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Moment solemn în viața sportului românesc

PREȘEDINTELE REPUBLICII A ÎNMÎNAT 
ÎNALTE DISTINCȚII HANDBALIȘTttOR,

multipli campioni mondiali

Cuvintul de ordine si acțiune
pe șantierele nnilor capacități

productive din Capitală:
RESPECTAREA
Șl DEVANSAREA
TERME NELOR

HOTĂRÎREA
plenarei CC. al P.C.R. 

din 25-26 martie 1974 cu privire

la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a partidului

HOTĂRÎREA
plenarei C. C. al P. C. R. cu privire 

la activitatea organelor de partid
Șantierele bucurestene de investi

ții productive cunosc, in aceste zile, 
o amplă și energică concentrare de 
f irte umane, de mijloace tehnice si 
materiale, specifică momentelor de 
intensitate maximă, hotăritoare pen
tru finalizarea la termenele stabilite 
și chiar mai devreme a noilor o- 
biective si capacități planificate să 
producă in acest an. Despre rodni
cia muncii de zi cu zi vorbește mai 
i faptul că toate cele cinci capa
cități — de la întreprinderile „23 
August", ..Ncfcral", „Electrotehnica" 
..Electronica" și de la întreprinderea 
de construcții metalice si prefabri
cate — cu termene de punere in 
funcțiune in primul trimestru, au fost 
gata la timp, unele dintre ele in 
avans. Apoi, pe numeroase alte șan
tiere a fost executat un volum mare 
de lucrări de construcții și montaj 
tehnologic, in multe locuri prevede- 
r le din grafice fiind substantial de
pășite. fapt care a creat premise si
gure in vederea respectării termene
lor planificate pentru noile ..pre
miere" din lunile următoare și. in 
unele cazuri, pentru devansarea a- 
cestora. Este vorba de capacități in
dustriale de primă mărime șl impor
tantă ca, de pildă, cele de la între
prinderea de mașini-unelte si airre- 

..Semănătoarea". întreprinderea 
mecanică fină, de la între

prinderea de confecții și tricotaje, 
întreprinderea de produse lactate ș.a. 
Aceste preocupări susținute și in
tense eforturi sint firești, și. totoda
tă. necesare pe absolut toate șan- 
ti ?reie de investiții, dacă ținem sea
ma că orice zi cîștigată ..in lupta 
cu timpul" poate fi transformată in 
importante sporuri de producție, care 
contează in întrecerea colectivelor 
economice bucureștene pentru reali
zarea sarcinilor actualului cincinal 
In patru ani și jumătate.

Exigentele planului de Investiții 
din acest an sint. in continuare, ex
trem de ridicate. Potrivit prevede-

rilor in 1974 urmează sâ intre In 
funcțiune aproape 140 noi ca
pacități industriale, dintre care circa 
72 sint considerate principale, dato
rită ponderii producției ce trebuie 
să o realizeze-. Deci, ce probleme se 
pun la ordinea zilei, cum trebuie ele 
soluționate, cind si de către cine ? 
Un loc prioritar il au livrarea grab
nică a echipamentelor șl utilajelor 
tehnologice, precum și montajul lor 
rapid. Măsurile luate pină acum, 
pentru o serie de obiective de in
vestiții. din inițiativa și sub îndru
marea directă a Comitetului muni
cipal de partid București, au gene
rat bune rezultate. în esență, este 
vorba despre organizarea superioară 
a activității ne șantiere, reflectată 
concret in asigurarea unor fronturi 
largi de montaj, a unei viteze zilnice 
de lucru in continuă creștere. Nu 
omitem, bineînțeles, nici aportul con
siderabil al multor beneficiari, care 
au format numeroase echipe de mun
citori de înaltă calificare, aceștia 
particiDind activ la montarea mași
nilor si instalațiilor sosite pe șan
tiere.

Ritmurile înalte de lucru înre
gistrate in ultimul timp pe șantiere 
impun însă — cum spuneam — li
vrarea la 1imp sau, în multe cazuri, 
chiar înainta de termen, a utilajelor 
și echipamentelor tehnologice. Dată 
fiind însemnătatea deosebită ce o are 
această problemă pentru realizarea 
în bune condiții a noilor capacități 
productive, comitetul municipal de 
partid a inițiat o amplă acțiune de 
impulsionare a aducerii utilajelor pe 
șantiere. In acest scop s-a organizat 
urmărirea permanentă a evoluției 
operațiilor de contractare și livrare, 
din import sau din țară, a tuturor

Dumitru TÎRCOB 
Cristian ANTONESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Imagine din tindra unitate din Tirgu Neamț, unde pentru prima datâ în țarâ 
se fabried volvatir
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Record remarcabil
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și de stat pentru înfăptuirea

politicii de cadre
IN PAGINA A III-A

Decret al președintelui
Republicii Socialiste

România privind

Decret al Consiliului
de Stat privind

amnistierea unor
infracțiuni

In pagina a ll-a

Lege privind reglementarea 
unor probleme dccurgind 

din împrejurări excepționale 
IN PAGINA A II-A

Marți La amiază, la Palatul Re
publicii. a avut loc solemnitatea lu
minării de inalte ordine si moda
lii conferite, prin Decret preziden
țial. unor sportivi și activiști pe tă
rim sportiv pentru comportarea re
marcabilă și ocuparea locului I la 
Campionatul mondial de handbal 
masculin — ediția 1974 — precum 
•i pentru contribuția deosebita adu
nă la dezvoltarea acestui sport și la 
creșterea prestigiului sportului româ
nesc pe plan international.

înaltele distincții au fost luminate 
de președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La solemnitate 
varăsii 
Mânescu, 
Niculcscu-Mizil, 
Cornel Burtică. ..... ........ .

Erau, de asemenea, prezenți Con
stantin Stătescu, secretarul ~ 
liului de Stat. Emil Bobu. 
trul de interne. Ion Traian 
nescu. prim-secretar al C.C. al 
ministrul pentru problemele ... 
tulul, Nicu Ceaușescu, vicepreședinta 
al Consiliului U.A.S.C.R., general-lo- 
colenent Marin Dragnca, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

Au fost distinși cu : „Ordinul Mun
cii" clasa I tovarășii : Stefan I. 
Birtalan. Cristian P. Gațu, 
C. Grigorescu. Gheorghe N. 
Gunesch. Gavril Emeric A. 
Ghitâ A. Lieu. Corneliu P. ___ _
Ordinul „Meritul sportiv" clasa I 
tovarășii : Adrian G. Cosma. Ioan P. 
Kunszt Ghermânescu, Nicolae S. 
Nedef, Werner P. Stockl. Constan
tin G. Tudosie. Oprea St. Vlase. Radu 
V. Voina ; „Ordinul Muncii" clasa a 
II-a tovarășul Constantin I. Șerpe ; 
Ordinul „Meritul sportiv" clasa a II-® 
tovarășii : Marin Gh. Dan. Alexan
dru I. Dincă, Corneliu D. Oțelea, 
Gheorghe Gh. Săvescu, Cristian F. 
Țonescu, Eugen Gh. Trofin ; Ordinul 
„Meritul sportiv" clasa a IlI-a tova
rășii : Liviu O. Bota, Costică N. Că- 
pățină, Pantelie P. Cirligeanu, Ale
xandru N. Ilie. Ștefan I. Orban. Va- 
sile V. Sidea, Irimie Mircea I, Stef ; 
Medalia „Meritul sportiv" clasa I to
varășii : Ludovic L. Berekmery, Mi
hai I. Cojocaru, Mircea I. Grabovschi.

în numele componenților reprezen
tativei naționale de handbal, căpi
tanul echipei Cristian Gațu, a ex
primat in cuvinte calde deosebita 
onoare $i satisfacție de a fi primiți 
și decorați de președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Dacă in me
morabila finală, a spus el. am 
avut emoții, ele pu depășesc ca 
Intensitate ne cele de astăzi, cind, 
aici — in fața dumneavoastră — do-

au luat parte to- 
Bodnaraș. Manea 
Drăgănescu, Paul 
Gheorghe Pană, 
Ion Ioniță.

Consl- 
minis- 
Ștcfă- 
U.T.C., 
tinere-

Lucian 
Roland 
Kicsid, 
Penu :

rim să închinăm victoria noastră fi
nală și titlurile de campioni al lumii 
celor trei mari evenimente pe caro 
le trăiește anul acesta întregul po
por român — alegerea dumneavoas
tră In înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România, cea 
dc-a XXX-a aniversare â eliberării și 
ccl de-al Xl-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

Vă asigurăm că — și In viitor — 
nu vom precupeți nimic pentru ca 
tricolorul românesc să se înalțe pe 
ccl mai înalt catarg, Iar handbalul să 
rămină unul din cel mai strălucitori 
ambasadori al României pe tărim 
sportiv".

Mulțumind din inimă pentru lnal-

tele distincții, a vorbit apoi sportivul 
Cornel Penu. „In lupta pentru dobin- 
dirca celui dc-al patrulea titlu mon
dial, a spus el, am fost animați de 
dorința fierbinte de a ne aduce pri
nosul de recunoștință partidului șl 
statului nostru pentru minunatele 
condiții de viață și pregătire asigu
rate tineretului. Sintem mindri, to
varășe președinte, că am reușit să 
impunem din nou sportul românesc, 
aducindu-ne astfel modesta noastră 
contribuție la sporirea prestigiului 
sportiv Internațional al României so
cialiste".

Primit cu puternice aplauze de cel 
prezenți, a luat cuvintul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

. Tovarăși,
Doresc ca, In numele conducerii 

de partid și de stat, precum și al 
meu personal, să vă adresez tu
turor cele mai calde felicitări pen
tru victoria strălucită pe care ați 
obținut-o la Berlin, cucerind pen
tru a patra oară titlul de cam
pioni mondiali la handbal.

De asemenea, doresc să vă adre
sez felicitări cu prilejul înmînăril 
acestor înalte distincții și ordine 
ale Republicii Socialiste România.

Acordarea acestor ordine con
stituie o expresie a aprecierii deo
sebite pe care conducerea de par
tid și de stat o dă handbalului ro
mânesc, componenților echipei na
ționale, care au știut să apere în 
mod demn culorile naționale, și să 
obțină această victorie.

Desigur, în fața handbalului, ca 
și a celorlalte discipline sportive, 
stau sarcini mari. Sper că exem
plul echipei naționale de handbal 
va fi urmat și de sportivii din ce
lelalte domenii, atît în confruntă
rile din diferitele competiții euro
pene și mondiale, cît și în pregă
tirea pentru Olimpiadă. Cred că 
se va ține seama de învățăminte-

★
Cuvintele adresate de președintele 

republicii, felicitările și urările de 
noi succese au fost primite cu emo
ție, cu deosebită satisfacție de spor-

le Jocurilor Olimpice de la Miln- 
chen și se vor face asemenea pre
gătiri incit la Olimpiada viitoare 
să obținem realmente rezultate pe 
măsura posibilităților și condiții
lor pe care poporul, statul nos
tru le creează activității sportive. 
Exemplul handbaliștilor trebuie 
sâ însuflețească și să mobilizeze 
și celelalte echipe, pe ceilalți spor
tivi români — așa cum exemplul 
pe care oamenii muncii din Româ
nia îl dau în înfăptuirea progra
mului de dezvoltare economico- 
socială — trebuie să constituie 
pentru sportivii patriei noastre un 
îndemn de a-și face fiecare dato
ria în condiții cît mai bune.

în ce privește pe handbaliștî, 
sper să ne aducă și un al cincilea 
titlu de campioni mondiali. Ii 
anunț de pe acum că — așa cum 
se obișnuiește în sport — vom ri
dica ștacheta de la „Ordinul Mun
cii", la ordinul „23 August". (A- 
plauze puternice).

încă o dată vă felicit șl vă urez 
multe succese în activitatea spor
tivă, în întreaga voastră' activita
te, multă sănătate și fericire ! (A- 
plauze puternice).

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei

lalți conducători de partid și de stat 
i-au Întreținut, apoi, cordial cu cei 
decorați. (Agerpres)

Noi capacități industriale intrate în funcțiune Tovarășul Nicolae Ceaușescu
Fabrica de plăci aglome

rate din Bistrița
BISTRIȚA (Corespondentul 

„Scinteii", Ion Anghel) : Zilele 
trecute, pe platforma industria
lă din orașul Bistrița a intrat 
In funcțiune al V-lea obiectiv 
economic de importanță repu
blicană construit aici : fabrica 
de plăci aglomerate din lemn 
din cadrul Combinatului de pre
lucrare a lemnului Bistrița. 
Noua întreprindere este în
zestrată cu echipamente și in
stalații de înaltă tehnicitate, 
majoritatea acestora fiind con
struite in țară. întregul proces 
tehnologic este automatizat, pe

baza căruia se realizează o im
portantă producție de plăci a- 
glomerate din lemn pentru in
dustria mobilei.

O modernă instalație com
plexă la Buzău

BUZĂU (Corespondentul
„Scinteii", Mihai Bâzu) : Mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderilor industriale bu- 
zoiene, in frunte cu comuniștii, 
obțin cu fiecare zi succese re
marcabile in întrecerea socia
listă, care se materializează in 
sporuri considerabile de pro
ducție, precum și in punerea in

funcțiune a unor noi capaci
tăți productive Înainte de ter
men. O realizare de prestigiu 
In acest sens a consemnat co
lectivul de muncă al întreprin
derii de prelucrare a maselor 
plastice din Buzău. Prin efor
turile specialiștilor șl tehnicie
nilor unității, conjugate cu ale 
montorilor utilajelor, a fost pusă 
în funcțiune, cu 6 luni mai de
vreme, o instalație complexă 
pentru prelucrarea granulelor 
de policlorurâ de vinii. Noua 
Instalație va realiza, încă din 
acest an, 12 tipuri de produse 
necesare îndeosebi Izolației ca
blurilor electrice și telefonice 
din industria electrotehnică.

a primit pe ziaristul britanic 
Jonathan Steel

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, 
marți dimineața, pe ziaristul bri
tanic Jonathan Steel, corespondent 
pentru mai multe țări europene al 
ziarului „The Guardian".

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
cotidianului londonez „The Guar
dian".

RM. VÎLCEA (Coresponden
tul „Scinteii", Ion Stanciu) : 
După ce in luna octombrie 1973 
minerii care lucrează pe tron
sonul Luncavăț—Horezu au rea
lizat 304,5 metri liniari la ex
cavații, stabilind astfel un ade
vărat record, iată că, in luna 
martie, ortacii din brigada co
munistului Dumitru Tomescu, 
care au executat galeria Voi- 
neșița Nord—Uria, au reușit să 
atingă un avansament superior 
de peste 327 metri liniari. Suc
cesul prestigios dobindit se în
scrie in seria bogatelor țealizări 
ale constructorilor hidrocentra
lei de pe Lotru Închinate celor 
două mari evenimente din viața 
poporului nostru in acest an — 
* XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al Xl-lea 
al partidului.

Cind am sosit in comuna 
Vlădiia (județul Olt), la 
sediul cooperativei agri
cole și la primărie toafă 
lumea era bucuroasă. „Am 
făcut o treabă bună", pă
reau sâ spună cei pe care 
ii întâlneam. „Ce treabă 
ne-am interesat noi.

— Anul acesta n-o să ne 
mai rămină pămint nelu
crat, cum s-a intimplat a- 
nul trecut. Chiar ieri am 
încheiat un contract cu 25 
de țărani din Vădăstrița 
(localitate aflată in ace
lași județ, la citeva zeci 
de kilometri distanță — 
n.n.), contract prin care ei 
se angajează sâ ne lucre
ze o parte din pămint.

— De ce să vă lucreze 
ei pămintul ? 1

— Păi, noi n-avem sufi
ciente forțe de muncă in 
comună. Ce să facem ? Să 
lăsăm pămintul așa ? Era 
singura posibilitate — ne 
spune tovarășul Gheorghe 
Bădescu, președintele coo
perativei agricole, mulțu
mit ca de-o treabă făcută 
.gospodărește.

— N-avem brațe de mun
că. atitea cite ne-ar trebui, 
adaugă tovarășul Alexandru 
Pristea, secretarul consi
liului popular comunal. 
Cei buni de muncă sint 
In marea lor majoritate 
navetiști. La Caracal. la 
Corabia. Să vedeți dimi
neața de tot, cind se tre

zește comuna... Stup de 
albine, nu altceva. Un șu
voi lung, lung de oameni 
pleacă spre autobuze. Sint 
navetiștii. Apoi ceilalți, fe
meile și bărbații mai in 
virstă, cei care lucrează 
In cooperativă : la zooteh
nie, la ferma legumicolă...

lor trei sate care alcătu
iesc comuna. La una din 
portițe ne intimpină o tină- 
ră. Se numește Leonica 
Căllnescu și are 21 de ani.

— La ora asta acasă ?!, 
nu ne putem reține mi
rarea.

Tinăra ridică din umeri:

apuc. Acu’ insă mi-am zis: 
gata, sint hotărită să plec.

— Unde ?
— Oriunde. Numai să 

muncesc. Că munca iți 
face cinste.

— „Oriunde" înseamnă și 
cooperativa agricolă din 
comună ?

„MUNCA NE ONOREAZĂ"
— spun ei cu zimbetul pe buze, 

stind mai departe degeaba

E forfotă mare dimineața. 
Acasă nu mai rămin de- 
cit...

Chiar așa : cine sint cei 
care rămin acasă ? Mămica 
să-și alăpteze copilul ? Bu
nicul sau bunica să ducă 
nepoțeii de mină la grădi
niță ?... însoțiți de tovară
șul Ion Ceocea, locțiitorul 
secretarului comitetului co
munal de partid. ne 
plimbăm pe ulițele ce-

ancheta socială

— Dacă n-am reușit mai 
departe, ce să fac ? Că eu 
am terminat liceul. încă 
de acum doi ani.
- Și ?
— M-am gîndit, m-am 

tot răzgindit încotro 6-o

— Acolo am fost, dar nu 
mai au posturi. Și așa sint 
cam mulți la birou.

— Spuneați că sinteți 
hotărită să lucrați direct 
in producție...

— Ei, așa ii sperii eu pe 
părinți : dacă nu-mi găsiți 
serviciu, mă angajez la 
C.A.P. să lucrez in acord 
global.

Ciudat mod de... a-i 
„speria" pe părinți ! „Da
că nu-mi găsiți post la bi

rou, mă duc să muncesc 
la C.A.P. !“ Un fel de șan
taj... Dar oare părinții 
chiar... se sperie cind aud 
că băiatul sau fata lor au 
de gind să meargă sâ lu
creze in cooperativa agri
colă ?

Stăm de vorbă cu Nae 
Pavel, locuitor in această 
comună, salariat in orașul 
Caracal.

— Ce face băiatul ?
— Ce să facă ? P-aicl, 

p-acasă și el...
— Nu s-a angajat nică

ieri ?
— Păi dacă n-a reușit 

la școala de mecanici auto... 
Acu’ așteptăm. Să vedem 
Ia anu’.

— Și pină atunci T
— Pină atunci ce ? Că 

n-o să-1 trimit la C.A.P. ? 
Băiatul mi-a zis să-1 las. 
Cind au auzit cei de-acolo, 
gata, au vrut să-i dea un 
car in primire ; să-l facă 
șef de atelaj adică. Lui 
i-ar fi plăcut. Dar na l-am 
lăsat eu.

— De ce nu l-ați lăsat ? 
E o rușine să lucreze la 
cimp ?

— Nu-i nici o rușine. Că 
munca e un lucru de cinste 
in societatea noastră. Da’ 
de, ca părintele... Că dacă 
eu, tatăl lui, n-oi avea gri-

Ion POPA
(Continuare în pag. a II-a)

ÎNSĂMÎNȚĂRILE 

DE PRIMĂVARĂ 
Lucrările sint avansate față de anii trecuți... 

dar nu și față de condițiile acestei primăveri
O comparație făcută pe baza 

datelor furnizate de ministerul de 
resort arată că stadiul actual al lu
crărilor agricole este mai avansat 
față de anii precedenți. Dar, dacă 
comparăm stadiul atins cu condi
țiile acestei primăveri — caracte
rizate prin umiditate redusă in 
sol — rezultă cu claritate necesi
tatea devansării termenelor calen
daristice și urgentării lucrărilor de 
pregătire a terenului și de semă
nat. Așadar, o primă cerință : ter
minarea neîntârziată a insămință- 
rii culturilor din prima epocă și, 
In special, a sfeclei de zahăr și 
florii-soarclui. Pe lista urgențelor 
se înscrie și încheierea plantării 
cartofilor timpurii și de vară și 
continuarea, in ritm mai intens, a 
plantării cartofilor de toamnă.

întreaga atenție se cuvine acor
dată Înfăptuirii programelor spe
ciale pentru a se obține In acest 
an 30 000 kg cartofi și 40 000 kg 
sfeclă de zahăr la ha de pe supra
fețele stabilite in acest scop.

Concomitent cu măsurile pentru 
terminarea ncîntîrziată a insămin- 
țării culturilor din prima epocă, 
este necesar să se facă toate pre
gătirile pentru semănatul porum
bului. Specificul acestei primă
veri impune să se lucreze cu ma
ximă răspundere pentru a nu se 
pierde umiditatea solului. De 
aceea, este imperios necesar să se 
facă la timp și la un nivel calita
tiv înalt toate lucrările indicate. 
Recomandările ministerului de re
sort — de a se efectua lucrări 
superficiale de pregătire a tere
nului, de a se evita decalajele în
tre pregătirea patului germinativ 
și semănat, de a se mări adinci- 
mea de îngropare a semințelor 
pină la limita superioară prevă
zută In tehnologia fiecărei culturi, 
de a se însămînța cea mai mare 
suprafață in prima parte a perioa
dei optime etc — trebuie aplicate 
corespunzător condițiilor locale.

tn pagina a lll-a : Ancheta noastră despre stadiul 
lnsămințării sfeclei de zahăr și cartofilor în jude
țele fării.
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Decret al președintelui 
Republicii Socialiste România 
privind grațierea unor pedepse

Decret al Consiliului de Stat
privind amnistierea unor

infracțiuni
Președintele Republicii Socialiste

KomAni* decretează :
Ari. 1 : Se grițiazft In întregime : 
«) Pedepsele cu închisoare pini 

ti 2 am inclusiv, precum ți amen
zile penal* ;

bl Pedepsei*' cu închisoare între 
2 fi 5 ani inclusiv, aplicate celor 
1 are la date adoptării prezentului 
decret au împlinit vircta de 60 de 
ani inclu«lv. f--mrildr gravide mu 
cu copil pinA la 5 ani Inclusiv, pre
cum și retor care au săvirșit infrac
țiunea In perioada minorității.

