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Ședința Comitetului Politic
xecutiv al C. C. al P. C. R.

In ziua de 19 martie 1975 a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

La ședință au luat parte, ca invitați, 
membri ai guvernului, conducători ai 
'inor instituții centrale, activiști cu munci 
de răspundere în aparatul de partid și de 
stat.

Comitetul Politic Executiv a analizat re
zultatele din anul 1974 în ce privește : 
realizarea normelor de consum la princi
palele produse și materii prime, mate
riale, combustibili și energie ; utilizarea 
fondului de timp disponibil de lucru al 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor din in
dustrie ; îndeplinirea planului de introdu
cere a progresului tehnic ; rezultatele ac
țiunii de autoutilare.

Evidențiind rezultatele bune obținute 
în cursul anului 1974 în aceste domenii, 
Comitetul Politic Executiv a criticat, tot
odată, neajunsurile și lipsurile care se 
mai manifestă, a stabilit unele măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea muncii în 
anul 1975.

Comitetul Politic Executiv a trasat sar
cina Ministerului Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, Comitetului de Stat al

Planificării, ministerelor economice, cen
tralelor industriale și întreprinderilor să 
treacă cu mai multă hotărîre la adoptarea 
de programe concrete pe fiecare produs 
în parte care să conducă la încadrarea în 
normele de consum de materii prime, com
bustibil și energie planificate, să se îmbu
nătățească tehnologiile de fabricație, să se 
extindă folosirea înlocuitorilor. Trebuie să 
se acționeze în continuare împotriva risi
pei de materii prime și energie, să se 
urmărească preventiv modul de încadrare 
în normele de consum, acționîndu-se ope
rativ pentru înlăturarea deficiențelor.

O atenție deosebită trebuie acordată 
consumului de metal. în acest sens, să se 
adopte măsuri de organizare optimă a 
aprovizionării cu metal, astfel îneît acesta 
să fie cît mai bine gospodărit.

Pentru folosirea rațională a mașinilor- 
unelte și forței de muncă, Comitetul Poli
tic Executiv a indicat să se acționeze în 
continuare pentru specializarea și concen
trarea producției în domeniul construc
țiilor de mașini, să se asigure o dotare 
diferențiată a întreprinderilor construc
toare de mașțni față de unitățile de în
treținere, evitîndu-se risipa de mașini-' 
unelte. j

Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
ministerele să acorde o deosebită atenție

introducerii progresului tehnic, elabo
rării de noi tehnologii și tipuri drutilaje, 
asimilării și folosirii lor in producție, ca o 
condiție esențială a sporirii producției ji 
productivității muncii, îmbunătățirii calită
ții produselor. Ministerele să urnărească 
cu perseverență introducerea p'ogresului 
tehnic pe produse și obiectivi econo
mice.

Totodată, Comitetul Politic Ixecutiv a 
pus în fața ministerelor, centralelor și în
treprinderilor industriale sariina de a 
intensifica acțiunea de autoutiare, rezol
vi ndu-se pe această cale nevoile de ma
șini și utilaje specifice sectorului respectiv.

în continuare, Comitetul Poitic Executiv 
a luat în discuție eficiența utilzării fondu
rilor pentru organizarea de șantier. Comi
tetul Politic Executiv a stabilii să se aducă 
îmbunătățiri reglementărilor juridice din 
acest domeniu, să se acționeze pentru 
dimensionarea șantierelor la nivelul ne
voilor reale, să fie combătute risipa și 
tendințele de grandomanie in organizarea 
șantierelor, să se asigure folosirea rațio
nală a materialelor și forței de muncă.

Comitetul Politic Executiv a ascultat in
formări și a rezolvat unele probleme ale 
activității de partid și de s/at din dome
niile industriei, agriculturii și relațiilor 
externe. i

Tara noastră. întregul nostru popor au cunoscut în aceste zile un eveniment politic de o deosebită însemnătate — începerea primei sesiuni a noii legislaturi a Marii Adunări Naționale. în acest cadru, a revenit reprezentanților poporului, desemnați prin alegerile de la 9 martie, misiunea de a alege organele conducătoare' ale statului, in primul rind pe președintele republicii. Si se poate spune că deputății Marii Adunări Naționale au știut să exprime cu fidelitate voința poporului : consacrînd prin votul unanim voința întregului partid si a întregii noastre națiuni socialiste — afirmată cu claritate de Plenara comună a Comitetului Central al partidului și Consiliului National al Frontului Unității Socialiste — Marea Adunare Națională a reales in funcția supremă de stat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.Este o hotărîre salutată cu vie satisfacție de toți cetățenii tării, ■ de întreaga suflare a patriei — așa cum ilustrează șuvoiul neîntrerupt al miilor și zecilor de mii de telegrame si scrisori adresate președintelui republicii. în cuvinte calde. izvorite din adincul inimii, muncitori, țărani, intelectuali, oameni af muncii de toate naționalitățile îsi exprimă în acest fel sentimentele de bucurie și profundă stimă, de dragoste si prețuire pentru secretarul general al partidului, fiul iubit al țării, militantul comu- ^nist care a făcut atit de mult pen-

tru binele si fericirea patriei, eminentul conducător revoluționar a cărui contribuție s-a dovedit decisivă în marile victorii si transformări Înnoitoare care au făcut din ultimul deceniu perioada cea mai fertilă din istoria patriei.îsi găsesc în aceasta o puternică
început de nouă

legislatură

expresie unitatea șl coeziunea de nezdruncinat a întregului popor în jurul încercatei forte conducătoare a societății noastre — Partidul Comunist Român — încrederea pe care toți fiii tării o poartă partidului, conducerii sale clarvăzătoare, secretarului general al partidului — a cărui întreagă viată si activitate constituie un minunat exemplu de slujire plină de devotament a intereselpr fundamentale ale clasei muncitoare, ale poporului, aleVotul exprimă treguluițat că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de președin-
cauzei Marii actul popor.

socialismului.Adunări Naționale de voință al în- ferm încredin-

fată in fiți cu HllgatiilB legale privind
economisirea energiei ei combustibililorLegea cu privire Ia măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a combustibililor și energiei impune, în fiecare Întreprindere și ramură industrială, gospodărirea cu maximă exigentă a tuturor resurselor de materii prime și materiale, promovarea unui regim de economii stricte la combustibili si energie. Acționindu-se în spiritul sarcinilor subliniate în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, al prevederilor legii. în construcția de mașini a tării s-au obținut rezultate bune în privința valorificării resurselor de energie, reducerii sistematice a consumurilor ș.a. Este firească, pe deplin întemeiată, o asemenea preocupare. Calculele arată că diminuarea consumurilor de energie electrică cu numai 1 la sută echivalează, în construcția de mașini, cu economisirea a peste 40 milioane kilowați-oră.Sînt multiple, desigur, căile de înfăptuire a prevederilor legale în a- cest domeniu. Una dintre ele privește întocmirea bilanțurilor energetice, în acest sens, în unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Ma- șiui-Unelte și Electrotehnicii trebuiau să se întocmească, pină la sfirși- ' 1 anului trecut, 2 668 de bilanțuri energetice. Marea majoritate a întreprinderilor au elaborat bilanțuri reale. in bună măsură optime. Au urmat planuri de măsuri concrete, temeinic fundamentate, pentru reducerea pierderilor de energie electrică și termică, pentru îmbunătățirea randamentului unor instalații și a unor tehnologii. Dar realizările de pină acum puteau să fie mult mai substanțiale dacă acțiunea de întocmire a bilanțurilor energetice și aplicarea măsurilor desprinse cu acest prilej se bucurau de atenția cuvenită in toate întreprinderile aparținind celor două ministere ale construcției de mașini. Din păcate însă, pină la finele anului trecut s-au întocmit numai 74 Ia sută din bilanțurile energetice strucția de mașini-unelte trotehnicii și 80 Ia sută strucția de mașini grele.Cum explică conducerile nităti industriale faptul că.Ia sfîrșitul lunii februarie a.c., nu au încheiat elaborarea bilanțurilor energetice ? Ne referim la întreprinderile „Tehnometal" din Timișoara, de vagoane din Drobeta Tumu-Severin, de autoturisme din Pitești, de frigidere din Găești, de aparate electrice din Tltu ș.a. Oare legea nu este
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aceeași pentru toți 7 Nu se cunoaște importanta bilanțurilor energetice, care constituie instrumentul cel mai eficace pentru depistarea pierderilor și risipei, pentru planificarea judicioasă a consumurilor — nu se știa că acestea trebuiau încheiate la 31 decembrie 1974, cum prevede legea 7 Trebuie acționat cu toată răspunderea si fermitatea pentru ca. în cel mai scurt timp, să fie finalizată a- ceastă acțiune. Pentru că, necunos- cîndu-se consumurile în diferite procese tehnologice,' la instalații și utilaje, nu se poate interveni cu promptitudine pentru prevenirea pierderilor de energie și combustibil.Din păcate. în unele unități constructoare de mașini se irosesc și la ora actuală, în mod nejustificat, importante cantități de energie electrică, de abur și combustibil. Bunăoară, la realizarea pieselor forjate și tratate termic în unele întreprinderi din cadrul celor două ministere ale construcției de mașini, în două luni din acest an s-au depășit consumurile normate 3 000 tone combustibil convențional. Care sînt cauzele ? După cum ne relatau specialiștii din acest domeniu, ele constau in nesincronizarea operațiilor de încălzire-forjare. ceea ce determină în final — prin risipa de energie — încălzirea repetată a pieselor, deci, un consum neeconomic. Un alt caz esțe acela al întreprinderii de strunguri din Tirgoviște, ■ unde cuptoarele sînt încărcate sub capacitate. De asemenea, la întreprinderea de vagoane din Arad, din cauza stării necorespunzătoare a cuptoa-

relor de forjă și tratamente termice, se înregistrează importante depășiri ale consumului de combustibil. Mari depășiri ale normelor de consum s-au consemnat în acest an la întreprinderea „Romlux" din Tirgoviște și întreprinderea de cinescoape din București, datorită procentului exagerat de rebuturi. Reamintim conducerilor acestor unități unele sarcini înscrise în lege : ele „vor întreprinde acțiuni susținute și vor lua măsuri imediate pentru reducerea consumurilor, utilizarea rațională și economisirea combustibililor, carburanților, energiei e- lectaice și termice, eliminarea pierderilor și risipei, în vederea încadrării riguroase în normele de consum a- probate prin planurile de stat".Au acționat energic, în lumina prevederilor legale,; conducerile acestor Întreprinderi, organizațiile de partid pentru întronarea unui sever regim , de economii, astfel îneît să se înlăture pierderile, să se întărească preocuparea pentru respectarea cu strictețe a normelor de consum 7 Răspunsul este, categoric, nu I Semnalăm încă un caz, pornind de la o altă prevedere a legii : „Fiecare utilaj, fiecare produs trebuie să se realizeze
(Continuare in pag. a U-a)

cu aproape

JUDEȚUL TIMIȘ : 20 de noi capacități

productive și obiective social-culturaleTIMIȘOARA (Corespondentul „Scînteii", Cezar Ioana). — La întreprinderea „Electroba- nat“ din Timișoara a fost pusă în funcțiune, cu o lună mai devreme față de termenul prevăzut, o nouă capacitate de producție destinată fabricației de baterii galvanice. Unitatea va furniza beneficiarilor interni și externi peste 12 milioane de baterii pe an într-o variată gamă de tipuri și puteri. A început să producă și noua fabrică de lapte-praf din orașul Șin- nicolau-Mare, cu o capacitate anuală de 36 000 hl. De aseme

nea, au fost date in exploatare noi hale de mare capacitate la fermele de păsări din Moșnița Nouă și Orțișoara, din cadrul Întreprinderii „Avicola“-Gear- mata. Bogată este și lista obiectivelor sociale date în folosință la Timișoara și în alte localități ale județului. In total, de la începutul anului și pină în prezent, in județul Timiș au fost realizate — unele înainte de termen — peste 20 de noi capacități și obiective productive și «social-edilitare importante.

te al republicii reprezintă chezășia continuității activității atât de rodnice desfășurate in acest deceniu, ca și a transpunerii în realitate a grandioaselor perspective de înaintare a României pe calea civilizației socialiste și comuniste deschisă de Programul partidului. în acest sens, este bogat în semnificații faptul că mesajele de felicitare transmise de organizațiile partidului, de organizațiile obștești, de colectivele întreprinderilor și instituțiilor — do- bîndind caracterul unei manifestări politice de amplă rezonantă — prilejuiesc reafirmarea angajamentului solemn al milioanelor de cetățeni al României socialiste de a-și consacra toate forțele, energia si capacitatea creatoare operei de transpunere în viață a hotăririlor istorice ale Congresului al XI-lea.Această operă va forma însuși conținutul, esența întregii activități a Marii Adunări Naționale în întreaga perioadă a celei de-a VlI-a legislaturi — care coincide cu perioada înfăptuirii Directivelor Congresului partidului, a cincinalului 1976—1980. Este o perioadă de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a tării, pentru creșterea accelerată a forțelor de producție si îmbunătățirea mai departe, pecondițiilor de viață ale poporului.
(Continuare în pag. a V-a)
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SCRISORILE ȘI TELEGRAMELE din toată țara publicate în cuprinsul 

ziarului exprimă satisfacția deplină a oamenilor muncii pentru 

realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în înalta funcție 

de președinte al României socialiste, angajamentul de a înfăptui 

neabătut hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului
ÎN PAGINA A III-A

Mesaje de felicitare de peste hotare adresate
președintelui Republicii Socialiste România

ÎN PAGINA A V-A

De la Intrarea în funcțiune 
a hidrocentralei 
„Porțile de Her"

20 miliarde kWh

1

energie electricăîn evidențele hidrocentralei „Porțile de Fier" a fost consemnat, miercuri, cel de-al 20-lea miliard ki- lowatt-oră energie electrică realizat de la intrarea în funcțiune a primului hidrogenerator, eveniment care are loc cu aproape 80 de zile în a'vans față de data prevăzută. în acest interval, marea hidrocentrală a atins, cu substanțiale depășiri, principalii indicatori tehnico-econo- mici prevăzuți în proiecte. (Agerpres)
La Focșani, spiritul gospodăresc al edililor pune și mal bine in evidență arhitectura modernă

Foto : E. Dichiseam!
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Lucrările agricole la ziRitmul lucrărilor agricole de sezon se intensifică de la o zi la alta. Potrivit datelor furnizate de ministerul de resort rezultă că arăturile de primăvară au fost executate în proporție de 95 la sută în întreprinderile agricole de stat și 87 la sută în cooperativele agricole. în toate unitățile agricole se lucrează intens Ia grăpa- tul ogoarelor, pentru a se preveni pierderea apei din sol prin evaporare. Au încheiat această lucrare întreprinderile agricole de stat din județele Olt, Teleorman, Ialomița, Con-

stanța, Tulcea, Buzău, Prahova, Argeș, Galați și Vrancea. în cooperativele agricole au fost grăpate 2,7 milioane de hectare, lucrările fiind încheiate în județele Ialomița, Tulcea, Brăila, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Se- verin și Satu-Mare. Pină luni a fost însămînțată o suprafață totală de627 500 ha. De exemplu, semănatulsfeclei de zahăr s-a făcut pe 44 la. sută din suprafața planificată, cele mai bune rezultate obținîndu-se în județele Buzău, Arad, Bihor, unde a- ceastă lucrare se apropie de sfirșit.

Indici superiori 
de utilizare a mașinilorSF. GHEORGHE (Corespondentul „Scînteii", Tomori Gâza). — Harnicele țesătoare și filatoare ale întreprinderii textile „Oltul" din Sf. Gheorghe, puternic antrenate in lupta pentru realizarea înainte de termen a cincinalului, au obținut peste prevederile planului, de la începutul anului și pină în prezent, o producție de 6 milioane lei, în condițiile cînd sarcinile pentru această perioadă au fost cu 25 la sută mai mari decît cele din perioada corespunzătoare a anului trecut. Acest succes se datorează mai bunei organizări a procesului de producție, reducerii la minimum a opririlor și staționării utilajelor. La mașinile de filat, indicele de folosire a fondului de timp a fost de 99,73 la sută, la mașinile, de răsucit — de 99,75 la , sută, iar la mașinile de țesut — de ? 97,4 la sută.

Striitorii despre artaditatea soa'alistâ a țarii

obținute în anul 1974 in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor si pentru Contribuția adusă Ia dezvoltarea economiei în ansamblu, s-a conferit „Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, organizației de partid a județului Constanța.

Poate că nici un alt colț de țară nu solicită atit de frecvent ți de viu comparațiile cu trecutul — foarte îndepărtat, destul de a- propiat — ca Dobrogea. Mărturii elocvente , ale
rat de faptele oamenilor, de atîtea ori înghețat în formele triste ale vremurilor potrivnice, întotdeauna însă definitoriu pentru marele destin al acestui ținut.Și poate că în nici un alt

clnd în primii ani ai revoluției noastre alăturarea prezentului la trecut a devenit, în sfirșit, posibilă — avind atunci primele realizări in stare să indice ,o continuitate și, mai mult, o
Dobrogea premiată

însemnări de Mircea Horia SIMIONESCU

slovei antice (Herodot, Strabon, Ovidiu), bogate vestigii ale unor straturi de civilizație prestigioase, semănate pretutindeni, cheamă in aprecierea realităților termene istorice aflate la mii de ani unul de altul, amintindu-ți și impunindu-ți adevărul că străvechile țărmuri scăldate de apele Mării și ale bă- trînului Istru depozitează in sînul lor un imens rezervor de timp istoric, de atîtea ori sublim învolbu-

colț de țară prestigiul emblematic al acestui destin n-a însuflețit atit de puternic pe oameni să refacă civilizațiile îngropate, să pună la treabă uriașul depozit de timp acumulat, o- dată cu bogățiile cu care era dăruit acest pămînt, indîrjindu-se să întreacă prin faptă, îndrăzneală și frumusețe modelele orgolios conservate prin veac. Comparația n-a ieșit însă din sfera utopicului și a visării multă vreme. iar

desferecare generală a timpului și energiilor — comparația a devenit cu- rind inoperantă : adîncile prefaceri, importantele realizări, înflorirea regiunii profilau o civilizație nouă, față ,de care minunatele performanțe ale trecutului — îndepărtat sau mai apropiat — păleau ca obiectele din vitrina unui muzeu față de complexitatea vieții, i Oamenii și vîrstele se compară prin faptă, putere de creație, prin dimensiunile

pe care le atribuie proiectelor lor, or, realizările a- nilor socialismului echivalează net cu intrarea decisă intr-o altă eră.Aceste gînduri îmi treceau prin minte, zilele trecute, străbătînd din nou, mereu uimit și mereu solicitat de înfăptuirile anilor noștri, așezările fermecate ale Dobrogei străbune. îmi stăteau la îndemînă texte clasice, admirabile imagini artistice ,— de la Odobescu, Vlahuță, Pârvan, Nicolae Iorga, precum și de la To- nitza, Iser, Petrașcu, Țucu- lescu — dar locurile pe care ei .le-au zugrăvit au rămas într-o lume a pitorescului și a legendei și, în noile mele descoperiri, acea lume îmi confirma schimbarea calitativă a înseși ritmurilor vieții, astăzi năzuind către împliniri profunde, largi, nemaicunoscute.E sigur că, In concertul ținuturilor românești (dacă e să desprindem, pentru descifrarea peisajului, o trăsătură caracteristică), Dobrogea și oamenii ei, în frunte cu comuniștii, posedă foarte acut vocația
(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
VERS

DESCHIDEȚI
SISTEMELOR

ArheologicăProfesorul de istorie loan Munteanu, de la Școala generală din Vîrciorova (județul Ca- raș-Severin), are o mare pasiune : arheologia. în punctul numit „Rovină", de pe Valea Timișului, el a descoperit numeroase obiecte datînd de la sfîr- șitul epocii bronzului, pe care le-a donat muzeului din Caransebeș. Studiind cu atenție piesele, de o mare însemnătate istorică și documentară, specialiștii muzeului au continuat cercetările profesorului, au făcut noi descoperiri și au ajuns la o concluzie prețioasă : în ' respectiv s-a aflat care se pare că a încă în mileniul al intea erei noastre.Claudia loculo așezare fost locuită II-lea îna-
După apariția faptului divers 

in care relatam că o fetiță — 
Claudia — fusese „uitată" de 
părinți în spitalul din Alexan
dria, medicul Florin Andreescu, 
care, ne sesizase întâmplarea, a 
primit zeci și zeci de scrisori 
din toată țara. Poșta ne-a adus 
o nouă scrisoare de la 

