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Jurămînt de credință 
patriei, poporului, 
cauzei socialismului

triei și poporului este jurămîntul 
prestat idealului revoluționar ce 
animă societatea noastră în drumul 
ei spre comunism, este legămîntul 
de onoare de a nu te abate nici
odată. în nici o împrejurare, de la 
principiile revoluționare, de a face 
totul ca în funcția pe care o înde
plinești — ministru sau învățător, 
demnitar sau inginer în I.A.S. — 
să muncești nu numai cu pricepe-

Jur să servesc cu devotament 
Republica Socialistă România...

în această primăvară a impre
sionantelor efervescențe politice și 
cetățenești, Marea Adunare Națio
nală, întrunită în prima sesiune a 
celei de-a șaptea legislaturi, a a- 
doptat Legea cu privire Ia depu
nerea jurămîntului de credință și 
devotament față de Republica So
cialistă România.

Prezentat din inițiativa Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și 
aprobat într-o firească unanimitate, 
Jurămîntul — angajament de con
știință față de stat și popor ai ce
lor ce îl depun, de a înfăptui poli
tica partidului și statului, de a în
deplini, cu întreaga răspundere, 
atribuțiile încredințate, de a apăra 
orînduirea socialistă, de a asigura 
înfăptuirea legalității și ordinii de 
drept socialiste — a răsunat, sub 
cupola parlamentară, cu vibrația și 
solemnitatea caracteristice momen
telor care sintetizează gîndurile și 
sentimentele întregii națiuni, între
gii obști a țării. Gînduri de cre
dință și devotament față de patria 
socialistă, față de vrednicul ei par
tid, mărturii de încredere în dru- • 
mul istoric pe care este hotărîtă 
să-1 străbată țara noastră, angajată 
cu toate energiile la înfăptuirea 
mărețului Program al partidului.

Așa cum este știut, primul cetă
țean al tării care a rostit jurămîn- 
tul a fost însuși președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
atestind încă o dată realitatea unei 
vieți in întregime dedicată patriei 
si poporului, cauzei socialismului. 
Jurămîntul rostit exprimă astfel nu 
numai un angajament propriu, ci ..... .. ,............ _. ..._ _______________ ______ ____ _

. capătă și valoarea -uputo .strălucit, - ședintelui țării, miniștrii-S-au le-, - onoare. Treburile mereu mai1 
--------------- ... j-------g£jt s. fac. tQtul pentru a 'SpOr} i.

averea- ce le-a fost încredințată 
spre administrare și bună gospodă- 

, ................ ... ,11 sectorul
de care răspund-, Programul pârti- 

dezvoltare și

ri-perfecționare să fie îndeplinite 
guros.

Depunînd jurămîntul, cadrele 
conducere ale întreprinderilor 
instituțiilor socialiste de stat, cer
cetătorii și proiectanții, lucrătorii 
din justiție, cadrele didactice și 
medicale, alte categorii de oameni 
ai muncii se leagă să îmbine cu- 
vîntul cu fapta intr-o legătură de 
nedesfăcut, să ofere celor în mij-

de
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„Eu...................................................................................
Jur să servesc cu devotament Republica Socialistă Româ

nia, poporul român, să pun întreaga mea capacitate de 
muncă în slujba înfăptuirii politicii interne și externe a par
tidului și statului, să aduc la îndeplinire, cu întreaga răs
pundere, atribuțiile care îmi sînt încredințate, să acționez 
neclintit pentru întărirea și dezvoltarea orînduirii noastre 
socialiste, pentru apărarea patriei, a suveranității, inde
pendenței și integrității țării.

Jur să respect Constituția Republicii Socialiste România 
și legile țării, să păstrez cu strictețe secretul de stat, să apăr 
proprietatea socialistă, să acționez, potrivit principiilor de
mocratismului socialist, ale eticii și echității socialiste".

re profesională, ci și cu înaltă con
știință că acolo,, in postul tău. tre
buie să fii mereu primul, să fii un 
exemplu.

Depunînd jurămîntul, deputății 
Marii Adunări Naționale s-au le
gat să militeze neabătut în spiritul 
și' litera Constituției, să alcătuiască 
mereu mai bine legile țării, să-și 
îndeplinească cu cinste mandatul 
încredințat de alegători.