Krt. î : Se era (Uză in parte, cu 
1 4. pedepsele cu închisoare intre 2 
f 5 ani inclusiv și, cu 176, pedep
sele peste 3 ani.

ArL 3 * Nu beneficiază de preve
derile art 1 și 2 cel care au sâvi-ștt 
infracțiuni contra securității statu
lui, infracțiuni intenționate prin care 
s-a produs avutului obștesc o pa
gubă mal marc de 5 (KM lei, infrac
țiuni neintenționate prin care s-a 
produs avutului obștesc o pagubă 
mai mire de 30 000 lei. infracțiuni 
de omor, tllhărie. viol, provocare 
Ilegală a avortului (ari. 165 cod pe
nal), luare de mită, dare de mită, 
trafic de influență, speculă (art. 295 
cod penal), trecere frauduloasă a 
frontierei, ultraj cu violență, eva
dare. mărturie mincinoasă, denun
țare calomnioasă și trafic de stupe
fiante.

De asemenea, nu beneficiază de 
prevederile art 1 și 2 cei care au 
săvirșit mal multe infracțiuni inten
ționate și neintenționate, prin care 
s-a produs o pagubă avutului ob
ștesc, dacă totalul pagubei este de 
pină la 30 000 lei inclusiv, iar paguba 
produsă prin infracțiunile intențio
nate este mai mare de 5 000 lei.

Dispozițiile art. 1 și 2 nu se aplică 
recidiviștilor. precum și celor care 
au beneficiat in ultimii 3 ani de 
grațiere totală sau parțială ori că
rora li s-a revocat, in această pe-

r nadă. beneficiu] unei grațieri con
diționate.

Ari. 4 : în cauzele in care urmă
rirea penală nu a început, precum 
$i in cele aflate In curs do urmărire 
sau de Judecată, procesul penal se 
va porni mu, după caz, va continua, 
iar după pronunțarea pedepsei se 
va face aplicarea dispozițiilor art. 1 
sau 2, ținlndu-se scama de excep
țiile din art. 3 din prezentul decret.

Ari. 5 : Sancțiunile cu închisoare 
pentru contravențiile sfivirșite pină 
la data adoptării prezentului decret 
nu se mai aplică, iar In cazul cind 
au fo<t aplicate nu se mii execută, 
tn măsura in care n-au fost execu
tate.

Ari. 6 : Dispozițiile prezentului de
cret nu se aplică celor care nu au 
început executarea pedepsei sau a 
sancțiunii închisorii contravențio
nale, deoarece s-au sustras de la a- 
c ea sta.

Ari. 7 : Nu beneficiază de preve
derile prezentului decret cei care In 
timpul executării pedepsei sau a 
sancțiunii închisorii contravenționale 
nu au avut o comportare corespun
zătoare. săvirșind infracțiuni sau a- 
bateri grave.

Constatarea situației prevăzute la 
alineatul precedent cu privire la să- 
virșirea do abateri sc face prin 
pro:esul verbal al comisiei prevă
zut^ La art. 27 din Legea nr. 23,1969 
privind executarea pedepselor.

Ari. 8 : Prevederile prezentului 
decret se aplică și celor care execută 
pedeapsa închisorii prin muncă co- 
recționalâ fără privare de libertate.

ArL 9 : Cei grațiați, care in curs 
de 3 ani vor săvirși vreo infracțiune 
intenționată, vor executa, pe lingă 
pedeapsa stabilită pentru acea in
fracțiune și pedeapsa neexecutată 
ca urmare a aplicării prevederilor 
art. 1 și 2 din prezentul decret.

Art. 10 : Dispozițiile prezentului 
decret se aplică numai cu privire la 
faptele săvirșite pină la data adop
tării lui.

Consiliul do Stat al Republicii So
cialisto România decretează :

Ari. 1 : Se amnlstlnză infracțiunile 
pentru care codul penal sau legi 
speciale prevăd o pedeapsă preven
tivă de libertate pină la 3 nni inclu
siv sau amendă penală.

Ari. 2 : Sint exceptate de la pre
vederile art. 1 infracțiunile intențio
nate prin care s-a produs avutului 
obștesc o pagubă mai mare do 5 000 
lei. infracțiunile neintenționate prin 
care s-a produs avutului obștesc o 
pagubă mm mare de 30 000 lei, pre
cum și infracțiunile dc provocare 
ilegală a avortului, (art. 185 alin. 1 
cod penal), trecere frauduloasă a 
frontierei (art. 245 cod penal), de
nunțare calomnioasă (art. 259 alin. 1 
cod penal), evadare (art. 269 alin. 1 
cod penal), falsul material in înscri
suri oficiale (ari. 238 alin. 1 cod pe
nal). uzul do fals cind înscrisul este 
oficial (art. 291 alin. 1 cod penal) și 
ultraj contra bunelor moravuri 
tulburarea liniștii publice (art. 
alin. 1 cod penal).

Ari. 3 : Nu beneficiază de preve
derile art. 1 recidlviștli, cei care nu
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nu început executarea pedepsei do- 
o ircce s-au sustras do la aceasta, 
precum șl coi care nu săvirșit mai 
multe infracțiuni intenționate sau 
neintenționate prin care s-a produs 
o pagubă avutului obștesc, dacă to
talul pagubei este de pină la 30 000 
lei inclusiv, iar paguba produsă prin 
infracțiunile intenționate este mai 
maro de 5 000 lei.

Art. 4 : Prevederile prezentului de
cret de amnistie se aplică, in mod 
corespunzător, faptelor prevăzute de 
legea penală și abaterilor de la re
gulile de conviețuire socială, dale 
prin lege in competența comisiilor 
de judecată.

Art. 5 : Faptele care, potrivit nrt. 
18* din codul penal, nu prezintă pe
ricolul social al unei Infracțiuni, nu 
se mai sancționează, iar amenzile și 
celelalte sancțiuni cu caracter admi
nistrativ aplicate nu se mai execută, 
in măsura in care n-au fost execu
tate.

Ari. 6 : Dispozițiile prezentului de
cret se aplică numai cu privire la* 
faptele săvirșite pină la data adop
tării lui.

Președintele Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU

Trei premiere navale 
la Constanța

CONSTANȚA (Cn- spnndon- 
tul „Scîntbil", G. MIhAcscu). — 
La Constanța aceste zile con
semnează trei premiere navale. 
Mii întii, zestrea flotei noastre 
comerciale s-a îmbogățit cu o 
nouă navă, cargoul „Rădăuți", 
de 7500 tdw, construit la Galați, 
ale cărui aparate și instalații 
perfecționate ii asigură posibili
tatea de a naviga în tonte zonele 
de pe glob șl care a fost în
cărcat, in danele portului con- 
slănțean, cu mărfuri generale 
pentru export. La Șantierul na
val Constanța a fost lansat 
al doilea cargou dc 1920 tdw 
destinat flotei noastre comer
ciale. Demn de remarcat că teh
nologia aplicată de constructori 
și organizarea științifică a pro
ducției, care au permis montarea 
majorității instalației navei pe 
uscat, a dus la scurtarea terme
nului de execuție a navei cu 
aproape o lună de zile. Și încă 
o premieră navală : la Dunăre a 
fost inaugurată cala de repara
ții pentru navele stației de 
hidromecanlzare și transporturi 
navale Cernavoda, cară de"cr- 
vcsc șantierele, stațiile și siste
mele de irigații ale trusturilor 
de îmbunătățiri funciare din 
Constanța, Galați, București și 
Craiova. O adevărată flotă de 
drăgl, remorchere, șalupe și alte 
ambarcațiuni au acum ia dispo
ziție o bază tehnică modernă, la 
Dunăre, unde pot fi reparate, 
revizuite șl modernizate opera
tiv pentru a putea fi folosite cu 
randament maxim pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare.

Decernarea Steagului roșu

și a Diplomei de unitate

fruntașă pe țară in întrecerea

socialistă din anul 1973

Președintele Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU

liGi PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR PROBLEME 
DECURGÎND DIN ÎMPREJURĂRI EXCEPȚIONALE

între legile adoptate in recenta se
siune a Marii Adunări Naționale se 
numără și Legea privind rechizițiile.

Acest act normativ emană din con
cepția generală a Partidului Comu
nist Român privind apărarea patriei 
drept cauză și operă a intregului 
popor, care impune cu necesitate mo
bilizarea, in caz de nevoie, a tuturor 
resurselor umane și materiale ale 
țârii in vederea garantării vieții și 
muncii pașnice a poporului, a liber
tății. independenței și integrității te
ritoriale a Republicii Socialiste 
România.

în acest spirit. în lege iși găsește 
expresia juridică necesitatea ca in 
împrejurări excepționale — procla
marea stării de necesitate, declararea 
mobilizării sau a stării de război —, 
precum și in caz de concentrări, 
aplicații sau alte împrejurări in care 
interesele generale ale apărării țării, 
ordinii publice și securității statului 
reclamă, se pot face rechiziții de bu
nuri aparținind organizațiilor socia
liste de stat, organizațiilor coopera
tiste, ale altor organizații obștești, 
celorlalte persoane juridice, cit și 
persoanelor fizice. Totodată, este re
glementat cadrul legal in care se 
efectuează chemarea persoanelor fi
zice pentru prestări de servicii, in 
caz de nevoie, aceasta derivind din 
înalta îndatorire patriotică a tuturor 
cetățenilor români, bărbați și femei, 
fără deosebire de naționalitate, reli
gie și ocupație, de a participa la 
apărarea patriei socialiste. In acest 
scop pot fi chemate persoanele apte 
de muncă avind vîrsta de la 16 la 
60 de ani — bărbații, și de la 16 Ia 
55 ani — femeile.

Bunurile rechiziționate ar urma să 
fie folosite pentru satisfacerea nevoi
lor forțelor armate, gărzilor patrio
tice. autorităților statului, sinistrați- 
Ior. refugiațiior. populației atinse de 
consecințele războiului și a prizonie
rilor de război. Sint supuse rechiziției 
mijloacele de transport de orice fel. 
instalații și tehnică de aerodrom, de 
telecomunicații, tehnică de construc
ții. mijloace și materiale topografice, 
piese de schimb, mijloace de repa
rații. carburanți, clădiri, terenuri, 
alimente, animale, furaje, precum și 
alte bunuri.

în scopul corelării nevoilor și sa
tisfacerilor lor. Consiliul de Miniș
tri stabilește din timp de pace can
titățile sau procentele de predare a 
bunurilor ce se rechiziționează de la 
organizațiile socialiste și persoanele 
fizice.

Avind in vedere competența consi
liilor locale de apărare, se prevede 
obligația acestora de a lua măsuri, 
fiecare in raza lor teritorială, in 
funcție de situația creată, pentru asi
gurarea efectuării rechiziției de bu
nuri și chemării la prestări de ser
vicii.

Pentru cunoașterea cantității și a 
stării bunurilor, ministerele, celelal
te organe centrale și comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, pre
cum și unitățile subordonate acestora 
au obligația de a comunica, la ce
rere, Ministerului Apărării Naționale 
sau centrelor militare date referi
toare la bunurile ce le aparțin.

Rechiziționarea bunurilor și che
marea persoanelor pentru prestarea 
serviciilor se fac, de regulă, prin 
centrele militare.

In spiritul prevederilor constituțio
nale. legea conține dispoziții privind 
scutirea de impozite și taxe pentru 
bunurile rechiziționate, pe perioada 
rechiziției, evaluarea și plata despă
gubirilor. precum și plata muncii 
prestate. De asemenea, sînt prevăzu
te bunurile ce nu se rechiziționează, 
ținîndu-se seama de destinația lor. 
tn spiritul echității socialiste, al 
grijii față de om, sînt stabilite scu
tirile de prestări de servicii, luîn- 
du-se in considerare capacitatea fi
zică. situația familială, precum și 
diferite situații in legătură cu locul 
de muncă.

Experiența ultimilor ani a demon
strat că pentru prevenirea unor ca
lamități naturale și lichidarea ur
mărilor acestora a fost necesară 
concentrarea de forțe și mijloace in 
anumite zone. în scopul intervenției 
oportune, in asemenea situații, se 
conferă dreptul Consiliului de Mi
niștri și comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București de a dispune 
rechiziționarea unor bunuri și che
marea persoanelor fizice la prestarea 
de servicii.

Prin adoptarea Legii privind re
chizițiile s-a realizat îmbunătățirea 
modului de rezolvare a problemelor 
complexe și de mare răspundere pri
vind anărarea patriei, în deplină 
concordantă cu transformările fun
damentale ce au loc in patria noas
tră, în scoduI utilizării, in caz de 
nevoie, a intregului potențial uman 
și material in interesul suprem al 
apărării \patriei noastre socialiste.

Textql integral al legii va fi pu
blicat in Buletinul oficial.

□ □ s 0 □

împăduririle 

de primăvară 
sînt in toi

DEVA (Corespondentul „Scln- 
teii", Ionescu Sabin). — Ocoa
lele silvice din zonele de deal 
ale județului Hunedoara — Baia 
de Criș. Brad, Dobra, Hațeg, 
Hunedoara. Ilia, Simeria și 
Geoagiu — au declanșat campania 
din primăvara acestui an, cind 
vor fi Împădurite in total 2 300 
hectare. Pină în prezent au fost 
deschise 50 de șantiere de împă
duriri, in cadrul cărora au fost 
deja plantate cu rășinoase peste 
150 hectare. în vederea utiliză
rii la maximum a timpului fa
vorabil din aceste zile, de la 
pepiniera centrală situată in a- 
propierea Hațegului au fost 
scoși aproape 3.5 milioane puieți 
de molid, pin silvestru și pin 
negru, paltin, salcim, care au și 
fost expediați în zonele jude
țului unde se desfășoară lucră
rile de împăduriri.

(Urmare din pag. I)
jă de el, ce fel de tată 
mai sint eu ? Nu sihteți 
de aceeași părere ?

Ca să spunem drept, nu. 
Nu, pentru că nu putem 
înțelege ce fel de „grijă 
părintească" este și asta. 
Este absolut firesc, atit de 
firesc incit nici nu merită 
discuție, ca părintele sâ 
poarte de grijă copilului 
său. Simțămint și îndato
rire omenească. Dar oare 
adevărata dragoste părin
tească, grija pentru viito
rul copilului se manifesta 
prin... ferirea acestuia de 
muncă, prin cocoloșire șl 
încurajarea trindâviei ? De 
altfel, batem la uși des; 
chise, cu sentimentul că 
dăm glas convingerii în
cetățenite la majoritatea 
părinților noștri, convinge
re izvoritâ din experiența 
lor de viață. în uzine și 
pe șantiere, oriunde se 
muncește, am intilnit nu
meroși părinți care și-au 
adus lingă ei și copiii. De 
re ? „P-'n’.ru că, ne sou- 
n?~u ei. numai muncind 
de miri vor ieși oameni 
de nădejde. Iar carte pot 
să învețe și aici, cit vor.

Institutul de cercetări 
chimice - 1CECHIM 

din București
Institutul de cercetări chimice — 

ICECIIIM din Capitală, căruia re
cent i s-a acordat ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa 
I. a primit, marți, in cadrul unei 
festivități, Steagul roșu și Diploma de 
onoare pentru locul I ocupat in în
trecerea socialistă pe 1973.

Infățișind succesele acestui harnic 
colectiv, pentru a patra oară conse
cutiv fruntaș in întrecerea socialistă, 
dr. ing. Stelian Anastasiu, director 
adjunct științific, a arătat că la baza 
succeselor obținute au stat .indicații
le date de secretarul general’al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia vizitei întreprinse In insti- 

- lut. In cursul anului trecut — a spus 
vorbitorul — printr-o bună coordo
nare a activității științifice s-a ob
ținut scurtarea cu 29 de luni a ter
menelor de finalizare la un număr 
de 25 de teme de cercetare, făcîn- 
du-se posibilă valorificarea mai ra
pidă a rezultatelor. Au fost defini
tivate noi tehnologii, care, aplicate 
pe instalații industriale, asigură 
realizarea unei producții in valoare 
de circa 100 milioane lei. Valorifi
carea lucrărilor de cercetare reali
zate în 1973 permite o reducere a 
importului cu peste 260 milioane Iei 
valută și o creștere a exportului de 
produse chimice cu aproape 100 mi
lioane lei valută. De asemenea, va
loarea producției obținute prin apli
carea tehnologiilor elaborate va fi 
de peste 2 miliarde lei.

Steagul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară au fost înmînate de 
Pavel Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Colectivul institu
tului a fost felicitat, de asemenea, 
de Gheo'rghe Caranfil, adjunct al 
ministrului industriei chimice, și 
Petre Constantin, secretar al comi
tetului municipal de partid.

în încheierea festivității, cel pre- 
zențl au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, 
printre altele : „Animați de hotări- 
rca intregului nostru popor de a 
face din 1974 — anul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării țării, 
al celui de-al XI-lea Congres al 
partidului — o etapă de sporită rod
nicie a muncii, decisivă in înfăptui
rea înainte de termen a cincinalului, 
lucrătorii institutului de cercetări 
chimice s-au angajat să participe la 
punerea in funcțiune în cursul a- 
cestui an. pe baza cercetărilor pro
prii, a 8 obiective industriale, să in-

cheie cercetările necesare proiectă
rii altor 7 obiective. Ne angajăm 
față de dumneavoastră, stimate fi 
iubite președinte al Republicii So
cialiste România, ca prin intensifica
rea muncii noastre de cercetare să 
contribuim la reducerea importului 
fi creșterea exportului do produse 
chimice, la sporirea producției in
dustriale, să valorificăm noi resurse 
naturale'*.

Vedere de pe Șantierul naval Drobeta Turnu-Severin

VĂ INTERESEAZĂ?
• Bilete pentru litoral. La agențiile O.N.T. din Capitală a Început vin- 

zarea biletelor de odihnă pentru sezonul estival din ștațiunile de pe 
litoral. In acest an, vinzarea biletelor se face după un nou sistem : 
a) turiștilor li se indică — încă de la cumpărarea biletului — numele 
hotelului și numărul camerei in care vor locui ; b) cei ce doresc pot 
să achite la cumpărarea biletului doar 30 la sută din valoarea sa. ur
mind ca restul sumei să fie achitată cu cel puțin 30 de zile înainte 
4e da‘a nlecării in stațiune.

9 Parada modei. Azi, 3 aprilie (ora 19). Uniunea cooperației mește
șugărești din Capitală va organiza — la Hotelul Intercontinental — o 
paradă a modei pentru public. Cu acest prilej vor fi prezentate noile 
modele de confecții, tricotaje, încălțăminte, marochinărie și coafură 
ale sezonului de primăvară-vară.

• Demonstrații practice la „Victoria**. Magazinul universal „Vic
toria** organizează in fiecare luni, marți, joi și vineri demonstrații 
practice pentru public la raionul articolelor de uz gospodăresc. Sint 
prezentate ultimele noutăți ale întreprinderilor producătoare de profil.

• Piața Buzeșli nr. 3-5. (tel. 50 54 93). Aici s-a deschis o unitate 
specială pentru grădinari, de unde aceștia iși pot procura uneltele, 
îngrășămintele chimice, substanțele necesare pentru combaterea dău
nătorilor ș.a.

INITIATIVE
o Comanda la poarta fabricii : mărfuri în cartier. Zilele acestea, 

comcrcianții ieșeni au trecut la aplicarea unei inițiative interesante și, 
" in același timp, apreciate de cumpărători ; la intrarea in tură, salariații 

de la 8 mari întreprinderi ieșene lasă la poartă nota de comandă cu 
produsele dorite, urmind ca la întoarcerea spre casă să ridice pachetul 
cu produsele solicitate de la cel mai apropiat magazin din cartier.

• Fatidicul 25 la sută. Recent, cind organele’ de miliție din 
Iași au tras linia de bilanț a anului trecut la capitolul „accidente 
de circulație** au constatat un lucru neplăcut : accidentele au crescut 
cu 25 la sută. Fapt pentru oare imediat toți factorii de răspundere din 
județ au trecut la aplicarea unui amplu program de măsuri. Vom 
reveni.

CITITORII NE SESIZEAZĂ
• Ala-bala, undc-i portocala ? Sint farmacistă în comuna Băleni, 

județul Dîmbovița, ne scrie Zoe Matei. Am trimis sorei mele, Cazacu 
Aurora, profesoară in comuna Glodcanu Sărat, județul Buzău, un 
pachet. Printre altele, in pachet erau și opt portocale. Pachetul 
a ajuns la destinație, dar... fără sigiliu și fără două portocale.
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De ce ? Am aflat că distribuirea pachetului a fost făcută de un. co
pil care, evident, nu avea nici o tangență cu poșta. în plus, am aflat 
că nici scrisorile recomandate nu sînt înmînate personal destinata
rului din această comună. Să fie oare vorba de un nou sistem de 

«lucru la poșta din Glodeanu Sărat ?
o A dispărut de aproape 4 luni. Ce ? Cursa auto de la Rîmnicu- 

Vilcea la Perișani. Nu a lăsat in urma ei decit o dulce amintire și 
camera — cu lenjerie cu tot — unde dormeau, peste noapte, șoferii. 
Ne-am interesat de soarta cursei și la județ — se spune in scrisoarea 
profesorului Nicu Stănescu. Dar degeaba. Nimeni nu știe nimic. în
treprinderea județeană de transnorturi auto ce părere are ?

o Pe cînd lapte Ia domiciliu și in cartierul Drumul Taberei ? 
La 26 decembrie 1973, prin scrisoarea nr. 31 518, Direcția generală co
mercială a municipiului răspundea cititoarei noastre I. P. din cartierul 
Drumul Taberei : „S-au dat indicații conducerii I.C.L. Alimentara — 
sectorul 7, ca in cel mult două săptămini să organizeze și în acest 
cartier înscrierea consumatorilor pentru lapte la domiciliu1*. Semnează 
Șt. Voilescu, director general adjunct. Numai că nici pină azi respec
tivul sistem de aprovizionare .nu a fost organizat. Probabil, se în
treabă cititoarea noastră, indicația nu o fi ajuns încă la... destinație.