A. in care ne spune 
se află tot in spital 
de zile !), pentru că 
n-au dat încă nici un semn 
viață. Din investigațiile fă

cute pînă acum, s-a aflat că pe 
tată il cheamă Alexandru Gaș- 
par și lucrează pe un șantier 
bucureștean. iar pe 'mamă — 
Maria Baranga, cu domiciliu ne
cunoscut. După ce reproduce pa
ragrafe emoționante din 
rile primite, medicul F. 
dă o listă impresionantă 
me și adrese din toată 
ale celor care vor s-o înfieze pe 
Claudia. „Dacă părinții ei nu 
se gindesc nici acum să vină s-o 
ia — ne scrie medicul cu amă
răciune — măcar să ne trimită 
actele fetiței, că sint atiția și 
atiția oameni de inimă". Avea geantă „diplomat**Toată ziua — bună ziua, Marin Moțan purta cu el o frumoasă geantă „diplomat". Cu ea pleca dimineața de acasă, tul Piscani, la Pitești du-le părinților că niște cursuri pentru o frumoasă). Cu ea se plimba a- desea pe străzile orașului (spu- nîndu-le amicilor că pleacă sau vine din delegații). Cu ea intra în diferite blocuri, suna la un apartament sau altul și unde nu i se răspundea scotea chei | potrivite, intra înăuntru și căuta ; „numai bani și obiecte do valoare". pînă cînd, XoL sesizarea ' j păgubașilor, l-a cautat-'Și'pe el- miliția. Și l-a găsit repede, iar în frumoasa geantă diplomat au fost descoperite zeci de chei de toate tipurile. De-acum înainte îi ajunge o singură cheie. Imprudență >

Teodor Rușviț, șofer la C.A.P. | 
Craiva, județul Arad, rămăsese 
in „pană" de benzină. S-a dus 
să se împrumute de la consă
teanul său Ion Popa. Acesta i-a 1 
dat cheia de la garajul in care I 
se afla autoturismul „Dacia 
1300", pentru a-și' lua benzină | 
din rezervorul mașinii. In mo- . 
mentul in care T. R. desfăcea 
bușonul de la rezervor, a uitat 
să-și stingă, țigara. A urmat o 
explozie puternică, in urma că- I 
reii. garajul a luat foc. Pagubă: 
65 000 lei. I
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Știți ce este | „Petroabs**?O întrebare pe care ne-a pus-o, Ia telefon, corespondentul nos- I tru din Constanța.— Nu ! Nu știm. Ce e „Pe- I troabs" ? I— Notați : mult discutata problemă a anvelopelor de cau- | • ciuc, care nu mai pot fi folosite la nimic, și-a găsit o soluțio- I nare grație eforturilor unui grup I de specialiști de la Institutul • român de cercetări marine. Prin ■ măcinarea anvelopelor (ca și a i altor deșeuri de cauciuc) seob- | ține o pulbere. Această pulbere, , amestecată cu o substanță ac- | tivă din sulfura de aluminiu elti ingredienți. dă ceea ce cheamă „Petroabs“-ul.— Adică ?— Adică un praf negru, care absoarbe cu „lăcomie" reziduurile petrolifere.— Deci, acest „Petroabs" se va folosi la... ?— La combaterea poluării marine cu produse petrolifere.Pentru ca — vorba cîntecuhii — Marea Neagră să rămînă mereu albastră.Se caută un păgubaș
Printre obiectele sustrase de 

la diverși cetățeni de către Ne- 
lu Duminică din Galați, organe
le de aiichetă ale miliției, care 
i-au făcut... inventarul, au dat 
și de un aparat de radio cu 
tranzistori, pe care acesta îl 
furase de la un cetățean ador
mit pe o bancă intr-un parc gă- 
lățean. Din vara anului trecut 
(cînd a fost prins făptașul Nelu 
Duminică) și pînă acum, la nici 
un organ de miliție din țară ni
meni n-a reclamat furtul tran
zistorului cu pricina. „Intrucît 
nici din investigațiile noastre 
n-am reușit să dăm de urma pă
gubașului — ne scrie șeful mi
liției municipiului Galați. It. col. 
Dumitru Paraschiv — am dori 
tare mult să afle și pe această 
cale că poate veni oricînd 
să și-l ridice". Unde ești, 
bașule ? Sau nu-ti mai 
muzica ?

și se

la noi 
păau- 
place

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteiir

E necesară o coordonare a eforturilorȚinind seama de rezerva de apă din sol,, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor a indicat să înceapă irigarea lucernei și să se aplice udări 'de aprovizionare la culturile care se însămînțează mai tîrziu. Aceasta presupune ca toate sistemele de irigații să fie puse in stare de funcționare pentru a Se putea da cantitățile de apă potrivit recomandărilor făcute de centrele de avertizare. Ce se întreprinde ca sistemele de irigații să funcționeze ireproșabil și să fie exploatate la întreaga capacitate? La această întrebare ne-a răspuns ing. ION TOMA, directorul general al Centralei de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare.— Suprafața totală prevăzută a se iriga anul acesta însumează 1,5 milioane ha, din care 910 000 in sisteme mari, iar restul in amenajări locale — a precizat la început directorul general. întreprinderile centralei au executaț, din toamna trecută. cea mai mare parte din lucrările de reparații și revizii, ceea ce a permis ca încă de la 10 martie — cu o lună înaintea termenului prevăzut — să pompăm apă in sistemele mari de irigații. Aceasta nu înseamnă că au fost rezolvate toate problemele legate de buna funcționare a sistemelor de irigații. în drumul apei, pînă la ultima ramificație de canale și conducte îngropate, sint încă „obstacole" din -cauza cărora unele suprafețe amenajate nu pot fi alimentate cu apă conform programului de aplicare a udărilor. Nu toate unitățile au curățit, canalele de mii și vegetație, îndeosebi întreprinderile a- gricole de stat din județele Brăila, Ialomița, Ilfov și Olt. De exemplu, întreprinderile agricole de stat din județul Brăila au executat numai circa 7100 mc de terasamente, din cei peste 50 000 mc prevăzuți.
— Deși campania de irigații a 

început de mai bine de o săp- 
tămină, datele centralizate ’ la 
Ministerul Agriculturii arată că 
udările s-au făcut pe suprafețe 
foarte mici. Ce probleme trebuie 
soluționate pentru intensifica
rea udărilor ?— în primul rînd, trebuie reparat și scos în cimp întregul echipament mobil de irigare — acțiune care se desfășoară mult prea lent. De exemplu, în județul Ialomița, față de 10 561 aripi cit era prevăzut, s-au scos în cimp numai 623 aripi de udare, la Brăila — din 4 370 aripi s-au scos- numai 68 aripi de udare. La ora actuală, în cooperativele agricole mai sint de reparat peste 100 de moțopompe, peste 32 000 tronsoane de conducte pentru aripile de udare și 6 000 de aspersoare, cele mai

mari restanțe înregistrîndu-se în județele Constanța, Ialomița, Galați și Olt. în aceeași ordine a priorităților se înscrie constituirea in fiecare unitate agricolă — pe ferme brigăzi — a formațiunilor mixte mecanizatori și cooperatori, care răspundă nemijlocit de aplicarea dărilor pe suprafețele' de teren care le lucrează în acord global. Este de datoria organelor agricole județene, a consiliilor de conducere și specialiștilor din unitățile agricole să ia toate măsurile ce se impun pentru .soluționarea grabnică a acestor probleme de care depinde aplicarea udărilor pe suprafețele amenajate.Și în acest an există incertitudinea irigării a circa 60 000 ha amenajate pe brazde, suprafață pe care nu se pot aplica udări decit parțial, întru- cît terenul nu a fost nivelat. De a- semenea, unele unități agricole din județele Constanța, Ialomița și Olt nu și-au asigurat agregate de asper- siune la nivelul prevăzut în documentațiile tehnice. O altă problemă o constituie punerea în funcțiune a tuturor agregatelor de pompare de la stațiile mari din sistemele Pietro- iu — Ștefan cel Mare, Cetate — Ga- licea, Terasa Corabia și altele. Pentru aceasta solicităm întreprinderii de pompe București și întreprinderii constructoare de mașini Reșița să urgenteze lucrările de punere în funcțiune a tuturor agregatelor de pompare. Este absolut necesar ca organele de resort din ministerul nostru, cele două întreprinderi industriale amintite, cit și întreprinderile de întreținere și exploatare din cadrul centralei noastre să-și coordoneze eforturile pentru soluționarea neîntîrziată a problemelor la care ne-am referit, astfel incit se asigure condiții tuturor suprafețelor amenajate.
Convorbire consemnată 
Aurel PAPADIUC

Și de să u- pe

săpentru irigarea
de
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Cum se stabilește retribuția
tarifară a muncitorilor

I •

Intrarea în vigoare de Ia 1 februarie a.c. a Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii suscită un larg interes in rindurile oamenilor muncii. Pentru a face cit mai bine cunoscute prevederile a- cestei legi importante și a elucida o seamă de aspecte pe care le ridică aplicarea sa în practică, ziarul „Scinteia" deschide o rubrică de întrebări și răspunsuri, elaborată cu sprijinul specialiștilor din MINISTERUL MUNCII. In rindurile de față dăm răspuns la citeva probleme ridicate stabilire cifice. în diferite scrisori sosite aa retribuției tarifare la redacție, în legătură cu modul de muncitorilor, in unele situații spe-
Potrivit LegiiPotrivit Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, retribuția tarifară a muncitorilor calificați se stabilește pe categorii de incadrare sau pe funcții, ținindu-se seama de cunoștințele, nivelul de calificare și experiența necesară executării lucrărilor. Aceste categorii sint prevăzute în . rețelele tarifare ale fiecărei ramuri.în ramurile minerit, siderurgie, construcții de mașini, energie electrică, chimie, construcții, poligrafie, petrol, alimentară și gospodărie comunală, retribuția tarifară din _ cadrul aceleiași ramuri este stabilită pe mai multe niveluri de retribuire, în raport cu complexitatea procesului tehnologic, gradul de.înzestrare tehnică. importanta ramurii pentru dezvoltarea. în ansamblu, a economiei naționale, precum si în funcție de forma de retribuire utilizată (în acord sau în regie).Modul de stabilire a retribuției tarifare a muncitorilor, în unele situații specifice, a fost recent reglementat, pe baza prevederilor legii, prin Hotărirea Consiliului de Miniștri nr. 69 din 25 ianuarie 1975, astfel :

de retribuire, în

!■unele unități subordonate ministerelor constructoare de mașini pot fi retribuiți pe baza rețelei t-..I~-tarifare prevăzute "pentru muncitorii din siderurgie, in locul retribuției stabilite in rețeaua proprie, pentru ramura construcții de mașini. Astfel, acești muncitori beneficiază de o retribuție mai măre, rețeaua siderurgiei avînd un loc superior în ierarhia ramurilor față de rețeaua tarifară prevăzută pentru construcția de mașini.
Bin ramurile unde se aplică rețele tarifare diferențiate, in funcție de forma de retribuire utilizată (in acord sau

întrebări și răspunsuri 
pe marginea Legii 

retribuirii după cantitatea 
și calitatea muncii

tri nr. 69 din 25 ianuarie 1975,

in regie), respectiv în ramurile construcții de mașini, construcții și prelucrarea lemnului, încadrarea muncitorilor se face la nivelul de retribuire prevăzut pentru muncă in acord, respectiv la nivelul corespunzător muncii in regie, potrivit cu forma de retribuire în care lucrează. Dacă același muncitor lucrează atit in acord, cit și in regie, încadrarea se face la nivelul corespunzător formei de retribuire în care lucrează majoritatea timpului.

ROBINETELE
DE IRIGAȚII!
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OLT

Un start bun la udări, dar și probleme 
care iși așteaptă soluționareaîn Județul Olt, irigațiile trebuie să înceapă mai devreme decit în alți ani. De ce ? Făcînd diferența intre capacitatea de cîmp și umiditatea solului pînă Ia adîncimea de 1,5 m, rezultă un deficit de circa 1 300 mc de apă la hectar în sistemul Terasa Corabia și de 800 mc în sistemul Stoenești-Vișina. Deci, pe toate terenurile amenajate trebuie să se facă udări de aprovizionare. Tov. Constantin Bălan, directorul stațiunii de 'cercetări agricole Caracal, ne-a precizat că, avînd în vedere deficitul de apă din sol, trebuie să se evite pe cit posibil executarea unor lucrări profunde, care determină pierderi mai mari de apă prin evaporare. De aceea, estț indicat ca pregătirea terenului pentru semănat să se facă cu combimtoarele sau grapele cu colți reglabili și nu cu discurile ca în ceilalți mi. Pe tarlalele imburu- ienate sau tu samulastră înrădăcinată adînc, pregătirea patului germinativ se va face cu discurile, urmate de o bară grea netezitoare, pentru a lăsa o suprafață cit mai uniformă. în pivința irigațiilor, pentru a nu pierde epoca optimă de semănat, se ver face udări cu doze moderate de apă : 500—600 mc la hectar. Sfecla de zahăr se va iriga imediat ce plai tele vor răsări. Se vor iriga apoi ogoirele pentru porumb și soia. Normde recomandate sînt de circa 600 mi de apă la hectar în sistemul Stoenești-Vișina și de 1000 mc în sistemul’Terasa Corabia.Sînt pregătite unitățile agricole din județul Olt să Ireacă neintîrziat la efectuarea irigaților ? în cooperativele agricole s-at terminat toate lucrările de întrețirere a canalelor, iar in I.A.S. mai sînt de efectuat 2 000 mc de terasamente. Totodată, în cooperativele agricole motopompele au fost reparate, urmînd ca în zile- . le ’ următoare să se încheie revizia aripilor de ploaie și a aspersoarelor. La S.M.A. Vișina, de pildă, au fost luate măsuri, ca, odată cu repararea utilajelor, să fie calificați motopom- piștii necesari. în atelierul stațiunii lucrau la repararea agregatelor de

pompare 36 de mecanici, ajutați de 46 molopompiști. Mulți dintre aceștia, printre care Șoimu Hariton, Gh. Pirvu ș.a., practică pentru prima dată meseria de motopompist, Parti- cipînd direct la efectuarea reparațiilor, ei vor putea remedia singuri micile defecțiuni care se pot, ivi în timpul funcționării utilajelor.După cum se știe, începind de a- nul acesta, motopompiștii sint angajați și retribuiți de S.M.A. Această măsură se încadrează în acțiunea mai largă de perfecționare a organizării muncii și a relațiilor dintre cooperativele agricole și S.M.A. Ca atare, formațiile de motopompiști și udători se constituie în cadrul echipelor mixte de cooperatori și mecanizatori. în județul Olt au fost organizate peste 130 de echipe mixte, care cuprind circa 700 de mecanizatori și 13 000 cooperatori. Unele stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, printre care cele din Vlădila, Potcoava, Olari, au încheiat această acțiune, iar echipele au și trecut la lucru în cimp. De altfel, in cooperativele agricole din Traianu, Deveselu, Izbiceni, Studina ș.a. irigațiile au și început. După cum ne relata tov. Nicolae Tăbîrcă, directorul S.M.A. Vlădila, o echipă mixtă este formată, în medie, din 4—5 mecanizatori, 2 motopompiști, 150—200 cooperatori. Astfel sint asigurate condițiile necesare pentru ca toate lucrările să fie efectuate la timp și de bună calitate.Ce probleme mai sînt de rezolvat ? Potrivit calculelor, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au nevoie pe trimestrul II de 11 200 tone motorină pentru funcționarea agregatelor de pompare. Prin repartiții sînt asigurate însă numai 1 000 tone de motorină. Deci, pentru a avea apă pe cîmp e necesar să se coreleze repartițiile cu necesarul de motorină. La S.M.A. Vișina sînt reparate peste 30 de moțopompe, dar nu pot funcționa pentru că lipsește... uleiul.
Ion TEODOR 
Emil lan ROUĂ

@ SEMNALE © SEMNALE ® SEMNALE• I.A.S. Ivăneștl, județul Ialomița, are Întreaga suprafață amenajată pentru irigat. Din cauza unor defecțiuni de pe canalul principal în zona Dragoș Vodă (este vorba de impermeabilizări), în fiecare an aproape 100 de hectare rămîn .necultivate din cauză că se infiltrează apa. După cum n.e, .informează' ifiginterul''Ștefan Sprincenatu, directorul' I.'Ă.S., stația de punerevșțlb pf&silrhe' de la Ghica nu .va Dutea asigură debitul’ hâ'ce'âăt hectare T'Șabtierur din Dor Mărunt, al Trustului1 de ’ cdn’strucțll Și Irnbuna- tățifi'fimefare Ialomița trebuia să termine această lucrare, dar în momentul de față este executată în proporție de numai circa 15 la sută.• Cu cițiva ani în urmă, cooperativa agricolă din Butoiești, județul Mehedinți, a amenajat pentru irigat, cu posibilități locale, o suprafață de 150 hectare. S-au procurat, bineînțeles, și utilajele necesare. Deci s-au cheltuit bani,.s-a depus muncă multă. Un timp, de pe aceste suprafețe irigate s-au obținut producții sporite la hectar. în prezent, sistemul nu mai poate fi folosit. De ce ? Pe terenurile amenajate s-a înălțat o linie de înaltă tensiune. Pentru a se evita accidentele, s-a interzis cooperativei să mai facă udări prin aspersiune. Cum s-ar zice, bani dați pe apa sîmbetei. Cine-i vinovat ?

H Hotărirea precizează că atunci cînd muncitorii lucrează in unități care au un alt specific al producției decit cel al meseriei, specialității sau funcției lor, retribuireatarifară se stabilește, dacă sîntconstituiți în formații distincte, pe baza rețelei tarifare specifice meseriei lor și nu pe baza rețelei tarifare aplicate pentru majoritatea muncitorilor, în unitatea unde lu- •crează, corespunzător ramurii de producție a acesteia. Atunci cînd nu lucrează în formații distincte, retribuirea ce li se cuvine este prevăzută în listele de funcții auxiliare. Aceste liste se întocmesc de organele centrale de resort, respectiv de comitetele executive ale populare județene și al București, cu acordul Muncii. Prin excepție, ( aprobarea organelor i acești muncitori pot fi pe baza rețelei tarifare producției din unitatea în care crează.

i consiliilor municipiului Ministerului și mimai cu sus-amintite, retribuiți și specifice lu-
Pri Spre deosebire de reglementa- rea cu caracter general, muncitorii din sectoarele calde — turnătorie, forje, tratamente termice — din

B Pentru tarifarea lucrărilor e- fectuate în acord de șoferi șe folosește, în toate cazurile, retribuția prevăzută la categoria a 3-a, corespunzătoare grupei de autovehicule din care face parte autovehiculul condus. Atunci cînd lucrările în ațord se efectuează de șoferi cu o calificare mai înaltă, care pe lingă lucrărilee- fectuate execută și lucrările de întreținere și reparare a autovehiculelor respective, șoferilor care sînt încadrați in categoriile 2, 1 sau, specială, pe lingă retribuția care se calculează pentru lucrările efectuate in acord, -- ------- 21 : J’* ț"dintre retribuția tarifară a categoriei lor lă) — fie la nivelul la nivelul corespunzător treptei de retribuire unde sint încadrați — și retribuția prevăzută la categoria a asemenea la nivelul de bala aceeași treaptă de retri-

li se acordă și o diferențăde încadrare (2, 1 sau specia- de bază, fie
3-a, de ză sau buire.
Hîn cazul muncitorilor temporari sau sezonieri care execută lucrări din primele trei categorii de calificare, încadrarea se face la nivelul de bază al categoriei ce corespunde lucrărilor pe care le execută.