Depunînd jurămîntul in fața' pre
exemplu de conduită, înaltă pildă 
de slujire a țării — din care tre
buie să se inspire toți cei cărora
poporul le încredințează sarcini de rîrej să facă "totul’ca7 “în 
conducere socială. ■ " ' ~

Jurămîntul de credință făcut pa- dului, planurile de

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Organizației pentru Eliberarea Palestinei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit delegația Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, alcătuită din Faruk Kaddumi, 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P., șeful Departamentului Politic, 
și Ahmed El Azhari, responsabil al 
relațiilor O.E.P. cu țările socialiste, 
care face o vizită în țara noastră, la 
Invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și George 
Macovescu, membru al C.C. al P.C.R.,, 
ministrul afacerilor externe.

A luat parte Imad Abdin, repre-

zentantul permanent al O.E.P. la 
București.

Cu acest prilej, oaspeții au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu calde 
felicitări cu ocazia realegerii Sale în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România. Totodată, 
șeful delegației O.E.P. a transmis se
cretarului general al P.C.R., din par
tea președintelui Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, un cordial 
mesaj de salut și prietenie, precum 

• și cele mal bune urări de noi și în
semnate succese poporului român 
prieten.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți șă 
transmită președintelui Yasser Arafat 
salutul său prietenesc, iar poporului

palestinean, urări de înfăptuire grab
nică a dreptului său de a-și construi 
o viață nouă, independentă.

în cursul întrevederii a avut loc un 
schimb de păreri în probleme de in
teres comun, îndeosebi în legătură cu 
necesitatea realizării unei păci trai
nice și drepte în Orientul Mijlociu, 
care să asigure, totodată, realizarea 
aspirațiilor legitime ale poporului pa
lestinean, inclusiv aceea a creării unui 
stat palestinean liber și independent.

în acest cadru s-a exprimat dorința 
comună de a dezvolta, în continuare, 
raporturile de conlucrare prieteneas
că dintre P.C.R. și O.E.P., in folosul 
celor două popoare, al cauzei păcii, 
colaborării și progresului în lume.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Guyanei, cu prilejul prezentării
scrisorilor de acreditare

tiste Guyana în țara noastră. (Cu- 
vîntările rostite, în pagina

Everil Mann, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Coopera-

în ziua de 21 martie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Laurence a V-a)

dobîndite pînă acum, lupta pen
tru progresul multilateral al pa
triei, pentru sporirea avuției’ ob
ștești, însușirea deplină a normelor 
și principiilor moralei comuniste, 
presupun implicarea organică a 
gindirii și energiei tuturor celor 
puși să organizeze și să conducă 
activitatea economică și socială, 
treburile publice.

în această amplificare și angaja
re a răspunderii constă semnifica
ția esențială a Jurămîntului de 
credință și devotament. Faptul că 
emană de la lege se împletește cu 
caracterul său de act intim al con
științei de cetățean chemat să ser
vească. la locul de muncă, patria și 
poporul, partidul și statul, să acțio
neze cu hotărîre pentru întărirea 
și dezvoltarea orînduirii socialiste, 
pentru apărarea țării, a suveranită- . 
ții, independenței și integrității ei. 
Respectul Constituției și legilor ță
rii, păstrarea secretului de stat, a- 
părarea proprietății socialiste, apli
carea principiilor democratismului 
socialist, ale eticii și echității so
cialiste — sînt tot atîtea sarcini 
fundamentale ale epocii cărora Ju
rămîntul le conferă valoare civică, 
politică si patriotică.

Prin aceasta, jurămîntul se afir
mă și ca un important factor de 
sudură spirituală a societății. ca 
un liant a milioane de conștiințe 
într-o unică și indestructibilă aspi
rație de perfecționare, sub semnul 
nobilelor strădanii de respectare a 
legămîntului solemn depus în fața 
patriei și poporului, a partidului, 
pentru propășirea țării, pentru vii
torul ei luminos.

în virtutea acestor înalțe adevă
ruri, fiecare semnătură depusă sub 
textul .Turămîhtiiiitf de tcrefitlntă1’și’" 
devotament față de Republica 'So
cialistă România are emoționanta 
semnificație a cinstei, mîndriei și 
răspunderii de a-ți înscrie numele 
în însăși cartea de istorie a patriei.

A APĂRUT ÎN BROȘURĂ :

JURĂMÎNTUL PREȘEDINTELUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
Discursul solemn rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Marea Adunare Națională Ia 
realegerea în funcția de președinte al Repu

blicii Socialiste România

— 17 martie 1975
Editura politică

Mesaje de felicitare 
adresate

președintelui Republicii 
Socialiste Romania, 

tovarășul
Nicolae Ceaușescu
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Imagine a modernității industriale: „Electroaparataj" (secția reglaj termic relee)
Foto : E. Dichiseanu

Iocul cărora lucrează un exemplu 
fără pată de muncă și viață dă
ruită intereselor poporului, în spi
ritul principiilor Codului etic al so
cietății noastre.