ECOURILE RUBRICII
• Melcul a intrat... în viteză. Ca urmare a notei „Expres, ca 

melcul", in care criticam neajunsurile din activitatea spălătoriilor și 
curățătoriilor chimice din Ploiești, U.J.C.M. Prahova ne comunică : 
„Cele sesizate sint juste și ele s-au datorat unor deficiențe organi
zatorice. Ca atare, s-a dispus cooperativei de resort să reorganizeze 
procesul de producție și de transport al produselor aduse de clienți".

e Inițiativa necomercială de la Timișoara a fost corectată. La ru
brica noastră se critica programul necorespunzător al unității 
Lacto-bar din centrul orașului. In răspunsul Direcției comerciale ju
dețene Timiș se arată : incâ de a doua zi de la apariția criticii din ziar, 
programul unității a fost s.chimbat și corelat — așa cum se cerea și 
in nota publicată — cu cerințele consumatorilor.

• Aveți dreptate. Răspunzind criticii formulate în cadrul rubricii 
noastre privind aspectul unor localuri de alimentație publică din Pe
troșani. consiliul popular municipal ne comunică : „Lucrarea de 
reparație a localului „Minerul" a fost introdusă in lista de investiții 
a urmind ca in maximum o lună să fie reîncepute lucrările,
în ceea ce privește aspectul neplăcut al celorlalte restaurante din 
Petroșani, acestea sint prevăzute în planul pe acest an, urmind a 
intra in reparații in mod eșalonat".

o Ploicștenii vor avea foi de plăcintă suficiente. Cel puțin așa 
ne asigură Direcția comercială a județului Prahova in răspunsul tri
mis redacției, ca urmare a pnei note critice publicate la rubrica 
noastră. „Pentru a mări capacitatea de producție ă actualei secții 
(pină la nivelul cererii populației) — se Arată in răspuns — s-a luat 
legătura cu O.J.T. pentru transferarea la I.C.S.A.P.-Ploiești a unei 
mașini de făcut foi de plăcintă".

Trustul de Instalași 
și automatizări 
din București

Marti după-amiază. in Sala mică a 
Palatului. Trustului de instalații si 
automatizări din București i-au fost 
decernate Steagul roșu și Diploma 
de unitate fruntașă pe țară în între
cerea socialistă pe 1973. Directorul 
trustului, ing. Nicolae Ionescu, a În
fățișat activitatea desfășurată de a- 
ccst harnic colectiv care a reușit in 
anul trecut să întreacă sarcinile pla
nului de construcții-montaj cu 4.7 la 
sută. Succesul respectiv a avut la 
bază in special ridicarea productivi
tății muncii cu mai mult de 8 la sută 
fată de prevederi și cu 17.4 la sută 
tată de realizările anului precedent.

Steagul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe tară In ramura construc
țiilor au fost înmînate de Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

Muncitorii, Inginerii șl tehnicienii 
trustului au mai fost felicitați de 
Matei Ghigiu, ministrul construc
țiilor industriale, și de Constantin 
Prodan, secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 1 — București.

în Încheierea adunării, participan
ts au adresat o telegramă Comi
tetului Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care, 
printre altele, se spune : *
presionanta ambianță a ___
lui unanim pe care întregul nos
tru popor vi-1 aduce cu prilejul ale
gerii dumneavoastră in funcția de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, urindu-vă multă sănătate 
și putere de muncă pentru condu
cerea destinelor țării, vă asigurăm, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toate eforturile pen
tru a îndeplini in mod exemplar sar
cinile încredințate de partid și de 
stat. Vă asigurăm că sintem ferm 
hotăriți ca. îndeplinind și depășind 
angajamentele ce ni le-am asumat 
în întrecerea socialistă, să IntîmDÎ- 
năm cu noi succese cea de-â XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., adu- 
cîndu-ne contribuția la îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen".

(Agerpres)

Combinatul cărbunelui 
din Ploiești

PLOIEȘTI (Corespondentul „Scln- 
teii", Constantin Căpraru). — în ca
drul unei adunări festive a avut loc 
decernarea Steagului roșu și a Di
plomei de onoare pentru locul I ocu
pat in întrecerea socialistă Combi
natului cărbunelui Ploiești. Erau 
prezenți in sală mineri, maiștri, in
gineri din exploatările carbonifere 
de la Filipeștii de Pădure, Comă- 
nești, Șotinga, Ceptura care, in de
cursul anului trecut, au muncit cu 
hărnicie pentru a scoate din subteran 
cantități suplimentare de cărbune, 
în cuvintul său, ing. Dumitru Con- 
dra'che, directorul unității, a arătat 
că, folosind mai bine timpul de lucru 
și ridicînd randamentul utilajelor in 
abataje, colectivele combinatului au 
reușit in 1973 să-și depășească pla
nul de producție cu 16 528 000 lei, in 
cea mai mare parte datorită creșterii 
productivității muncii cu 2 069 lei pe 
salariat.

Inminind Steagul roșu și Diploma 
de unitate fruntașă, minerii combi
natului au fost felicitați din toată 
inima de către tovarășul Paul Nagy, 
secretarul Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, care le-a urat noi și im
portante succese, in muncă, în înde
plinirea angajamentelor luate in acest 
an in întrecerea socialistă.

In telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu acest prilej, se arată : „Oamenii 
muncii din unitățile Combinatului 
cărbunelui Ploiești vă roagă să le 
permiteți să închine succesele lor 
evenimentului de importanță istorică 
al investirii dumneavoastră ca pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia. Ne folosim de această ocazie 
spre a ne exprima încă o dată pu
ternicele sentimente de dragoste, 
stimă și prețuire pe care le nutrim 
față de dumneavoastră, iubite condu
cător, de al cărui nume sint legate 
politica revoluționară a partidului, 
mărețele înfăptuiri pe drumul făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, prestigiul de care se 

astăzi România in lume"

„In im- 
omagiu-

bucură

Ba, chiar e nevoie să în
vețe cit mai mult". Am 
intilnit un tată care lucra
se 54 de ani într-o uzină 
și care, atunci cind ii reu
șise primul băiat la liceu, 
l-a convins să-și retragă 
actele $1 să vină în uzină. 
„Să se învețe întîi cu gre
ul", a zis tatăl. Copilul a 
venit... Astăzi este inginer, 
șef de atelier in secția de 
cazangerie a uzinei „Vul
can" din București.

...Ne continuăm drumul 
prin sat.

— Noi nu lăsăm fetița 
nici să măture prin casă, 
ne spune Ion Tița, coope
rator a cărui virstâ se a- 
propie de pensionare.

— Păi d-aia am muncii 
noi atita, ca să mai mun
cească și ea, mititica ? sa
re și mama, Marla Tija.

In paranteză fie spus, 
„fetița" — Gheorghița Tița 
— n-are decit... 20 de ani 
în capot și in papuci, cu 
unghiile făcute, este toată 
numai zlmbet.

— N-a avut noroc anti' 
trecut, continuă mama. dar 
anu’ ăsta r.u ' poate...

— Musai. completează 
tatăl. Ne-am pus în gind 
asta, trebuie să reușim. N-o

fi la medicină, atunci dăm 
in altă parte. Dăm pină 
vom reuși. Acasă n-o sâ 
râmînă.

Desigur, se poate intim- 
pla uneori ca un copil do
tat, cu înclinații pentru o 
anume profesiune, să cadă 
la un examen. E firească 
și nădejdea de a mai can-
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un sentiment de nesigu
ranță, de neîncredere in 
forțele proprii. De înțeles, 
întrucit numai munca iți 
dă siguranță și încredere. 
Nimeni nu te oprește ca 
muncind să și înveți, să 
te pregătești pentru un 
examen. Dimpotrivă. Este 
de dorit ca toți tinerii, fie
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pentru a face față tocmai 
nevoilor producției.

Ideea prestigiului înte
meiat pe muncă este înră
dăcinată adine in conștiin
ța țăranului român. Res
pectul față de cei harnici 
s-a transmis din moși-stră- 
moși, din generație în ge
nerație. Cum de mai in-

in paranteză fie spus, ur
ma. după propria-i măr
turisire, să-și „aranjeze" 
fiul, absolvent de liceu, 
într-un post „fără răspun
dere, fără gestiune, fără 
muncă multă". (N-am în
țeles ce post o mai fi și 
acela !).

Desigur, ne place să spu-

„MUNCA NE ONOREAZĂ"
dida din nou. Dar 6e poate 
trăi, nefăcind nimic, nu
mai in această nădejde de 
„roata norocului" („pină 
vom reuși") ? Există peri
colul ca, hrănit cu această 
iluzie părintească, tinârul 
respectiv sâ se înstrăineze 
nu numai de o anumită 
muncă — de munca agri- 
co’ă, in cazul de față — ci 
<ln însăși ideea de muncă. 
Sft <=? considere nrivilegiat. 
Este știut apoi faptul ''ă, 
tot ..incercînd" pe la exa
mene, se instalează în tinăr

muncind Jin cooperativa a- 
gricolă s'âu in uzină, să 
învețe necontenit, să-și ri
dice nivelul de cunoștințe. 
Intre muncă și învățătură 
nu există nici un fel de 
contradicție. Căci a urma 
liceul, facultatea, a urma 
o școală, in general, nu în
seamnă — in adevăratul 
înțeles al cuvîntului — a 
scăpa de muncă, a-ți găsi 
un locșor mai confortabil. 
Dimpotrivă, înseamnă a te 
pregăti cit mai temeinic

tilnim totuși la unii oa
meni, care au muncit de 
cind se știu, mentalitatea 
că fiii lor nu trebuie să 
mai muncească sau, ori
cum, să muncească cit mai 
puțin ?

— Știu că în uzină lu
crează ca muncitori mulți 
tineri cu bacalaureatul 
luat. Dar dacă băiatul meu 
a făcut liceul, eu zic să-i 
găsesc vreo slujbă mai 
ușoară... — încerca să ne 
lămurească, zîmbind, pen
sionarul Petre Vulpe, care.

nem despre comuna noas
tră că este asemenea unui 
„stup de albine", dar ce 
ne facem cu cei care nu 
participă Ia muncă, care 
stau acasă și hibernează ? 
Fiindcă nu se poate trece 
cu vederea faptul că. după 
cum am fost informați la 
comitetul comunal U.T.C., 
in Vlădila sînt 28 de ute- 
ciști (14 absolvenți a 8 cla
se, 14 cu peste 8 clase) care 
nu lucrează nicăieri. E 
drept că la consiliul popu
lar lista s-a mai „scurtat",
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întrucit tovarășul primar, 
Alexandru Mincan, secre
tarul comitetului comunal 
de partid, încerca să „mo
tiveze** o parte dintre ei.

— N-avem tineri-„pro- 
blemă" in comună, ne spu
nea dînsul. Tineri neînca
drați in cimpul muncii, da, 
avem, dar sint (? !) cu
minți, staYi liniștiți acasă. 
Nu se țin de prostii, nu 
ne dau bătaie de cap.

Nici n-ar trebui să aveți 
bătaie de cap, tovarășe pri
mar ! Căci tocmai ei, cei 
care lincezesc pe-acasă, ar 
putea să facă treaba pe 
care o vor face anul aces
ta gospodarii din Vădăs- 
trița, cel care vă vor lucra 
o parte din pămintul co
munei. Dar pentru dum
neavoastră important este 
numai faptul că tinerii nu 
se țin de „prostii", nu și 
faptul că stau acasă și-și 
irosesc tinerețea ?

— După cum ați văzut, 
ii avem in atenție pe toți. 
Am făcut un tabel cu tine
rii și ii ajutăm pe măsu
ră ce se ivesc posturi.

— Ce fel de posturi ?
— Corespunzătoare. Da

că termină omul 8 clase,
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nu prea mai lucrează la 
C.A.P.

Am mai scris despre a- 
ceastă -optică eronată (vezi 
„Scinteia" nr. 9813 din 18 
martie a.c. — „Dacă n-ai 
un bătrin.......dar dacă n-ai
tineri...**) și n-am vrea să 
ne repetăm. Un lucru este 
însă foarte limpede : în 
această privință, factorii 
de răspundere, organizația 
de partid, comuniștii din 
Vlădila trebuie să-și facă 
mai puternic simțită pre
zența in viața comunei, 
să-și facă mai temeinic da
toria. în primul rind, să 
stea de vorbă cu tinerii și 
cu părinții lor, să le arate 
nevoia pe care o are coo
perativa de forțe tinerești, 
capabile, dornice să-și afle 
împlinirea prin muncă. Cu 
alte cuvinte, printr-o in
tensă muncă educativă, să 
combată mentalitățile re
trograde față de munca in 
agricultură, să sădească in 
conștiința fiecărui tinăr 
mindria și răspunderea fa
ță do satul care i-a născut 
și i-a crescut. Astfel încit, 
fiecare să dovedească prin 
fapte că munca este in
tr-adevăr un lucru de cinste, 
de onoare.
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HOTĂRÎREA
plenarei C.C. al P.C.R. din 25-26 martie 1974 

cu privire ia efectivul, compoziția si structura 
organizatorică a partidului

HOTĂRÎREA
plenarei C. C. al P. C. R. cu privire 

la activitatea organelor de partid si de stat 
pentru înfăptuirea politicii de cadre

Pe baza hotărîrllor Congresului
X-lea. ale Conferinței Națio

nale. ale plenarelor Comitetului 
Central și a sarcinilor rezultate 
din cuvîntârile tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului. comitetele județene, 
municipale, orășenești și comunale 
de partid au desfășurat o intensă 
muncă politico-organizatorică In 
vederea întăririi rîndurilor parti
dului. îmbunătățirii conducerii ac
tivității de primire in partid șl 
sporirii exigenței față de calitățile 
politice, morale și profesionale ale 
celor ce solicită să intre în partid.

Aplicarea hotărîrilor Comitetu
lui Central priv-.nd primirea in 
partid a determinat. In cursul 
anului 1973. unele mutații în com
poziția socială a partidului, în re
partizarea forțelor acestuia pe 
sectoare și domenii de activitate.

La 31 decembrie 1973, Partidul 
Comunist Român cuprindea în 
rîndurile sale 2 386 819 membri, 
fiecare al șaselea cetățean major 
al țării este membru al Partidului 
Comunist Român : 71,50 la sută
din efectivul partidului lucrează 
in sfera producției materiale ; 
40 la sută își desfășoară activitatea 
In industrie, construcții și trans
porturi, 28 la sută în agricultură, 
5 la sută în circulația mărfurilor. 
Iar 27 la sută în domeniul științei, 
învățămîntului, culturii, ocrotirii 
sănătății și în alte domenii de ac
tivitate.

Partidul dispune de organizații 
puternice in toate sectoarele vieții 
economice și sociale, care își înde
plinesc în bune condiții rolul de 
forță politică conducătoare pe lo
cul de muncă și desfășoară o in
tensă activitate de organizare și de 
unire a eforturilor tuturor oame
nilor muncii pentru înfăptuirea 
programului de edificare a socia
lismului în patria noastră.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, exa- 
minind efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a partidu

lui la data de 31 decembrie 197.3, 
apreciază In mod pozitiv activita
tea politică și organizatorică des
fășurată de organele șl Organiza
țiile de partid în vederea întăririi 
continue a rîndurilor partidului și 
realizării unei structuri organizato
rice corespunzătoare, care să asi
gure aplicarea întocmai a liniei 
generale a partidului, afirmarea 
tot mal puternică a rolului său 
conducător in întreaga viață po
litică, Economică și social-culturală 
a țării.

Amploarea și complexitatea sar
cinilor ce le implică procesul de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, strînsa co
nexiune între creșterea rolului 
conducător al partidului in socie
tate și calitatea membrilor săi im
pun îmbunătățirea activității de 
întărire a rîndurilor partidului, 
sporirea substanțială a exigenței 
față de calitățile moral-politice și 
profesionale ale celor ce solicită 
primirea în rindul comuniștilor. 
In acest sens, Plenara C.C. al 
P.C.R. hotărăște :

1. Comitetele județene, munici
pale. orășenești și comunale de 
partid vor veghea ca organizațiile 
de bază să acorde calitatea de 
membru al partidului numai a- 
celor muncitori, țărani, intelectuali 
care corespund cerințelor Statutu
lui din toate punctele de vedere. 
Organele și organizațiile de partid 
vor analiza situația concretă din 
fiecare întreprindere, instituție, u- 
nitate agricolă, sub aspectul forței 
de care dispun organizațiile de 
partid respective și vor orienta 
activitatea de primire în partid în 
funcție de necesitățile fiecărui loc 
de muncă.

2. Direcția principală a activită
ții de primire în partid o va con
stitui, și în viitor, creșterea pon
derii muncitorilor — corespunzător 
sporirii rolului clasei muncitoare 
în societatea noastră socialistă — 
orientarea cu precădere spre mun
citorii cu înaltă calificare și un 

atagiu mai mare în producție, în
deosebi din ramurile de bază ale 
economiei naționale, care au. o 
pregătire politică, ideologică și de 
cultură generală corespunzătoare 
cerințelor actuale.

.3. Organele șl organizațiile do 
partid vor intensifica fnunca po- 
litico-ideologică în vederea primi
rii în partid a celor mai activi 
membri al cooperativelor agricole 
de producție și țărani cu gospo
dărie individuală, care au o pre
gătire politică, profesională și de 
cultură generală corespunzătoare, 
obțin rezultate din ce în ce mai 
bune In producție, se afirmă ca 
luptători consecvenți pentru a- 
părarca șl dezvoltarea avuției 
obștești, pentru promovarea inte
reselor generale ale statului.

4. Comitetele județene, munici
pale, orășenești și comunale vor 
acorda, în continuare, atenția ne
cesară primirii în partid a celor 
mai valoroase cadre tehnico- 
economice, precum și a oa
menilor de știință, cultură, artă 
care prin întreaga lo» activitate 
dovedesc un profund atașament 
față de politica partidului, se si
tuează ferm pe pozițiile ideologice 
ale acestuia, au o comportare co
respunzătoare cerințelor normelor 
vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste.

5. Organele și organizațiile de 
partid se vor ocupa, în mai mare 
măsură, de îmbunătățirea muncii 
politico-educative în rindul femei
lor, de antrenarea mai activă a 
acestora în viața politică, econo
mică și socială a țării, de primirea 
în partid a unui număr mai mare 
de femei fruntașe in producție și 
în activitatea obștească, care au o 
pregătire politică și de cultură ge
nerală corespunzătoare. îndeosebi 
din unitățile economice in care 
femeile au o pondere însemnată in 
totalul forței de muncă active.

6. Organizațiile de partid din 
unitățile economice și social-cultu- 
rale în care își desfășoară activi

tatea oameni al muncii români, 
maghiari, germani șl de alte națio
nalități, se vor ocupa, și în viitor, 
de primirea în partid a celor mai 
buni din rindul acestora.

7. Organele șl organizațiile de 
partid vor acorda atenție sporită 
pregătirii prealabile a tuturor oa
menilor muncii care solicită pri
mirea în rindul comuniștilor, înca- 
drîndu-i în diferite cursuri ale în
vățămîntului de partid și Incredin- 
țindu-le sarcini concrete ; vor 
sprijini pe cei care nu au școala 
de cultură generală terminată pen
tru a-șl completb studiile prin 
cursuri serale sau fără frecvență.

8. Acționind în lumina Progra
mului ideologic al partidului, co
mitetele județene, municipale, oră
șenești și comunale vor acorda o 
atenție deosebită ridicării nivelu
lui politico-ideologic și de cultură 
generală al tuturor membrilor de 
partid, dezvoltării democrației in
terne de partid, creșterii spiritului 
critic și autocritic, al disciplinei și 
combativității revoluționare, al 
răspunderii față de îndeplinirea în 
bune condiții a sarcinilor ce le 
revin; consultării în mai mare mă
sură a activului de partid în elabo
rarea măsurilor legate de înfăp
tuirea politicii partidului, antrenă
rii acestuia la aplicarea în viață a 
hotărîrilor de partid și de stat.

★

Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. își exprimă convingerea că 
respectarea întocmai de către or
ganele și organizațiile de partid a 
Rezoluțiilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale, a ho
tărîrilor Comitetului Central pri
vind întărirea rîndurilor partidului 
va duce la creșterea, în continuare, 
a rolului conducător al partidului, 
la sporirea forței și capacității or
ganizațiilor de partid de mobiliza
re a maselor de oameni ai muncii 
la înfăptuirea programului de con
struire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noas
tră.

Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din 25-26 martie 1974, exa- 
mlnînd activitatea organelor șl or
ganizațiilor de partid pentru pre
gătirea politicii partidului de se
lecționare, pregătire și promovare 
a cadrelor, dă o apreciere poziti
vă muncii desfășurate In acest 
domeniu.

în anul 1973, organele șl organi
zațiile de partid, ministerele, cen
tralele industriale, întreprinderile 
și instituțiile s-au ocupat cu mul
tă răspundere de perfecționarea 
continuă a activității de cadre, 
corespunzător cerințelor formula
te de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale partidu
lui pentru selecționarea, pregă
tirea și promovarea cadrelor, des- 
fășurînd o activitate stăruitoare 
pentru a asigura, cu cadre cores
punzătoare, toate sectoarele și do
meniile vieții 6ocial-economice. 
S-a manifestat exigență sporită 
față de calitățile politice și pro
fesionale ale celor promovați. La 
alegerea celor mai bune cadre o 
contribuție însemnată au adus-o 
organizațiile de partid, colectivele 
de muncă din întreprinderi și in
stituții care au analizat cu răs
pundere, în spirit critic, propune
rile de promovare în muncă.

O expresie a preocupării con
secvente a organelor de partid 
privind promovarea cadrelor în 
funcții de conducere pe linie de 
partid, de stat, o constituie faptul 
că în ultimii doi ani au fost pro
movate peste 6 900 cadre în con
ducerea întreprinderilor indus
triale de construcții, cooperative 
agricole de producție, în institu
ții, unități de cercetare și proiec
tare, învățămînt și cultură, în or
ganele și aparatul de partid și al 
organizațiilor de masă.

Plenara C.C. al P.C.R. apreciază 
că organele județene, municipale 
și orășenești de partid, ministerele, 
celelalte instituții centrale au în
treprins unele măsuri privind se
lecționarea și promovarea în mun
că a unui număr mai mare de fe
mei în organele și aparatul de 
partid, în conducerea întreprinde
rilor și instituțiilor, în cooperati
vele agricole de producție și In 
alte domenii de activitate.