Al 20000-lea transformator electricLa Filiași a fost realizat cel de-al 20 000-lea transformator electric. E- venimentul coincide cu atingerea tuturor indicatorilor economici iectați de către întreprinderea transformatoare electrice localitate. Anul acesta, unității din Filiași va realiza 10 000
pra

de mici din colectivul
de transformatoare electrice de diferite puteri, in circa 100 de tipodi- mensiuni. Mai mult de jumătate din producția unității se exportă. De altfel, planul trimestrial de livrări către beneficiarii externi a fost îndeplinit cu 15 zile înainte de termen.(Agerpres)

în pregătire, prima recoltă dintr-o nouă și modernă capacitate de producție 
a întreprinderii de sere Dumbrăveni*SibiuFoto : Fred Nuss — Sibiu

Pe ogoare, la iucru: echipe mixte
de mecanizatoriîn această primăvară, cea mai mare parte a terenurilor cooperativelor agricole din județul Ilfov au fost date în primire echipelor mixte de mecanizatori și cooperatori. In organizarea acestor formații de lucru s-au avut in vedere' condițiile concrete din fiecare cooperativă și fermă în parte, urmărindu-se cuprinderea cit mai multor culturi pentru a asigura continuitatea muncii în cursul toare cu mijloace mecanice transport etc. în delimitat precis rite cult.uri, iar tribuirea muncii acordului global.Iată cum s-a procedat în cooperativele agricole din cadrul consiliului interoooperatist Călugăreni. Aceste unități au de însămințat în această primăvară 5 500 ha cu porumb, 1400 ha cu floarea-soarelui, 370 ha cu sfeclă de zahăr și însemnate suprafețe cu legume și plante furajere, în lumina sarcinilor și măsurilor stabilite la Consfătuirea activului de partid și de stat din agricultură, cu privire la mai buna, organizare a muncii în cooperativele agricole, în unitățile din cadrul acestui consiliu intercooperatist s-a trecut operativ la îmbunătățirea planurilor de producție și la defalcarea mai judicioasă a acestora pe ferme și, in cadrul lor, pe formațiile mixte de mecanizatori și cooperatori.Echipelor mixte de mecanizatori și cooperatori le-au fost repartizate utilajele și materialele necesare pentru un întreg ciclu de producție a- gricolă. Conducerea S.M.A. și secțiile de mecanizare au urgentat lucrările pentru punerea în stare de funcționare a întregului parc de mașini și tractoare. Echipele mixte, cunos- _ ’l -U1’

continuitateaanului, dotarea corespunză- și de acest scop s-au terenurile cu dife- organizarea și re- s-a făcut pe baza

, cînd. precis , .suprafețele ■'■'eî&cutafea îrisă.mînțărilor la timp1 și întreținerea in bune condiții a culturilor.Desigur, recomandările organelor județene au fost aplicate diferențiat, in funcție de condițiile fiecărei cooperative agricole, urmărindu-se crearea de formații mixte permanente, care să ofere certitudinea că pe suprafețele repartizate se vor obține recolte sporite. In cooperativa agricolă din comuna Călugăreni,

și cooperatorine-a spus inginerul-șef Ion Coman, munca a fost organizată în două ferme pentru cultura mare și legume și o fermă zootehnică. în fiecare fermă de cimp lucrează 150 de cooperatori și cite 8 mecanizatori. în cadrul fermelor s-au constituit cite două echipe mixte. Fiecare fermă are plan de producție, dispune de mijloacele tehnice și materiale necesare.Experiența organizării și funcționării acestor echipe oferă argumente care atestă însemnătatea constituirii lor. Cooperatorii și mecanizatorii de la C.A.P. Călugăreni au terminat de semănat cele 25 ha cu mazăre pentru păstăi, au repicat 600 000 răsaduri de tomate timpurii în sera în- mulțitor, au grăpat și discuit ogoarele de toamnă pe întreaga suprafață de 1 075 ha pentru culturile de floarea-soarelui, porumb și altele. Se poate spune că fiecare echipă mixtă a pus baze temeinice producției agricole din acest an.După formarea echipelor mixte, o altă acțiune importantă se desfășoară în cadrul consiliului intercoope- .ratist Călugăreni : constituirea sectoarelor de mecanizare unice din cooperativele agricole și secțiile pentru mecanizarea agriculturii. Este o acțiune ce se întreprinde ,;din mers", cu toată atenția, pentru a nu stinjeni cu nimic desfășurarea normală o lucrărilor agricole. Dimpotrivă, din primul moment, mecanizatorii și cooperatorii care lucrează în cadrul sectoarelor mecanice unice și-au sporit eforturile pentru a pune în stare de funcționare toate utilajele de irigat, pentru a putea începe cu maximum de operativitate udările de aprovizionare a terenului.Desigur, sint doar citeva din măsurile de primă urgență puse în a- plicare. Esențial este că, în raza de activitate a consiliului intercoonera- tiBt Călugăreni. au fost însămînțate „zvțiaitij rU* calitateplare; toate .culturile din pruna epocă : mazăre, lucemă, ceapă, sfeclă de zahăr. De asemenea, s-au grăpat și discuit peste 7 000 ha teren pentru a preveni pierderea umidității din sol. Sînt fapte carte demonstrează că echipele mixte de mecanizatori ți cooperatori au pornit, cum se spune, „cu dreptul" în bătălia pentru recolte sporite în acest an.
Florea CEAUȘESCU

Oameni vrednici ai ogoarelor ilfovene

Vremea prielnică din ultimele săptămîni a permis mecanizatorilor și cooperatorilor din județul Ilfov să înceapă lucrările agricole de primăvară mult mai devreme decit in anii trecuți. Datorită pregătirilor făcute din timp, lucrările se desfășoară într-un ritm susținut. Pînă luni au fost insămînțate 38 000 hectare cu culturi din prima epocă, ceea ce reprezintă 72 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva în cooperativele agricole. S-a semănat întreaga suprafață de ma

zăre și circa 60 la sută din cea destinată sfeclei de zahăr. O atenție deosebită se acordă lucrărilor menite să micșoreze pierderile de umiditate din sol.Imaginile de mai sus slnț semnificative pentru spiritul de exigentă și responsabilitate cu care oamenii din satele ilfovene muncesc pentru a pune baze solide recoltei acestui an....La cooperativa agricolă Brazi (fotografia nr. 1), mecanizatorul Vasile Vasile, șeful unei echipe

mixte constituite din 5 mecanizatori și 80 de cooperatori, care are în răspundere o suprafață de 500 hectare, însămînța de zor sfecla de zahăr....Cinci bărbați unul și unul — mecanizatorii Vasile Dumitrache, Ioan Rotaru, Tudor Tănase, Ion Florea și Aurică Tache — din echipa mixtă nr, 1 de la cooperativa agricolă Gruiu, patru cu discurile și unul cu nivelatorul, pregătesc terenul peritru semănatul lu

cerne! într-o tarla de 100 hectare, (fotografia nr. 2).Intr-un teren pregătit ca stratul de grădină, nu numai sămința de sfeclă de zahăr se așează uniform, ci și „sarea pămintului" — îngrășămintele chimice administrate de mecanizatorul Petre Gheorghe, de la cooperativa agricolă Grădiștea (fotografia nr. 3).
Fotoreportaj de 
AI. BRAD 
șl F. GRONSKI

Economisirea energiei și combustibililor
(Urmare din pag. I)în condiții de maximă economicitate". In numeroase unități așa se procedează, numai la „Semănătoarea" din București — nu, in unele situații. Aici s-a așteptat ca organele de control să depisteze nereguli trecute cu vederea de unii membri ai comite- tufui oamenilor muncii și, ai comitetului de partid : abia după aceea s-a hotărît- să se modernizeze cuptorul de tratament termic. Dacă decizia s-ar fi luat din vreme, în loc de pierderi s-ar fi putut consemna economii anuale de 1025 tone combustibil convențional. De neînțeles este faptul că și în documentațiile unor noi investiții nu se prevăd consumurile specifice energetice ce urmează a fi realizate și, atunci cînd acestea se fixează, ele nu sint comparate cu cele mai bune realizări din tară și străinătate. Cazuri concrete : documentațiile investițiilor de la întreprinderea de utilaj greu din Pașcani, întreprinderea de unelte și scule din Alba Iulia, dezvoltarea întreprinderii de mașini grele din București ș.a. Dacă in faza de proiectare nu se prevăd norme de consum energetic, a- tunci ce să mâi spunem despre ceea

ce se întimplă după punerea în funcțiune a unor noi capacități ?O acțiune majoră — prevăzută în lege — pentru economisirea combustibililor și energiei o reprezintă îmbunătățirea și înlocuirea arzătoarelor necorespunzătoare cu altele a- vînd randament ridicat. Cu toate rezultatele bune obținute în omologarea unor tipuri de arzătoare, care permit o scădere a consumului de combustibil cu 0,5—10 la sută, totuși, problema nu este soluționată in întregime. Astfel, numai în unitățile a- parținînd construcției de mașini grele mai sînt de înlocuit 1 580 arzătoare necorespunzătoare. Iată citeva nume de unități din cele două ministere care sînt restanțiere la acest capitol : întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești, șantierele navale din Galați și Constanța, întreprinderea de unelte și scule din Brașov, u- nitățile ..6 Martie" din Tohan și „Me- trom" din Brașov. Fiecare zi de în- tîrziere, de tergiversare a înlocuirii arzătoarelor „lacome" înseamnă pierderea a mii și mii de metri cubi de gaz metan, a sute de tone de combustibil — atit de necesar economiei naționale.De mare importanță economică in

vasta acțiune de gospodărire cu maximă grijă a fiecărui kilowat-oră, a fiecărui kilogram de combustibil este valorificarea superioară a resurselor energetice secundare. în acest sens, legea prevede : „întreprinderile, centralele industriale, ministerele sînt obligate să asigure aplicarea tuturor măsurilor care să conducă Ia recuperarea resurselor energetice secundare...." Evident, multe unități nu ies din litera legii, o aplică riguros. Altele. insă, nu au pus deplin in valoare rezervele interne de economisire a energiei și combustibilului. Pe ansamblul celor două ministere ale construcției de mașini, din totalul resurselor energetice secundare, în prezent se recuperează numai o treime. In acest an, prin adoptarea unor soluții tehnologice se vor valorifica alte 15 000 tone combustibil convențional. Dar nici pînă acum nu s-au întreprins studii tehnlco-e- conomice pentru recuperarea altor resurse ce echivalează cu circa 85 000 tone combustibil conventional.Am adus în discuție citeva probleme de stringentă actualitate privind gospodărirea energiei și combustibilului in ramura construcției

de mașini. Multe din unități au consemnat realizări remarcabile ; altele, însă, nu acordă atenția cuvenită prevederilor legii, nu urmăresc cu fermitate stadiul îndeplinirii sarcinilor ce le, revin, nu acționează stăruitor pentru stabilirea măsurilor specifice fiecărui' sector de activitate. De altfel, sarcinile prevăzute în lege nu au fost analizate sistematic de către factorii de conducere din cele două ministere, pentrți a lua, In toa- 'te situațiile, măsuri eficiente de înlăturare a neajunsurilor în acest domeniu. Repetăm, legea este una pentru toți ! Revine organizațiilor de partid din construcția de mașini datoria de a-și dovedi din plin rolul conducător în îndeplinirea sarcinilor privind economisirea energiei și combustibilului. de a asigura întronarea unui exigent spirit de disciplină și răspundere in fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, în aplicarea prevederilor legii — cu atit mai mult cu cit este vorba de gospodărirea unor resurse energetice prețioase ala țării.
Petre NEDEtCU 
Ion LAZAR

I
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Făcîndu-se ecoul celor mai puternice și alese sentimente de dragoste, prețuire și deosebită stimă pe care le nutresc comuniștii, toți oamenii muncii de pe aceste străvechi meleaguri, Comitetul județean Alba al P.C.K. vă transmite cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România. In același timp, locuitorii acestui județ vă asigură că vor milita neabătut pentru aplicarea in viață în mod exemplar a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, că. vor face totul pentru înfăptuirea Programului de înflorire a României socialiste și de înaintare spre comunism,- elaborat de istoricul Congres al XI- lea al partidului.Animați de cele mai înalte sentimente de dragoste și respect, de nemărginită încredere în conducerea partidului nostru, în frunte cu dumneavoastră, se spune în încheierea telegramei, cei ce trăiesc și muncesc pe această veche vatră strămoșească, români, maghiari, germani, angajați cu toate forțele în îndeplinirea prevederilor actualului cincinal înainte de term; n, vă doresc din toată inima, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și putere de muncă.în telegrama Comitetului județean Argeș al P.C.R. se, arată : In consens cu întregul' popor, noi, comuniștii, toți locuitorii Argeșului, vedem în realegerea dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca președinte al republicii, opțiunea națiunii. De numele și personalitatea dumneavoastră este legată cea mai fertilă etapă în făurirea noii societăți pe pămîntul României, perioada care â afirmat tot mai puternic rolul conducător al partidului nostru. Noi nu vom uita niciodată că marile transformări pe care le cunoaște astăzi Argeșul sînt strîns legate de numele dumneavoastră, care urmăriți cu consecvență înfăptuirea politicii științifice de dezvoltare și înflorire continuă a tuturor zonelor țării, pentru binele întregului popor.In aceste momente memorabile pentru viitorul luminos al națiunii noastre socialiste, primiți și de aici, din Argeș, veche vatră de țară, un vibrant omagiu, căruia îi adăugăm angajamentul nostru de a desfășura o activitate exemplară pentru realizarea cu succes a sarcinilor de plan în acest ultim an al cincinalului, pentru traducerea în viață a istoricelor documente elaborate de cel de-al XI-lea Congres.După ce exprimă, în numele comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc și trăiesc pe meleagurile boto- șănene, nemărginita bucurie și unanima aprobare pentru realegerea tovarășului Nicolae. Ceaușescu in înalta funcție, de președinte al Republicii Socialiste România, Comitetul județean Botoșani al P.C.K. arată în telegramă : Reînvestirea ' dumneavoastră cu suprema funcție de conducere a statului reprezintă pentru înțregul nostru popor o nouă și viguroasă garanție că Programul a- doptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului va fi înfăptuit neabătut, că socialismul și comunismul vor triumfa pe pămîntul României.Vă asigurăm, încă o dată, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, de profundul nostru atașament la politica internă și externă a partidului și statului nostru, de hotărîrea noastră neabătută de a acționa cu toate forțele, cu elan și pasiune revoluționară pentru înfăptuirea Programului partidului, a tuturor sarcinilor ce ne revin.In numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, gînd la gind cu întreaga țară — se spune în telegrama Comitetului județean Brașov al P.C.K. — ne exprimăm satisfacția nemărginită pentru realegerea dumneavoastră în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România. Perioada de cînd vă aflați în fruntea partidului și statului este cea mai rodnică în înfăptuiri din istoria României, datorită cursului mereu ascendent pe care l-ați imprimat activității în toate domeniile vieții economico-sociale și cultural-educative, plin activitatea stăruitoare pe care ați desfășurat-o pe planul relațiilor externe pentru cauza păcii și colaborării internaționale, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice. însuflețiți de luminoasele perspective deschise de aceste istorice documente, oamenii muncii din județul Brașov — români, maghiari, germani — acționează cu întreaga energie creatoare pentru înfăptuirea politicii
CUVlNT CĂ TRE PREȘEDINTELE

întreaga țară — prezentă cu inima și gîndul sub cupola supremului for legislativ al țării — a trăit luni, la orele după-amiezii, un moment de puternică însuflețire patriotică, unul din acele momente care rămin înscrise în cronica evenimentelor memorabile din istoria unei națiuni : exprimînd voința unanimă a cetățenilor României socialiste, aleșii poporului, întruniți in prima sesiune a noii legislaturi a Marii Adunări Naționale, au proclamat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.A fost votul întregii națiuni, contopită într-o indisolubilă unitate de gîndire, simțire și voință, însuflețită de un fierbinte sentiment de dragoste și Încredere nețărmurită față de partid, față de conducerea sa, față de secretarul său general. A fost expresia hotăririi de neclintit a poporului nostru» de a urma neabătut calea trasată de politica clarvăzătoare a partidului, de a munci fără preget spre a da viață mărețelor perspective deschise de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român....îndată după transmiterea ceremoniei, urmărită de țara întreagă la televizor și radio, reporterii și corespondenții ziarului au înregistrat gindurile și sentimentele oamenilor 

partidului, sporindu-și eforturile de realizare înainte de termen a actualului cincinal.In telegrama Comitetului organizației de partid a aparatului C.C. al P.C.K. se arată : Realegerea dumneavoastră ca președinte al republicii constituie o nouă și strălucită recunoaștere a activității neobosite pe care o desfășurați in conducerea partidului și statului, exprimă încrederea unanimă a poporului în capacitatea celui mai bun fiu al partidului și al patriei de a conduce destinele țării. Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că realegerea dumneavoastră in această înaltă funcție constituie pentru noi, comuniștii din aparatul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, un puternic imbold de a ne spori eforturile, de a ne consacra întreaga noastră capacitate de muncă, toată energia și cunoștințele noastre pentru transpunerea in viață a Programului partidului, a prețioaselor indicații date de dumneavoastră.In aceste momente solemne și sărbătorești, în care națiunea noastră socialistă a dat glas, prin reprezentanții ei aleși în marele sfat al țării, voinței de a vă realege în înalta funcție de președinte al republicii, se scrie în telegrama adresată de Biroul executiv ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, îngăduiți-ne ca, în numele cercetă

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
torilor, proiectanților, tuturor specialiștilor care activează în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, să vă adresăm, din toată inima, cele mai calde felicitări.A lucra cu toate puterile pentru înfăptuirea Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, în care vom recunoaște întotdeauna pecetea gindirii și voinței dumneavoastră politice, înseamnă pentru întreaga intelectualitate științifică și tehnică din țara noastră principalul comandament etic, un țel in cari sintem hotăriți să învestim, neprecupețit, întreaga noastră voință.Națiunea noastră nu va uita niciodată — se subliniază in telegrama Comitetului județean Constanța al P.C.R. — că marile succese obțțhute in ultimul deceniu, cel mai rodnic din istoria patriei, sînt nemijlocit legate de contribuția dumneavoastră hotăritoare la elaborarea programelor de dezvoltare a țârii, de rodnicia conducerii clarvăzătoare — expresie a cutezanței revoluționare, a spiritului științific, a dăruirii și pasiunii proprii patriotului înflăcărat, comunistului devotat cauzei poporului, socialismului și comunismului.Vă rugăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți expresia sentimentelor noastre de aleasă prețuire și nețărmurit atașament față de politica internă și externă a partidului, pe care o promovați cu clarviziune și spirit revoluționar, odată cu angajamentul nostru de a ne consacra întreaga energie realizării înainte de termen a actualului cincinal, îndeplinirii tuturor sarcinilor care ne revin.Telegrama adresată de Comitetul județean Galați al P.C.R. și consiliul popular județean arată : Comuniștii, toți locuitorii județului nostru văd în reînvestirea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România garanția Înaintării ferme a națiunii noastre pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate și a trecerii spre comunism, drum jalonat cu precizie științifică în documentele celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.Urindu-vă din toată inima multă sănătate, viață îndelungată, vă asigurăm că nu există pentru noi un țel mai nobil decît slujirea cu credință a politicii partidului și statului nostru, că vom acționa. în deplină unitate cu întregul popor, cu abnegație și înzecit efort, pentru a asigura triumful socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie.Cităm din telegrama Consiliului Politic Superior al Armatei : Im- 

muncii, aflați sub impresia evenimentului major.— Simțămintele pe care le-am trăit asistînd la momentul solemn al realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de președinte al României — spunea Alexandru Radu, ajustor în secția aparataj a întreprinderii „23 August" — cred că le-a încercat fiecare om al muncii din țara noastră. O mare mîndrie ne-a cuprins la gîndul că președintele țării este, în fapt, alesul nostru, al circumscripției electorale „23 August". Tovarășul Nicolae Ceaușescu este însă, totodată, alesul întregii națiuni. Reînvestindu-1 în înalta funcție prezidențială, Marea Adunare Națională a înfăptuit voința noastră, a națiunii. Colectivul nostru a avut de multe ori fericitul prilej de a-1 avea în mijlocul său pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a primi din partea sa indicații deosebit de prețioase pentru perfecționarea activității. Noi, cei de la aparataj, raportăm, în aceste clipe, că am reușit să dublăm în scurt timp producția secției și să asimilăm o serie de suban- samble cu performanțe tehnice ridicate. în această privință știm că mai avem incă multe de făcut. Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a arătat însă că putem înfăptui obiective îndrăznețe. Exemplul său de muncă devotată pentru cauza națiunii noastre 

preună cu toți fiii națiunii noastre socialiste, comuniștii, uteciștii, întregul personal al armatei vă adresează cele mai calde felicitări și vă exprimă cele mal profunde sentimente de dragoste și devotament.înfăptuind neabătut hotărîrile Congresului al XI-lea, indicațiile dumneavoastră, vom acționa cu fermitate pentru creșterea rolului organizațiilor de partid din armată, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a militarilor și formarea lor ca luptători temeinic pregătiți, constienți de misiunea ce li s-a încredințat, profund devotați patriei, poporului și partidului.Actul istoric al reînvestirii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România a produs în inimile tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Harghita o deosebită bucurie și satisfacție — se menționează în telegrama comitetului județean al P.C.K. și consiliului popular județean. împreună cu întregul nostru popor, oamenii muncii români și maghiari, care trăiesc și muncesc în deplină unitate frățească pe aceste 'înfloritoare meleaguri, consideră acest act drept o chezășie a transpunerii în viață, în mod neabătut, a mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, elaborat de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Evenimentul national al realegerii dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România' — se spune în telegrama Comitetului județean Jlune-- 
floarn al „P.C.R. — constituie pentru 'comuniști, pentru toți oamenii muncii din județul nostru prilej de a- dîncă satisfacție și mîndrie patriotică, de manifestare a sentimentelor lor de aleasă stimă și deosebită prețuire față de dumneavoastră, eminent conducător al partidului și statului, suflet din sufletul neamului românesc, personalitate marcantă a lumii contemporane. îndemnul dumneavoastră, indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat ne sînt călăuză în munca entuziastă pe care o desfășurăm pentru a situa județul Hunedoara in primele coloane ale. întrecerii pentru îndeplinirea . înainte de termen a actualului, cincinal.In aceste clipe solemne, prilejuite de realegerea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, colectivul de cadre didactice, studenți și cursanți ai Academiei „Ștefan Gheorghiu" — se spune într-o altă telegramă — vă adresează, intr-un glas cu intregul popor, cele mai calde felicitări. Ex- primîndu-vă cele mai alese sentimente de stimă, prețuire și recunoștință, vă asigurăm, mulț iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întreaga noastră activitate instructiv-educativă. îmbinată strîns cu munca practică și de cercetare, va fi ferm angajată în realizarea sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului,, pentru pregătirea unor cadre de conducere competente, pline de devotament și responsabilitate comunistă.In telegrama Comitetului județean Ialomița al P.C.R. și a consiliului popular județean se spune : împreună cu întregul popor, oamenii muncii din județul nostru, stăpiniți de e- moții vibrante de’fericire și entuziasm, de aleasă mîndrie patriotică și deplină satisfacție pentru îndeplinirea voinței unanime de a vă realege în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, vă roagă să le îngăduiți să vă adreseze din toată inima cele mai calde felicitări și urări de sănătate, putere de muncă spre binele și fericirea întregului nostru popor.îndreptînd spre dumneavoastră cele mai nobile sentimente de stimă și prețuire, vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor ce ne revin din Programul și Directivele adoptate de cel de-al XI-lea Congres al partidului.

socialiste este, pentru noi toți cel mai însuflețitor îndemn.—S-a împlinit azi dorința unanimă a unui intreg popor — ne-a spus Citeva minute mai tîrziu inginerul Aurel Cacina, șeful secției laminoare I de la uzinele „Republica". Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de președinte al României este o garanție că țara va înflori in ritmurile stabilite de Congresul partidului, că România iși va afirma în -continuare, prin glasul ei cel mai autorizat, un prestigiu din ce în cc mai mare în întreaga lume. L-am ascultat rostind jurămîntul și ne-am simțit încă o dată mindri că avem in fruntea noastră un asemenea om și conducător, model de comunist de omenie. Președintele nostru e înțeleptul inițiator al unor idei mari, cutezătoare, care ne deschid perspectiva zilei comuniste de mîine. Nici un efort nu este prea mare, pentru fiecare dintre noi, de a contribui la înfăptuirea acestui „viitor de aur" al tării.Muncitoarea Olga Munteanu, secretara ^comitetului de partid al întreprinderii de postav „Proletarul" din Bacău, își alătură gindurile la cele ale tovarășilor săi de pe întreg cuprinsul patriei :— Am întîmpinat cu cea mai mare bucurie realegerea în unanimitate de către sfatul țării, la cîrma statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Alături de întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Mureș — români, maghiari și germani — au trăit cu vie emoție momentul solemn în care Marea Adunare Națională, exprimînd dorința și voința întregului popor, a votat in unanimitate realegerea dumneavoastră în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România — se scrie în telegrama adresată de Comitetul județean Mureș al P.C.R., Consiliul județean al Frontului Unității Socialiste și Consiliul popular județean.Vă încredințăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Mureș de a acționa și în viitor cu dăruire, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din Programul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Acest eveniment de o deosebită importanță în viața poporului român — se spune in telegrama Biroului executiv al Consiliului de conducere al Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor — constituie cea mai sigură garanție că istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român vor fi înfăptuite cu consecvență și în cele mai bune condiții.

