor triburi siberiene in 
America de Nord. Cercetătorii 
sovietici au stabilit, printre al
tele, că vechi tradiții indiene, 
ca „Wampoon" — obiceiul de 
a purta coliere și alte podoabe 
din mărgele și din metal — este 
de origine asiatică. Această de
plasare a triburilor siberiene, 
socotită de oamenii de știință 
ca o senzațională descoperire 
— relatează agenția France 
Presse — s-ar datora faptului 
că in epoca glaciară nu exista 
strlmtoarea Behring și oamenii 
puteau să se deplaseze cu ușu
rință din Siberia în Alaska.

• POLUARE... NATU
RALA. Consecințele secetei 
care bintuie de cinci ani in A- 
frica se fac simțite pină in 
America Centrală. Doi cercetă
tori de la Universitatea din 
Miami (S.U.A.), au constatat că 
atmosfera Mării Caraibilor în
magazinează tot mai mult praf 
african. Acest fenomen de acu
mulare, apreciază ei, ar putea 
afecta condițiile climatice din 
regiune prin „perturbarea echi
librului energiei solare" și alte
rarea calității aerului.

• PRELUDIUL UNEI 
NOI ERUPȚII A ETNEI ? 
In ultimele 24 de ore seismo
grafele au înregistrat în regiu
nea vulcanului Etna 214 cutre
mure de mică Intensitate. Ex
perții Institutului de vulcanolo- 
gie din Catania apreciază că a- 
ceste mici cutremure, datorate 
presiunii exercitate de magmă 
asupra pereților stincoși al vul
canului, ar putea constitui pre
ludiul unei noi faze de erupții 
ale Etnei.

• TIC-TAC este o cutie 
de dimensiuni restrinse, plină 
de tranzistori, circuite integra
te, rezistențe și alți condensa
tori, care, pusă in contact cu un 
telefon și un aparat de televi
ziune, va permite oricărui cetă
țean să „interpeleze" marile or
dinatoare asupra unor probleme 
particulare. Va fi suficient să 
se apese pe unul din butoanele 
de preselecție ale televizorului 
pentru a face să apară, intre 
două imagini de film, răspun
sul ordinatorului. Invenție da
torată unui inginer francez, 
TIC-TAC introduce, astfel, or
dinatorul in viața cotidiană, 
fapt nu este vorba de un sin
gur ordinator, ci de mai multe, 
după natura solicitării : cum
părături prin intermediul tele
vizorului, rezervarea locurilor la 
spectacole și hoteluri, consulta
rea unor anuare sau fișiere etc.

• INVENTARIERE.
fectul din Istanbul a reunit pe 
reprezentanții unor instituții 
care posedă opere de artă pen
tru a le reaminti că se apropie 
scadența predării listei tezau
relor pe care le dețin. Inventa
rierea se face in virtutea unei 
recente legi menite să împiedi
ce „scurgerea" operelor de artă 
în străinătate. Acțiunea prefec
tului de a urgenta întocmi
rea listei a fost determinată de I 
o descoperire făcută zilele a- 
cestea de poliție in portul ora
șului Izmir ; pe pachebo
tul „Akdeniz", pregătit să-și 
ridice ancora, pentru a se în
drepta spre Mediterana, era îm
barcată,-în ascuns, o colecție da 
artă antică, în valoare de aproa
pe un milion de dolari.

• PREMIERĂ MON
DIALA IN HIMALAYA. 
O echipă de alpiniști francezi 
Asaltează în aceste zile un pisc 
virgin din inima Himalayei. 
Reușita acțiunii va echivala cu 
o premieră mondială — arată 
ziarul „l’Humanită". Ei îi va 
urma o tentativă nu mai puțin 
temerară : coborirea pe schiuri 
a unul culoar de doi km. ince- 
pînd de la 6 500 m altitudine. 
Acest act de curaj îl va între
prinde Serge Cachat. de 21 de 
ani. Expediția și-a propus și un 
program de cercetări științifice, 
prevăzind studierea efectelor 
medicale ale altitudinii și ex
perimentarea unor noi aparate 
respiratorii. Cineastul Jacques 
Ertaud. care însoțește grupul de 
alpiniști, speră să ofere tele
spectatorilor o peliculă capti
vantă.

• BICTCLETA CU 
SCHIMBĂTOR AUTO
MAT DE VITEZĂ. °
din R. F. Germania a construit 
un dispozitiv care schimbă au
tomat viteza la bicicletă. Atunci 
cind bicicleta atinge 17—19 km 
pe oră, dispozitivul trece, auto
mat. la viteza a doua. Dacă a- 
ceasta scade, el asigură trece
rea, de asemenea automată, la 
viteza întîi. în acest fel. afir
mă ziarele vest-germane, efor
tul depus de biciclist scade 
considerabil.
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