Examinînd activitatea pentru a- 
plicarea politicii de cadre a parti

dului, Plenara C.C. al P.C.R. ho
tărăște :

1. — Organele șl organizațiile 
de partid, ministerele, celelalte 
organe centrale, centralele indus
triale, întreprinderile vor lua 
măsuri pentru aplicarea cu mal 
multă fermitate a principiilor 
și criteriilor cuprinse în docu
mentele partidului nostru privind 
selecționarea, pregătirea șl promo
varea cadrelor, asigurînd In toata 
funcțiile de răspundere cadre co
respunzătoare,’ care în activitatea 
lor au dovedit pasiune și devota
ment pentru aplicarea în viață a 
politicii partidului și statului nos
tru.

2. — O atenție deosebită să se 
acorde promovării în munci de 
partid, în conducerea unităților 
economice și în alte domenii a ca
drelor tinere care s-au afirmat în 
îndeplinirea sarcinilor profesionale 
și obștești, asigurîndu-se în acest 
fel continua întinerire a cadrelor 
care lucrează în funcții de condu
cere. Se vor lua măsuri pentru 
aplicarea cu consecvență a princi
piului stabilit de Conferința Na
țională a partidului de rotare pe
riodică a cadrelor de partid, de 
stat, economice și obștești.

3. — în aparatul de partid, al 
organizațiilor de masă, In funcții 
de conducere la consiliile popu
lare și în alte munci de răspun
dere vor fi promovate, cu priori
tate, cadre provenite din- rîndul 
muncitorilor, cu un stagiu mai în
delungat în producție, cu o bună 
pregătire profesională și politică, 
care au obținut rezultate deose
bite în îndeplinirea sarcinilor în
credințate.

4. — O obligație de seamă a or
ganelor și organizațiilor de partid 
va trebui să o constituie perfec
ționarea politică și profesională a 
tuturor cadrelor. In acest sens, or
ganele de partid, ministerele vor 
analiza periodic modul cum se în
făptuiește programul de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a 
personalului din unitățile socialiste 
de stat și vor interveni operativ 
cu măsurile ce se impun, pentru 
ca pretutindeni cadrele să aibă po
sibilitatea să-și însușească tot ce a 
intervenit nou în domeniul în care 
lucrează.

8. __ se vor lua măsuri de In
tensificare a preocupării organelor 
de partid privind educarea și in
struirea cadrelor in spirit revolu
ționar, a unei înalte responsabili
tăți în îndeplinirea sarcinilor în
credințate de partid, exigenței șl 
disciplinei în muncă, fermității șl 
combativității față de lipsuri șl 
abateri, receptivității la tot ceea ce 
este nou, a unei conduite exem
plare în muncă șl societate, respec
tării și aplicării în viață a prin
cipiilor eticii și echității socialiste.

g. __ Organele șl organizațiile de 
partid vor lua măsuri pentru re
partizarea raționala a cadrelor cu 
pregătire superioară, asigurînd la 
fiecare loc de muncă numărul de 
specialiști necesari în vederea rea
lizării în condiții bune a sarci
nilor în toate unitățile economice 
și în instituții. Periodic, organele 
de partid, ministerele să examine
ze modul cum sînt încadrate între
prinderile și instituțiile cu ingineri, 
economiști, medici, profesori și alți 
specialiști și să ia măsurile care 
se impun.

7. _ Organele șl organizațiile de 
partid, ministerele, centralele și 
întreprinderile trebuie să se ocupe 
îndeaproape de pregătirea și califi
carea forței de muncă corespun
zător sarcinilor stabilite In planul 
de stat. Este necesar ca pentru 
noile obiective industriale ce ur
mează a fi puse în funcțiune în 
anii următori, organele locale de 
partid, ministerele să asigure nu
cleul de bază alcătuit de muncitori, . 
tehnicieni, maiștri cu înaltă cali
ficare, specialiști cu experiență în 
producție, care să poată determi
na, încă din prima zi, buna func
ționare și la parametrii tehnico- 
economici planificați a tuturor ma
șinilor și instalațiilor.

★
Plenara Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român își ex- ’ ; 
primă ferma convingere că orga- t 
nele și organizațiile de partid, de 
stat, economice și obștești vor lua 
toate măsurile care se impun pen
tru a ridica la un nivel mai înalt 
activitatea de selecționare și pro
movare a cadrelor corespunzător 
cu cerințele puse de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

ÎNSĂMÎNTĂRILE DE PRIMĂVARĂ 
________________________________________ 9________________________________ _____________________________________________________________________ , 

Lucrările sinî avansate fală de ai trecuîi... ilar nu si fală ăe condiiiiie acestei primăveri

Suprafețe însămînțate:

ÎNTRE 35 Șl 100 LA SUTĂ

Suprafețe plantate:

ÎNTRE 0 Șl 100 LA SUTĂ Situația însâmînțdrii sfeclei de zahâr in cooperativele agricole la 2 aprilie o.o.

@ Sînt justificate aceste decalaje? @ Ritmul și calitatea lucrărilor garantează realizarea unor recolte bune?
Sfecla de zahăr este una din 

principalele plante agricole 
care se insămințeazâ in a- 
ceastă perioadă. Referitor la 
desfășurarea acestei lucrări, 
tov. Gheorghe Rizescu, direc
tor In Centrala organizării 
producției și industrializării 
sfeclei de zahâr, ne-a decla
rat : „Pentru a se asigura o 
bună răsărire a plantelor, ce
rința care se ridică este ca 
sfecla să fie semănată incă in 
cursul lunii martie, urmind ca 
această lucrare să se incncie 
in primele zile ale lunii apri
lie. In condițiile acestui an 
cu sol mai puțin aprovizionat 
cu apă s-a impus respectarea 
cu mai multă strictețe a aces
tei acțiuni. De altfel, pină azi, 
2 aprilie, a fost in6ămințată o 
suprafață totală de peste 
207 000 hectare, ceea ce repre
zintă 92 la sută din prevederi. 
Constituie o realizare remar
cabilă faDtul că circa 20 de 
județe, printre care Dolj, Il
fov. Timiș. Arad. Mureș, a- 
minîind numai pe cele care 
cultivă intre 10 000 și 15 000 
hectare, au încheiat semăna
tul. Merită subliniat și faptul 
că lucrările sînt de bună ca
litate. Insămințările au intir- 
ziat in unele județe din Mol

dova. In județul Neamț și Iași, 
de exemplu, s-a zis că să se 
mai aștepte, poate vine o 
ploaie. S-a văzut că aștepta
rea nu e bună. In citeva zile, 
peste tot trebuie încheiat se
mănatul. Se cer respectate u-t 
nele norme tehnice : irigarea 
de răsărire pe terenurile a- 
menajate ; supravegherea a- 
tentă a culturilor pentru a se 
putea face combaterea dăună
torilor in caz de apariție ; e- 
xecutarea primei prașile care 
forțează creșterea plantelor".

De ce in județele Neamț șl 
Iași a intirziat semănatul sfe
clei ? Iată ce ne relatează co
respondenții noștri :

NEAMȚ : O parte din tere
nuri — transmite Ion Manea 
— au fost arate toamna, iar 
din lipsă de umezeală in sol 
au rezultat bulgări mari, care 
acum trebuie să fie bine mă- 
runțiți. Conducătorii unor coo
perative agricole au stat, este 
adevărat, cu ochii pe cer. In 
cooperativele agricole Roman. 
Icusești și Podoleni s-au se
mănat numai 20—10 la sută 
din suprafețe, pentru că s-a 
așteptat ploaia. Inexplicabilă 
este situația din unele coope
rative care n-au Început se

mănatul : Mărgineni. Dochia, 
Rediu, Stănița și Hănești. La 
direcția agricolă se apreciază 
că dacă și in aceste unități 
s-ar fi folosit utilajele puse 
La dispoziție de S.M.A., tere
nul putea fi pregătit la vre
me. La Zănești, de exemplu, 
putea fi făcută și o irigare, 
dar consiliul de conducere al 
cooperativei nu s-a gindit la 
acest lucru. Direcția agricolă 
a dat indicații ca in 4—5 zile 
să se termine semănatul. De 
altfel, 5 cooperative au și ter
minat această lucrare, ceea ce 
dovedește că intirzierile nu 
pot fi puse numai pe seama 
condițiilor climatice ; cauzele 
sint mai adinei și țin, in prin
cipal, de organizarea muncii. 
Pentru incheierea semănatului 
in timp scurt, forțe speciale, 
constind din tractoare, ma
șini de semănat și alte mij
loace, au fost dirijate cu prio
ritate către unitățile mari cul
tivatoare,

IAȘI : Plnă in prezent — 
relatează Manole Corcaci — 
semănatul sfeclei de zahăr s-a 
făcut in proporție de 71 la 
sută. Cooperativele agricole 
Bivolari, Trifești, Probota si 
Popricani au terminat această 
lucrare pe Întreaga suprafață. 

In unele unități, lucrările 
sînt tergiversate. La coopera
tiva agricolă Bălțați, semă
natul sfeclei de zahăr pe cele 
35 hectare — care constituie 
sarcină specială — nu a înce
put incă. „Mai așteptăm citeva 
zile, poate primim erbicidele 
promise, fără de care nu pu
tem face nici udările de apro
vizionare — ne spune ingine
rul Voicu Naum. Pină acum, 
noi am fertilizat terenurile și 
le-am pregătit bine. Am asi
gurat și acumulări de apă cu 
destule cheltuieli. Și iată, ne țin 
in loc citeva sute de kilograme 
de erbicide, necesare pentru 
terenurile pe care le irigăm 
prima oară". Intrucit și in 
alte cooperative se pune a- 
ceastă problemă, ne-am inte
resat de soarta erbicidelor 
promise atit la direcția agri
colă, cit și la reprezentantul 
fabricii de zahăr din Roman. 
In ambele părți s-a ridicat 
din umeri. „Semănatul il vom 
face și fără erbicidare, dar, 
In asemenea situații, sarcina 
speciala nu va putea fi înde
plinită peste tot" — ne spune 
ing. Adrian Ionel, director 
adjunct al direcției agricole 
județene.

Care este stadiul plantării 
cartofilor ? Ne răspunde lng. 
Gh. Vilceanu, director in Cen
trala de legume-fructe : 
„Plantarea cartofilor timpurii 
se apropie de sfirșit, iar a 
celor de toamnă este în plină 
desfășurare, realizîndu-se pină 
la această dată 35 la sută din 
prevederi. în ce privește rit
mul de lucru, se constată di
ferențe mari de la un județ 
la altul. In timp ce în unele 
județe a-a realiazt și chiar 
depășit planul la plantări, In 
altele această lucrare este la 
început.

Adesea se motivează că, 
In timpul nopții, temperatu
rile sint mai scăzute. Dar nu 
numai temperatura e de vină. 
Județele Brașov și Covasna 
cultivă aceeași «uprafață cu 
cartofi, dispun de aceleași 
condiții naturale. Cu toate 
acestea, In județul Covasna 
au fost plantate cu 1 000 ha 
mai puțin decit in județul 
Brașov. Ținînd seama de con
dițiile climatice din acest an 
— rezerva scăzută de apă In 
•ol — lucrările trebuie făcute 
mai devreme. Chiar și tn ju
dețele amintite lucrările pot 
și trebuie aă fie intensificate, 

pentru a se încheia peste tot 
pină la mijlocul acestei luni".

Pornind de la aprecierile fă
cute la centrala de speciali
tate, corespondenții noștri re
latează :

SATU-MARE : Plantările
au Început mai devreme și 
s-au făcut In sol bine pregă
tit — transmite coresponden
tul nostru Octavian Grumeza. 
Este continuarea unei practici 
bune care, anul trecut, s-a 
soldat cu obținerea celei mai 
mari recolte medii obținute 
pe țară. Iată de ce și acum 
s-a pus accent pe plantarea 
mai timpurie a cartofilor. E- 
xistă delegați trimiși la Mier
curea Ciuc pentru sămînță șl, 
îndată ce vor sosi cartofii, se 
va planta și restul suprafeței 
O mare atenție se acordă ob
ținerii, In regim special, pe o 
•uprafață de 500 ha, a unei 
producții de 30 000 kg cartofi 
La ha. Această producție se re
alizează in șapte unități cu 
tradiție in această cultură. Pe 
această suprafață plantatul 
cartofilor s-a Încheiat. In alte 
unități situația este mai puțin 
îmbucurătoare. Spre exemplu, 
cooperativei Clumești nu 1 «-a 

repartizat nici un kg de în
grășăminte.

BACAU : La centrala de 
specialitate se apreciază că lu
crările decurg normal. Cores
pondentul nostru Gh. Baltă 
ne-a relatat despre programul 
special de cultivare a cartofi
lor pentru a se obține 30 000 
kg la hectar. în acest scop, la 
direcția agricolă județeană a 
fost întocmit un program 
special care prevede măsuri 
concrete pentru fiecare unita
te In parte. Pentru a veghea 
la aplicarea corectă și la timp 
a acestor măsuri, cultura car
tofului a fost Încredințată 
unui colectiv de specialiști. 
Măsurile stabilite sint aplica
te In aceste zile in practică. 
Pe tarlalele fermei I.A.S. I- 
tești, unitate specializată In 
această cultură, l-am intilnit 
pe ing. Mircea Nicolau urmă
rind calitatea fiecărei opera
țiuni. „Ne-aip propus — spu
nea el — ca pe 100 hectare 
să obținem cel puțin 30 000 kg 
cartofi la hectar. în acest 
scop, avem grijă să asigurăm 
o densitate optimă de cel pu
țin 55 000 cuiburi Ia hectar, 
iar odată cu acestea dăm cite 
400 kg îngrășăminte chimice 
complexe'4. Atenție deosebită 

se acordă acestei culturi și In 
cooperativele agricole Fără- 
oani, Hemeiuși, Dămienești, 
Berești-Bistrița. La direcția 
agricolă se apreciază că, in 
această săptămină, plantările 
se vor incheia.

COVASNA : Corespondentul 
nostru Tomori Geza trans
mite. Pină acum s-au plantat 
2 100 ha in cooperativele agri
cole și 400 ha in I.A.S. Tov. 
Veress Ladislau, directorul di
recției agricole, ne spunea că 
timpul frumos din această 
primăvară a permis ca lucră
rile de plantat să înceapă mal 
devreme cu două săptămini 
decit în alți ani. Așa cum am 
constatat pe teren, la coope
rativele agricole Cernat, Chi- 
chiș, Brateș, Sinzleni, Tg. Se
cuiesc se acordă cea mai ma
re atenție respectării tehnolo
giilor. La întrebarea: de ce 
s-au plantat in cooperativele 
agricole numai 2 100 ha ? —
ne-a răspuns tov. Tiberiu 
Kdnczei, directorul I.L.F. : 
„Există anumite rețineri de
oarece, în timpul nopții, tem
peratura scade sub zero gra
de. Insă, datorită măsurilor 
luate, consider că in două 
săptămini vom încheia plan- 
tatul“.



PAGINA 4 SCINTEIA - miercuri 3 aprilie 1974

CABINETELE DE ȘTIINȚE SOCIALE

Fotbal

de zile

Chiar jurist
vrei să fii ?

Două

Dai 1OOOOO

FAPTUL

mare

NOUTĂȚI

Un film

S-a

poporului

a Casei de
5, filmul
— evoca-

județ, 
inomicâ. Apare

DIVERS

nara on
1 la car
pe mvi

la handbaltșt 
Rinc-ar fj dacă și fotbaliștilor 
de pe uscat le-ar lăsa aura, 
apă după asemenea trofee.

„distrac 
tie“ de 20

Un băiat și-o fată stăteau 
niștiți pe o bancă din parcul 
gării de sud a Ploieștiului. Tre- 
cind prin dreptul lor. și vrind 
s-o facă pe „grozavul" față dc 
grupul de prieteni cu care se 
afla. Iordache Marin din Bol
dești a vrut să se „distreze" pe 
seama celor doi tineri, prefe
rind insulte și injurii. Cind a 
încercat să-l și lovească pe 
baia*, a aoârut. ca din senin, un 
lucrător de miliție. Venit numai 
pentru o zi la Ploiești, I. M. 
este nevoit sâ mai zăbovească 
incă 20 de zile, cile i-a dat in
stanța. Timp in care nu se mai 
..distrează". Meditează.

In loc ca banii încasați de la 
cetățeni pentru consumul de 
energie electrică să-i depună 
unde trebuie, Gheorghe Pavc- 
lescu, fost salariat al l.R.E. 
Rm^ Vilcea, ..depunea" o parte 
din ei in propriul buzunar. In 
fața anchetatorilor a mărturisit 
că avea de pind. fiind incă ti- 
năr, să meargă la facultate.

— La ce facultate ?
— La drept.
Pină atunci. G. P. a făcut cu

noștință cu niște articole de... 
drept penal. Fără „examen 
admitere".

defecțiuni 
o viață

Marin Dumă, conducător auto 
la întreprinderea județeană de 
construcții-montaj Olt, efectua 
un transport de pietriș cu auto
basculanta. La urcarea unei 
pante, motorul autobasculantei 
s-a blocat. Și cum o defecțiune 
nu vine niciodată singură, iată 
că $i sistemul de frinare al ma
șinii. fiind stricat, autobascu
lanta a inceput să dea înapoi, 
răstum:ndu-se pe versant. în 
urma răsturnării, conducătorul 
auto a fost accidentat mortal. 
Două defecțiuni și o viață pier
dută. care readuc in atenție 
iresponsabilitatea față de starea 
tehnică a unor autovehicule, de
venite adevărate pericole pu
blice.

și te scap!
Fost jurisconsult la citeva în

treprinderi " ”
după care, 
crocherii a 
conflict cu 
l-a intilnit 
„dispus să 
să scape de o condamnare.

— Dai 100 000 de lei și 
scap — i-a spus Opriș.

— Nu-i cam mult ?
— Mult, dar merită, 

un avans, iar restul după 
scapi.

In ziua șl Ia locul hotărit, 
S. F. s-a prezentat cu banii, dar 
ți cu miliția. Prins fn flagrant 
delict de luare de mită, 1. O. a 
dat din colț in colț. Dar el nu-i 
„dispus să dea orlcit", că 
nu are scăpare.

din Baia Mare, 
în urma unor es- 
ajuns el însuși in 
justiția. Ion Opriș 

pe un oarecare S.F. 
dea oricit". numai

La restaurantul „Perla" 
Giurgiu a izbucnit un incendiu. 
Pină la localizarea și stingerea 
lui, flăcările au mistuit mărfuri 
in valoare de 60 000 lei. An
cheta întreprinsă asupra cauze
lor incendiului a dus la conclu
zia că acesta nu izbucnise in
ti mplător Focul fusese^ pus de 
cineva. De cine ? După ample 
investigații, acel ..cineva" a fost 
descoperit in persoana lui Ionel 
Iordan, din localitate, de ocupa
ție... fără. După ce comisese 
mai multe furturi prin efracție, 
printre care și unul la restau
rantul „Perla", pentru a 1 
pierde urmele, infractorul a 
foc localului. De data asta 
„ars" rău de tot.

Rubrlcfi redoctotO de 
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții ..Scinteii'

mai puternic implantate in realitățile vieții!
Așa după cum se știe, una din 

tlnanle ale eftcien- 
le partid este le- 
cu realitățile din 
fiecare unitate 

astfel pe deplin 
tâ cerința ca la cabinetele 
•. municipale și orășenești de 
la cabinetele de științe so- 

Insll- 
bogat 

să p'Otft

tetele de științe 
corindori si 
găsească un 
cotar, care 1. , 
rntiv și cu folos de 
andiști. cadre didac- 

de cursanții de la stu- 
Din p ■ - 

exigente am d?sf .șurit 
ia in județele Dîmbovița

Se Impune să consemnăm de la 
bun început câ. paralel cu preocu
parea de a înzestra cabinetele cu 
literatură social-politică si publicații 
de specialitate, cu aparatură tehnică, 
colectivele cabinetelor de partid au 
făcut eforturi dc a spori zestrea do
cumentară pe probleme locale. Ast
fel, la Tirgoviște și la Pitești $-au 

citeva caiete documentare — 
elluieli minime -- privind as- 
esențiale ale vieții economiro- 

? din cole două județe. Merită 
idcnțiM mai ales ultimul din cele 
i caiete tipărite la Tirgoviște. va- 
■os prin multitudinea cifrelor și 

calculelor economice, prin analiza 
atentă a cauzelor unor neajunsuri 
și reliefarea soluțiilor de remediere 
a acestora. Sint astfel prezentate în 
cifre comparative volumul produc
ției industriale, ponderea județului 
in economia țării pe ansamblu, dar 
și pe ramuri economice, dinamica 
principalilor Indicatori ai activității

economice in industrie, agricultură, 
construcții, investiții, transporturi, 
domeniul edili tar-gospodăresc. cul
tură. știință, invâțflmint, nivelul de 
trai ; un loc important II dețin sar
cinile de plan pe anul In curs, di
recțiile principale spre care sc ccr 
îndreptate eforturile oamenilor mun
cii dimbovițeni in 1074.

Variat șl interesant este și conți
nutul caietului documentar realizat 
la Pitești. Este cazul insă să remar
cam câ. pe lingă date de certă uti
litate. volumul acestui material do
cumentor a fost, pur și simplu, um
flat cu o serie do generalități și a- 
mănunte... pitorești. Astf’l, cititorul 
află, de pildă, că județul Arg^ș se 
Împarte din punct de vedere turistic 
in zona alpină, de munte și subcarpatică - • - -
cipala s 
marilor 
că Intre 
nuală din 
lui existâ 
Celsius, 
gheț 

rice

sau câ riul Argeș este prin- 
sursâ dc Alimentare cu apă n 

consumatori din județ ; 
temperatura medie 
nordul și sudul Judcțu- 
diferențe de “" 

cite zile sint 
și cite cu îngheț, c

•.."trează precipitațiile 
in zona muntoasă, de ___

ri.tipie. dar mai ales din ce par.e 
băle „frecvent" vintul etc.

De un real folos pentru propa
gandiști și cursanțl sc dovedesc te
maticele orientative alcătuite de ca
binetele județene și municipale 
partid. Avind in vedere faptul 
anul trecut in industria județului 
Dîmbovița la indicatorul cheltuieli 
materiale de producție nivelurile pla
nificate au fost depășite cu circa 60 
de milioane lei, comitetul județean 
de partid a considerat utilă dezba
terea in cursurile de partid a accs-

a-

2.6 grade 
fără in- 

ce valori 
atmosfe- 

' deal și

de 
că

DIN INVAȚAMINT

tel problemi'. Tocmai pentru a im
prima discuțiilor un caracter cit mai 
analitic, mai la obiect au fost aid" 
tune. cu largul concurs nl lectorilor 
comitetului județean, tematici orien
tative pentru dezbaterile in cercu
rile do studiu din Întreprinderile in
dustriale. cooperativele agricole de 
producție. S.M.A. și I.A.S. Este demn 
de remarcat că in aceste recomandări 
tematice cifrele, datele referitoare la 
problemele județului nu mai 
lipite undeva in final, ci < 
însăși osatura consultației, 
este și faptul câ tematicele 
reușesc să țină concentrată 
asupra aspectelor esențiale, 
ale problemei : necesitatea _____
rii consumurilor specifice de mate
rii prime și materiale, a rebuturilor, 
extinderii înlocuitorilor, valorificării 
intensive a deșeurilor industriale, 
respectării disciplinei tehnologice, 
asimilării dc produse noi cu para
metri tehnici superiori.