Urindu-vă din toată inima noi și importante succese în înalta misiune ce v-a fost încredințată, vă ,a- sigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți lucrătorii din a- gricultură, industria alimentară și gospodărirea apelor vor munci neobosit pentru realizarea unui belșug de produse agroalirnentare in vederea ridicării continue a nivelului de trai al poporului, pentru accelerarea procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.Alături de întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Neamț au primit cu deosebită satisfacție și bucurie vestea realegerii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe, N.ifolae Ceaușescu, in înalta< funcție; de, președinte, .al Republjcii Socialiste .România —'se’spune în telegrama adresată de Comitetul județean Neamț al P.C.R. Exprimindu-ne adeziunea și marea noastră satisfacție pentru realegerea dumneavoastră în funcția supremă de stat, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate . tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fața conducerii partidului și statului, că noi, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Neamț nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului, că vom munci cu abnegație și dăruire patriotică pentru materializarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, pentru realizarea înainte de termen a actualului cincinal, convinși fiind că în acest mod contribuim la triumful socialismului și comunismului pe pămîntul României.Jurămîntul dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată în telegrama adresată de Comitetul județean Olt al P.C.R. și Consiliul popular județean — este de fapt un legămînt reciproc. Cu aceeași căldură și dragoste, cei peste 20 milioane de locuitori ai patriei s-au legat pentru totdeauna de președintele Republicii Socialiste România.Noi, cei de aici, de pe meleagurile copilăriei dumneavoastră, ca de altfel întregul popor, am marcat acest măreț eveniment cu noi fapte de muncă, depășind cu aproape 100 milioane lei planul producției globale industriale și încheind, de pe acum, însămînțările la culturile din epoca I.Vă încredințăm, iubite tovarășe secretar general, că vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca județul Olt, odată cu țara, să devină tot mai frumos, mai bogat, cu oameni de omenie, așa cum ne în- vățați dumneavoastră, adueîndu-ne 

cel dintîi muncitor al țării, cel care mereu s-a aflat și se află în frunte la panoul de onoare al patriei. Numele tovarășului Nicolae Ceaușescu înseamnă chezășia înaintării spre culmile de înflorire și prosperitate conturate in fața noastră de Congresul al XI-lea al partidului. însuflețiți de emoționantul legămînt rostit de președinte în fața patriei, ne angajăm ca, urmînd înaltul său exemplu, să muncim mai bine decît pină acum, pentru a putea raporta . la sfîrșitul acestui trimestru succese și mai mari.— Evenimentul pe care l-am trăit exprimă actul de voință al muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, dorința întregului popor de a avea în fruntea sa pe omul care, prin cutezanță revoluționară, a contribuit decisiv la înfăptuirea, celor mai înalte aspirații ale națiunii române — ne spune acad. Raluca Ripan, președintele filialei din Cluj-Napoca a Academiei. Vibrantul jurămint rostit de președintele Republicii Socialiste România și cuvintarea sa la această solemnitate vor rămine adine întipărite în memoria noastră. Dind glas prețuirii și stimei de care tovarășul Nicolae Ceaușescu se bucură în masele largi ale poporului, oamenii de știință clujeni iși exprimă și ei hotărîrea nestrămutată de a închina în continuare toată puterea lor de muncă pentru a da viață hotărîrilor Con

astfel modesta noastră contribuție la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Sintem pe deplin încrezători în tot ce realizăm, în prezentul ,demn și în viitorul luminos pe care îl făurim, știind că vă avem în frunte pe dumneavoastră, mult stimate ■ tovarășe Nicolae Ceaușescu. patriot înflăcărat, care întruchipați atit de fericit virtuțile înaintașilor, proeminentă personalitate a vieții politice internaționale, promotor ferm și consecvent al statornicirii în relațiile dintre state a climatului de încredere reciprocă și colaborare multila-' terală — se arată în telegrama Comitetului județean Suceava al P.C.R. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe președinte al României socialiste, că, uniți în gînd și în fapte in jurul partidului, vom milita cu toată ființa noastră pentru îndeplinirea actualului cincinal in patru ani și jumătate, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, care deschid minunate perspective scumpei noastre patrii.Reînvestirea dumneavoastră ca președinte al republicii, act cu profunde rezonanțe și adinei semnificații în conștiința națiunii noastre — se relevă în telegrama Comitetului județean Tulcea al P.C.R. — 

I

constituie încă o expresie a dragostei și stimei cu care intregul popor vă înconjoară, recunoașterea înaltelor calități și virtuți de revoluționar și patriot consecvent, de militant înflăcărat pentru cauza socialismului și comunismului.Exprimînd totala adeziune a comuniștilor, a tuturor locuitorilor acestui străvechi pămînt românesc față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, ne angajăm solemn ca sentimentele de nemărginită dragoste și recunoștință pe care vi le purtăm să le transformăm în fapte de muncă exemplare, să depunem eforturi sporite pentru a obține rezultate cit mai bune în toate domeniile de activitate, adu- cîndu-ne astfel contribuția noastră la dezvoltarea economică și socială a patriei.-'^® ® * viia imb . . r “ ”■' V$Sl&ienii,v - hsemenea. i—-T>—, nostru popor, se alătură votului ____rii Adunări Naționale cu cea mai vie satisfacție și văd în realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România o recunoaștere a meritelor deosebite pe care le aveți în conducerea partidului și statului, în dezvoltarea și înflorirea multilaterală a patriei noastre pe drumul socialismului și comunismului — se reliefează în telegrama Comitetului județean Vaslui al P.C.R. și a Consiliului popular județean.Avînd deplina convingere că. prin realegerea dumneavoastră in funcția de președinte al republicii, țara noastră va merge tot' mai rapid pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și va înainta cu fermitate spre comunism, vă dorim, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să trăiți și să munciți ani mulți în fruntea partidului și a țării, spre binele și fericirea poporului român, a scumpei noastre patrii — România socialistă.Exprimîndu-și sentimentele de profundă bucurie și satisfacție pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, comuniștii și ceilalți lucrători din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale scriu, in telegrama trimisă cu acest prilej : Reînvestirea dumneavoastră în această înaltă funcție reprezintă garanția traducerii în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. Reafirmăm și cu această ocazie recunoștința noastră, a celor care lucrăm în domeniul comerțului exterior și al cooperării economice internaționale, pentru grija și sprijinul permanent pe care ni le acordați, pentru prețioasele indriimări primite. Deplin conștienți de rolul și răspunderea ca 

gresului al Xl-leă al P.C.R., de a contribui cu noi realizări la construcția socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.— Știm cu toții — declara Tiizes Mihaly, șef de echipă la întreprinderea de aparataj electric auto din Sfintu-Gheorghe — că tovarășul Ceaușescu este trup din trupul poporului, iar viața sa e un exemplu de dăruire pentru binele poporului, în realegerea sa văd o garanție sigură a infăptuirii programului de creștere a bunăstării și fericirii întregii națiuni socialiste, a tuturor oamenilor muncii, români, maghiari și de alte naționalități. Politica internă și externă a României, pentru a cărei elaborare și realizare tovarășul Nicolae Ceaușescu a desfășurat și desfășoară o neobosită activitate, slujește deplin intereselor noastre, asigură dezvoltarea puternică a tuturor regiunilor țării, o viată din ce în ce mai bună. Ii doresc din inimă multă sănătate și putere de muncă, să ne conducă și în continuare cu aceeași minunată energie!— Cei ce au hotărît această înaltă învestitură — aleșii noștri, deputății în Marea Adunare Națională — au exprimat voința noastră, a tuturor celor ce trăim înfrățiți in viața și munca de toate zilele, români, maghiari, germani, toți cei ce înfăptuim politica înțeleaptă a partidului care îl are în frunte pe cel mai sti- 

ne revin pe linia intensificării schimburilor economice și comerciale ale țării noastre, ne angajăm să punem întreaga noastră putere de muncă în slujba înaltelor idealuri ale partidului și statului nostru.Realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România se bucură de aprobarea entuziastă a întregului nostru popor — se spune în telegrama adresată de conducerea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, în numele lucrătorilor din acest sector.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort și vom mobiliza întreaga noastră capacitate pentru înfăptuirea politicii înțelepte pe care o promovați, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin. Vă urăm din toată inima, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și viață îndelungată, pentru a conduce destinele patriei pe drumul luminos al edificării socialismului și comunismului.într-o telegramă adresată de Uniunea artiștilor plastici se spune : Salutăm în acest act istoric al realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România ideea de continuitate a unei politici ferme, de înaltă principialitate și

clarviziune revoluționară la realizarea căreia contribuiți prin neobosita dumneavoastră activitate, cu elanul revoluționar ce vă caracterizează. Artiștii plastici — români, maghiari, germani și de alte naționalități, vîrstnici sau tineri — văd în dumneavoastră un măreț exemplu de patriotism, de muncă și abnegație, de dăruire totală partidului, ideologiei marxist-leniniste. dezvoltării societății noi în țara noastră, comunismului. înțelegerea problemelor artelor plastice, sprijinul acordat nouă în toate împrejurările, vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. recunoștința și dragostea întregii noastre obști, care este hotărîtă să contribuie din toate puterile sale la promovarea culturii socialiste pe cele mai înalte culmi.
- * a A’? iț fe șț fi ț?A»eleâSi sentimente de deplină,'-ăâ* întreguluij. ițiȘfțjciție .se desprind din telegrănjâ itului Ma- <fc felicitare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de Ministerul Industriei Chimice. Realegerea dumneavoastră în înalta funcție, se relevă în telegramă, exprimă incă o dată recunoașterea calităților dumneavoastră deosebite, a devotamentului cu care v-ați dedicat întreaga activitate năzuințelor pentru o viață mai bună a poporului român, cauzei socialismului și comunismului. întărind prin fapte de muncă satisfacția lor deplină. muncitorii, inginerii, tehnicienii, toți lucrătorii din industria chimică —■ ramură care a cunoscut o deosebită dezvoltare în anii construcției socialiste, ca urmare a sprijinului nemijlocit primit din partea partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal — se angajează să nu precupețească nici un efort pentru îhdeplinirea tuturor sarcinilor ce le revin.Iubite si stimate tovarășe Ceaușescu, se spune în încheiere, vă urăm multă sănătate și putere de muncă pentru bunăstarea și prosperitatea României socialiste.într-o telegramă adresată de lucrătorii din Ministerul Justiției și din instanțele judecătorești se spune : Trăind astăzi această profundă satisfacție, transmițîndu-vă gindurile și sentimentele noastre fierbinți de admirație și respect, ne angajăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim cu dăruire, perseverentă și exigentă comunistă pentru a asigura respectarea neabătută a legilor tării și statornicirea în relațiile sociale a principiilor' eticii și echității socialiste, să contribuim în mășură din ce în ce mâi mare la îmbunătățirea activității educative în vederea formării omului nou, constructor al socialismului și comunismului, spre binele și prosperitatea patriei.

ȚĂRII Z
mat și iubit fiu al României — ne împărtășește profesorul de liceu Helmudt Geltz din Satu-Mare. Am călătorit în diverse țări și pretutindeni unde am poposit am putut vorbi cu mîndrie patriotică de marile drepturi și libertăți de care noi, oamenii muncii' de diferite naționalități, ne bucurăm. împreună cu întreg poporul român. Iată de ce, în aceste momente istorice, ne simțim cu toții solemn angajați — ecou al jurămîntului rostit de președintele țării — să dăm viață, strîns uniți în jurul partidului, mărețului Program de edificare a socialismului și comunismului pe pămintul României.— Noi, oamenii de artă și cultură — arăta sculptorul Iftimie Bîrleanu, președintele filialei Iași a Uniunii artiștilor plastici — sintem conștienți că tot ceea ce este mai bun in operele noastre, tot ce am creat mai valoros cu condeiul, cu armonia sunetelor, cu dalta și penelul nostru a pornit din îndemnul și îndrumarea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ne vom călăuzi și în viitor de aceste prețioase îndrumări, pentru a lega și mai strîns arta de viața și eforturile creatoare ale întregului popor, pentru ca operele noastre să poarte peste veacuri pecetea vie a acestei mărețe epoci.

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, prin votul unanim al Marii Adunări Naționale, expresie a voinței fierbinți a întregului popor, vă adresăm, în numele oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România, cele mai calde și sincere felicitări, urări de sănătate, viață lungă și multă putere de muncă în slujba fericirii poporului, a cauzei socialismului și comunismului — se spune în telegrama adresată de Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România.Acest act istoric, precedat de votul întregului popor exprimat la 9 martie pentru candidați! Frontului Unității Socialiste, pentru triumful politicii partidului, constituie manifestarea strălucită a coeziunii și unității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, oglindește înalta prețuire a calităților dumneavoastră de om politic si de stat.Oamenii muncii de . naționalitate maghiară din țara noastră, împreună cu întregul popor, își reafirmă adeziunea lor deplină la politica internă și externă a Partidului Comunist Român și se angajează să muncească cu pasiune și dăruire pentru a-și aduce contribuția la transpunerea în viață a mărețelor obiective definite cu claritate și responsabilitate comunistă de cel de-al XI-lea Congres.împreună cu întregul popor — se arată în telegrama adresată de Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România — ițe exprimăm adîn- ca bucurie și mîndrie patriotică de a'avea în continuare în fruntea statului pe dumneavoastră, eminent om politic și de stat, care de mai bine de patru decenii vă dăruiți viața cauzei celor ce muncesc, victoriei socialismului și comunismului, prieteniei și colaborării între popoare, păcii și securității în lume. Reînvestirea dumneavoastră în funcția supremă a statului, expresie a voinței unanime a întregii națiuni, constituie garanția fermă a înfăptuirii cu succes a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism.Vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, împreună cu întregul popor, oamenii muncii de naționalitate germană sînt ferm hotăriți să nu precupețească nici un efort pentru a contribui la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Comuniștii, toți lucrătorii Radiote- lcviziunii române — se arată intr-o altă telegramă „yă „transmit, | cu, prilejul realegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al re-» publicli noastre • 'socialiste, cele mai calde urări de noi succese în nobila și prestigioasa activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului. Pătrunși de importanța a- cestui moment solemn, de majoră satisfacție pentru toți oamenii României socialiste, reafirmăm angajamentul nostru de a milita consecvent pentru înfăptuirea înțeleptei politici interne și externe a partidului și statului nostru, de a contribui la •traducerea în viață a Programului a- doptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului.Au mai adresat telegrame colectivele de la : Institutul de fizică atomică, Academia de studii economice, Academia militară, Institutul de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale", „IPROCHIM", colegiul de redacție al revistei „Munca de partid", Biblioteca Centrală de Stat, Hidrocentrala Lotru, întreprinderea minieră Rovinari, întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara, întreprinderea „Optica română", întreprinderea de țevi „Republica", Combinatul de fibre sintetice Săvinești, întreprinderea de calculatoare electronice-București, Direcția Centrală de Statistică, întreprinderea „Select", întreprinderea de articole de sticlărie București, întreprinderea „Policolor“-București, întreprinderea de medicamente „Bio- farm". Fabrica de carton ondulat și confecții-București, Casa de Economii și Consemnațiuni, Grupul întreprinderilor de gospodărie comunală din cadrul Consiliului popular al municipiului București, Grupul școlar chimie-București, Grupul școlar comercial „Nicolae Kretzulescu", Liceul Matei Basarab-București, întreprinderea poligrafică „Buletinul oficial", I.A.S. Chirnogi-Ilfov.

Rînduri de adîncă dragoste și de luminoasă încredere cuprinde și scrisoarea adresată de Paul Dinu, Erou al Muncii Socialiste, maistru la întreprinderea „Electroputere"- Craiova : „Este o datorie de conștiință pentru noi toți să spunem că vedem în dumneavoastră, mult stimate tovarășe președinte al țării, exemplul întru toate însuflețitor al comunistului revoluționar, al omului care și-a dedica^ fără precupețire întreaga putere și capacitate de muncă fericirii neamului românesc. Cunoaștem cu toții realizările obți- i nute pe multiple planuri în cei zece ' ani de activitate de cînd vă aflați in, fruntea partidului și a «statului nostru, cunoaștem dăruirea și imensa dumneavoastră putere de muncă, cunoaștem căldura, afecțiunea și atașamentul cu care dialogați cu masele de oameni ai muncii.'Toate acestea constituie pentru noi o garanție sigură că, in fruntea partidu- I lui, a poporului, veți călăuzi scumpa ’ noastră patrie. în anii ce vin, spre un viitor tot mai luminos. Și noi, cei de la «Electroputere», ne angajăm cu acest prilej ca. alături de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, întîiul între aleși, să nu precupețim nici un efort pentru a traduce zi de zi în viață sarcinile ce ne revin din Programul comunist al țării".
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10 ani de h moartea hî
Gheorghe Gheorghiu-DejComemorăm în aceste zile împlinirea a zece ani de la încetarea din viață a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu devotat al clasei muncitoare și al poporului român, unul dintre conducătorii de frunte ai Partidului Comunist Român, militant de seamă al mișcării muncitorești internaționale.__ întreaga viață a lui Gh. Gheorghiu- “ ‘ ...................................... legată deComunist intereselor construirea