Desigur, ar fi contrar adevărului 
dacă s-ar trage concluzia câ toate 
tematicile realizate sint la fel de 
utile ca cea la care ne-ain referit. 
Trebuie să spunem câ numeroase 
materiale orientative, alcătuite la 
cabinete, sint incă tributare genera
lităților, nu au o legătură cu realită
țile locale, cu realitățile vieții din 
județul, orașul sau unitatoa econo
mică respectivă.

Chestiunea in discuție implică și 
un alt neajuns ; diversitatea temati
cilor orientative este incă extrem de 
redusă. Dacă la Tirgoviște. bunăoară, 
pentru toate cele 17 secții ale Uni
versității serale de marxism-leni
nism există alcătuite punctaje de 
idei, lucrurile se prezintă nesatisfă
cător in cazul cursurilor de masă. 
Or, această problemă poate fi solu- 
ționată prin atragerea unui larg co
lectiv obștesc la realizarea lor. La 
Tirgoviște. comitetul județean de 
partid dispune de un corp valoros 
de lectori — circa 170 de oameni. La 
Pitești, numai lectorii grupați in ju
rul catedrei de economie politică a 
cabinetului județean de partid trec 
dc 70.

Ne-am interesat la cele două ca
binete județene de calitatea mate
rialului intuitiv, in ce măsură este 
el axat pe realitățile vieții locale. 
Ani văzut numeroase planșe, grafice, 
statistici, am ascultat și multe pro
iecte. Trebuie însă spus că In po
fida unei mari diversități de conți
nut. materialul intuitiv existent se 
limitează cel mai adesea la prezen
tarea globală a dinamicii unor indi
catori, la ilustrarea comparativă a 
unor stări de lucruri din trecut, pre
zent și viitor. Apreciind tocmai ma
rea lor utilitate, subliniem că ase
menea planșe, grafice și scheme tre
buie să fie r^ult mai detaliate, 
cabinetele de partid se intilnesc, de 
exemplu, grafice care prezintă dina-

apar 
constltulo 

Pozitiv 
propuse 
atenția 

de fond 
rcduce-

0 tribună a ideilor
democratice, progresiste

Invâțâmintui superior de scuriâ 
durată (3 ani) a fost extins in acest 
an la specialitățile de profil agricol. 
Concursul de admitere in acest in- 
vățâmint, de subingineri, nu înre
gistrează schimbări deosebite față 
de anul precedent. Modificarea mai 
importantă constă in eliminarea 
probei orale din programul con
cursului, astfel incit pentru anul 
1974—1975 admiterea in învăță- 
mintul de subingineri se va face 
exclusiv pe baza prcțbelor scrise.

In specializările unde invățămin
tul de scurtă durată este organizat 
ca primă treaptă a învățămintului 
superior, respectiv in stomatologie, 
agricultură, horticultura, zootehnie, 
concursul de admitere va fi ace
lași pentru toți candidații, sepa
rarea studenților care vor urma fie 
cursurile de lungă durată, fie cele 
de scurtă durată iirmind a se face 
ulterior, după citeva semestre, pe 
baza rezultatelor obținute la învă
țătură. Probele și disciplinele aces
tui concurs au fost publicate în ru
brica noastră precedentă apărută in 
„Scinteia" din 24 martie a.c.

în specializările in care invăță
mintul dc subingineri nu se orga
nizează ca primă treaptă a invăță- 
mintului de ingineri, probele con
cursului de admitere sint următoa
rele : la specializările din profilele 
MECANIC (construcții de mașini), 
TEXTILE. ELECTRIC. MINE. PE
TROL. CONSTRUCȚII. GEODEZIE, 
FORESTIER, se susțin două probe 
scrise : Algebră, Geometrie plană. 
Trigonometrie ; Fizică (mecanică, 
electricitate) sau. la alegere, o dis
ciplină de specialitate. La specia
lizările din profilul METALURGIE, 
cele două probe scrise constau in : 
Algebră. Geometrie plană. Trigo
nometrie ; Fizică (mecanică, fizica 
moleculară și căldură) sau. la ale
gere, o disciplină dc specialitate 
(pentru specializarea de Metalurgie 
neferoasă, disciplina de fizică cu
prinde in plus și capitolul „Elec
tricitate"). La specializările din 
profilul CHIMIE, cele două probe 
scrise se susțin la Algebră : Chimie 
sau. la alegere, o disciplină de spe
cialitate. iar la cele din profilul 
INDUSTRIE ALIMENTARA, pro
bele scrise constau din Algebră, 
Chimie organică sau. la alegere, o 
disciplină de specialitate. La spe-

cializarea din profilul CONSTRUC
ȚII. CADASTRU FUNCIAR, pro
bele scrise se dau la Algebră, Geo
metrie plană, Trigonometrie și, 
respectiv, Fizică (mecanică, optică) 
sau, la alegere, Topografie.

Pretutindeni, unde se menționea
ză posibilitatea opțiunii pentru o 
disciplină de specialitate, la alegere 
cu o disciplină generală de concurs, 
sint avuți în vedere numai absol
venții liceelor de specialitate, in 
cazul cind candidează la specialita
tea absolvită, precum și candidații 
proveniți din producție, în cazul 
cind lucrează in specialitatea pen
tru care candidează. Absolvenții 
liceelor de cultură generală care 
vor să candideze la acest concurs 
de admitere trebuie să fi efectuat 
cel puțin 1 an de activitate pro
ductivă, ca angajați intr-o între
prindere cu profil similar speciali
tății pentru care candidează.

Actele cerute la înscriere, obiec
tele de concurs, desfășurarea con
cursurilor de admitere in secțiile 
serale ale Învățămintului de subin- 
gineri se efectuează in aceleași 
condiții ca Și admiterea in invăță- 
mintul de zi. Candidații la învăță- 
mintul 6eral se recrutează dintre 
muncitori, maiștri și tehnicieni 
care lucrează in specialitatea pen
tru care candidează și îndeplinesc 
condițiile de admitere in invăță- 
mintul superior. în acest scop, ei 
vor prezenta la înscrierea la con
curs și o adeverință de la locul de 
muncă din care să rezulte că lu
crează in specialitatea facultății pe 
care doresc s-o urmeze.

La concursul de admitere in In- 
vățămintul seral de subingineri se 
pot prezenta și absolvenții liceelor 
de specialitate, promoția 1974, care 
vor trebui să se încadreze în pro
ducție pină la data de 1 septembrie 
1974.

Studenții reușiți .la examen pen
tru secțiile serale de subingineri, 
organizate pe lingă marile intre- 
prinderi, vor incheia contract cu 
întreprinderile unde sint salariați, 
prin care se angajează să lucreze 
după absolvire o perioadă de mi
nimum 5 ahi in întreprinderile care 
i-au trimis la studii.

Rubricâ redoctatâ de 
Mihai IORDĂNESCU

despre Cânte mir

La

mica productivității muncii. Desigur, 
mult mai sugestiv ar fi un oseme- 
nea material documentar dacă ar in
sista mai ales asupra factorilor cant 
determină creșterea productivității 
muncii, predZind. in acest context, 
ponderea lor diferită de la o unitate 
la alta, tocmai pentru a face mai 
bine înțelese direcțiile in care trebuie 
acționai cu precădere. Se mai im
pune și o altă constatare: materia
lul Intuitiv pe probleme locale este, 
in general, foarte redus.

O lacună însemnată in activitatea 
cabinetelor de științe sociale este și 
aceea că materialele tematice alcă
tuite la nivelul județului nu sini 
Îmbogățite cu date și fapte referi
toare la activitatea propriilor unități 
economice. Mai mult chiar, investi
gațiile întreprinse prin citeva cabi
nete ne-au arătat că, cu foarte pu
ține excepții — Uzina de utilaj pe
trolier Tirgoviște, întreprinderea 
textilă „Bucegl" din Pietroasa. în
treprinderea de motoare electrice 
Pitești, Combinatul petrochimic Pi
tești — materialele editate la nivel 
județean nu-și află locul cuvenit in 
cabinetele do științe sociale. Am în
trebai pe mai mulți responsabili ai 
cabinetelor de științe sdciale dacă 
putem găsi la cabinet date detaliate 
privind aspectele de fond ale acti
vității unității : productivitatea
muncii, cheltuieli materiale de pro
ducție, preț de cost, consumuri spe
cifice etc. ; cel mai adesea, răspun
sul a fost că asemenea informații 
se găsesc la serviciile de specialitate 
ale întreprinderii : contabilitate, pla
nificare, financiar.

Experiența dovedește că orice ca
binet de științe sociale ar trebui să 
dispună de succinte materiale docu
mentare. Precizăm că este vorba de 
scurte sinteze? documentare, fiindcă 
nu o dată, la amintita întrebare, am 
primit răspuns — ca la Trustul de 
construcții Argeș, de pildă — că „se 
va alcătui o monografie a unității, 
de la origini pină in prezent, mate
rial ce va oglindi toate aspectele 
economice". Este evidentă optica 
eronată in aceste cazuri asupra me
nirii și rosturilor cabinetelor de 
științe sociale ; ele trebuie să ră- 
mînă permanent plasate în actuali
tate, să o reflecte prin mijloace a- 
decvate, nicidecum să se re
fugieze în colbul arhivelor ; princi
palul rol al cabinetelor de științe 
sociale este să asigure un bogat ma
terial documentar conținând infor
mații precise despre întreprindere 
și oamenii ei, atit de necesare pro
pagandiștilor. lectorilor și agitatori
lor. Materialul documentar trebuie 
să fie alcătuit și .actualizat cu rapi
ditate în urma analizelor periodice 
pe care organele de partid, comite
tele oamenilor muncii le întreprind.

Silviu A.CHIM

încă în deceniul care a premers re
voluției dc la 1.148, in atmosfera de 
confruntare a ideilor progresiste cu 
cele retrograde, ziarul „SiebcnbQrger 
Wochenblatt", editat la Brașov de Jo
hann Gtitt, a fost un promotor con
secvent al luptei pentru progresul 
social.

în viitoarea revoluției, Maximilian 
Moltke șl Johann Gott au Început, 
la 28 martie 1649, tipărirea ziarului 
„Kronstiidtcr Zcitung", care a mili
tat cu energie pentru desființarea In
stituțiilor feudale și reorganizarea 
democratică a vieții politice din 
Transilvania. Atenția deosebită pe 
care noua nubil- _______ 
calic o acorda 
dezvoltării unui 
climat de bună În
țelegere intre na
ționalitățile 
locuitoare 
Transilvania 
ilustrată de 
galamentul 
de a acționa ......
preget pentru libertatea și egalitatea 
tuturor celor care conviețuiesc im- 

s preună în această țara.
După înăbușirea revoluției, în con

dițiile accentuării trăsăturilor reac
ționare ale regimului absolutist aus
triac, in timp ce „.aristocrația func
ționărească" săsească slujea cu servi
lism Curtea de la Viena, intelectualii 
progresiști germani își manifestau so
lidaritatea cu cei români și maghiari 
in lupta antihabsburgică. Este ceea ce 
s-a reflectat și în coloanele lui 
„Kronstădtcr Zeitung".

Simpatia cu care publicația brașo
veană urmărea evoluția istorică a ță
rilor române vecine este ilustrată de 
ecoul puternic pe care l-ș găsit in 
paginile ei Unirea Principatelor. 
„Ziua de 24 Ianuarie, ziua de elibe
rare a României, este o zl memora
bilă a poporului român, scria ziarul. 
Puține popoare pe globul pămintcsc 
au realizat o operă patriotică atit de 
măreață". La 22 septembrie 1859, in
tr-un articol Intitulat „România și 
noua constituție", se fac aprecieri po
zitive privind viața politică din Prin
cipate. însoțite de referiri critice la 
adresa celei din Transilvania.

în anii următori, cind infrîngerile 
suferite de imperiul austriac in Ita
lia și intensificarea activității revo
luționare au silit statul habsburgic să 
instaureze așa-numitul „regim libe
ral", „Kronstădter Zeitung" relatează 
cititorilor despre lucrările Congresu
lui național român de la Sibiu (1863), 
precum și despre poziția progresistă 
adoptată de unii deputați la ședințele 
din același an ale Dietei Transilva
niei. Astfel, sint citate cuvintele de
putatului sas Franz Trauschenfels : 
„Voim să dăm națiunii române din 
Transilvania patria, în care ca pină 
acum a fost numai tolerată 1 Este 
un act de dreptate față dc o națiune, 
ai cârci fii au udat cu sudoarea fe
ței și singele inimii fiecare palmă de 
loc a Transilvaniei".

Proteste energice au stîrnit în pa
ginile ziarului măsurile abuzive pri-

con- 
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an
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PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoalft.

10,00 Curs de limba engleză, 
ția 84.

10.30 Curs de limba rusă, 
ția 85.

11,00 Film . : ■ _ _ ' '
te-am Iubit" - 
a studiourilor 
flce sovietice.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limba 

ția 87.
18,05 Steaua polară. ___

orientare școlară șl 
sională. Atelierele 
— școală a muncii produc
tive.

18.30 Aplauze pentru români. Cu 
ansamblul „Maramureșul" în 
Sudan și Egipt.

18.45 Dialog. Societatea post-ir.- 
dustrială. Participă : prof, 
dr. N. Dobrotă și Cezar 
Radu

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri : Bugs Bunny și 

prietenii sâi.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector
20.20 Primăvara studențească.
20,40 Telecinemateca. Vedete de 

neuitat : Robert Taylor. „Di
lema șerifului" — premieră 
pe țară. Regia : Michael 
Curtiz.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Din filmoteca de aur a Te
leviziunii. Astă-searâ : Lu- 
vrul. Comentează reputatul 
artist al ecranului francdZ, 
Charles Boyer.

20,50 Telex.

20.55 întrebări șl răspunsuri.
21,25 Opereta sau... revista. Com

petiție muzicală de George 
Mihalache și H. Nicolaide.

22,05 Biruit-au gindul. Universa
lul Hasdeu. Prezintă : prof. 
Ion N^stor.

Lcc-

Lec-

pentru copil : '
o producție 

cinematogra-

(Urmare din pag. I)

„Eu

franceză. Lec-

Emisiune de 
profe- 

școlare

cinema
• Un comisar acuză : PATRIA
— 9: 12; 15; 16; 21, SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete —
5017) ; 20.15 (seria de bilete —
5018) , GLORIA — 8,45: 11.15; 13.30; 
15.45; 18.15: 20,30. BUCUREȘTI — 
8.30; 11; 13.15; 16; 18,30: 21.
• Țarul Ivan Iși schimbă profe
siunea : VICTORIA — 9; u.15;
13.30; 16: 18.15; 20,30, CASA FIL
MULUI — 15: 17.30: 20.
• Bărbați fără ocupație : LUMI
NA — 9; 11.15: 13,30: 16; 18,15;
20.30.
o Porțile albastre ale orașului : 
CENTRAL — 9,15; 11.30: 13.45: 16; 
18.15: 20.30, VOLGA — 9: 11,15;
13,30; 15.45: 18; 20,15.
q Cidul : SCALA — 9: 12.45; 16.30; 
20.15. EXCELSIOR — 9; 12.30; 16;
19.30. MELODIA — 8; 12.30; 16;
19.30.
• Păcală : CAPITOL — 9.30; 12,30;
17; 20, AURORA — 9; 11,30; 14;
16,45; 19,45, BUZEȘTI — 9: 12,30: 
16; 19.30.
O Rio Lobo : LUCEAFĂRUL — 
8,30: ii; 13.30: 16: 18,30: 21. fes
tival — 8.30: 11: 13.30: 16; HUO; 
21, FAVORIT — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45.
• AI șaptelea cartuș : UNIREA
— 15.45: 18; 20.15, MOȘILOR — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
D Le Mans : GRIVITA — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, MODERN

s:

vind anexarea Transilvaniei la Unga
ria, precum și ...războiul, vamal" 
<1086—1891) rcflcctind încercarea de 
a împiedica colaborarea dintre Tran
silvania și România. „Greșelile cir- 
multorilor de stat le suportă totdea
una poporul oprimai" — constata cu 
amărăciune publicația brașoveană.

Poziția consecvent progresistă ■ 
ziarului „Kronsiildtcr Zcitung", de 
demascare a politicii șovine, de asu
prire națională promovată de gu
vernul de la Budapesta, poziție ilus
trată de mai multe articole — printre 
care articolul intitulat „Dreptate și 
legalitate** din 28

125 de

în studiourile de la 
Buftea ale Centrului 
de producție cinema
tografică ..București" 
a început turnarea fil
mului ..Cantemir", con
sacrat marelui cărturar 
patriot român, domn 
al Moldovei, de la a 
cărui naștere s-au îm
plinit, nu de mult, 300 
de ani. Cu prilejul 
„primului tur de ma
nivelă" (care s-a dat 
luni, pe platoul 4. In
tr-un decor reprezen- 
tind palatul Cantemir 
de la Constantinopol), 
autorul scenariului, 
scriitorul z Mihnca 
Gheorghiu, ne-a de
clarat: „Cantemir" este 
o Încercare de a rea
liza un film istoric 
spectacular, dar nu in 
sensul monumentalu
lui exterior. Un film 
istoric și contempo
ran. totodată, in esen
ța sa. un film, nădăj
duim. apropiat sensi-

său, re- 
filmului, 

Vitanidis, 
a arătat 
oferă pre- 

realizări

bilitâții publicului de 
azi.

La rindul 
gizorul 
Gheorghe 
după ce 
că scenariul 
misele unei
cinematografice dina
mice. de largă au
diență și bogată in 
sensuri actuale, ne-a 
spus : prin „Cantemir" 
vrem să evocăm — in 
cadrul unei ample 
fresce de epocă — 
personalitatea comple
xă și destinul cărtura
rului de geniu, al 
domnitorului animat 
de un fierbinte patrio
tism. a cărui viață a 
fost luminată de idea
lurile libertății. inde
pendenței. unității na
ționale a 
român.

Producție 
filme nr. 
„Cantemir"

re cinematografică fn 
două părți — este in- ' 
terpretat de Alexan
dru Repan (Dimitrie 
Cantemir), Iurie Da
rie (Mihuț), Ioana 
Bulcă (Casandra), Iri
na Gărdescu (Anca), 
Emanoil Petruț (Toa- 
der), Ion Popescu- 
Gopo (Țarul Petru), 
Victor Rebengiuc, Ila- 
rion Ciobanu, George 
Constantin, Liliana 
Tomescu și numeroși 
alți actori apreciați ai 
scenei și ecranului ro
mânesc. Imaginea — 
Nicolae Girardi; deco
ruri — arh. Liviu 
Popa; costume — Hor
tensia Georgescu ; mu
zica — Richard Oscha- 
nitzky; sunetul — ing. 
Dan Ionescu ; machia
jul — Mircea Vodă ; 
montajul — Magda 
Chișe.

D. C.

agregatelor șl instalațiilor de care 
depinde punerea in funcțiune a noi
lor capacități de producție ; periodic, 
se analizează împreună cu furnizo
rii modalitățile de înlăturare opera
tivă a neajunsurilor din domeniul 
aprovizionării. în numai o lună de 
zile de la instituirea acestui riguros 
sistem de control și informare s-a 
contractat un mare volum de utilaje 
și s-a urgentat expedierea altora 
care aveau termene de livrare 
necorelate. Cu toate aceste rezultate, 
au mai rămas incă de contractat o 
serie de utilaje și echipamente nece
sare în acest an, iar o parte dintre 
cele contractate au 
livrare necorelate cu graficele de 
punere i„ ‘" 
această situație 
eforturi stăruitoare din partea tu
turor beneficiarilor și furnizorilor 
în cauză pentru satisfacerea in timp 
util a solicitărilor constructorilor și 
montorilor, in vederea intensificării 
ritmului lucrărilor, recuperării unor 
restanțe, îndeplinirii exemplare a 
planului de investiții.

Cum se muncește practic, pe șan
tiere, in aceste zile ? Ne aflăm pe 
PLATFORMA ȘANTIERULUI ÎN
TREPRINDERII DE MAȘINI GRE
LE. Cei doi constructori principali 
— Trustul de construcții industriale 
și I.C.S.I.M. din București — se 
află angajați cu toate forțele, cu în
treaga lor capacitate in competiția 
cu timpul. Astfel, pe baza stadiilor 
fizice înregistrate pină in prezent, 
conducerea trustului a stabilit, re
cent. un program complex de ac
țiune. menit să ducă, in final, la 
scurtarea, cu circa 3 luni, a duratei 
dc realizare a fabricii de oxigen. Nu 
intimplător a fost luată această ho- 
tărire : prin intrarea mai rapidă in 
funcțiune a acestei fabrici 6e asigu
ră aprovizionarea cu necesarul de 
oxigen atit a întreprinderii de ma
șini grele, cit și a altor unități in
dustriale din Capitală.

Și constructorii de la I.C.S.I.M. 
află la Înălțime. Cei peste 700 
muncitori ai săi lucrează intens

șantierul întreprinderii amintite, iar 
stadiile fizice atinse in prezent me
rită remarcate. La extinderea halei 
de meoano-sudură se efectuează fi
nisajele. Ca urmare, a devenit o cer
titudine făptui că o însemnată parte 
din capacitatea de producție a halei 
va intra in funcțiune cu cinci luni 
mai devreme. La extinderea halei 
de desrosare, montajul tehnologic se 
derulează cu spor. Mai bine de jumă
tate din volumul total de mașini și

termene de

in funcțiune. Desigur, în 
ccr depusesc

se 
de 
pe

ianuarie 1882 în 
care autorul afir
ma „prin uniu
nea forfotă a 
Transilvaniei eu 
Ungaria am pier
dut patria și li
bertatea" — au 
determinat inten
tarea unui pro
ces de presă fiu
lui întemeietoru

lui publicației, Heinrich Gott, edito
rul Johann Gott, care avea să fie a- 
părat in fața instanței de Gheorghe 
Barlțiu. Simpatia cu care ziarul bra
șovean a consemnat momentele cele 
mai importante ale luptei de elibe
rare națională a românilor din Tran
silvania și-a găsit expresii conclu
dente in articolele consacrate proce
sului din 1894 al „memorandișlilor" 
ca și, ulterior, in suita dc articole in 
care, răspunzind salutului adresat de 
militantul politic rbmân Amos Frincu 
„către frații germani din Transilva
nia", era împărtășită năzuința po
porului român do făurire a statului 
național unitar român prin unirea 
Transilvaniei cu România.