Dej a fost indisolubil lupta eroică a Partidului Român pentru apărarea vitale ale patriei, pentru societății socialiste.Născut la 8 noiembrie 1901 Ia Bîr- lad, intr-o familie de muncitori, el a început să muncească de la vîrsta de 11 ani, calificindu-se ca muncitor electrician. După mondial, el s-a cării muncitorești, Valea Trotușului, greva generală din următoare a activat în cadrul mișcării sindicale din Galați, fiind ales în conducerea sindicatelor de la Atelierele C.F.R. Dorința de a se consacra luptei revoluționare pentru edificarea unei orînduiri noi, socialiste, pe pămîntul patriei l-a determinat în 1930 să se înroleze în rîn- durile Partidului Comunist Român.Eroicele bătălii proletare din 1932— 1933 — în cursul cărora clasa muncitoare în frunte cu Partidul Comunist Român s-â afirmat cu putere ca forța cea mai înaintată a societății românești — au prilejuit manifestarea, de către’ Gh. Gheorghiu- Dej, a unor remarcabile calități po- . litice și organizatorice de militant revoluționar. încredințîndu-i-se de către partid, în martie 1932, funcția de secretar al Comitetului Central de acțiune al muncitorilor ceferiști,.el a adus — aplicînd politica și orientările stabilite de partid — o importantă contribuție la organizarea luptei ceferiștilor.Condamnat, odată cu alți militanți comuniști, la 12 ani muncă silnică, Gh. Gheorghiu-Dej a fost deținut într-un șir de închisqri ; in 1935, pe cînd se afla în închisoare, a devenit membru al C.C. al P.C.R. Asupra modelării sale s-a răsfrînt faptul că temnițele și lagărele au fost transformate in adevărate scoli de călire și educare revoluționară —• ceea ce reflecta activitatea comuniștilor deținuți, forța de neînvins a partidului.în anii grei ai dictaturii fasciste si ai războiului — cînd Partidul Comunist Român s-a afirmat ca organizatorul eroic al rezistentei antifasciste a poporului, acționînd cu fermitate pentru unirea tuturor forțelor patriotice naționale — a revenit activului de bază al partidului din ilegalitate și din închisori, în rindurile căruia un rol marcant a.vea Gh. Gheorghiu-Dej, sarcina de a'elabora planul general de acțiune pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste si alăturarea României la coaliția anti- hitleristă. Este meritul istoric al Partidului Comunist Român de a fi știut șă folosească condițiile interne si externe favorabile pentru organi-

primul război alăturat miș- revoluționare din participînd la 1920. în perioada

zarea și înfăptuirea insurecției naționale armate antifasciste si anti- imperialiste. care a inaugurat epoca unor profunde transformări revoluționare in societatea românească.Noua etapă în dezvoltarea României a fost caracterizată prin vasta • activitate desfășurată de partid pentru mobilizarea tuturor forțelor tării în vederea refacerii economice si democratizării țării, efectuării unor a- dînci transformări revoluționare, sociale și politice. Strategia și tactica partidului urmărind dezvoltarea neîntreruptă a procesului revoluționar au fost rodul gîndlrii colective a activului de partid, strîns unit în jurul Comitetului Central.în noile condiții create ca urmare a instaurării, la 6 martie 1945, a primului guvern revoluționar democratic din istoria României, i-a reVenit Conferinței Naționale ■ a P.C.R. din octombrie 1945 . sarcina elaborării programului transformărilor democratice ce se impuneau în acea etapă. Raportul politic al C.C. a • fost prezentat de Gh. Gheorghiu-Dej, care, după conferință, a fost ales secretar general al P.C.R.Crearea, pe baza concepției mar- xist-leniniste, la Congresul din . februarie 1948, a partidului unic al clasei muheitoare — Partidul Muncitoresc Român — prin unificarea P.C.R. și P.S.D., a asigurat realizarea unității depline, politice, ideologice și organizatorice a proletariatului, condiție esențială pentru îndeplinirea cu succes a misiunii sale istorice de clasă conducătoare in societatea noastră. Ca o recunoaștere a rolului determinant al partidului comunist în viața politică a țării, in realizarea unificării. Gh. Gheorghiu-Dej a fost ales secretar general al partidului.Reales ulterior în funcția de prim- secretar al C.C. al partidului, pe care avea să o îndeplinească pînă la sfîrși- tul vieții, și investit cu cele mat înalte răspunderi pe linie de stat — președinte al Consiliului de Miniștri între anii 1952—1955, iar din 1961 pină în 1965, președinte al Consiliului de Stat — Gh. Gheorghiu-Dej a adus 'în fruntea colectivului de conducere al partidului o contribuție de seamă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de edificare a orin- duirii socialiste în România, de industrializare a tării și cooperativizare a agriculturii, de dezvoltare a culturii si ridicare a nivelului de trai al poporului, precum și a politicii externe a partidului și statului.Apreciind în mod obiectiv rolul și meritele lui Gh. Gheorghiu-Dej, partidul nu a trecut cu vederea răspunderile care i-au revenit pentru comiterea. în acei ani, a unor abuzuri și ilegalități, care au adus grave daune partidului. Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1963 a restabilit onoarea și prestigiul celor loviți pe nedrept, a adoptat măsuri ferme menite să asigure ca asemenea abuzuri să nu se mai poată repeta niciodată. Desigur, criticarea aspectelor

negative ale activității lui Gh. Gheorghiu-Dej nu înseamnă negarea meritelor sale față de partid, față de cauza socialismului. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — „atit in anii ilegalității, în închisoare, dar mai cu seamă după eliberare, el a jucat un rol de frunte în partid și în stat. Timp de 20 de ani, ca prim-secretar al Comitetului Central al partidului, Gheorghiu-Dej a ocupat un loc dg seamă în Întreaga activitate de făurire a socialismului ; partidul, poporul dau o înaltă apreciere muncii sale".De-a lungul deceniului care a trecut de la moartea lui Gheorghiu-Dej, poporul nostru, strîns unit sub steagul partidului, și-a consacrat toate forțele ridicării cioară a operei orînduiri sociale.în perspectiva evoluției istorice, ne apare azi limpede rolul crucial al Congresului al IX-Iea care a deschis 
o perioadă nouă în dezvoltarea socialistă a țării, în activitatea partidului. Bilanțul drumului parcurs în acest deceniu, marile înfăptuiri dobîndite în toate sferele vieții economice și sociale îndreptățesc pe deplin aprecierea acestei perioade drept cea mai rodnică din istoria patriei. Trecerea la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, pe linia trasată de Congresul al X-lea, a ilustrat o dată mai mult uriașul potențial revoluționar și forța creatoare a poporului român, liber și stă- pîn pe soarta sa.Drept trăsături caracteristice, definitorii ale perioadei marcate de Congresele al IX-lea, al X-lea și al XI-lea se afirmă pregnant amplul proces de perfecționare a formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții economico-sociale, de adîncire a democrației socialiste, paralel cu vasta activitate educativă de formare a omului nou, cu promovarea fermă a principiilor eticii și echității so- ’ ciăliste în toate sectoarele societății. Perioada ultimului deceniu este fără precedent în istoria țării prin amploarea, însemnătatea și diversitatea acțiunilor întreprinse de țara noastră pe arena internațională, expresie a înaltei principialități, spiritului dinamic, constructiv al politicii externe a partidului.Atit marile înfăptuiri spre care ne-a călăuzit, cit și strălucitele per- soective deschise în fața noastră de Programul partidului, de hotăririle istorice a'e Congresului al XI-lea, scot cu putere in evidență înalta răspundere cu care partidul iși îndeplinește rolul de avangardă re-

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănesou, a primit, miercuri după- amiază, delegația Comisiei pentru producție și schimburi a Adunării Naționale Franceze, condusă de Jean Favre, membru al Uniunii Democraților pentru Republică, deputat de Haute-Marne, consilier general și primar de Langrfes, care face o vizită in țara noastră.în cursul convorbirii s-au exprimat satisfacția pentru relațiile bune statornicite intre cele două țări, dorin-

ța de a intensifica și dezvolta pe mai departe cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică româno-franceză în folosul ambelor popoare.La primire, desfășurată intr-o ambianță de prietenie și cordialitate, au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, loan Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, Ion St. Ion, secretar general al guvernului.
A fost prezent Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București,

Cronica zilei

pe o treaptă supe- de edificare a noii
Miercuri după-amiază a sosit la București doamna Leticia Ramos Shahani, noul ambasador nar și plenipotențiar al Filipine în România. Republica extraordi- Republlcii Socialistă

ționar din Chile, care, Ia invitația C.C. al Uniunii Tineretului Comunist, a efectuat o vizită in tara noastră.

I _

Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria VIENACu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cordiale felicitări și urări de sănătate și fericire personală.Amintindu-mi cu plăcere de convorbirile fructuoase purtate cu dumneavoastră la București, îmi exprim convingerea că legăturile tradiționale de colaborare prietenească statornicite între România șț Austria se vor extinde în continuare spre binele popoarelor noastre, în interesul păcii și securității în Europa și în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

plinește rolulVoluționară, de forță politică conducătoare a societății i.__L gurind împlinirea celor mai năzuințe ‘ .... ............ .. ....... r.strîns într-o indestructibilă coeziune în jurul partidului, al Comitetului său Central în frunte cu secretarul general al partidului, milioanele de fii ai patriei își consacră toate forțele înfăptuirii mărețului Program al P.C.R. de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.

noastre, asi-......i înalteale poporului. Uniți

★Delegația Comisiei pentru producție și schimburi a Adunării Naționale Franceze, condusă de Jean Favre, membru al Uniunii . Democraților pentru Republică, deputat de Haute- Marne, consilier general și primar de Langres, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită în țara noastră, a fost primită în cursul zilei de miercuri de Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, și Traian Du- daș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.Oaspeții au vizitat, de asemenea, întreprinderea de confecții și tricotaje din Capitală.Cu prilejul vizitei parlamentarilor francezi, ambasadorul Franței la București, Francis Levasseur, a oferit seara un cocteil.
★Miercuri a părăsit Capitala Alejandro Montesino Heyer, secretar general al Tineretului Radical Revolu-

■fc
Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Republicii Islamice Pakistan, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat miercuri o seară culturală.Au fost de față loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Mi; Misterul Afacerilor 1 Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public, precum și studenți pakistanezi care învață la București. Au fost prezenți S.A.D. Bukhari, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
vremea

„Decada creației
gorjene"Sub acest generic, în județul Gorj se desfășoară un ciclu de acțiuni cultural-educative avind drept scop valorificarea potențialului artistic . local și antrenarea unui număr sporit de creatori gorjeni la activitatea artistică de masă. în cadrul acestei ample manifestări se organizează recitaluri de poezie patriotică și revoluționară, expoziții de artă plastică și artă populară, spectacole muzical- coregrafice in diferite localități rurale și centre muncitorești din județ. Rețin atenția „întilnirea dintre generații", cenaclul creatorilor gorjeni și schimbul de experiență organizat la Arcani cu participarea principalelor formații folclorice din Gorj. (Dumitru Prună).

Tlmpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 martie. In tară : Vreme relativ 
caldă. Cer variabil, ou innorări mal ac
centuate In jumătatea de vest a țării, 
unde vor cădea ploi locale. Vînt mode
rat. Temperaturile maxime : 10—20 gra
de, iar minimele Intre minus 1 și plus 
9 grade. La începutul intervalului, con
diții favorabile producerii brumei pe 
alocuri In Transilvania, Moldova și 
Subcarpații Munteniei: In . București : 
Vreme relativ călduroasă, cu cerul va
riabil. Vînt slab ptnă la potrivit. Tem
peratura în creștere.

■

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez sincere mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj pe care mi l-ați transmis cu ocazia asumării funcției de președinte al Republicii Populare Bangladesh.Transmițîndu-vă aceleași sentimente și bune urări, folosesc acest prilej pentru a împărtăși convingerea dumneavoastră că relațiile prietenești și cooperarea fructuoasă existente între țările noastre se vor dezvolta în continuare în anii viitoriVă rog să acceptați. Excelență, cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală, de continuă bunăstare și prosperitate pentru poporul prieten al Republicii Socialiste România.

Șeik MUJIBUR RAHMAN
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaGuvernul și poporul din Mauritius, precum și eu însumi mulțumim călduros Excelenței Voastre, guvernului și poporului isomân .pentru amabilul mesaj pe care ni l-ați adresat cu prilejul sărbătorii noastre națio- . nale, mesaj care a fost foarte apreciat.Urăm Excelenței Voastre multă sănătate, iar poporului țării dumneavoastră progres neîncetat și sperăm că legăturile de prietenie dintre națiunile noastre se vor întări și mai mult, în interesul nostru comun.
R. OSMAN

Guvernator general 
al statului Mauritius

{
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FOTBAL: Ieri, la Istanbul

România — Turcia 1-1
Actualitatea la hocheiMiercuri, în Campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B) de la Sapporo, s-au jucat două partide. Echipa Elveției a învins cu 4—3 (1—1, 1—0, 2—2) selecționata- Olandei, reprezentativa R. D. Germane a întrecut cu scorul de 9—2 (1—1, 1—1, 7—0) echipa Italiei, Selecționata României a avut zi liberă, urmind.să întîlnească astăzi echipa Elveției.In clasament conduce echipa R. D Germane (cu 6 puncte), urmată de echipele R. F. Germania (6 p), Japoniei (5 p), României (4 p), Elveției (4 p), Italiei (4 p), Iugoslaviei (3 p) și Olandei (zero puncte).

■C .. .-.aa .Campionatul european de hochei ,, . pe gheată (grupa B) pentru echipe de juniori, a continuat. în localitatea elvețiană Herisau cu disputarea altor două partide din grupele preliminare. Selecționata României a întîlnit 'reprezentativa Franței., cu care a terminat la egalitate : 5—5 (0—1, 4—3, 1—1). într-un alt meci, formația Bulgariei a întrecut cu scorul de 5—1 (3—1, 2—0, 0—0) echipa Norvegiei.Clasamentul grupei : 1. Bulgaria — 
4 puncte ; 2 România — 2 puncte ; 3—4. Franța si ■ Norvegia’ — cîte 1 punct.

o „Cupa primăverii" la hochei pe gheață s-a încheiat aseară la patinoarul „23 August" din Capitală eu victoria echipei Dinamo, care a învins în finală cu 4—2 (2—1, 1—1, 1—0) formația Steaua. în meciul pentru locul 3, Agronomia Cluj-Napoca — A.S.E. București 4—2.

crainicului radiodifuziunii, Iordănes- cu ratează de trei ori în numai 8 . minute ! Suita ratărilor va contigua și după pauză, deși. în ansamblu, e- chipa a acționat mai bine, mai legat, atacînd periculos. Citeva situații create de Kun, Dudu Georgescu și, mai tîrziu, de rite în ultimă rul Yasin, fie tuia, Sșbri.la rindul-ei. o, mare .ocazie de a majora scoftil.' îh mituitul 68. Răducli- nu a blocat spectaculos un șut al lui Metin, care depășise apărarea noastră.Au jucat următoarele formații : Turcia : Yasin (Sabri). Alpaslan, Ismail, Ziya (Cetay), Zekeriya, Mehmet I. Rasid, Kemal. Metin. Cemil, - Sinan (Cetin). România : Răducanu, Cheran, Sameș, G. Sandu, Anghelini, Dumitru, Dinu, Crișan (Troi), Kun, . Iordănescu (Dudu Georgescu), Lucescu.Jocul a fost condus de austriacul Werner Spiegl.

Ieri după-amiază, pe stadionul „Is- met Indnti" din Istanbul, în fața a circa 40 000 de spectatori, a avut loc meciul amical de fotbal dintre selecționatele României și Turciei, ambele, după cum se știe, în pregă- tire pentru apropiate partide din cadrul campionatului european (în a- prilie cu Spania și, respectiv, U.R.S.S.). începutul furtunos al jocului (soldat, de altfel, cu două go- lurF'în primele minute), ca de altfel și, în continuare, numeroasele faze „calde" la o poartă și la alta au făcut ca publicul spectator să a- precieze și să aplaude deseori evoluția echipelor.Gazdele au deschis scorul în minutul 4 ; mingea, pasată precis printre apărătorii noștri, a fost preluată și șutată de Cernii. Replica e- Chipei noastre n-a întîrziat : după numai trei minute. Lucescu egalează, șutind imparabil mingea respinsă de apărarea adversă. Se joacă avîn- tat, cu acțiuni ofensive. Fotbaliștii români au un ușor avantaj teritorial. dar — deși iși creează situații clare de gol — nu mai pot fructifica. Așa cum rezulta din transmisia
★• Comitetul de organizare a celei de-a 28-a ediții a competiției de fotbal U.E.F.A. pentru juniori a stabilit componența grupelor și programul jocurilor turneului final, care, după cum se știe, vor avea loc în cursul lunii mai în 21 de orașe din Elveția. în cazul că va obține calificarea după cele două partide preliminare cu selecționata U.R.S.S. (primul joe — 1—1 la Pitești, iar cel de-al doilea va avea loc la 30 martie, în orașul Gori), selecționata României va evolua în grupa C, alături de echipele Iugoslaviei sau R.D. Germane (în primul meci 0—2), R.F. Germania și Finlandei.'

Crișah au fost lămu- instanță fie de porta- de înlocuitorul aces- Echipa turcă a avut
bîM .funi.'tanoTg|
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Inițiative la Arad. AutoriBoc- peste tinere si mii pa-
Zilele frumoase. însorite, de adevărat ip- ceput de primăvară — care in multe zone ale județului Arad au făcut ca pomii sâ dea in. floare, iar pe ogoare să înceapă si să se intensifice cu mult mai devreme ca în alți ani lucrările agricole — au constituit cadrul care, din inițiativa comitetelor județean municipal ale Uniunii Tineretului Comunist, au fost declanșate două ample acțiuni de muncă patriotică menită să contribuie la înfrumu- ...... setarea și buna gospo- niciei» este de fapt pri- dărire a localităților : „Traseul hărniciei", si, respectiv, „Primăvara". în cursul săptă; minii de la 10 la 15 martie, pe dealurile Siriei. Ineului, Sebișu- lui si în localitățile

in
și

Nestemata

Așezat la poalele masivului Vlădeasa, o- rasul Huedin — cea mai tînără urbe a județului Cluj — și-ă

t V

a-

Seleuș, Pincota, sig, Birsa ș.a.. 2 100 de tineri si au efectuat mii de ore de muncătriotică la curățatul si întreținerea pășunilor, reamena.iarea parcurilor si spatiilor verzi, Plantatul pomilor fructiferi, împăduriri.Referindu-se laceasta acțiune, tovarășul Aurel Pănescu, prim-secretar al Comitetului județean A- rad al U.T.C.. spunea : „Ruta Arad — Seblș cu care am declanșat inițiativa «Traseul hăr-mul din cele 10 trasee pe care tinerii din județul nostru îsi semna in această măvară prezenta fapte de muncă triotică. Următorul traseu vă cuprinde locali-
vor pri- prinDa

tătile de pe Valea Mureșului. respectiv Arad la Petris".. Tot în cursul tăminii trecute.0 000 de tineri, elevi și muncitori din întreprinderi și instituții a- rădene. au fost prezent! in diferite zone ale municipiului, unde, pe baza unui program de lucrări dinainte stabilit. in cadrul acțiunii „Primăvara", au trecut efectiv la amenajarea, curățirea si întreținerea parcurilor. a spatiilor verzi și florale, a străzilor Si șanțurilor. Asemenea acțiuni vor continua si în săptăminile următoare.

de lasăp- peste

Constantin 
SIMION 
corespondentul
„Scinfeii"

orașului de

îmbogățit ultimiiani zestrea industrială cu activități care valorifică superior resursele naturale locale.
B

16,00

17,30
17,35

PROGRAMUL I
15,00 Teleșcoală : Științe sociale 

(consultație) ; Matematică : 
Șiruri, limite (I). Continuita
te .

15,<0 Antologie școlară. „Eroi au 
fost...". Cuza — domn al Uni
rii.
Volei feminin : Rapid Bucu
rești — Penicilina Iași (tur
neul final al campionatului 
național).
Telex.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto,

17,50 Film serial pentru copii : 
„Năzdrăvanul Dennis".

18.20 Drâgu mi-1 Ia Veselie — ti- 
nerl interprețl del muzică 
populară.

18,40 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19.20 1001 de seri : Felix motanyl.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj T.
20.30 Film artistic „Leoaică" (par

tea a II-a).
21,15 „Gol 1“ — o emisiune cu cele 

mal spectaculoase faze din 
meciurile retur, ale sfertu
rilor , de finală din Cupele 
europene Intercluburl la fot
bal. disputate in seara pre
cedentă pe stadioanele din 
Bruxelles, Barcelona. Bel
grad. Budapesta, Lisabona, 
Hamburg șl Amsterdam.

21.30 Mai aveți o Întrebare 1 Me
dicamentul — uz sl abu2. 
24 de ore.
PROGRAMUL II 
Transmisie în direct a părții 
I a concertului orchestrei 
simfonice a Radiotelevlziunil. 
Viața economică a Capitalei. 
Anchetă socială : „S-a făcut 
dreptate".
Film serial : Kojack.

20,00

20,50
21,05
21,35

la

și moderna fa- > de brinzeturiNoua brică prelucrează mari cantități de lapte din fermele zootehnice ale
FESTIVALUL TEATRULUI 

SĂTESCîn satele si comunele județului Vrancea. ediția a doua a festivalului teatrului sătesc continuă să se situeze printre manifestările cultural-artistice urmărite cu interes de numeroși locuitori. Inaugurată cu mai bine de două luni de zile în urmă, a- ceastă acțiune în prezent a ajuns în faza confruntării formațiilor teatrale la nivelul centrelor de comune. în concurs sint Înscrise 37 formații cu peste 500 artiști amatori, acum 25 minelor alcătuitinspirate din temporari. se audientă din lor. (Dan Drăgulescu).

care au susținut pînă spectacole culturale.din

cooperativelor si gospodăriile țărănești situate în zona de munte. Smeura. afinele, murele si alte fructe sînt prelucrate si conservate la noul centru de valorificare a fructelor de pădure. Mobila de la întreprinderea Vlădeasa este cunoscută în tară si Peste hotare, ca altfel si obiectele alabastru extras mina de la Stana. granitul de Morlaca.„Nestemata Huedinului — ne spune tovarășul Vasile Pop, primarul orașului — estts hărnicia cetățenilor săi care, in ul-

de de din ori

Urnii ani. cu forte proprii. au schimbat aspectul rural al localității. imbinînd preocupările agricole cu cele industriale. în centrul orașului a apărut un grup de blocuri moderne, iar in cartiere circa 150 de noi case. Școlile. ' grădinițele, grupul social si sala de gimnastică de la școala generală, sera de flori, construite în ultimii ani. sînt rodul contribuției cetățenești. ca de altfel si străzile și trotuarele a- menajate, precum și peste 4 000 de metri Dătrati de spatii Verzi

care înconjoară locuințele orașului. Cele mai noi realizări : câsa tineretului și baza sportivă. Sute de locuitori, tineri si vîrstnici. bărbați si femei, români și maghiari, au lucrat in afara orelor de muncă la regularizarea albiei Crisului Repede și a pinului Do- mos pe o lungime de 8 kilometri, pentru a da o valoare Productivă mai ridicată pă- mîntului.
Alexandru
MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

Se dezvoltă baza materială
a turismului montanîn cursul acestui o serie de stațiuni ristice șl balneoclimaterice montane isi vor lărgi baza materială de odihnă si tratament cu noi obiective. Astfel, la Poiana Brașov. Predeal si Sinaia Vor fi date în folosință alte trei hoteluri ......___te 1 000 de locuri, în timp ce stațiuni

an. lu

însumînd pes-în renumitele balneoclimata-

rice Băile Herculane, Tușnad, Sovata. Căli- mănești. Câciulata. Covasna spatiile de caza- Te îsi vor mări capacitatea cu circa 1400 de locuri. Totodată, in scopul valorificării mai complexe a zonelor montane vor fi create turiștilor condiții superioare pentru agrement si sport. Asa. de pildă, urmează a intra

în funcțiune cinci noî instalații de cablu (două teleferice pe distantele Bușteni — Babele, Tușnad — Lacul Sfinta Ana ; două teleșchiuri la Poiana- Brașov și unul la Cio- plea-Predeal). maimulte telescaune la Bunloc-Brașov, precum și în stațiunile Borșa si Straja.