în perioada interbelică, ziarul 
„Kronstădter Zeitung", ca de altfel 
populația germană din țara noastră 
în imensa ei majoritate, a manifestat 
o atitudine loiali față de statul ro
mân. Odată cu instaurarea dictaturii 
militaro-fasciste în noiembrie 1940, 
redactorii cu convingeri democratice 
au fost concediați, iar ziarul transfor
mat intr-o oficină a propagandei na
ziste.

După eliberarea României de sub 
jugul fascist, tradițiile democratice 
ale ziarului „Kronstădter Zeitung", 
acțiunea sa militantă pentru înfrăți
rea poporului român și a naționalită
ților conlocuitoare au fost preluate si 
dezvoltate pe un plan superior de 
ziarul brașovean în limba germană 
„Volkszeitung" și, ulterior, de „Kar- 
paten-Rundschau". In noile condiții 
istorice, publicațiile în limba germa
nă din țara noastră și-au făcut un ti
tlu de cinste din propagarea largă 
în mase a politicii partidului, pusă in 
slujba edificării societății socialiste și 
făuririi unei vieți fericite a tuturor 
cetățenilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate.

Doctor docent 
Carol GOLLNER 
membru al Academiei 
de științe sociale și politice

ani
de la apariția ziarului 
„Kronstădter Zeitung"

— 9; 11.15: 13,30; 16; 18.15: 20.30.
• Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : FLAMURA — 8; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20.30.
© întoarcerea lui Magellan : DRU
MUL SĂRII — 16: 181 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45; 11.15. 
o Chemarea străbunilor : LIRA
— 15,30; 13; 20,15, DOINA — 12,45; 
15; 17.30; 19.45.
© Denunțătorul' — 14.30, A! doi
lea suflu — 16.30, Președintele — 
18,45, Uimitorul dr. Clitterhouse
— 20,45 : CINEMATECA (sala
Union).
• Proprietarii : MUNCA — 16:
18; 20.
• Moara cu noroc : VIITORUL
— 15.30: 18: 20.15.
• Cintecul Norvegiei : BUCEGI
— 16: 19.15.
o Nu trișa, dragă : CRÎNGAȘI — 
16; 18.15.
o Aurul negru din Oklahoma : 
DACIA — 9: 11.15; 13,30: 16; 18.15; 
20.30.
o Prințul Bob : POPULAR — 
15.30: 18: 20.15.
• Fantastica aventură a Iul 
„Ncptun" : CIULEȘTI — 15.30: 18: 
20,15, FLACARA — 9; U.15; 13.30; 
15,45: 18: 20,15.
© Călărețul fără cap : ARTA — 
15.30: 18: 20.15.
a Marele vals : FERENTARI — 
16: 19.15.
O Dincolo de nisipuri : VITAN
— 15.30: 18: 20.15.
© Tora 1 Tora 1 Tora : COTRO- 
CENI — 16; 19.

© Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu-

Iul) : Recital susținut dc flautis
tul Voicu Vaslnca — -20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul ,de . operetă : „La calul 
bălan" — 19.30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — 19.30.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Studio) : Noile su
ferințe ale tinărului „W" — 20.
• Teatrul Național Craiova (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Vrăjitoarele din Salem — 19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — •**""
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Hotelul astenicilor — 
19,30.
• Teatrul Glulești : Liola — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio dLn Piața Amze!) : Trage
dia greacă — spectacol lecție —

. 9,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17, (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 
15.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sa!a Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ — 19.30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 15,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30.
• Ansamblul artistic 
română" : Meleaguri 
— 19,30.
• Circul „București" 
la circ — 19,30.

19.30.

..Rapsodia 
fermecate

Intilnire

rită. a Întregii activități de pe șan
tier. Ca și in urmă cu două luni, 
cind am fost pe acest important șan
tier de investiții, organizarea se 
dovedește a fi punctul forte al preo
cupărilor comune ale constructorului 
si beneficiarului. O singură proble
mă de perspectivă apropiată : mon
tajul tehnologic. Potrivit prevederi
lor. peste putină vreme, ritmul aces
tuia trebuie intensificat. Or, nu se 
pot forma echipe de montori. cu

Pe șantierele noilor capacități7

productive din Capitală
echipamente aferente se află, de a- 
cum. intr-o etapă avansată a probe-, 
tor tehnologice. Și aici se prclimină 
un serios ciștig de timp, prin pune
rea parțială in funcțiune a acestei 
capacități cu trei luni mai devreme. 
Un alt exemplu : la sfirșitul acestei 
luni, adică cu cinci luni înainte de 
termen, standul de probe finale din 
cadrul halei de turboagregate va fl 
predat beneficiarilor.

— Intr-adevăr, acordăm o atenție 
prioritară obiectivelor cu termene a- 
Dropiate de punere in funcțiune — 
ne-a precizat lng. Constantin Enolu, 
șeful șantierului. Pe șantierele res
pective am concentrat, cu precădere, 
cele mai importante efective de 
muncitori și utilaje de construcții, 
am organizat lucrul în schimburi 
prelungite.

Este vorba, deci, de asigurarea te
meinică, de la A la Z. a tuturor 
condițiilor legate de desfășurarea în 
flux neîntrerupt, cu ritmicitate spo-

sprijinul întreprinderii de mașini 
erele așa cum s-a procedat anul 
trecut, deoarece valabilitatea regle
mentărilor ce se referă la organi
zarea și plata muncii depuse de sa- 
lariații unității beneficiare a expi
rat. După aprecierea șefului șantie
rului. in cazul soluționării acestei 
probleme, ritmul de montaj se du
blează. Un argument suficient de 
convingător pentru a determina fac
tori responsabili din acest domeniu 
să-și spună neintirziat cuvlntul.

Alt șantier. La ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROTEHNICA" urma să fie 
pusă în funcțiune, pină la sfirșitul 
primului trimestru al acestui an, o 
importantă capacitate de producție. 
Pornim spre șantier, dar... nu-l gă
sim nicăieri.

— De fapt, nici acum citeva luni 
nu vedeați aici un șantier propriu- 
zis — ne explică Dumitra Ionescu, 
directorul întreprinderii. Lucrarea, 
in cea mai mare parte, a constat in

montarea de utilaje pe spațiile 
existente. Constructorul n-a avut de 
executat decît utilitățile agregatelor. 
Întreaga lucrare s-a efectuat în ritm 
alert, mai ales cu forțe proprii, fără 
să afecteze producția curentă. Am 
pus separat in funcțiune aproape fie
care utilaj, fără să așteptăm darea 
în funcțiune a întregii capacități. S-a 
realizat, astfel, un important volum 
de producție suplimentară.

De la ing. Salgo Laszlo, șeful ate
lierului de proiectări din cadrul în
treprinderii, aflăm că participarea, 
alături de constructori, la realizarea 
investiției amintite s-a soldat atit cu 
execuția ei integrală în cadrul ter
menului planificat, cit și cu o sub
stanțială reducere a costurilor 
acesteia. La un moment dat. furni
zorul a făcut cunoscut câ nu poate 
livra cuptorul pentru noul atelier de 
turnat sub presiune decit in anul 
1975. în această situație, s-a adoptat 
soluția ca agregatul respectiv să fie 
confecționat in întreprindere, econo- 
misindu-se astfel circa 300 000 lei. 
Totodată, prin modificarea soluției 
de ventilație (care a avut drept ur
mare renunțarea la trei ventilatoare 
și la două baterii de încălzire, la un 
planșeu de rezistență, precum și fo
losirea unui utilaj existent, prevăzut 
să devină disponibil) s-au economisit 
alți 400 000 lei. Dar dincolo de toate 
acestea, lucrul cel mai important 
este că noua capacitate produce acum 
din plin și că experiența dobindită 
de constructor și beneficiar va fi 
fructificată pe șantierul etapei a Il-a 
de dezvoltare a întreprinderii, aflată 
in plină desfășurare și prevăzută să 
fie terminată in anul 1975,

Sint dovezi certe ale muncii avîn- 
iate, bine gindite și conduse de or
ganizația municipală de partid, care 
dau garanția obținerii în continuare 
a unor importante succese pe șan
tierele Capitalei in cel de-al patrulea 
an al cincinalului — cind. cum se 
știe, volumul Investițiilor industriale 
este mai mare cu peste 35 la sulă 
față de anul trecut, 1974 fiind o etapă 
„record" in punerea în funcțiune a 
noi capacități și obiective produc
tive.
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Mesaje de felicitare adresate Cronica zilei

președintelui Republicii Socialiste România,
din R. S. Cehoslovacă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu oca- n alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re
publici i Socialiste România, în numele Prezidiului Adunării Populare 
■ Republ cil Populare Albania și al meu personal, vâ adresez cordiale 
urări de succes în îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni.

Doresc ca poporul român frate să obțină noi succese in dezvolta
rea și înflorirea Republicii Socialiste România.

HADJI LLESHI
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

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

publicii Socialiste România primiți sincerele mele felicitări.
PÂL LOSONCZI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

K j COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Transmitem tovarășului Nicolae Ceaușescu felicitări și urări___  de 
fucces din partea partidului Congresul pentru Independența Madagas
carului (A.K.F.M.) cu prilejul alegerii sale in funcția de președinte al 
republicii.

RICHARD ANDRIAMANJATO
Președinte al A.K.F.M.

GISELE RABESAHALA
Secretar general al AX.F.M.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele președintelui, vicepreședintelui, al membrilor Comitetu

lui Executiv, precum și al tuturor membrilor asociației noastre, vă 
transmit. Excelență, felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră ca 
președinte al Republicii Socialiste România.

Am dori să folosim această ocazie pentru a vă adresa cele mai bune 
urări de noi succese în eforturile dumneavoastră consacrate progresului 
țârii dumneavoastră, unei colaborări mai strinse intre cele două țări ale 
noastre, asigurării păcii în lumea întreagă.

Al dumneavoastră sincer,

HARRY GOLD
Secretar onorific 

al Asociației de prietenie 
Marea Britanie-România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Aflîndu-mâ la București in timpul istoricului moment și puțind 

astfel participa la bucuria poporului român. îmi permit să vă transmit 
pe această cale felicitările mele cele mai cordiale pentru alegerea dum
neavoastră în noua funcție.

Folosesc această ocazie pentru a vă asigura că concernul G.H.H. va 
depune. în continuare, eforturi pentru a merge înainte pe drumul coope
rării deschis prin inițiativa dumneavoastră, spre folosul ambilor parte
neri.

Cu deosebită considerație,
DIETRICH WILHELM VON MUNGES

Președintele consiliului de conducere 
al societății pe acțiuni 

„Gutehoffnungshuette Oberhausen"

TELEGRAME

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România 
Președintele Frontului Unității Socialiste 

y al Republicii Socialiste România
Permiteți-mi ca, în numele poporului cambodgian, al Frontului 

Unit Național, al Guvernului Regal de Uniune Națională și al meu per
sonal să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere și cordiale mul
țumiri pentru foarte călduroasele felicitări adresate cu prilejul celei 
ae-a IV-a aniversări a creării Frontului Unit Național al Cambodgiei. 
Prietenia frățească și solidaritatea militantă manifestate în mod 
constant de curajosul popor român constituie un puternic și prețios 
factor încurajator pentru poporul nostru în lupta sa hotărită, fără com
promis sau cedare, pînă la victoria completă împotriva imperialiștilor 
americani și a valeților lor. Poporul cambodgian, Frontul Unit Națio
nal și guvernul său de Uniune Națională sînt hotărîte să întărească tot 
mai mult această solidaritate militantă și marea prietenie cu poporul 
român.

Ne exprimăm profunda noastră admirație față de grandioasele 
realizări obținute în toate domeniile edificării naționale a României 
socialiste și pentru impresionantele succese ale politicii sale externe, 
de pace, de libertate și de dreptate, datorate în mod deosebit efortu
rilor neobosite ale Excelenței Voastre.

Profităm de această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre și, 
prin intermediul dumneavoastră, poporului frate român profunda 
noastră mulțumire pentru sprijinul ferm și constant acordat luptei 
noastre juste.

Rog Excelența Voastră să primească, odată cu salutările mele fră
țești, asigurarea celei mai înalte considerații.

NORODOM SIANUK
Șeful statului și președinte 
al Frontului Unit Național 

al Cambodgiei

Excelenței Sale
Domnului general ERNESTO GEISEE

Președintele Republicii Federative a Braziliei
Profund întristați de pierderile de vieți omenești care au survenit 

în urma inundațiilor din unele state ale Braziliei, rog pe Excelența 
Voastră să primească sincere condoleanțe și sâ transmită familiilor în
doliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele poporului grec și al meu personal, doresc să mulțumesc 

Excelenței Voastre pentru felicitările adresate cu ocazia sărbătorii 
noastre naționale și să vă rog a accepta sincerele mele urări de pro
gres și prosperitate pentru poporul român prieten.

General PHAIDON GHIZIKIS
Președintele republicii ■

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
cialistc România, doresc să vă adresez felicitările mele cele mai 
duioase, împreună cu cele mai bune urări pentru viitorul României.

KURT WALDHEIM
Secretar general 

al Organizației Națiunilor Unite

La invitația Uniunii ziariștilor din 
Republica Socialistă România, o de
legație oficială a Uniunii ziariștilor 
dm Republica Socialistă Cehoslovacă, 
condusă de to\ arășul Zdcnek Horeni, 
președintele uniunii, rednetor-șef 
adjunct al ziarului „Rude Pravo", a 
făcut o vizită de ci te va zile In țara 
noastră.

Oaspeții au vizitat unități econo
mice. instituții dc Invftțămint și de 
cultură și artă din București și din 
Județele Arad, Brașov și Timiș. De 
asemenea, au avut intilniri la 
dacția ziarului „Scintoia" și la 
dacții ale presei locale.

Totodată, s-au purtat convorbiri

re- 
re-

So- 
căl-

privind activitatea multilaterală a 
celor două uniuni și a fost Încheiat 
Protocolul de colaborare pe anul 
1974 intre Uniunea ziariștilor din Re
publica Socialistă România și Uni
unea ziariștilor din Republica Socia
listă Cehoslovacă, document semnat 
de președinții celor două organizații 
— Nestor Ignat și, respectiv, Zdcnek 
Uorcnl.

în’ timpul vizitei In țara noasjră, 
oaspeții au fost primiți de tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de președin

te al Republicii Socialiste România, am plăcerea să vă exprim since
rele mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoas
tră personală, ca și pentru fericitul exercițiu al acestei misiuni în ser
viciul poporului român.

La Ambasada U.R.S.S. a avut loc, 
marți la amiază, o conferință d<* 
presă consacrată inplinirii a trei ani 
de la cel dc-al XXIV-loa Congres al 
P.C.U.S. Au participat ziariști români 
și străini.

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko, a vorbit 
cu acest prilej despre modul cum se

înfăptuiesc programul de politică in
ternă șl externă elaborat de congres, 
despre realizările popoarelor sovie
tice in diferite domenii de activitate. 
Totodată, vorbitorul a relevat conti
nua dezvoltare a colaborării multi
laterale dintre Republica Socialistă 
România și U.R.S.S.

Tovarășul Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit, cu prilejul alegerii sale In a- 
ceastâ funcție, telegrame de felicita
re din partea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, Horst Sindermann, 
președintelui Consiliului dc Miniștri 
al Republicii Populare Polone, Plotr 
Jaroszcwlcz, cancelarului federal al 
Republicii Federale Germania, Willy 
Brandt, președintelui Consiliului do 
Miniștri al Republicii Arabe Siria, 
Mahmoud Al Ayoubi.

★
Tovarășul Miron Constantlnescu, 

președintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România, 
a primit, cu prilejul alegerii sale in 
această funcție, felicitări din partea 
președintelui Camerei Populare a 
Republicii Democrate Germane, Ge
rald Gbtling.

★
George Macotfescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumiri din partea ministrului 
de externe al Republicii Elene, Spy
ros Tetenes, pentru felicitările adre
sate cu prilejul zilei naționale a 
acestei țări.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT* SPORT
FAHRI S. KORUTURK

Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ochzia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re

publicii Socialiste România doresc să vă adresez sincere felicitări din 
partea guvernului, poporului maltez șl a mea personal.

îmi ----- — .............................. ......................... - -
noastre

exprim speranța câ relațiile de prietenie existente între țările 
vor continua să se întărească în viitor.

ANTHONY J. MAMO
Guvernatorul general al Maltei

Din partea guvernelor Norvegiei și Danemarcei 
Ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Knut 

sat. în numele guvernului norvegian, felicitări 
Ceausescu cu prilejul alegerii sale în înalta funcție 
publicii Socialiste România.

Cu același prilej, ministrul afacerilor externe w®
Guldberg. a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu felicitări din partea 
sa și a guvernului danez.

Frydenlund, a adre- 
tovarâșului Nicolae 
de președinte al Re-

al Danemarcei, Ove

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Este o plăcere pentru mine ca, în numele Comitetului economic bel

gian pentru România, precum și al meu personal, să transmit Excelenței 
Voastre expresia înaltei mele considerațiuni și felicitări cu ocazia ale
gerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Adresez, cu această ocazie, ^sincere urări de fericire și prosperitate 
pentru poporul român și pentru dumneavoastră personal.

CONSTANT HELSSEN
Președintele 

Comitetului economic belgian 
pentru România 

din cadrul Asociației belgiene 
de expansiune

Plenara comitetului F. R. F
Marți a avut loc, la sediul 

C.N.E.F.S.. plenara comitetului Fe
derației române de fotbal. Membrii 
forului coordonator al activității fot
balistice — antrenori, profesori, spor
tivi. conducători de cluburi și secții 
de fotbal, activiști și alți specialiști 
din colegiile centrale și comisiile lo
cale ale F.R.F. — au ascultat și au 
dezbătut darea de seamă asupra 
muncii desfășurate in perioada 
1972—1973. Cei prezenți au purtat 
discuții și pe marginea unor proiecte 
de măsuri vizind îmbunătățirea in 
general a fotbalului, creșterea cali
tății jocului, creșterea competitivi-

tății pe plan internațional a echipe
lor reprezentative ca și a echipelor 
de club. Au fost adoptate, in acest 
sens, un cuprinzător plan ' 
regulamentul antrenorilor 
și programul special ' 
pentru juniori.

★
în cadrul discuțiilor 

tul general-locotenent 
nea, prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
și Mircea Angelescu, președintele 
F.R.F.

Au fost cooptați noi membri în 
comitetul și biroul federal.

de

dc muncă, 
de fotbal 

pregătire

au luat cuvin- 
Marin Drag-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
o Astăzi, la Pitești, echipele de 

fotbal (juniori) ale României și R.F. 
Germania se intilnesc in meciul re
tur din preliminariile turneului 
U.E.F.A. In primul joc. după cum se 
șl ie, victoria a revenit fotbaliștilor 
vest-germani cu scorul de 1—0. Pos
turile noastre de radio vor transmi
te pe programul I, cu începere de la 
ora 17,40, repriza a doua a partidei 
de la Pitești.

performanță superioară recordului 
mondial oficial deținut de olandeza 
Stien Kaizer cu 2T5’’8/10. în proba 
de» 500 m rezervată concurenților de 
peste hotare, cel mai bun timp a 
fost realizat de românul Vasile Co- 
roș — 41”99/100. L-au urmat in cla
sament Stenanek (Cehoslovacia) — 
42”14 100, Drzedzit (Polonia) — 42" 
16/100, Banzradgg (Mongolia) — 43” 
62/100. La 1 000 m. p<5 primul loc 
s-a clasat Novak , (Polonia) — 1’26” 
4'10. iar la 3 000 m Țend (Mongolia) 
— 4’44”90/100. urmat de Gheorghe 
Pop — (4’50”30/100 — nou record al 
României).

★
Marți la amiază a plecat la Sofia 

o delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., care, la Invitația C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, va 
face o vizită de schimb de experien
ță in Republica Populară Bulgaria.

La plecare, delegația a fost salu
tată de tovarășul Constantin Matei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost prezent! reprezentanți al 
Ambasadei R.P. Bulgaria.

UN NOU CARGOU 
DE 7500 tdw

GALAȚI (Corespondentul 
„Scînteii", Tudorel Oancea) : 
Constructorii navali de pe șan
tierul de Li mila 80 de pe Dună
re au lansat un nou car
gou de 7 500 tdw. Este cea de-a 
treia lansare din acest an. 
De menționat este faptul că 
și la această navă suprastruc
tura a fost saturată aproape 
complet la sol, iar in comparti
mentul de mașini au fost mon
tate peste 30 la sută din utila
jele și agregatele navei.

PRONOSPORT
Ciștigurile concursului din 31 mar

tie 1974 :
Categoria I : (13 rezultate) 8 va

riante 10% a 15 005 lei.
Categoria a Il-a :

43,25 variante a 3 331
Categoria a IlI-a :

609,20 variante a 355
rezultate)

• Pe patinoarul de mare altitudine 
Medeo, din apropiere de Alma Ata, 
sovietica Tatiana Averina a realizat 
in proba de 1 500 m timpul de 2’14”,

rezultate)

NOUVEL OBSERVATEUR

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit cele mai vii felicitări și urări, dumneavoastră și po
porului român.

FRANCO PICCININI
Publicist italian

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

4, 5 și 6 aprilie. în 
răcoroasă la început, 
zire ușoară. Cerul va

țară : Vreme 
apoi in incăl- 
fi schimbător.

Vintul va sufla potrivit, cu unele 
intensificări la începutul intervalu
lui in sud-estul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 
2 grade și plus 8 grade, iar maxi
mele intre 12 și 22 de grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme 
răcoroasă la început, apoi în încăl
zire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Vintul va sufla potrivit Tempera
tura in creștere ușoară.

„Ce este bun pentru «General Mo
tors» este bun pentru America" ; a- 
cest slogan, lansat in anii ’50 de că
tre un concern al cărui buget anual 
este superior bugetului Franței, 
încetat să mai fie valabil. De cîte- 
va săptămini. o comisie senatorială 
antitrust studiază un raport volumi
nos de peste 200 de pagini, ale că
rui concluzii sint elocvente : «Gene
ral Motors» a jucat un rol determi
nant in suprimarea a mai mult de 
100 de rețele de transport in comun 
(metrou și tramvai) in 45 de orașe 
ale țării — printre care Baltimore, 
Philadelphia, New York, Saint Louis 
și Los Angeles — intre 1932 și 1956.

Potrivit lui Bradford Snell, auto
rul raportului, «General Motors» a 
intreprins eforturi sistematice pen
tru a determina dispariția compa
niei «Pacific Electric», care transporta

a

anual 80 de milioane de pasageri 
spre 56 de orașe. Sistemul folosit de 
•■General Motors» se încadra perfect 
în metodele cele mai sălbatice ale 
capitalismului clasic. O filială a lui 
«General Motors» — Societatea «Na
țional City Lines» (N.C.L.) — a chel
tuit peste zece milioane de dolari 
pentru a înlocui trenurile electrice 
și tramvaiele prin autobuze fabrica
te de... «General Motors». N.C.L. cum
păra pur și simplu o rețea sau alta 
de transport și o revindea altor fir
me de transport cu condiția ca a- 
ccstea să folosească numai mijloace 
de transport auto. Totodată, N.C.L. 
a cumpărat cea mai mare parte a 
căilor ferate electrice ale companiei 
«Pacific Electric» din sudul Califor
niei numai pentru a le scoate defi
nitiv din uz. . •

Potrivit raportului Snell, „ca urma-

re a înlocuirii trenurilor cu auto
buze, mult mai neconfortabile și zgo
motoase pe liniile de transport in 
comun, pasagerii au încetat să le mai 
folosească, iar vinzarea de autotu
risme a cunoscut o bruscă curbă as
cendentă. Rezultatele se pot vedea, 
continuă raportul : Los Angeles a 
devenit un adevărat deșert ecolo
gic. Palmierii dispar treptat sub e- 
fectul smogului ; livezile de porto
cali âu dispărut, de asemenea, sub 
crusta de bitum a sute și sute de ki
lometri de autostrăzi ; aerul este tot 
mai infestat de cele 13 000 de tone 
de gaze poluante pe care le emit 
zilnic un număr de patru milioane 
de autoturisme, dintre care jumăta
te au fost construite de către «Gene
ral Motors»-".

Capitala congoleză 
imens. De-a lungul 
roanele dense ale arborilor 
mează tuneluri vegetale 
trecătorii de săgețile 
ale soarelui. Spre 
vecinul său de pe ____ _____
al fluviului Congo — Kinshasa — ale 
cărui blocuri înalte depășesc cu mult 
creștetul palmierilor, Brazzaville 
pare mai modest și, la prima vedere, 
nu lipsit de un anumit farmec pa
triarhal. Dar această impresie e doar 
aparentă, pentru că descoperi imediat 
că in oraș pulsează o viață tumultu
oasă. In zilele cind l-am vizitat, 
ritmul său trepidant era ampli
ficat de evenimente politice de im
portanță deosebită in istoria țării : 
instaurarea organelor locale ale pu
terii de stat — primele alese după 
cucerirea independenței — act poli
tic ce se înscrie organic in cadrul 
amplului proces de transformări în
noitoare. denumite cu mindrie aici 
„revoluția congoleză".

Această revoluție a fost declanșată 
de memorabilele evenimente din 13— 
15 august 1963, cind masele largi 
populare au răsturnat de la putere 
regimul reacționar, favorabil cercu
rilor neocolonialiste, condus de Ful- 
bert Youlou. „Cele trei glorioase", 
cum sint denumite acele zile de în
ceput ale revoluției, au pus capăt 
unei situații paradoxale ce făcea ca 
popprul congolez să nu poată bene
ficia de roadele îndelungatei sale 
lupte pentru libertate, deși Congo iși 
cucerise independența la 15 august 
1960.

— Pentru a înțelege realitatea de 
azi a Congoului — îmi spune un co
leg de la ziarul „Elumba", organul 
Partidului Congolez al Muncii — tre
buie să privești asupra istoriei noas
tre imediate, a perioadei ce a urmat 
după „cele trei glorioase".

Intr-adevăr, în primii 
cării populare 
un ghid, un 
gardă care să 
nergiile poporului in direcția trans
formării radicale a societății congo
leze. asupra căreia dominația colo
nială și-a nils cu nrisorință ampren
ta. Tn aceste condiții, a luat naștere 
Mișcarea Națională a Revoluției 
(M.N.R.) care, exprimind dorința ar
zătoare a maselor populare congo
leze de a lichida urmările domina-

pare un parc 
străzilor, co- 

for- 
ce feresc 

incandescente 
deosebire de 

malul celălalt

ani. miș-
11 lipsea un for, 
partid de avan- 
poată canaliza e-

ției străine, de a edifica o viață 
nouă, a preconizat „o politică in
spirată de idei ............
acea epocă datează 
melor întreprinderi 
ționalizarea apelor, 
trice, laicizarea

socialiste", 
crearea 

de stat, 
uzinelor __

_______ invățămintului, 
crearea miliției populare. Un șir de 
organizații nou constituite — Con
federația sindicală congoleză, Uniu
nea revoluționară a femeilor, Uniu
nea tineretului — au participat 
activ la procesul de eliberare națio
nală. în aceste împrejurări a fost 
creat Consiliul Național al Revolu
ției, care a afirmat voința de a duce

Din 
pri- 
na- 

elec-

• 
In 
unei infime minorități, ____
drepturile imensei majorități a po
porului.

• Populară — ținînd seama de 
faptul că ea tinde „să pună bazele 
economice, sociale și culturale ale 
etapei viitoare, care va fi revoluția 
socialistă".

In capitolul privitor la „stat", pro
gramul partidului subliniază că tre
buie creat un stat revoluționar, de
mocratic și popular. Partidul are rol 
de concepție și de conducere, de 
control al activității de stat.

Democratică — deoarece are 
vedere inlăturarea dominației 

restabilind

moderna clădire a primăriei, de la 
capătul bulevardului Foche. După ce 
membrii comitetului executiv al con
siliului municipal au depus jurămân
tul, intr-o atmosferă solemnă, mai 
multe grupuri folclorice din cele 6 
sectoare administrative ale capitalei 
au prezentat un bogat program ar
tistic.

Acum, după ce festivitățile s-au 
Încheiat, iată-ne in fața a 5 dintre 
cei 6 primari adjuncți care sint res
ponsabilii administrativi, militari și 
financiari ai sectoarelor. Cel mai in 
virstă are 36 de ani, cel mai tinăr 27. 
Primul care ia cuvintul este un tinăr

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN R. P. CONGO

o politică-de transformări progresis
te. Un grup de patrioți congolezi în
truniți jn 1969 au întemeiat Partidul 
Congolez al Muncii care, la congresul 
constitutiv, a ales Comitetul Central, 
prezidat de comandantul Marien 
N'Gouabi, și a dat țării o nouă con
stituție, proclamînd Congo republică 
pooulară. „Nașterea, la 31 decembrie 
1969, a Partidului Congolez al Muncii, 
partid marxist-Ieninîst — se arată 
in programul partidului — a fost 
răspunsul logic și capital ce se în
scrie în cadru) dezvoltării istorice a 
mișcării revoluționare din țara noas
tră". Programul partidului precizea
ză că actuala etapă de dezvoltare a 
tinărului stat este „a revoluției na
ționale. democratice și populare".

e Națională — pentru că urmăreș
te lichidarea dominației imperialiste, 
redobindirea controlului asupra eco
nomiei naționale, crearea unor con
diții noi procesului de dezvoltare a 
națiunii congoleze.

— în virtutea acestei prevederi din 
programul partidului, ne apunea to
varășul Crislophe Moukoueke, secre
tar al C.C. al P.C.M., însărcinat cu 
problemele de propagandă — anul 
trecut au avut loc alegeri pentru 
organele puterii de stat. Adunările 
populare nou alese nu sint simple 
organe consultative, ci dispun șl de 
putere executivă. Faptul nou, domi
nant In cadrul acestor organe este 
apariția reprezentanților țărănimii, 
care formează marca majoritate a 
poporului nostru. Alături de ‘ceilalți 
reprezentanți ai poporului, ei sint 
chemați să contribuie la administra
rea, la buna gospodărire a comune
lor și orașelor, a regiunilor -țării 
noastre, să transpună in practică 
programul partidului.

Tn prezent, Adunările populare își 
preiau atribuțiile, act politic cp a 
căpătat aspectul unei adevărate săr
bători în întreaga țară La Brazza
ville, festivitățile s-au desfășurat în

în uniformă — cea a miliției popu
lare.

— Sint o grămadă de probleme de 
rezolvat — spune el. Brazza
ville are 42 de cartiere, fie
care cu problemele lui. Să le luăm 
numai pe cele edilitare : un oraș ca 
al nostru, in plină expansiune, are 
nevoie de asfaltarea șoselelor, dc lăr
girea bulevardelor, de extinderea 
iluminației publice, a rețelei de apă. 
Avem, apoi, probleme politice și mi
litare. Fiecare dintre noi are deplină 
răspundere in sectorul său : conduce 
nu numai administrația, ci și trebu
rile militare, ale miliției populare, 
care asigură securitatea in fiecare 
cartier. Dacă ziua ar avea mai mult 
de 24 de ore...

Zimbcște larg, dezvelind două și
raguri de dinți uimitor de albi.

— Ce profesie aveți ?
— învățător, ca și alți doi tovarăși 

de aici.
„.Peste citeva zile asistam, în' nor-

dul țării, la Fort Rouset, o localitate 
situată la vreo 80 km de Ecuator, la 
instalarea organelor locale ale puterii 
de stat. Avem, rind pe rind, întilnirl 
cu membrii adunărilor populare din 
district, din localitate, și apoi din- 
tr-un cartier. Alt colț de țară, dar cu 
aceleași probleme : preocuparea con
stantă pentru îmbunătățirea condiții
lor de viață a locuitorilor, pentru 
atragerea lor la rezolvarea treburilor 
obștești. Membrii adunărilor popu
lare manifestă un viu interes pentru 
experiența țărilor socialiste in dome
niul organizării, controlului și plani
ficării muncii organelor locale alo 
puterii de stat. Discuțiile sint ani
mate, nici nu ne dăm seama cind sa 
lasă seara.

A doua zi, dis-de-dimineață, piața 
din Fort Rouset fremăta de mulțime, 
deși momentul solemn al festivității 
urma să se desfășoare abia către 
prinz. Aproape toți locuitorii acestei 
așezări au ținut să fie prezenți la 
marele eveniment politic. Pînă 6ă 
vină ora respectivă, tineri și virstnlci, 
bărbați și femei își manifestă bucu
ria în tradiționale forme ale folclo
rului african — cintece și dansuri in 
ritmul viu al tam-tam-urilor.

Luind cuvintul in cadrul festivi
tăților, tovarășul X. Katali, comisar 
politic in regiunea Cuvette, condu, 
cătorul delegației P.C.M. care a ur
mărit procesul de instalare a noilor 
organe, declara : Caracteristica prin
cipală a puterii populare o consti
tuie simplitatea și eficacitatea aces
tei administrații, ceea ce deschide 
perspective reale dezvoltării econo
mice, sociale șl culturale armonioase 
Întregii noastre țări.

Cind se anunță rezultatul alegerii, 
membrii consiliului sint primiți cu 
aprobare unanimă. Ei urcă, pe rind, 
la tribună 
gajîndu-se _
poporului, ale celor care l-au ales, 
de a pune 
Partidului

și rostesc jurămintul. an
să t servească interesele

In practică programul 
Congolez al Muncii. Cu 

pumnul ridicat, fiecare 
încheie acest act solemn 
„Totul pentru popor, 
popor !“ Și mulțimea repetă, ca un 
ecou, aceste cuvinte, ce constituie 
deviza revoluției congoleze.

dintre ei 
spuntnd : 

numai pentru

Augustin BUMBAC
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viața internațională
„Popoarele arabe apreciază 

activitatea internațională

Primirea reprezentantului P. C. R
de către cancelarul W. Brandt

delegației U.G.S.R.

a președintelui Ceaușescu"

Un articol din „Journal d’Egypte"

CAIRO 2 (Corespondență de la Nlcolae N. Lupu). — Sub titlul „Po
litica externă a președintelui Ceaușescu a dus la o colaborare strin- 
sâ cn celelalte țâri șl. mai ales, cu statele arRhc", ziarul ..JOURNAL 
pEGăPTE" din 1 aprilie a.c. publică un amplu articol in care re
levă personalitatea remarcabilă a șefului statului român, contribuția 
sa In crcși.-rca continuă a prestigiului României in lume. Articolul 
este ilustrat de fotografia președintelui Nicolac Ceaușescu.

Ziarul scrie. printre altele : 
..Nicolac Ceaușescu, secretar gene
ra) al Partidului Comunist Rom.in, 
a fost ales, joia trecută, președinte 
al Republicii Socialiste România. 
Domnul N'ieolae Ceaușescu adoptă 
o atitudine constructivă in po
litica externă, care a dus la 
stabilirea de raporturi strinse și 
prietenești cu statele lumii, pc ba
za unei largi cooperări reciproc a- 
x-antajoasc. mai ales cu țările ara
be. Datorită numeroaselor sale in- 
tîlniri cu șefii de stat arabi, 
domnul Nicolac Ceaușescu a ajuns 
Ia încheierea de acorduri avanta- 
joase cu diferite țâri, pe baza unei 
cnliborări strinse în toate dome
niile și. indebsebi, economic șl 
industrial".

Articolul acordă o atenție deose
bită vizitei întreprinse recent de 
șeful statului român in Libia, Li
ban. Siria și Irak, subliniind că a- 
ceasta a reprezentat un moment de 
cea mai mare importanță in evo
luția relațiilor româno-arabe. Arti
colul conține numeroase referiri la 
discursul pronunțat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia 27 februarie, 
în care a făcut un amplu bilanț al 
vizitei.

„Șeful statului român, scrie zia
rul. a relevat, cu această ocazie, că 
vizitele sale în țările arabe au 
constituit o puternică manifestare 
de solidaritate, soldată cu rczulta-

te fructuoase, cu semnarea mai 
multor acorduri pentru dezvoltarea 
cooperării economice, tehnice, ști
ințifice și culturale".

„Journal d’Egypte" acordă. în 
continuare, un spațiu larg prezen
tării poziției constructive a Româ
niei față de conflictul din Orientul 
Apropiat „Politica externâ a dom
nului Ceaușescu, trasată clar in 
timpul crizei din regiunea Orien
tului Apropiat, se bazează îndeo
sebi pc aplicarea prevederilor di
verselor rezoluții ale Adunării Ge
nerale șl Consiliului de Securitate 
al O.N.U. și pe principiul nelegiti- 
mității anexării de teritorii aparțl- 
nind altor țări prin folosirea forței 
sau a amenințării cu forța. Domnul 
Ceaușescu a precizat- că. în con
vorbirile sale politice cu șefii de 
stat arabi, problemele Orientului 
Apropiat au constituit obiectul 
principal și că au fost studiate 
cele mai bune mijloace de realiza
re a unei păci juste și durabile, 
implicind retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate. 
Domnul Ceaușescu a insistat asu
pra faptului că problema poporului 
palestinean trebuie soluționată 
conform aspirațiilor naționale ale 
acestuia, cu dreptul său legitim de 
a-și organiza propria existență și 
de a-și crea propriul stat inde
pendent".

BONN 2 (Corespondență de la 
N. S. Stănescu). — Cancelarul Willy 
Brandt t-a primit, marți, pe tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
r1 P.C.R. Cu acest prilej, tovarășul 
Ștefan Andrei a transmis un călduros 
salut din partea președintelui Nicolac 
Ceaușescu cancelarului Willy Brandt 
care, la rindul său. a adresat șefului 
statului român cordiale salutări. în 
cursul convorbirilor a avut loc un 
schimb de păreri șl informații pri
vind preocupările interne actuale ale 
celor două țări, precum și aspecte ale 
situației internaționale actuale și ale 
dezvoltării in continuare a relațiilor 
dintre România și Republica Fede
rală Germania.

Marți la prinz, tovarășul Ștefan 
Andrei s-a înfilnit cu H. J. Wisch- 
newsky, membru al prezidiului

deP.S.D. și președinte al Comisiei 
pollticft externă a Bundestagului 
vost-german, cu care prilej au fost 
discutate probleme ale adinciril ra
porturilor dintre P.C.R. șl P.S.D., 
dintre parlamentele celor două state.

în aceeași zi. tovarășul Ștefan 
Andrei s-a întilnlt cu Egon Bahr, 
ministru cu însărcinări speciale pe 
lingă Cancelaria R F.G., avind un 
schimb de opinii privind amplificarea 
legăturilor economice, politice și in 
alte domenii dintre Republica Socia
listă România și Republica Federală 
Germania. Au fost abordate uncie 
probleme ale păcii și securității in 
Europa și in alte zone ale lumii.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă prietenească șl de înțele
gere reciprocă, a participat și Con
stantin Oancca, ambasadorul Româ
niei in R.F.G.

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE
SI COOPERARE IN EUROPA

GENEVA 2 (Agerpres). — La Con
ferința pentru securitate și cooperare 
In Europa continuă, intr-un ritm sus
ținut. procesul de redactare a docu
mentelor, in toate subunitățile sale 
de lucru.

In subcomisia pentru informații, 
unde se află spre examinare un nu
măr mare de propuneri, reprezen
tanții celor 35 de state participante 
au ajuns la un acord preliminar asu
pra • ■ . .. _2_.l . 1..1..2 __ 1
care să ducă la o mai bună coope
rare pe plan general-european L. 
acest domeniu. Pornind de la pre
misa că mijloacele de informare, ală
turi de alte forme de cooperare, pot 
constitui pirghii importante in efor
tul de edificare a păcii și înțelegerii 
între popoare, de realizare a unei 
mai bune cunoașteri reciproce și îm
bogățirii spirituale a personalității 
umane, delegațiile au evidențiat ne
cesitatea extinderii schimburilor res
pective și au definit o serie de mă-

suri concrete pen’ru realizarea obi
ectivelor propuse.

La propunerea delegației române, 
In textele reținute s-au introdus pre
vederi referitoare la creșterea gra- 
duală a schimburilor de ziare, perio
dice $i alte publicații, in condiții 
reciproc avantajoase, convenite între 
părțile Interesate.

unor prevederi vizind măsuri
in

LAOS ORIENTUL APROPIAT
Realizarea înțelegerii

definitive asupra formării
Guvernului Provizoriu
de Uniune Națională

(Agerpres). —VIENTIANE 2 ___
întilnirea care a avut loc marți, 
Vientiane, intre primul ministru . 
guvernului de la Vientiane, prințul 
Suvanna Fuma, și Fumi Vongvicit, 
secretar general al C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian, reprezentant spe
cial al forțelor patriotice, a fost rea
lizată înțelegerea definitivă asupra 
formării Guvernului Provizoriu de 
Uniune Națională și a unui consiliu 
politic consultativ.

Fumi Vongvicit a anunțat că, la 4 
aprilie, prințul Sufanuvong. președin
tele C.C. al Frontului Patriotic Lao
țian. împreună cu prințul Suvanna 
Fuma se vor duce la Luang Prabang, 
unde, după aprobarea noului guvern 
de către regele Laosului, va fi anun
țată oficial componența acestuia.

La 
la 
al

r

Concluziile
Problemele dezanga

jării militare și dezar
mării in Europa și. cu 
deosebire. aspectele 
reducerii trupelor și 
armamentelor in zona 
centrală a continentu
lui. aflate in atenția 
negocierilor de la Vie- 
na ale celor 19 state, 
constituie substanța u- 
nui recent studiu 
elaborat in cadrul In
stitutului internațio
nal de cercetare pen
tru pace de la Stock
holm (SJ.P.R.L).

Relevind că negocie
rile de la Viena s-au 
deschis la ci te va luni 
după adoptarea reco
mandărilor de la Hel
sinki ale Conferinței 
pentru securitate si 
cooperare in Europa, 
studiul exprimă spe
ranța că ..aceste două 
runde de negocieri vor 
marca o nouă eră 
pentru Europa. îndeo
sebi in ceea ce pri
vește realizarea secu
rității". Preocuparea 
pentru menținerea pă
cii in această parte a 
lumii s-a caracterizat 
printr-un șir de pro
puneri privitoare la 
securitatea militară in 
Europa, inclusiv redu
cerea trupelor si ar
mamentelor. atit in 
Europa centrală, cit $1 
in ansamblul conti
nentului. la adoptarea 
unor măsuri de dezan
gajare si crearea de 
zone libere de arme 
nucleare sau in care 
să se realizeze o re-

• Ziarul ,,A1 Goumhoaria' despre convorbirile americano-is- 
raeliene • Președintele Sadat invitat să inaugureze sesiunea 
Consiliului Național Palestinean • Noi incidente israeliano- 

siriene

CAIRO 2 (Agerpres). — Referin- 
du-se, în numărul său de marți, la 
convorbirile dintre secretarul de stat 
american, Henry Kissinger, și minis
trul israelian al apărării. Moshe 
Dayan, asupra dezangajării forțelor 
pe înălțimile Golan, ziarul egiptean 
„Al Goumhouria“ subliniază că a- 
cestea s-au soldat cu o serie de e- 
lemente constructive, dintre care 
multe sint foarte apropiate de punc
tul de vedere sirian.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Luni după amiază, ministrul apără
rii al Israelului. Moshe Dayan. a 
conferit cu omologul său american, 
James Schlesinger. Agențiile Asso
ciated Press și Reuter afirmă că în
trevederea s-a axat pe problemele 
livrărilor de arme ale S.U.A. către 
Israel.

CAIRO 2 (Agerpres). — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei l-a 
invitat pe președintele Anwar Sadat 
să inaugureze viitoarea 
Consiliului Național

sesiune a 
Palestinean,

• •

care — potrivit cotidianului egiptean 
„Al Ahram“ — iși va începe lucră
rile la 25 aprilie, la sediul Ligii A- 
rabe din Cairo.