• La Madrid, în cadrul ^.Turneului U.E.F.A." pentru juniori, selecționata Angliei a învins cu 1—0 formația Spaniei. în primul joc, scorul a fost
Crosul balcanic

I. D
★egal (1—1), tinerii fotbaliști englezi obținind calificarea pentru faza nală a competiției. fi-

® Miercuri, la Erevan, în meci tur pentru sferturile de finală „Cupei campionilor europeni" la fotbal, echipa locală „Ararat" a învins cu 1—0 (1—0) formația Bayern Miin- chen. Unicul punct a fost marcat de Andriasian. Jocul a fost urmărit de peste 80 000 de spectatori. Pentru semifinale s-a calificat echipa vest- germană, care a ciștigat prima întîl- nire cu scorul de 2—0.

reale VOLEI

• Ieri, în meciuri 'retur pentru „Cupa cupelor" : Dinamo Kiev — Bursaspor 2—0 ; Steaua roșie Belgrad — Real Madrid 2—0 ; Ferenc- varos Budapesta — F.C. Malmo 1—1.

De azi, în CapitalăSala Floreasca din Capitală va găzdui, începînd de astăzi și pină sîmbătă. 22. martie, ultimele turnee finale din cadrul campionatelor republicane de volei.Astăzi, în următoarele Dinamo — (masculin) ; lina Iași — .Galati — Steaua (masculin) și Dinamo — Farul Constanta (feminin).
prima zi. se vor disputa partide : de la 10,30 : Explorări Baia Mare de la ora 15,30 : Penici- Rapid (feminin) ; C.S.U.

BOX :

i artistice ale celor 7 facultăți cra- iovâne, întilniri între studenți si tineri muncitori din întreprinderi fruntașe etc. (Nicolae Bâbălău).
„HRONIC BUZOIAN 

75"

• La start, atleti și atlete din 
Bulgaria,. Grecia, Iugoslavia, 

Turcia și România

„GHEMOTOCUL"...Așa se intitulează filmul căra tuleâză în aceste zile în secțiile și îti atelierele întreprinderii de postav din Buhuși. Realizat de cineclubul casei de cultură „Vasile Alecsandri" din
■;CA?RWM’

Pregătiri pentru ediția a IV-a a „Centurii de aur"
0 Pugiliștl din 22 de țări pe ringul de la București • Pe lista 
participanților ; campioni mondiali, campioni europeni și alți 

pugilîști de mare reputafie în țările respectivecelor cinci probe ale balcanic" din acest an pentru seniori ; 2 000 mTraseele „Crosului (10 000 m . pentru senioare ; 4 000 m pentru juniori; 6 000 m pentru tineret; 1 000 m pentru junioare) sînt, de citeva zile, jalonate în împrejurimile Băilor Felix (Oradea). Duminică dimineață, în acest minunat cadru, vor avea loc, după cum s-a mai anunțat, întrecerile celor mai buni alergători de cros din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia. Turcia și România. La tradiționala competiție — care, în’ decursul anilor, a prilejuit afirmarea sportivilor români — lotul nostru s-a pregătit intens, cu dorința de a se comporta din nou la înălțime. Printre alergătorii tricolori se află sportivi binecunoscuți. ca Ilie.Flo- roiu, Ilie Cioca, Fița Rafira, Maria Lincă. Gheorghe Ghipu. Gh. Buruiană și alții.

Mai. sînt trei săptămini pină Ia primul gong al competiției pugilistice internaționale „Centura de aur", dar pe adresa F.R. Box, organizatoarea intrecerilor, au și sosit confirmări de participare din partea unor cunoscuți campioni din 21 de țări : Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, R.A. Egipt, Franța, Kenya, Iran, Iugoslavia, R.P. Mongolă, Nigeria, Pakistan, Polonia, Tailanda, Tunisia, Turcia, Uganda, Ungaria, U.R.S.S., Venezuela. Este vorba, fără îndoială, de o participare record, ce subliniază prestigiul de căite se bucură competițiile de box, în general boxul din țara noastră. Se cuvine subliniat in acest sens că, la apropiata ediție a „Centurii de aur", echipa cubaneză va avea în frunte cinci campioni mondiali : Rodriguez Douglas, Jose Hernandez,-. Coreea,

Garbey și celebrul „greu" Teofilo Stevenson.Echipa țării noastre va fi formată după desfășurarea „Turneului primăverii", care are loc in aceste zile la Brăila și Galați. Se scontează, firește, pe prezența în ring, la „Centura de aur", a campionilor europeni Constantin Gruescu, Simion Cuțov și a altor cunoscuți internaționali, între care : Calistrat Cuțov, Gheorghe Ciochină, Gabriel Pometcu, Victor Zilberman, Palii Dobrescu, Costică Dafinoiu, Faredin Ibrahim.„Centura de aur" — anul acesta la a IV-a ediție — se va desfășura în săptămîna de la 14 la 20 aprilie, pe ringul special montat în incinta Palatului sporturilor și culturii din Capitală. în primele cinci zile sînt programate cîte două gale. Sîmbătă,19 aprilie, este pauză, iar duminică,20 aprilie, se vor desfășura finalele.

Deschiderea „Lunii culturii buzoiene" — un. complex de manifestări politico-educative menit să contribuie la transpunerea in viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — a fost marcată de un bogat spectacol muzical-coregrafic desfășurat la casa de cultură a sindicatelor din Buzău și de vernisajul expoziției „Portretul în arta plastică contemporană". De asemenea. la toate căminele cultu- - rale din județ, membri ai biroului comitetului județean de partid, ai comitetului executiv al consiliului popular, județean au susținut expunerea „Hotărî- rile Congresului al XI-lea al P.C.R., temelie a faptelor noastre de azi și de mîine. . (Mihai Bâzu).
„PRIMUL GHIOCEL"

pe scena că- Repertoriul, intr-un act, satului con-pieseviata bucură de o largă partea spectatori-
„PRIMĂVARA 

STUDENȚEASCĂ 
CRAIOVEANĂ"La Craiova s-a încheiat ediția a 6-a a festivalului artistic „Primăvara studențească cra- ioveană". care a constituit, in a- celași timp, faza locală a celei de-a 10-a ediții a festivalului national al artei studențești. în cadrul acestei manifestări au fost organizate expoziții, spectacole susținute de formațiile

CULTURALBacău, filmul redă în mod cu totul original viata si activitatea de producție a colectivului de muncă din această ’importantă unitate a industriei noastre textile. Pe lingă experiența fruntașilor, vGhemotocuI" vorbește prin imagini grăitoare despre u- nele deficiente existente în întreprindere, referitoare la risipa de materii prime, calitatea țesăturilor. folosirea timpului muncă, disciplina înetc. „Aflati deci, că nu-i pare / Pentru Buhuși deșteghe Baltă).

de producție scă- — se spune în final —cel ce lipsuri are / Că in peste tot locul / Te pin- «Ghemotocul» (Gheor-

Timp de două zile Ia Brasov s-a desfășurat festlvalul-concurs de muzică ușoară .Primul ghiocel".— ediția a 7-a. La concurs au participat soliști. orchestre si formații vocal-instrumentale care activează in cadrul unor cluburi ale sindicatelor, caselor de cultură, căminelor culturale, case de cultură ale studenților și școli din județele Brașov, Argeș. Buzău. Covasna. Dîmbovița, Harghita. Hunedoara, Mureș. Sibiu si Vilcea. Primii clasați au fost distinși cu premii. (Nico- lae Mocanu).

CÎTE . ARI RI
ȘAH. — Victor Ciocîltea continuă seria victoriilor in turneul international de șah găzduit in aceste zile în aula Bibliotecii Centrale Universitare din Capitală. în runda a 10-a, desfășurată aseară, Ciociltea l-a învins pe Ungureanu, în timp ce partidele Pribyl (Cehoslovacia) — Lutikov (U.R.S.S.), Garcia (Argentina) — A- damski (Polonia). Barreras (Cuba) — Mititelu și Vaisman — Partoș s-au terminat remiză. Restul partidelor s-au întrerupt. în clasament conduce V. Ciociltea (România) — cu 7,5 puncte (din 9 partide), urmat de Lutikov (U.R.S.S.) și Vaisman (România) — cu 5,5 puncte fiecare. Knaak

(R. D. Germană) — 5 puncte și două partide întrerupte. Astăzi este zi de repaus.Tir — La Sofia a încăput un concurs international de tir pentru arme cu aer ■ comprimat, la care participă tintasi din Cehoslovacia. Polonia, România. U.R.S.S., Bulgaria si alte țări. In proba de pistol, victoria a revenit sovieticului Vladimir Stolipin cu 388 puncte, secundat de polonezul Pavel Malek (387 n). în clasamentul pe echipe, pe primul loc S-a situat Polonia (1 524 puncte), urmată de România (1 520 p) și Cehoslovacia (1 517 p).
RUGBI — La Casablanca. în gru-

pa B a campionatului de rugbi pentru „Cupa F.I.R.A.". echipa Poloniei a învins cu scorul fie 15—3 (9—3) reprezentativa Marocului.
PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 

19 MARTIE 1975Extragerea I : 20 25 11 34 44 24Extragerea a II-a ; 32 36 17 2 30Fond general de cîștiguri J 2 414 788 lei, din care 1 567 155 lei report.
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Mesaje de felicitare de peste hotare adresate
președintelui Republicii Socialiste România

în deplin consens 
cu voința

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România țCu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România vă adresez în numele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și al meu personal felicitări cordiale și bune urări.îmi exprim speranța că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare și adîncire continuă, în interesul popoarelor sovietic și român, al cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.

N. P0DG0RN1I

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte Republicii Socialiste România, vă transmit, în numele Consiliului Stat al Republicii Democrate Germane și al meu personal, cele cordiale felicitări.Sint convins că relațiile dintre Republica Democrată Germană Republica Socialistă România se vor dezvolta și în viitor pe baza principiilor internaționalismului socialist, în alianță Sovietică, spre binele popoarelor noastre și al munității statelor socialiste.Vă doresc, stimate tovarășe Ceaușescu, noi dum leavOastră plină de răspundere, putere de muncă și fericire sonaiă.

al de maiȘifrățească cu Uniunea întăririi continue a co-succese în activitateaper-
WILLI STOPH

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane<.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaLuînd cunoștință de meritata dumneavoastră realegere în calitate de președinte al României de către parlamentul țării dumneavoastră, am plăcerea să exprim Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări și urări de continuu succes în îndeplinirea misiunii dumneavoastră de conducere, din partea mea, a poporului și a guvernului ecuadorian.Cu considerațiune,
General GUILLERMO RODRIGUEZ LARA

Președintele Republicii Ecuador

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

■MG

Cu prilejul realegerii Excelenței Voastre in funcția de președinte al Republicii Socialiste România, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez în numele meu personal, al guvernului și al poporului tunisian cele mai "ilduroase felicitări.în această solemnă împrejurare, țin să vă exprim cele mai buneurări de fericire personală, de succes în înalta dumneavoastră misiune și pentru întărirea legăturilor de prietenie și cooperare între cele două popoare ale noastre.Așteptînd cu mare plăcere să vă întîmpin foarte curind în Tunisia, vă rog să primiți asigurările înaltei mele considerațiuni.
HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, țară vecină și prietenă cu Grecia, vă rog să binevoiți a accepta felicitările mele cele mai călduroase, precum și sincere urări de fericire personală și-prosperitate poporului român
CONSTANTIN CARAMANLIS

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia reînvestirii României, am plăcerea să cele mai cordiale și să vă in anii ce vin.
dumneavoastră- în funcția de președinte al transmit Excelenței Voastre felicitările mfele exprim cele mai bune urări de deplin succes

(Urmare din pag. I)

FRANCISCO
Președintele

DA COSTA GOMES
Republicii Portugalia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Cu ocazia realegerii dv. în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria și al meu personal, vă adresez sincere salutări tovărășești și urări de prosperitate.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima din nou convingerea profundă că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre țările noastre se vor dezvolta și adînci permanent, pe baza marxism-leninis- mului și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor bulgar și român, al popoarelor țărilor socialiste frățești, al socialismului și păcii în lumea întreagă.Primiți, stimate tovarășe Ceaușescu, urările noastre de sănătate deplină și de noi succese în activitatea dv. de înaltă răspundere consacrată edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră, întăririi și dezvoltării continue a prieteniei și colaborării bul- garo-române, consolidării unității și coeziunii comunității țărilor socialiste.
i

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, doresc să vă transmit, în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și al meu personal, felicitări cordiale.Transmit cele mai bune urări de noi succese în rodnica dumneavoastră activitate, spre binele poporului român, pentru întărirea în continuare a prieteniei și colaborării între popoarele noastre, consolidarea comunității socialiste, precum și pentru cauza socialismului și păcii.Vă urez, de asemenea, sănătate și fericire personală.

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului 
al Republicii Populare

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

de Stat 
Polone

să vă

poporului

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte, doresc adresez, în numele poporului Ciprului și al meu personal, cele mai călduroase urări de deplin succes în înalta dumneavoastră funcție, pentru progresul și prosperitatea continuă a poporului prieten al Republicii Socialiste România, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă. Folosesc acest prilej pentru a vă exprima profunda recunoștință a poporului nostru pentru sprijinul deosebit ce ni l-ați acordat în eforturile noastre de a găsi o soluție pașnică și justă crizei cipriote, care a luat proporții tragice și mondiale.
Arhiepiscopul MAKARIOS

Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, vă adresez, Excelență, sincere felicitări, împreună cu urările mele de deplin succes personal, de prosperitate și progres pentru poporul prieten al României.

Colonel MOAMMER EL-GEDDAFI
Președintele 

Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene

I

f

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dv. în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al meu personal vă transmit călduroase felicitări.Realegerea dv., la sesiunea Marii Adunări Naționale, în funcția de președinte al Republicii Socialiste România este o expresie a stimei înalte și a încrederii profunde pe care întregul popor român le nutresc pentru dv., o expresie a adeziunii lui totale la politica internă și externă a Partidului Comunist Român și a statului român, în frunte cu dumneavoastră.Poporul coreean se bucură sincer de succesele mari pe care poporul frate român, aplicînd hotărîrile Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, le obține în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că, și în viitor, relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele ambelor noastre țări, bazate pe principiile marxism-leninlsmu- lui și internaționalismului proletar, se vor consolida tot -mai mult și vă doresc din suflet noi succese in activitatea dv. de răspundere.
i KIM IR SEN

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea. 
Președintele Republicii Populdre 

Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate'tovarășe președinte,Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, îmi permit să vă felicit cordial, în numele întregului popor cehoslovac și a! meu personal. Vă urez multă sănătate și multe succese și împliniri în eforturile dumneavoastră pentru înflorirea României socialiste și bunăstarea poporului roțnân.Folosind acest prilej, îmi exprim convingerea fermă că prietenia și colaborarea dintre țările noastre se vor dezvolta și în viitor, în folosul popoarelor noastre, în interesul unității țărilor socialiste, socialismului, progresului și păcii in lumea întreagă.

LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului, in numele 
președintelui Republicii Socialiste 

Cehoslovace

T

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte al republicii,■Cu ‘ocazia''- triumfalei durtiRBavotestcă••■■■«ȚrfegSMV'te--cea^ttnai funSț^te *a -iR^pttMîdii Socialiste? dnăhimit.atea ^entuziastă anoilor aleși ăi poporului român, rog pe Excelența Voastră să primească din partea mea și a poporului cambodgian cele mai călduroase felicitări împreună cu urările fierbinți pe care poporul, Frontul Unit Național și Guvernul Regal de Uniune Națională ale Cambodgiei le exprimă pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru succesul deplin al istoricei și glorioasei dumneavoastră misiuni patriotice pe care o înfăptuiți spre binele poporului și al națiunii române.

(Urmare din pag. I)

Intîietății și a performanței, redescoperită și cultivată astăzi ca mijloc conectare la înnoirile transformă toate zonele și județele țării, mijloc de e- mulație a celor mai buni dintre cei buni spre cucerirea piscurilor civilizației socialiste.Argumentele acestei afirmații stau la indemina oricui. Traversez Dunărea pe noul, elegantul pod de la Giurgeni-Vadul Oii, pe arcul căruia se scurg din și spre Dobrogea caravane fără sfirșit de camioane încărcate cu produsele hărniciei și iscusinței omului devenit stăpin pe fabricile 
și ogoarele sale ; pășesc in amfiteatrele noilor porturi ale Constanței — cel petrolier, un viitor oraș-uzi- nă și depozit-laborator, și cel comercial, adevărată poartă triumfală a industriei noastre înaintate : urc schelele noilor, giganticelor două 55 000 selor tor, 150 000 de tone ; mă printre mașinile de capacitate — macarale, elevatoare, basculante, ce construiesc al doilea mare port al Dobrogei, Mangalia.

, de ce

prime mineraliere de de tone, părinții va- din cincinalul cele ce vor urmâ- atinge pierd mare

unde a început să se contureze docul uscat, confortabilul pat în care se vor naște curind alte noi vase gigant, in inima celui mai modern șantier naval al țării ; străbat orașele ce a- dăpostesc ample industrii energetice, metalurgice, de ciment, de prefabricate, de

pentru accentuarea procesului de apropiere a României de nivelul statelor avansate economic ale lumii. Așa cum a subliniat președintele republicii in discursul rostit la solemnitatea învestiturii, realizarea obiectivelor mărețe care ne stau în față, a hotărîrilor istorice ale Congresului al XI-lea cere eforturi susținute din partea întregului popor, perfectionarea activității în toate sferele vieții sociale, generalizarea hotărită a experienței înaintate și manifestarea consecventă a unei atitudini combative, intransigente fată de orice neajunsuri și lipsuri, întronarea pretutindeni a unui climat ferm de ordine si ciplină, a unui înalt spirit de pundere comunistă.Toate acestea presupun in necesar îmbunătățirea muncii drelor de conducere din toate domeniile si unitățile vieții sociale, o activitate ireproșabilă din toate punctele de vedere. In acest sens se cuvine relevată în mod deosebit semnificația majoră a adoptării de către Marea Adunare Națională a Legii cu privire la depunerea ju- rămintului de credință si devotament fată de Republica Socialistă România — angajament solemn de i slujire necondiționată si de subordonare a întregii activități intereselor vitale ale patriei și poporului.Prin instituirea jurămîntului de credință și devotament fată de Republica Socialistă România, act de înaltă semnificație patriotică, este legiferată obligația tuturor cadrelor din aparatul de stat — de repetate ori subliniată de conducerea partidului — de a acționa în orice împrejurări ca militând politici, de a se considera activiști de partid si de a lucra în spirit partinic, spre a asigura înfăptuirea neabătută a liniei și a politicii partidului. Mai mult ca oricind, criteriul fundamental de apreciere a fiecărui activist de stat, a fiecărui cetățean căruia societatea ii încredințează o muncă de răspundere în orice domeniu constă in devotamentul cu care slujește interesele poporului și ale patriei socialiste, in dăruirea și spiritul de disciplină manifestate în înfăptuirea politicii partidului, în fermitatea cu care veghează la respectarea legilor, a principiilor eticii și echității socialiste. în prestigiul și autoritatea dobindite ca urmare a comportării exemplare la locul de muncă. în familie și in societate, neingăduind nici aitora, dar în primul rind neingăduindu-și sie însuși, nici un fel de încălcare a legilor statului si moralei socialiste. îndeplinirea riguroasă a prevederilor legămintului solemn reprezintă o obligație consfințită prin lege, o îndatorire de onoare fată l- conștiință, fată de popor-___ câreL onorată zi de zi printrio ' ednduită politică, morală și profesională fără pată si fără cusur.Pe lîngă Legea cu privire la depunerea jurămîntului de credință, precum si a unor legi de natură să asigure o mai bună funcționare a Marii Adunări Naționale, au fost adoptate modificările aduse unor articole ale legilor privind dezvoltarea construcției de locuințe si administrarea fondului locativ. Grija statornică a partidului si statului nostru pentru condițiile de trai ale cetățenilor iși găsește ilustrare grăitoare in faptul că. drept urmare a noilor prevederi legale, plafonul venitului minim după care se calculează chiriile a fost majorat de la 1 100 lei la 1 500 lei pe fiecare membru al familiei, astfel incit circa 80 la sută din populația tării care ocupă locuințe proprietate de stat, nu va plăti chirii majorate. Totodată, stabilirea unei diferențieri chiriilor i niturilor i membru expresie partidul ;varea fermă a principiilor echității socialiste in toate sferele vieții sociale.Acum, rilor in Adunări în forul se reîntorc la locurile lor de muncă. Este sarcina fundamentală a tuturor deputătilor ca. întărind continuu legăturile cu colectivele oamenilor muncii, cu cetățenii care le-au acordat votul, să contribuie la mobilizarea tuturor forțelor societății pentru îndeplinirea în bune condiții a hotăririlor Congresului al XI-lea, în primul rind pentru realizarea planului pe acest an și. in acest fel. pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen, pentru accelerarea lucrărilor agricole, pentru buna gospodărire si înflorirea orașelor si satelor. înalta prețuire a muncii harnice, care si-a găsit o vie expresie prin inaltele distincții acordate fruntașilor întrecerii socialiste din 1974, se constituie, în acest sens, ca un puternic factor mobilizator. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a Comitetului Central al P.C.R. și Consiliului National al Frontului Unității Socialiste, „fiecare deputat ales in Marca Adunare Națională si in consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale trebuie să-si indeplineas- că mandatul încredințat de popor, acționind pentru a justifica încrederea acordată prin muncă intensă in vederea soluționării concrete a problemelor dezvoltării noastre e- conomico-sociale, pentru unirea eforturilor celor ce muncesc în scopul traducerii în viață a Programului si Directivelor adoptate de Congresul al XI-lea al partidului".Cuvintele secretarului general al partidului totodată, orientare proiectele tregul popor le-a aprobat si ratificat prin votul se transforme miine.