DAMASC 2 (Agerpres). — La linia 
de încetare a focului de pe înălți
mile Golan s-au înregistrat, marți, 
noi incidente intre forțele siriene și 
israeliene — a anunțat un purtător 
de cuvint militar de la Damasc, re
luat de agențiile de presă. El a men
ționat că artileria și tancurile siriene 
au deschis focul in momentul in 
trupele israeliene încercau, din 
să-și întărească pozițiile.

care 
nou,

Un 
mi-

TEL AVIV 2 (Agerpres). — 
comunicat al Comandamentului 
litar de la Tel Aviv, reluat de agen
țiile Associated Press și Reuter, afir
mă că trupele siriene au deschis, 
marți, foc de artilerie și de tancuri 
împotriva unor poziții israeliene din 
sudul teritoriului ocupat in cursul 
războiului din octombrie 1973. Se 
menționează că artileria și tancurile 
israeliene au ripostat.

DAMASC 2 (Corespondență de la 
Crăciun Ionescu). — La Damasc a 
sosit, inlr-o vizită oficială, In invi
tația Federației Generale a Sindica
telor Muncitorilor din Siria, o dele
gație a Uniunii Generale a Sindica
telor din România condusă de Mihal 
Dalea, președinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. La sosire, delegația 
a fost salutată de Mahmoud Hadid, 
președintele Federației Generale a 
Sindicatelor Muncitorilor, de membri 
ai Biroului Executiv al federației, de 
șefii unor organizații sindicale. Au 
fost de față membrii Ambasadei ro
mâne la Damasc.

La sediul federației au început 
convorbirile între cele două delega-

ții. în cadrul discuțiilor, desfășurate 
Intr-o atmosferă cordială, delegațiile 
s-au Informat reciproc asupra reali- 
zărilpr și preocupărilor organizațiilor 
sindicale din România și Siria. Am
bele părți și-au exprimat satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a legături
lor dintre ele in spiritul bunelor re
lații existente intre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Siriană și s-au pronunțat pentru dez
voltarea și diversificarea relațiilor 
dintre organizațiile sindicale ale ce
lor două țări in interesul oamenilor 
muncii, al cauzei păcii și prieteniei 
între popoare.

Delegația U.G.S.R. a vizitat uzina 
textilă Houmasieh din Damasc.

DE PRETUTINDENI

budapesta ; Depunerea de coroane
la cimitirul eroilor români

BUDAPESTA 2 — (Corespondență 
de la A. Pop) : Cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări n eliberării Ungariei 
de sub Jugul fascist, la Cimitirul 
eroilor români din Rakosliget, 
dapesta, au fost depuse coroane 
flori.

La solemnitate au fost de față 
Gyula Ortutay și Rezso Trautmann, 
membri ai Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare. Gyula Horgos, minis
trul metalurgiei și industriei con
structoare de mașini, Imre DImeny, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare. Robert Garai, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene- 
ral-maior Laszlo Szucs, adjunct al

Bu
de

ministrului apărării, alte persoane o- 
ficiale, locuitori ai Budapestei, pio
nieri.

Au mal fost de față Constantin Cim
bru, însărcinat cu afaceri a.l. al 
României la Budapesta, loan Pușcaș, 
atașatul militar și aero al țării noas
tre la Budapesta, precum și alți 
membri ai ambasadei șl agenției e- 
conomice române.

O companie militară a prezentat 
onorul. După intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Ungare, 
au fost depuse coroane de flori in 
semn de omagiu adus eroilor români 
care și-au jertfit viața pentru elibe
rarea Ungariei de sub jugul fascist.

SB O G H B

agențiile de presa transmit
Ministrul afacerilor ex

terne al Japoniei, Masayosw 
Ohira, a primit pe Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comer
țului exterior, care a efectuat o vi
zită în Japonia. De asemenea, au 
avut loc primiri la Yasuhiro Naka- 
sone, ministrul comerțului interna
țional și al industriei, și la Daisuke 
Akita, vicespeaker al Camerei Re
prezentanților. A fost de față Ni- 
colae Finanțu, ambasadorul Româ
niei la Tokio. Au fost discutate as
pecte privind stadiul actual și per
spectivele de dezvoltare a relațiilor 
economice româno-japoneze.

La Pekin, președintele Mao 
Tzedun l-a primit pe Khieu Sarrrp- 
han, membru al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C., vicepremier și mi
nistru al apărării naționale al 
G.R.U.N.C., comandantul-șef al forțe
lor armate de eliberare națională ale 
poporului cambodgian, conducătorul 
delegației F.U.N.C. și G.R.U.N.C. care 
se află la Pekin, intr-o vizită oficia
lă. Au fost prezenți Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, președinte
le F.U.N.C.. Penn Nouth, președintele 
Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., 
premier al G.R.U.N.C., Ciu En-lai, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat, și alte 
persoane oficiale.

Comitetul Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. 
VîotnGHlf întrunit intr-o sesiune 
ordinară, a decis o serie de numiri, 
însărcinări și alte modificări pe plan 
guvernamental. Vicepremierul Le 
Thanh Nghi și-a asumat postul de

președinte al Comitetului de Stat al 
Planului, vicepremierul Nguyen Con 
— ue cel de ministru al construcții
lor de mașini si al metalurgiei. Tran 
Huu Duc. ministru pe lingă Oficiul 
primului ministru, a fost numit vice- 
premier însărcinat cu afacerile in
terne.

tei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U., convocată, după 
cum se știe, din inițiativa acestei 
țări, președintele Houari Boumedie- 
ne a avut întrevederi cu Manuel Pe
rez Guerrero, secretar general al 
Conferinței O.N.U. pentru Comerț 
și Dezvoltare — U.N.C.T.A.D., aflat 
in vizită la Alger.

La Tirgul internațional de 
mașini agricole de la Zaragoza, 
la care participă și întreprinde
rile românești de comerț exte
rior Universal Tractor, Forexim 
și Agrimex, a avut loc, la 31 
martie, „Ziua României". La 
manifestările desfășurate cu a- 
ce^t prilej au participat guver
natorul civil al provinciei Za
ragoza, primarul orașului, pre
ședintele comitetului de organi
zare a tirgului, reprezentanți 
ai altor organe locale, numeroși 
oameni de afaceri.

Tot la Zaragoza, la hotelul 
Corona de Aragon, a avut loc 
inaugurarea „Săptâminii folclo
rice și gastronomice românești", 
la care iși dau concursul și două 
formații de muzică și dansuri 
populare românești.

Aprobarea bugetului la- 
bUlîSt. Dup^ trei zl^e dezbateri, 
Camera Comunelor a aprobat, fără 
a se recurge la vot, bugetul prezen
tat de ministrul britanic al finanțe
lor. Dennis Healey, in care 6int cu
prinse. in mod concentrat, principa
lele obiective ale programului de 
politică internă a guvernului brita
nic. El a anunțat că in toamnă va 
prezenta un nou buget.

Eonca Mendoza din Ar- 
HSntinCI a acor<^a^ cubei un cre
dit in valoare de up milion de dolari 
— se spune intr-un comunicat dat 
publicității la Buenos Aires. Creditul 
va fi folosit i pentru achiziționarea 
de noi produse argentinene.

La Varșovia a (ost semnat3 
înțelegerea de colaborare intre Uniu
nea artiștilor plastici din Republica 
Socialistă România și Uniunea ar
tiștilor plastici din Polonia pe anii 
1974—1975.

Consultări la Alger.In ca_ 
drul activității diplomatice desfășu
rate de Algeria în preajma apropia-

.Gulfair" — fostă 
— au devenit Bah- 

Emiratele 
state care, 
o partici- 

capitalul 
acționarii 

particulari și au absorbit-cota de 23 
la sută, abandonată în decembrie 
1973, de compania „British Airwais".

Singurii proprietarial com- 
paniei aeriene 
„Gulf Aviation' 
rein, Qatar, Oman și
Arabe Unite. Cele patru 
în prezent, dețin fiecare 
pare de 25 la sută din 
companiei au eliminat

DE LA CORESPONDENȚIINOȘTRI:

unui document al S.I.P.R.I.
ducere a nivelului 
înarmărilor. Studiul 
observă că mutațiile 
produse in ultimii ani 
in Europa — faptul că 
„tarile europene au 
depășit cea mai seve
ră confruntare a răz
boiului rece si că do
rința de cooperare in 
Europa este astăzi in 
general acceptată" — 
au încurajat, fără În
doială. inițierea de 
negocieri pentru redu
cerea reciprocă a tru
pelor. „Începutul ne
gocierilor — 'continuă 
documentul S.I.P.R.I. — 
nu trebuie interpretat 
in sensul că toate pro
blemele referitoare la 
reglementarea înar
mărilor si la dezarma
re in Europa iși vor 
afla soluționarea, ci 
in sensul că aceasta 
poate constitui un 
prim pas 
dezarmării 
rooa**.

Trecind 
diferitele idei, propu
neri si. inițiative a- 
vansate de-a lungul 
anilor in vederea in
staurării unei reale 
securități ne continen
tul european, studiul 
apreciază că la baza 
eforturilor desfășurate 
în prezent pe planul 
dezangajării militare 
si dezarmării in Eu
ropa este menită să 
se afle Declarația de 
la București din 1966 
a statelor participan
te la Tratatul de la 
Varșovia, document in

constitui 
pe 

in
in revistă

care se găsește pen
tru prima oară expri
mată ideea convocării 
unei conferințe gene- 
ral-europene asupra 
securității și cooperă
rii și care se referă 
si la problema redu
cerii trupelor.

Monografia prezintă 
diversele laturi ale 
problematicii care for
mează obiectul discu
țiilor. subliniind com
plexitatea acestora, ca 
și elementele de di
vergentă existente in 
propunerile și in con
cepțiile avansate de 
diferitele părți in ca
drul negocierilor, im
plicațiile lor pentru 
securitatea statelor. 
Deosebit de Importan
tă 'este concluzia stu
diului, care relevă, 
fără echivoc, că înțe
legerile ce urmează a 
fi realizate trebuie în
cadrate ..in contextul 
european mai larg". 
Arătindu-se că. de 
altfel, acest lucru este 
stipulat și in 
mentele 
europene pentru secu
ritate și cooperare si 
că el iși găsește re
flectare in pozițiile 
exprimate de diferite
le state participante 
la conferință, studiul 
exprimă speranța că 
actualele negocieri vor 
qonduce la înțelegeri 
„semnificative si cu
prinzătoare".

... docu- 
conferințel

C. VLAD
Viena

Activitatea politică 
italiană are dreot 
principal punct de a- 
tracție in această 
săptâmină — in care 
atit Camera Deputat
ion cit și Senatul 
si-au suspendat acti
vitatea — congresul 
Partidului Socialist 
Democratic, ale cărui 
lucrări au început 
marți dimineață la 
Genova. Cel de-al 
16-lea congres al 
P.S.D.I. ar fi trebuit 
să constituie in mod 
normal — după cum 
remarcă presa italia
nă — o simplă veri
ficare a liniei si orien
tărilor partidului : di
ficultățile prin care a 
trecut din nou, in a- 
ceste săptămini. for
mula de centru-stinea 
(in care social-demo- 
cratii dețin al treilea 
loc in ordinea impor
tantei), la care se a- 
daugă nu putinele 
probleme de natură o- 
conomică ce nu-si gă
sesc soluționare, pre
cum și frămintările 
interne din sinul par
tidului. unde se face 
tot mai simtită ..vo
cea" unui curent de 
stingă, condusă de fos
tul președinte al repu
blicii. Giuseppe Sara- 
gat. au fost insă de 
natură să schimbe ca
racterul congresului si 
să mărească in același 
timp interesul diferi
telor forțe politice în 
jurul său.

încă de la nașterea 
sa ca formațiune po
litică independentă, in 
urmă cu mai bine de 
25 de ani. P.S.D.I. a 
fost și rămine in con
tinuare dominat de 
problema găsirii unei 
adevărate identități pe 
eșichierul politic ita
lian. După trecuta 
experiență de centru- 
dreapta, principalele 
componente ale parti
dului s-au reintilnit 
în sprijinirea recon
stituirii coaliției de 
centru-stinga, efecte
le acestei reorientări 
făcindu-se simțite si 
la ultimele alegeri 
administrative parția
le.

Fără să pună in 
discuție participarea 
partidului la guvern, 
ci, dimpotrivă, spriji
nind-o 
curent 
creat in 
va luni ... ____
Giusepoe Saragat 
tinut să 
..lipsa unei 
prezente a 
atit in cadrul coaliției, 
cit si in general in 
tară, „o serie de e- 
rori politice", comise 
mai ales in trecutul a- 
propiat prin partici
parea la guvernul de 
centru-dreapta. modul 
in care actualul grup 
majoritar (in fruntea 
căruia se află Mario 
Tanassi, președintele 
P.S.D.I., și Flavio Or- 
landi. secretar politic

deschis, noul 
din partidul 
urmă cu cîte- 
în _ jurul lui 

a 
evidențieze 

efective 
P.S.D.I."

al partidului), care 
deține peste 55 la sută 
din voturi, conduce 
partidul. Dincolo de 
aspectele care vizează 
funcțiile de conduce
re din cadrul par
tidului. esențialul ră- 
mine chestiunea ra
porturilor cu marile 
forțe politice ale țării : 
Partidul -Democrat- 
Cresțin, Partidul Co
munist și Partidul So
cialist. Din acest punct 
de vedere, observato
rii au reținut cu in
teres faptul că docu
mentele pe care noul 
curent le-a prezentat 
pentru congres, deși 
în unele privințe sint 
încă tributare unor 
poziții de inchistare, 
conțin un șir de ac
cente pozitive. Docu
mentele resping „ori
ce deschidere către 
dreapta" și in același 
timp recunosc rolul 
proeminent pe care 
Partidul Comunist Ita
lian il are in viața 
tării. *

Toate aceste ches
tiuni vor forma timp 
de cinci zile obiect de 
dezbatere in cadrul 
congresului, fiind me
nite să aducă 
diere proaspătă' 
cum 
ziar genovez. in 
drul 
tiei italiene.

,o a- 
după 

se exprima un 
__ . . 1- ca- 
social-democra-

Radu BOGDAN
Genoua

Deschiderea Adunării
a guvernatorilor B. I,

Santiago de 
a început, luni, 

cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării guverna
torilor „Băncii inter- 
americane pentru dez
voltare" (B.I.D.). Par
ticipă, in calitatea lor 
de guvernatori ai băn
cii, miniștri de finan
țe (sau ai economiei) 
din 24 de țări — mem
bre ale acestei orga
nizații regionale de 
creditare.

B.I.D. 3 luat ființă 
în 1959, cu scopul de 
a sprijini, prin Împru
muturi, proiectele na
ționale de dezvoltare. 
Fondurile băncii se 
constituie din cotiza
țiile membrilor — a- 
portul cel mai mare 
fiind al S.U.A. — iar 
numărul de voturi de 
care dispune fiecare 
țară în luarea hotări- 
rilor este proporțional 
cu cuantumul apor
tului său la capitalul 
băncii.

In rindul partici- 
panților se apreciază 
că adunarea guverna
torilor din acest an 
va avea o însemnăta
te deosebită, dat fiind 
faptul că sesiunea 
constituie un prilej 
de confruntare a di
feritelor aspecte ale 
cooperării financiare 
in viitor cu probleme 
actuale stringente ale 
dezvoltării țărilor la
tino-americane. In a- 
cest cadru de preocu-

pări, după raportul 
prezentat luni de pre
ședintele B.I.D., me
xicanul Antonio Ortiz 
Mena, marți au înce
put dezbaterile gene
rale și pe comisii, pe 
agenda cărora s-au 
configurat trei cate
gorii de teme princi
pale : studierea con
dițiilor pentru intra
rea In B.I.D. a unor 
noi membri — țări de 
pe continent și țări 
industrializate din a- 
fara continentului ; 
tratament preferențial 
în operațiile B.I.D. 
pentru țările din re
giune avind o dezvol
tare relativ redusă ; 
propunerea Venezue- 
lei de a contribui din 
excedente ale venitu
rilor sale de pe urma 
petrolului la stabilirea 
unui * ’ - ’ •
care 
jinul 
lor

în 
rilor 
tica economică a unui 
foarte mare număr de 
țări latino-americane, 
raportul președintelui 
B.I.D. scoate în evi
dență faptul că prin
cipalul factor al pro
greselor realizate in 
ultimii ani in direcția 
dezvoltării economice 
il constituie efortul 
național propriu, asis
tența financiară a 
B.I.D. și a altor orga
nisme financiare in-

fond fiduciar 
6ă vină in spri- 
dezvoltării țări- 
latino-americane. 
spiritul orientă- 
actuale din poli-

generale
D. _

ternaționale avind un 
rol de stimulare a va
lorificării resurselor 
de care dispune fie
care țară. Aportul 
propriu al țărilor la
tino-americane și din 
zona Caraibilor la fi
nanțarea investițiilor 
pentru dezvoltare re
prezintă circa 88 la su
tă din totalul acestora.

Expunerea generală 
semnalează, totodată, o 
serie de aspecte ale 
dificultăților economi
ce și sociale din zonă 
— exodul de la țară 
la orașe, șomajul, râ- 
minerea in urmă a a- 
griculturii.

In rindul țărilor A- 
mericli Latine, îndeo
sebi al celor mai pu
țin dezvoltate, dom
nește convingerea că 
accentuarea procesu
lui de dezvoltare eco
nomică in care s-au 
angajat reclamă în
treprinderea de noi și 
noi pași pe calea in
dustrializării, diversi
ficarea economiei, lăr
girea legăturilor eco
nomice cu toate țări
le, fără deosebire de 
orinduire socială, o 
intensă cooperare in
ternațională pe baza 
egalității in drepturi 
și in respectul deplin 
al independenței și 
suveranității națio
nale.

Eugen POP
Santiago de Chile

• ELEFANTIAZIS PRO
VOCAT DE UN MINE- 
RAL ? 110 medici, sub
conducerea dr. Price, care lu
crează in Etiopia, crede că ar fi 
descoperit agentul bolii elefan
tiazis. Maladia, care apare in 
numeroase țări tropicale, pro
voacă o umflare peste măsură 
a picioarelor și miinilor, pre
cum și deformări pronunțate 
ale pielii. Numai in Etiopia, de 
această boală suferă aproxima
tiv 200 000 de oameni. Pinâ a- 
cum se presupunea că boala 
este provocată de un parazit. 
Din cercetările întreprinse de 
grupul de medici a reieșit că 
un număr deosebit de mare de 
cazuri de elefantiazis apare 
acolo unde există sol laterit 
(format prin alterarea unor roci 
in condițiile climatului tropical) 
de culoare roșie. Potrivit opi
niei dr. Price, solul respectiv 
conține un mineral care, atunci 
cind pătrunde în corp și în ca
zurile slăbirii rezistenței aces
tuia, produce elefantiazis.

• „MERCUR" NU ARE 
NICI UN SATELIT. Sa^n- 
ții de la „Jet Propulsion Labo
ratory" din Pasadena (Califor
nia) au anunțat că informația 
difuzată anterior, pe baza da
telor transmise de sonda spa
țială „Mariner-10“, potrivit că
reia in jurul planetei Mercur 
s-ar roti un satelit natural, s-a 
dovedit a fi eronată. După cum 
au precizat experții N.A.S.A., 
aparatele de pe „Mariner-10“ 
au reperat, in fapt, una din mi
liardele de stele din spațiul 
cosmic. Sonda a transmis, in 
schimb, o importantă cantitate 
de date despre atmosfera pla
netei Mercur și despre cimpul 
magnetic al acesteia.

• PASĂREA-CROI- 
TOR, O rudă a pitulicei de 
stuf, răspindită in sudul Chi
nei, în India și in Asia de sud- 
est, este denumită pasârea- 
croitor. (Orthotemus sutorius) 
fiindcă iși confecționează cui
bul folosindu-se de... ac și ață. 
„Croitorul" alege o frunză lată 
pe care o răsucește, cu ciocul 
și picioarele, in formă de

„coase'gă : apoi „coase" marginile, 
drept ar servindu-i ciocul as
cuțit. iar drept ață — fire de 
păianjen, fire de bumbac sau 
vreun capăt de sfoară găsit. 
Pasărea perforează cu ciocul 
marginile frunzei și trage con
comitent ața prin găurele. Apoi 
punga este căptușită cu lina 
sau alte materiale. în acest as
cunziș, care abia poate fi ob
servat din afară, pasărea clo
cește ouăle și iși crește puii. 
Curiozitatea etologică este des
crisă in noua lucrare „Arhitecți 
in lumea animalelor", aparți- 
nind savantului vest-german 
Karl von Frisch, laureat aJ 
premiului Nobel pe 1973.

• DIN NOU ÎNGHIȚIT 
DE PÂMÎNT. In dimineața 
aceea, bărbații din satul peruan 
San Mateo și-au lăsat acasă, ca 
de obicei, soțiile și copiii și au 
plecat la munca cîmpului. Sea
ra, nu și-au mai găsit nici ca
sele, nici grădinile. In locul lor 
— un lac imens și fără viață. 
Ce se intimplase ? In ziua a- 
ceea, la un moment dat, pă- 
mintul a început să se „miște", 
oamenii rămași acasă au aler
gat spre munții din jur. privind 
cum clădirile, animalele, se
mănăturile dispăreau intr-o 
imensă groapă. Curind, cele 20 
de hectare, pe cit se întindea sa
tul, au fost inundate de apă. Bâ- 
trinii afirmă că o asemenea în- 
timplare s-a mai petrecut in 
aceeași localitate cu o sută de 
ani in urmă.

• PACIENTI-SCAFAN- 
DRI. Un nou procedeu de com
batere a bolilor cardiovasculare 
se aplică intr-o stațiune bal
neară de pe insula Norderney 
din Marea Nordului — „terapia 
hiperbarică". Inițiatorii metodei 
au pornit de la constatarea o- 
ceanologilor potrivit căreia, in 
condiții de suprapresiune cum 
sint cele la care sint supuși' 
scafandrii la mari adincimi, 
toate celulele corpului omenesc 
sint literalmente inundate cu 
oxigen. In mod corespunzător, 
pacienții cardiovasculari se 
instalează într-o cabină asemă^ 
nătoare celei a piloților de a-** 
vion, in pereții căreia sint mon
tate mai multe camere de tele
viziune. Timp de zece zile, el 
„se scufundă" treptat la o a- 
dincime simulată de 40 m (40 
atmosfere), răminind în tot a- 
cest timp în legătură cu lumea 
exterioară prin intermediul te- 
lespeakerului. Pacienții care au 
urmat tratamentul au constatat 
o mai bună dispoziție fizică, 
iar măsurătorile efectuate au 
indicat ameliorări ale stării 
cardiovasculare a bolnavului.
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