înaltăistă care le

NORODOM SIANUK
.Șeful statului Cambodgia, 

Președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei

dis- răs-mod
ca-

Dragă tovarășe CEAUȘESCURealegerea Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România pentru un nou mandat de cinci ani îmi oferă fericita ocazie și onoare de a vă adresa, în numele meu personal, în numele M.L.S.T.P. și al poporului din Sao Tome și Principe, călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire personală pentru Excelența Voastră, de progres și prosperitate pentru poporul frate român.Vizita noastră recentă în România ne-a permis să constatăm progresul considerabil cunoscut de poporul român, grație înțeleptei conduceri a Partidului Comunist Român și a secretarului său general.Sîntem siguri, dragă tovarășe Ceaușescu, că, sub conducerea dumneavoastră, România va construi în foarte scurt timp o societate socialistă multilateral dezvoltată, .va continua să dezvolte cooperarea multilaterală cu viitorul nostru stat, spre binele și fericirea popoarelor noastre, al cauzei păcii .și progresului omenirii.Vă mulțumim pentru călduroasa primire făcută delegației noastre, solie a poporului din Sao Tome și Principe.Ale noastre foarte înalte considerații,

i

Excelenței

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sale t

r aflat cu multă satisfacție despre strălucita dumneavoastră reale- președinte al Republicii Socialiste România. Bucurîndu-mă de nouă și strălucită mărturie a încrederii poporului față de Exce-Am gere ca această lența Voastră, țin să vă adresez, în numele poporului mauritan, al partidului și guvernului său și în numele meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări fierbinți de sănătate și fericire personală. Folosesc, de asemenea, ocazia pentru a sdblinia că realegerea dumneavoastră în fruntea Republicii Socialiste România reprezintă pentru noi o fearanție trainică a continuității și dinamismului nu numai în dezvoltarea și întărirea relațiilor de prietenie și cooperare fructuoasă stabilite între țările noastre, ci și în continuarea luptei noastre comune pentru dreptate, pace și progres în lume.Cu foarte înaltă considerație,
MOKTAR OULD DADDAH

PINTO DA COSTA
Secretar general al M.L.S.T.P.

a

l judicioase a majorării în funcție de nivelul ve- care depășesc 1 500 lei pe de familie constituie o a consecventei cu care acționează pentru promo-
după întreruperea lucră- sedintă plenară a Marii Naționale, aleșii poporului suprem al puterii de stat

luminoase, în teatre și cămine. culturale, in muzee deschise generos talentului 
și satisfacțiilor spirituale.Ar trebui să alcătuiesc un inventar fără sfirșit. dacă aș nota toate detaliile acestei construcții ample și inspirate, dacă aș desface In imagini separate cifrele

Și nu mai vorbesc despre obiectivele în care vor spori țională — noi hidrocentrale, năre-Marea Neagră, port Constanța-sud gigea, numeroase întreprinderi de produse de larg consum, alimentare etc.

construcție, bogăția nași puternice canalul Du- noul • A-

DOBROGEA
PREMIATĂ

îngrășăminte, de panificație, și străbat cu incîntare celelalte orașe de pe litoral — ale sănătății și frumuseții spirituale, unde cei ce muncesc află cu fiecare an ce trece tot mai multe hoteluri, sanatorii, instalații balneare și sportive ; traversez cîmpia, întinsele o- goare ale uzinelor cerealiere dotate cu admirabile sisteme de irigație, cu silozuri și rampe de manipulare a produselor, lor bogate, foarte rașe înfloritoare spațiu înfloritor ;magazine moderne. în școli
cu satele curind o- într-un intru în

al 28,4 la sută acid sul- 20,6 la sută ciment, in 1944 înregistra cu un tonaj total de 24 000 tone, flota

atît de lapidare ale evidențelor : județul produce azi 53,6 la sută din totalul de îngrășăminte fosfatice țării, furie.Dacă vasenumai maritimă atinge in 1974 un număr de 87 de vase, cu aproape 1 milion ‘ de tone deplasament. între 1951— 1975 s-au investit in județ 58,5 miliarde lei, dar aceeași sumă uriașă urmează să se investească numai in cinci ani ai planului viitor!

Mai incap comparațiile obișnuite intr-o atit de largă scară a prefacerilor ? Și-ar fi imaginat zecile de mii de oameni care, prin manifestații înflăcărate și dirzenie. impuneau primii in tară, înainte de 6 Martie 1945, un prefect comunist și. prin el, puterea populară la Constanta și in alte localități dobrogene, amploarea lucrării începute de ei și consecințele desferecării energiilor și depozitelor de timp datorită cărora se realizează azi asemenea performante ? Dar

masele de țărani care au încheiat primii in tară profundul proces revoluționar — transformarea socialistă a agriculturii ?întirzii o seară Întreagă In cabinetul de lucru al primului secretar al comitetului județean de partid, tovarășul Vasile Vilcu, încerc să-mi alcătuiesc spusele sale imaginea viitor a Dobrogei în marș victorios spre lism și comunism. Admirabilul meu interlocutor, cu modestia comunistului, a- preciază realizările de pină acum ca firești în contextul realizărilor iar pe cele viitoare titudini de care ne doi, cinci, zece ani. puterea, în talentul teligența oamenilor conduși de partidul nostru să traducă proiectele in realități.Și părăsind statul major al Dobrogei, pășind din nou pe străzile Constanței și, mai apoi, pe magistralele fremătind de viață ale a- cestui înfloritor colț de țară, nu-mi pot opri gîndul de-a reveni asupra celor spuse la inceput : destinul Dobrogei se împlinește pe măsura legendarului său trecut, la înălțimile visate de oamenii săi harnici și talen- tați care au pus la lucru însuși Timpul.

șl din de plin wcia-
generale, ca cer- despart Stă în șl in-

Apariții editoriale dedicate aniversării

Zilei VictorieiEditura militară dedică celei de-a 30-a aniversări a Zilei Victoriei o serie de studii, monografii, culegeri de versuri și proză — omagiu adus celor căzuti in^lupta pentru independenta patriei, 'Amintirile unora dintre veteranii timpurilor de luptă, relatări ale unor fapte de vitejie și dăruire de sine sint reunite în volumul ,.în numele Victoriei", culegere redactată sub egida Centrului de studii si cercetări de istorie si teorie militară. în urma unei minuțioase investigări a presei vremii s-a născut un alt dentii de un narea interesant volum : „Corespon- de război transmit...", alcătuit colectiv de autori sub. coordo- col. Aurel Lupăsteanu. Acele-

iași aniversări îi este dedicat și volumul „Coloanele-statui de la Moisei" de Florian Tucă. Ilustrînd semnificația complexului monumental al artistului Vida Gheza, închinat celor 29 de luptători maramureșeni de la Moisei, cartea comentează pe larg e- venimentele de acum 30 de ani. în aceeași suită de lucrări, prin care E- ditura militară cinstește ziua de 9 Mai. se înscriu volumele : „Poetul ostaș Ion Șugariu" de Eugen Marinescu. „Eroul din primăvara riei — maiorul post-mortem .. .......Cornescu" de Gheorghe Tutui. „Drumul spre mai" semnat de Dragoș Vicol.
Victo-Emil

(Agerpres)
Specialiști români vor efectua cercetări

întreprinderea de comerț exterior „Contransimex", aparținînd terului Transporturilor și municațiilor, a încheiat un contract cu Departamentul pisciculturii din Ministerul Alimentației și Bogățiilor Marine din Libia, in baza căruia specialiști români vor efectua cercetări în apele teritoriale libiene i evaluarea rezervelor de pește, vitatea de cercetare va începe doua parte a lunii aprilie.Constituită în urmă cu trei

Minis- Teleco-
pentru . Acti- din aani,

organizația noastră de comerț exterior, în a cărei sferă de activitate intră execuția unor lucrări complexe cum ar fi construcția de porturi, aeroporturi, căi ferate, drumuri, poduri, precum și exportul de instalații, echipamente și produse industriale realizate de unitățile Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, a perfectat, de asemenea, o serie de noi contracte cu parteneri din Xran, Maroc, Senegal și alte țări.(Agerpres)

constituie o chemare si. o linie de conduită, o de frontispiciu pentru ca însuflețitoare pe care in-de la 9 martie să in realitățile de
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.M.S.U

jul de salut al C. C. al P. C. R
ORIENTUL APROPIAT

(Agerpres).BUDAPESTA . ________Luind cuvîntul de la tribuna Congresului, tovarășul Ilie Verdeț a spus : Ne revine plăcuta transmite Congresului dumneavoastră mesajul de salut tovărășesc și cele mai bune urări de succes din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a întregului nostru partid, împreună cu expresia sentimentelor de cordială prietenie internaționalistă ce animă poporul român față de poporul ungar.Congresul dumneavoastră se desfășoară cu puțin timp înaintea celei de-a XXX-a aniversări a eliberă- . rii Ungariei de sub dominația fascistă, eveniment de însemnătate crucială în destinul poporului ungar, care a marcat o cotitură radicală in întreaga istorie a Ungariei vecine, deschizîndu-i calea spre libertate socială, spre socialism.în țara noastră sînt bine cunoscute tradițiile revoluționare ale Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, lupta comuniștilor unguri în slujba poporului, a cauzei socialismului. Prin victoria socialismului, poporul ungar a lichidat plăgile exploatării și asupririi, a devenit stăpîn pe a- vuț.ia națională, pe roadele muncii sale.•în cele trei decenii care au trecut de la eliberarea sa, poporul ungar, sub conducerea partidului său comunist, a transformat Ungaria dintr-o tară agrar-industrială, într-o țară industrial-agrară, care dispune de o mare industrie socialistă și o agricultură de tip industrial, cu o bogată viață științifică și culturală. Ca zultat, nivelul de trai 'material spiritual al celor ce muncesc a noscut o permanentă creștere.Congresul al XI-lea al P.M.S.U. fățișează mărețul tablou al acestor realizări, deschizînd, totodată. Ungariei noi perspective de progres, punînd în fața poporului ungar programul construirii societății socialiste dezvoltate.Arătind că poporul român se bucură sincer pentru realizările obținute de poporul ungar, vorbitorul a spus: Prietenia popoarelor noastre are vechi și bogate tradiții istorice. Conviețuind ca vecini timp de peste un mileniu, cele două popoare au conlucrat adesea în dezvoltarea lor economică și socială. în mod deosebit, mișcările revoluționare, clasa muncitoare, în frunte cu comuniștii, au afirmat cu tărie necesitatea prieteniei româno-ungare, ca o condiție a victoriei în lupta comună pentru dreptate și libertate socială si națională. _ ■Pentru poporul român constituie un prilej de mândrie faptul că, participând la Înfrângerea fascismului a- lături de Armata sovietică, după e- liberarea întregului teritoriu al țării. Armata română a contribuit și la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei. cimentind prietenia dintre popoarele noastre.în perioada edificării orânduirii cialiste. prietenia româno-ungară căpătat un conținut superior și fundament de neclintit. Relevăm satisfacție, și cu acest prilej, că tre partidele. țările și popoarele noastre se dezvoltă o amplă colaborare pe plan politic, economic, științific și cultural, precum și în viața internațională, în spiritul Tratatuluj de prietenie, colaborare "Și asistență mutuală semnat1 lâ București Iii."'fe
bruarie 1972.Partidul Comunist Român va milita și în viitor pentru întărirea prieteniei internaționaliste româno-ungare, convins că aceasta corespunde intereselor popoarelor noastre, cauzei socialismului în lume..Vorbitorul a evidențiat apoi efor-

misiune de a

re- și cu-în-

turile depuse în țara noastră in opera de edificare a socialismului. Rezultatele obținute în primii patru ani ai actualului plan cincinal sînt o garanție a îndeplinirii angajamentului întregului popor de realizare a cincinalului înainte de termen. Cu puțin timp în urmă s-a desfășurat cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., care a deschis o nouă epocă în istoria patriei noastre. Programul Partidului Comunist Român, Directivele cu privire la dezvoltarea economică a țării. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu au devenit programul de lucru al întregului nostru popor, care vede în înfăptuirea lor imaginea însuflețitoare a viitorului său luminos.România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, a făcut și face eforturi susținute pentru accelerarea progresului economic, cultural, teh- nico-științific, poporul nostru pro-, punîndu-și obiective și mai mari pentru a depăși decalajele existente și pentru a ridica România, într-o perioadă scurtă istoricește, la nivelul statelor avansate din punct de vedere industrial. Considerăm ca misiune a partidului nostru de a făuri un înalt grad de civilizație, materială și spirituală pentru întregul nostru popor, a înfăptui o puternică dezvoltare a conștiinței sale socialiste, edificarea unei societăți în care să-și găsească generalizare principiile e- ticii și echității socialiste, să asigure deplina înflorire' a personalității u- mane.Referindu-se la recentele alegeri de deputati pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare locale din România, vorbitorul a subliniat impresionanta unanimitate , cu care poporul român și-a dat votul candidaților Frontului Unității Socialiste, mărturie a adeziunii fată de politica internă și externă a Partidului Comunist Român și a hotări- rii tuturor celor ce muncesc de a înfăptui neabătut prevederile Programului partidului nostru, de a ridica România pe o treaptă superioară a dezvoltării.. Aprecierile și directivele stabilite de Congresul al XI-lea fundamentează și activitatea internațională a partidului și statului nostru. România va acționa cu fermitate pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor politice, economice, tehnicorștiinfifice și în alte domenii cu toate țările so-, cialiste, corespunzător intereselor popoarelor noastre, în folosul întăririi unității sistemului spre binele cauzei păcii.Țara noastră va tinuare relațiile sale de colaborare cu țările în curs de dezvoltare în scopul propășirii economice și sociale a fiecărei țări, al întăririi solidarității în lupta comună împotriva politicii imperialiste, colonialiste și

mondial socialist, socialismului șiamplifica în con-

u-neocolonialiste, pentru înfăptuirea nei noi ordini economice și politice, în spiritul principiilor coexistentei pașnice, România va extinde colaborarea cu statele capitaliste dezvoltate.La baza relațiilor internaționale ale României socialiste stau principiile independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.România militează consecvent pentru adincirea și consolidarea cursului spre destindere în viața internațională, acționează pentru realizarea u- nui climat trainic de pace și securitate în Europa, pentrb ținerea în- tr-un timp cît mai scurt a ultimei faze a lucrărilor Conferinței general- europene, la nivelul cel mai înalt, creînd cadrul propice pentru înfăptuirea unor relații noi pe continentul nostru. ■Așezată în Balcani — a relevat vorbitorul — România este profund îngrijorată de situația creată în Cipru. Dorim să se ajungă la o soluție politică, menită să deschidă calea u- nei conviețuiri pașnice între populația greacă și turcă din Cipru, în cadrul unui stat independent și neutru.România s-a pronunțat și se pronunță pentru o pace dreaptă și durabilă în Orientul Apropiat, pe baza . retragerii Israelului de pe teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, garantării integrității și suveranității fiecărui stat din zonă, asigurării dreptului poporului palestinean de a-și organiza viața în conformitate cu interesele sale naționale.Țara noastră se pronunță consecvent împotriva oricăror intervenții în Vietnam, în Cambodgia. Dorim ca popoarele indochineze să fie lăsate să-și rezolve problemele fără nici un amestec din afară.România militează pentru înfăptuirea de măsuri concrete în domeniul dezarmării și în primul rînd al /dezarmării nucleare, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru întărirea păcii si securității în întreaga lume.Partidul Comunist Român va intensifica tenie și cu toate citorești. dezvolta liste si social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu toate partidele si forțele democratice. Prin întreaga sa activitate internațională, partidul nostru este hotărît să contribuie la întărirea unității mișcării comuniste si muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.în încheiere, vorbitorul a urat încă o dată succes deplin lucrărilor Congresului Partidului Muncitoresc Socialist Ungșr, poporului frate ungar în opera de. edificare â societății socialiste dezvoltate, pentru înflorirea Ungariei vecine si prietene.

• Convorbirile secretarului 
stat american , la Tel Aviv 
Riad ® întrevedere Hafez 

Assad — Yasser Arafat

de
ș>
El

TEL AVIV 19 (Agerpres). — Secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., H. Kissinger, a avut, miercuri dimineața, o nouă rundă de convorbiri cu oficialitățile israeliene, în cadrul cărora au fost examinate punctul de vedere și contrapropune-i rile egiptene privitoare la realizarea in continuare a procesului de dezangajare a trupelor în regiunea Sinai.Cabinetul israelian s-a reunit, în cursul aceleiași zile, pentru a examina poziția egipteană și a definitiva răspunsul la contrapropunerile aduse de secretarul de stat american, după încheierea celei de-a treia runde de convorbiri avute cu președintele Anwar Sadat, la Assuan.Agențiile de presă relatează că, miercuri seara, la încheierea convorbirilor avute la Riad cu regele Fei- sal și cu alte oficialități din Arabia Saudită, secretarul de stat american s-a reîntors la Tel Aviv, unde va continua negocierile cu oficialitățile israeliene, urmînd ca joi să plece la Assuan pentru noi convorbiri cu președintele Anwar Sadat. Siriei, ieri pe Comite-DAMASC. — Președintele Hafez El Assad, l-a primit Yasser Arafat, președintele tului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) — s-a anunțat la Damasc. La întilnire a participat, de asemenea, Khaled El Fahoum, președintele Consiliului Național Palestinean. Convorbirile s-au concentrat asupra propunerii făcute recent de președintele Siriei privind crearea unui comandament unic siriano-palestinean în domeniile politic și militar și asupra situației actuale din Orientul Apropiat.

★Miercuri au continuat lucrate celui de-al XI-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. în cadrul dezbaterilor pe marginea rapoartelor prezentate au luat cuvîntul numeroși delegați, care au relevat succesele obținute de organizațiile de partid, de • ■ corjmnișți, de întregul popor ungar în perioada care a trecut de la cel de-al X-lea Congres al P.M.S.U. Vorbitorii, printre care Nemeth Karoly, Benke Valeria și Gaspar Sandor, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., au subliniat însemnătatea deosebită a
portugalia Suspendarea temporară

a unor grupări politiceLISABONA 19 (Agerpres). — Consiliul Revoluției din Portugalia a decretat, marți, suspendarea temporară a activității politice a Partidului Democrat-Creștin, precum și a altor două grupări politice considerate antidemocratice — relatează agențiile de presă. Un comunicat dat publicității la Lisabona precizează că „utilizarea violenței, provocarea și incitarea la violență, precum și perturbarea ordinii publice și nerespecta- rea programului Mișcării Forțelor Armate" sînt cauzele care justifică hotărîrea de suspendare a activității celor trei formațiuni politice.

Se menționează, în același timp, că această măsură are efect limitat, ea fiind valabilă pină la viitoarele alegeri pentru Adunarea Constituantă, la care cele trei formațiuni nu vor avea dreptul de a participa.Pe de altă parte, un comunicat al Ministerului Informațiilor al Portugaliei menționează că guvernul depune, în prezent, toate eforturile necesare pentru a asiguța ca viitoarele alegeri pentru Adunarea Constituantă să aibă loc la data prevăzută, 12 aprilie.

și în viitor relațiile de prie- solidaritate internaționaliste partidele comuniste și mun- Totodată, partidul nostru va relațiile cu partidele socia-

★documentelor supuse dezbaterii și-au exprimat acordul față de conținutul lor.Congresul a fost salutat din paftea P.S.U.G. de Erich Honecker. din partea P.M.U.P. de Edward Gierek și de conducătorii delegațiilor partidelor frățești din Iugoslavia,- Mongo- IiajuCuba:(Și R.P.D. Goreeană.Atoo’w» în cursul după-amiezii a luat cuvîntul tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației române, care a transmis mesajul Partidului Comunist Român.
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în problemele apărăriiLONDRA 19 (Agerpres). — La Londra a fost publicată prima „Carte albă" din ultimii doi ani în problemele apărării, a cărei idee de bază o constituie restrîngerea activităților militare britanice din străinătate. Astfel, „Cartea albă" confirmă declarația guvernamentală din 3 decembrie 1974, potrivit căreia cheltuielile consacrate apărării vor fi reduse, în viitorii zece ani, progresiv, de la 5,5 la 4,5 la sută din produsul național brut. Această măsură va antrena economii de circa 4,7 miliarde lire sterline.

Congresul P. C. Italian 
sși continuă lucrărileROMA 19 — Corespondentul Agerpres transmite : în cadrul lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului 'Comunist Italian, miercuri dimineața au început dezbaterile pe marginea raportului „înțelegerea și lupta tuturor forțelor democratice și populare pentru salvarea și renașterea Italiei", prezentat de Enrico Ber- linguer, i secretar general al pai’tidu- lui. Au luat cuvîntul Giorgio Amendola. membru al Direcțiunii P.C.I., Lorenzo Sintini, secretar al Federației P.C.I. din Ravenna, Denise Frigate, responsabilă cu problemele feminine în cadrul Comitetului regional Veneto, deputatul comunist Aldo d’Alessio, Pancrazio de Pasquale, delegat al Federației P.C.I. din Palermo, și alții,' care au aprobat tezele cuorinse în raport.în ședința de după-amiază au luat cuvîntul Aldo Tortorella, membru al

Direcțiunii P.C.I., director al ziarului „rUnită", Adriana Seroni, membră a Direcțiunii P.C.I., Renato Zan- gheri, primarul orașului Bologna, Mary Giglioli,' din partea Federației Tineretului Comunist Italian, și alții. Vorbitorii au abordat pe larg probleme legate de raporturile cu celelalte forțe democratice și populare, de actuala criză economică a lumii capitaliste, de modalitățile concrete pentru ieșirea Italiei din această criză.Din partea delegației P. S. Italian a luat cuvîntul Giovanni Moșea, vice- secretar al P.S.I. Congresul a fost salutat, apoi, de Feruccio Parri, președinte al stîngii independente.în cadrul ședințelor de miercuri. Congresul a fost salutat de șefii delegațiilor P.C.U.S., P.C. Francez. P.C. din Spania și Partidului celor ce Muncesc din Vietnam.
ÎN ATENȚIA CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE

Stabilirea unor măsuri de ordin militar pentru întărirea
» IGENEVA 19 (Agerpres). — în subcomisia care se ocupă de elaborarea documentului privind aspectele militare ale securității din cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa s-a dezbătut problema stabilirii unor măsuri de ordin militar care să ducă la întărirea încrederii și creșterea stabilității pe continent. O atenție deosebită a fost acordată în acest sens notificării manevrelor militare de anvergură care au loc în Europa.în cadrul acestor dezbateri, delegația română s-a pronunțat consecvent pentru ca sistemul notificării marilor manevre militare să aibă caracter general-european. avînd în vedere caracterul indivizibil al încre-

derii, stabilității și securității pe continent, precum și faptul că fiecare stat participant are un interes vital în eliminarea tuturor cauzelor de suspiciune și neîncredere.Voința politică și răspunderea morală — a subliniat reprezentantul țării noastre — trebuie să se manifeste la . conferință prin elaborarea de documente cît mai clare, precise, angajante, pentru ca fiecare stat participant să știe exact ce obligații îi revin și care sînt îndatoririle precise ale partenerilor săi.în același sens au luat cuvîntul reprezentanții Olandei, Maltei și Italiei. Din dezbateri a reieșit conturarea unui acord ca sistemul de notificare. să aibă caracter general-european.

m nnminm

agențiile de presă transmit

Cea de-a doua Conferință generală a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială, care se desfășoară în capitala statului Peru, intră în a doua săptămână a lucrărilor sale. ■Cuvîntările pină acum și mentele pregătite pentru conferință conturează o hartă a realităților economice ale lumii caracterizată prin flagrante disproporții între țările a- vansate și țările în curs de dezvoltare. Este adevărat că. potrivit datelor statistice, ritmul de creștere industrială în țările în curs de dezvoltare a sporit — de la 9 la sută în 1972 la 11 la sută în prima parte a anului 1973 — acest indice este mult inferior care — așa cum conizează Planul, acțiune elaborat grupul „celor grup, care, între

rostite docu-

dar cu celui pre- de de77", ____ _________ timp s-a extins, cuprinzînd 105 state — ar putea asigura pină în anul 2 000 țărilor în curs de dezvoltare o cotă participare de 25 de la sută din producția industrială mondială (în loc de 7 la sută cît dețin în prezent). Tocmai ca urmare a acestor uriașe decalaje, țările în curs de dezvoltare (care înglobează mai bine de 70

Delegația militară româ-condusă de generalul colonelIon Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, care se află într-o vizită oficială în Statele Unite, a sosit marți la Washington. Primirea oficială, însoțită de onoruri militare, a avut loc la baza militară Fort Mayer, din apropierea capitalei. Șeful delegației militare române a fost întîmpinat de Fred C. Weyand, șeful Statului Major al trupelor de uscat ale S.U.A., precum și de alte oficialități ale Departamentului A- părării și Departamentului de Stat. A.J-oșt, prezent ambasadorul tării noastre în Statele Unite, Corneliu Bogdan. Marti după-amiază. generalul colonel Ion Coman a avut o întrevedere cu generalul Fred C. Weyand, desfășurată într-o atmosferă cordială.
Președintele interimar al 

Z.O.U., H. Chitepo, și-a 
pierdut viața în urma unui 
atentat. Liderul Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.) și-a pierdut viața marți, la Lusaka, in urma exploziei unei mine. într-o declarație difuzată de Z.A.N.U. la Lusaka se arată că responsabilitatea acestui atentat revine guvernului ra- . sist rhodesian. Președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a declarat că „acțiunea a fost pusă la cale în mod clar de către cei care sînt împotriva unității în Rhodesia, de dușmanii luptei pentru independență". Chitepo se afla la Lusaka în vederea convorbirilor dintre Abel Muzorewa, președintele Consiliului Național African (A.N.C.), și președintele Kaunda, privind problema rhodesiană.

In comunicatul publicat 
Ia Havana - Ia încheierea con- vorbirilor purtate de delegația P.C. German,

președintele partidului, care, la invitația P.C. din Cuba, a efectuat o vizită în această țară — se subliniază că ambele partide și-au exprimat dorința de a acționa în sprijinul procesului destinderii internaționale, exprimîndu-și solidaritatea cu toate popoarele care luptă împotriva imperialismului, pentru eliberare națională. în timpul vizitei, delegația • a fost primită și a purtat convorbiri cu primul secretar al C.C. al P.C. din Cuba. Fidel Castro.
Reluarea tratativelor în

tre comunitățile greacă și 
tUrCă din cipru> a declarat prâȘer dintele Makarios, este posibilă în cazul în care acestea vor fi organizate într-o nouă formă, care să garanteze desfășurarea lor cu succes. Șeful statului cipriot a adăugat că ■ extinderea negocierilor, prin participarea la acestea â statelor membre ale Consiliului de Securitate, și stabilirea termenelor de punere în a- plicare a rezoluțiilor O.N.U. privind Ciprul ar oferi mai multe speranțe pentru găsirea unei soluții.

Convorbirile sovieto- 
gamhiene purtate Nikolai pod- gornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Dauda Jawara, președintele Gam- biei, s-au încheiat la Moscova. S-a procedat la un schimb de păreri privind extinderea în continuare a colaborării sovieto-gambiene pe multiple planuri, precum și asupra unor probleme internaționale de interes comun.

condusă de Herbert Mies,»
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

la sută din populația lumii) cunosc niveluri ale producției și consumului pe locuitor în medie de 30 de mai scăzute față țările dezvoltate nomic.Cum ei trebuie să ze pentru
ori de eco-căipe cese acțione- a se înlă-

operări internaționale echitabile, reciproc avantajoase, care să contribuie" la dezvoltarea — pe plan industrial și în toate ramurile — a țărilor rămase în urmă și, totodată, să ia în considerație interesele tuturor popoarelor, ce-

ferință O.N.U.D.I., în special, sînt chemate să contribuie într-0 măsură crescîndă la stabilirea unei strategii tinzînd spre relații economice echitabile între le sărace și cele gate.în acest sens.
mai tări- bo-dis-

rația și Planul de acțiune — care se află acum pe masa de lucru a Comisiei nr. 1 a reuniunii. Documentul stipulează că fiecare stat are drepturi suverane asupra resurselor sale naturale și asupra folosirii acestora fără nici
lima Crearea unei noi ordini etonomite

în teatrul dezbaterilor Conferinței O.N.U.D.I.

tura și elimina treptat fenomenul subdezvoltării, a cărui persistentă se răsfrîn- ge și asupra țărilor dezvoltate înseși ? La această întrebare-che- ie, care reprezintă una din temele dominante ale discuției. s-a relevat încă o dată că progresul industrial al țărilor în curs de dezvoltare depinde. în primul rind. de efortul propriu al popoarelor respective. de mobilizarea potențialului național propriu în procesul industrializării. Totodată, s-a subliniat însemnătatea statornicirii și intensificării unei co-

rințele progresului general. Așa cum se a- rată la conferință, viața însăși, evoluțiile din economia mondială, îndeosebi criza energetică. de materii prime și valutar-finan- ciară au pus și mai puternic în evidență interesul statelor industrializate de a a- corda o asistentă mai substanțială și un sprijin mai, efectiv în domeniul dezvoltării industriale a țărilor rămase în urmă. După cum a relevat în discursul său la conferință secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, O.N.U., în general, și această con-

cutiile au subliniat ca o idee rinta ca acțiune doptate muiarea zării să coordonatele unei noi ordini economice și politice internaționale. bazată pe respectarea deplină a principiilor independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne șj avantajului reciproc. Importante elemente ale unei noi ordini economice ternaționale sînt prinse în amplul proiect de document al conferinței — Decla-

o constrângere din a-centrală ce tară — politică, eco-planurile de nomică sau de alt or-ce vor fi a- din — corespunzătorpentru sti- intereselor proprieiindustrialise înscrie pe

președintele Nicolae Ceaușescu — mesaj care s-a bucurat de un puternic ecou în rândurile participantilor. După cum ne-a declarat președintele conferinței, Alberto Jimenez de Lucio, ministrul industriei și turismului din Peru, acest mesaj conține idei și sugestii de o mare însemnătate pentru lucrările reuniunii.în concordantă cu poziția de principiu exprimată în mesaj, acționează la conferință delegația tării noastre. Ea a afirmat convingerea României că decalajele existente între nivelurile de dezvoltare ale țărilor pot fi lichidate prin acțiuni radicale și. în primul rind, prin democratizarea relațiilor internaționale,laborarea unor noi norme ale dreptului internațional în conformitate cu transformările care s-au produs în lume. De- clarîndu-se în favoarea adoptării documentelor elaborate de „grupul celor 77". delegația română cooperează cu celelalte delegații pentru ca textele respective să fie definitivate în deplină conformitate cu interesele popoarelor.

Campania pentru alege
rile de guvernatori care 86 vor desfășura la 13 aprilie, la Tokio, Osaka și în alte 15 prefecturi, a început ieri în Japonia. Guvernatorul orașului Tokio, Ryokichi Minobe, care candidează pentru reînnoirea mandatului său, precum și președintele C.C. al P.C.J., Sanzo Noșaka, președintele P.S.J., Tomomi Narita, și președintele Komeito, Yoshikatsu Takeiri — partidele care sprijină realegerea sa — au rostit cuvîntări în Piața Shibuya. Candidatul sprijinit de P.L.D., Shintaro Ishihara, și președintele P.L.D., Takeo Miki, au rostit cuvîntări în Piața Shinjuku.

încheierea convorbirilor 
iugoslavo-suedeze. ministru al Suediei, Olof și-a încheiat vizita oficială în R.S.F.Iugoslavia. El a fost primit de pre-

PrimulPalme,

in- cu-

dezvoltări și ale progresului general.Poziția activă a României socialiste — ea insăși țară în de dezvoltare, .iată efort unei industrii moderne — în favoarea găsirii unor soluții judicioase . problemelor industrializării accelerate, în cadrul unei noi ordini economice și politice internaționale. și-a găsit o puternică expresie în Mesajul adresat conferinței O.N.U.D.I. de

curs anga- într-un amplu de făurire . a

e-

Eugen POP

ședințele Tito și a purtat convorbiri cu Gemal Biedici, președintele Consiliului Federal Executiv al R.S.F.I., și cu alte oficialități iugoslave, consacrate examinării posibilităților extinderii relațiilor bilaterale și unor _ probleme internaționale de interes reciproc.
Ziarul „Le Monde" anunță a- 

legerea profesorului Dionisie 
Plppidi, de la Universitatea din 
București, ca membru asociat 
străin al Academiei de Epigrafie 
și Litere din Paris.

0 amnistie specială,precum și eliberarea criminalilor de război din locurile de detenție, a fost acordată, transmite agenția China Nouă, de către Comitetul Permanent al celei de-a patra Adunări Naționale a Reprezentanților Populari, în a doua sa sesiune. De pe urma acestei amnistii urmează să beneficieze 293 criminali de război, printre care 219 o- fițeri ai forțelor armate și 21 de persoane oficiale de partid și de stat ale clicii lui Cian Kai-și.
Premierul grec, constantin Caramanlis, l-a primit pe senatorul american Edward Kennedy. în centrul convorbirii s-au aflat relațiile dintre Statele Unite și Grecia și situația din Cipru.
Circa 100 de persoane 

și-au pierdut viața din cauza inundațiilor provocate de ploile torențiale căzute în ultimele zile în majoritatea regiunilor Argentinei. Alte 30 de persoane sînt date dispărute. Torentele de apă au distrus numeroase poduri, porțiuni de cale ferată si de sosele. Mii de familii au rămas fără adăpost. întinse terenuri agricole sînt acoperite de ape. mai ales în provincia Rio Negro.
- 300 de zimiști au mani
festat, marți, Ia Paris,13 che- marea Uniunii Naționale a Sindicatelor Ziarișților din Franța, pentru a-și exprima indignarea și mîhnirea în legătură cu moartea corespondentului agenției France Presse, Paul Leandri, ucis, vinerea trecută, la Saigon, de poliția lui Van Thieu. Manifestația s-a șurat în fața sediului agenției Presse, ai cărei salariati au lucrul timp de un sfert de semn de doliu.

Ședința Comitetului C. A. E. R.

19 (Agerpres). — în 18 martie 1975 la Mos- șe- pentrula care țărilor acordul Iugo-

pentru colaborareaMOSCOVA zilele de 17 șicova a avut loc cea de-a 10-a dința a Comitetului C.A.E.R. colaborarea tehnico-științifică au luat parte reprezentanții membre. In conformitate cu dintre C.A.E.R. și guvernul slaviei, la discutarea unor probleme din acest comitet a luat parte și un reprezentant al acestei țări.Comitetul a examinat proiectul planului convenit de măsuri multilaterale de integrare a țărilor membre ale C.A.E.R., pentru perioada 1976—1980, referitor la colaborarea tehnico-științifică. Adoptînd , „Proiectul programului de colaborare tehnico-științifică a țărilor membre ale C.A.E.R. privind rezolvarea problemelor de combustibil și energie în perioada 1976—1980 și pe o perspectivă mai îndelungată", comitetul a subliniat că țelul fundamental al efectuării lucrărilor incluse în proiectul de program îl constituie crearea rezervelor tehnico-științifice necesare dezvoltării continue a bazei de combustibil și energie și asigurării cerințelor țărilor membre ale

Nguyen . desfă- France încetat oră, în

tehnico-științificăC.A.E.R.' de utilaj energetic, inclusiv de utilaj pentru centralele atomo- electrice.Comitetul a examinat „Planul de colaborare al țărilor membre ale C.A.E.R. în efectuarea de cercetări științifice și tehnice de interes reciproc, pe perioada 1976—1980", pregătit pe baza planurilor de colaborare tehnico-științifică adoptate de comisiile pbrmanente și alte organe ale C.A.E.R. de nivel similar.Comitetul a examinat rezultatele coordonării planurilor de dezvoltare a științei și tehnicii țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada 1976—1980 în problemele alese pentru colaborare, precum și mersul elaborării de proiecte-program de cercetări și a- corduri de colaborare tehnico-științi- fică pe perioada menționată.A fost aprobată darea de seamă cu privire la activitatea desfășurată de comitet în anul 1974.Comitetul a discutat și alte probleme in domeniul colaborării tehnico- științifice a țărilor membre ale C.A.E.R.Ședința comitetului s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

• „SFÎNTUL" desco
peră INFERNUL. Firele complotului duc la o bandă de gangsteri internaționali, care pun la cale inundarea unei mine de aur și distrugerea întregului teren aurifer, pentru a controla astfel piața metalului galben. Dar in momentul critic intervine, în mod decisiv, vechea noastră cunoștință... „Sfîntul" și, bineînțeles, planul bandiților eșuează. Pentru o mai mare autenticitate, multe din scenele filmului, care se intitulează „Gold" (aurul), au fost turnate în mina de la Bufflesfontein, în Africa de Sud. „Este infernul pe pămînt" a declarat Roger Moore, interpretul principal, profund impresionat de condițiile extrem de grele pe care le îndură cei peste 18 000 de mineri africani, la 2 000 metri sub pămînt, fără a beneficia de cele mai elementare măsuri de protecție a muncii. Chiar în preziua începerii filmărilor, liftul minei s-a defectat și prăbușirea lui a cauzat moartea a 17 persoane. Condițiile de tortură întrec, după cum a declarat Moore, tot ceea ce i-a fost dat să trăiască, pe plan fictiv, de-a lungul nenumăratelor aventuri cinematografice.

• CUM TRĂIAU PIEI
LE ROȘII ACUM ȘASE 
SECOLE. Nod Wel1 este 0 așezare de indieni descoperită lingă orașul canadian Port, Elgin. Datînd din veacul al XIV- lea, a fost construită cu dduă < secole mai înainte de fondarea ./ orașului Quebec. Așezarea pieilor roșii cuprindea 11 case din lemn de dimensiuni respectabile— 13—46 m lungime și 6—9 m lățime — împrejmuite cu un gard dublu de apărare. Cea mai mare dintre construcții servea drept loc de întilnire a obștii. Pe baza obiectelor descoperite s-au putut trage concluzii interesante despre modul de viață și ocupațiile locuitorilor satului. Ei se îndeletniceau cu cultivarea cerealelor, împletirea de plase de pescuit, confecționarea de obiecte gospodărești și podoabe. După completa restaurare, vechea așezare indiană va fi transformată într-un muzeu în aer liber. De asemenea, . o- goarele din preajma sa vor fi cultivate cu grîu și tutun, pentru a conferi o și mai mare autenticitate acestor interesante vestigii.

• LA CE MAI E BUNĂ 
MUZICA. Potrivit părerii specialiștilor, muzicoterapia se dovedește realmente eficace într-un număr de afecțiuni, în special ale sistemului nervos. S-au obținut rezultate notabile în cura de dezintoxicare alcoolică și în cazurile de toxicomanie, în profilaxia durerii (inclusiv durerile nașterii), precum și în’ cazurile de surmenaj intelectual. Printre lucrările muzicale cu virtuți „curative" se remarcă : marșul din „Tann- hâuser" de Wagner, care ar a- vea efect tonic ; „Daphnis și Chloe" de Ravel — stimulativ ; „Lacul lebedelor" de Ceaikovski— relaxant ; „Cîntec indian" de Rimski-Korsakov '— calmant.

• „PĂDURARUL" E- 
LECTRONIC. Un sistem ra’ pid și precis de inventariere a speciilor de copaci din masivele forestiere a fost realizat de specialiștii din Leningrad. Pentru aceasta se execută mai întîi fotografierea aeriană a unor masive de păduri. Un „ochi" electronic transformă imaginea fotografică în impulsuri electrice pe care le transmite unui ordinator. Computerul stabilește instantaneu speciile de arbori și rezervele de lemn din parcele. Anual, în U.R.S.S. se inventariază peste 40 milioane hectare de pădure. „Pădurarul" electronic va permite executarea urnii număr dublu de asemenea operațiuni, reducerea consumului de muncă și, mai ales, stabilirea tăierilor optime, ca și vo- j lumul lucrărilor de refacere rt pădurilor.

• „PAIUL Șl GRĂUN
TELE". Recent, publicul francez a avut surpriza să descopere o fațetă inedită a personalității . secretarului general al Partidului Socialist Francez, Francois Mitterand : aceea de om de litere. „Paiul și grăuntele", volum de notații personale, fie asupra unor oameni și împrejurări obișnuite, fie asupra unor figuri de seamă ale vieții politice interne și externe sau asupra unor evenimente de răsunet, se bucură de un remarcabil succes de librărie. Deosebit de impresionantă este remarca prilejuită de asasinarea fostului președinte chilian Salvador Allende : „In această dimineață de doliu sînt sigur că lumea a devenit acum mai săracă. dacă intr-adevăr valorile pe care punem preț nu se mărginesc numai la aur și la atitudinea sfidătoare față de semenii noștri".

• BICENTENA
RUL S.U.A. Luna în «*« reprezintă luna de debut a manifestărilor consacrate bicentenarului S.U.A., care vor lua sfirșit la 31 decembrie 1976. Deosebit de bogat, acest program include, pe lingă lansări de nave cosmice, reconstituirea unor bătălii celebre în urma cărora S.U.A. și-au cucerit independența la 4 iulie 1776, expoziții de artă, premiera unor opere și lucrări simfonice dedicate acestui eveniment, filme pentru ecranul obișnuit și seriale pentru televiziune, emisiuni filatelice etc.; totodată, se va pune la dispoziția publicului o foarte mare varietate de „amintiri", de la tacimuri similare celor folosite cu două secole în urmă și pină la cravate, ceasuri, baticuri ș.a. cu motive ornamentale de e- pocă.
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