în felul acesta, datoria răspun
derii personale — factor esențial 
in îndeplinirea mărețelor obiective 
cu care este confruntată întreaga 
națiune socialistă în această etapă 
— capătă și mai mult valoare de 

legămînttilui de 
mereu mai' am

ple, mereu mai complexe ale ță
rii devin și prin legămînt o da
torie personală a fiecăruia din
tre noi. Este afirmat prin lege 
adevărul potrivit căruia apă
rarea marilor cuceriri revoluționare

:lege, valoarea !

Eroul Muncii Socialiste

larg deschis succeselor!
—

La Combinatul chimic din orașul Victoria

HUNEDOARA
După cum s-a a- 

nunțat, prin Decret 
prezidențial, colectivul 
Combinatului siderur
gic Hunedoara a fost 
distins zilele trecute 
cu titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" și 
cu Medalia de aur 
„Secera și Ciocanul", 
pentru locul I ocupat 
anul trecut în întrece
rea socialistă din in
dustrie. Acest înalt 
titlu încununează în 
chip strălucit rezulta
tele obținute în ariii 
actualului cincinal de 
acest prestigios, colec
tiv. Vestea a fost pri
mită, la Hunedoara, cu 
o deosebită bucurie, 
încă în cursul nopții 
de 18 spre 19' martie, 
un grup de entuziaști a 
consemnat evenimen
tul pe o pancartă u- 
riasă. așezată la loc de 
cinste : „Cinste colec
tivului de muncă al 
Combinatului siderur
gic Hunedoara, distins 
cu înaltul titlu de 
«Erou al Muncii Socia
liste !»•“ Miile de side- 
rurgiști, care în dimi
neața zilei de 19 mar
tie se îndreptau spre 
locurile de muncă, au 
fost întîmpinați de a- 
ceastă caldă felicitare, 
de strălucirile steluței 
de erou.

încercăm să ilustrăm 
succint palmaresul hu- 
nedorean, grație căruia 
minunății oameni ai 
cetății de metal de pe 
Cerna s-au menținut 
patru ani consecutiv 
pe înaltul podium al 
hărniciei și prețuirii 
muncii. în 1974, ade
vărat an-etalon al 

^muncii și responsabili-

tății siderurgiștilor de 
aici, toate angajamen
tele luate în întrecere 
au fost depășite ; ei 
au realizat suplimen
tar o producție indus
trială în 
aproape 
lei, 166 
beneficii
in valoare de 33 mili
oane lei. Peste preve
derile de plan au fost 
livrate economiei na
ționale, printre altele, 
20 100 tone cocs meta
lurgic, 25 546 tone fon
tă, 79 237 tone oțel, 
90 668 tone laminate. 
Este de reținut în 
mod deosebit faptul 
că, în anul trecut, 
ponderea oțelurilor a- 
liate și carbon de ca
litate a ajuns la 60 Ia 
sută din totalul pro
ducției de oțel, fiind 
asimilate 9 mărci noi. 
La efortul întregii țări 
pentru înfăptuirea an
gajamentului „Cinci
nalul înainte de ter
men !“, siderurgiștii 
hunedoreni contribuie 
de pe acum, cu un 
avans de 800 milioane 
lei La producția globa
lă, un miliard lei la 
producția-marfă, 725 
milioane lei la benefi
cii suplimentare și o 
producție suplimenta
ră de oțel de 425 000 
tone.

Firește, 
„Erou al 
cialiste" 
siderurgiștii hunedo
reni implică, pe lingă 
satisfacție, noi 
ponsabilități. Citim 
reversul pancartei 
felicitare de care

. mințeam : „înaltul

valoare de 
185 milioane 
milioane lei 
și economii

titlul 
Muncii 

cîștigat
de 

So-
de

res-
pe 
de
a- 
ti-

O nouă instalație a intrat în probe
tehnologice

Fabrica de tricotaje Rădăuți
va produce cu două luni

mai devreme
au 

vii- 
lînă 

de

k&

corespunzător edificării
noii ordini economice mondiale

tiu acordat combina
tului nostru obligă, 
constituie un îndemn 
la muncă și mai rod
nică în marea întrece
re patriotică pentru 
înfăptuirea cincinalu
lui înainte de termen"! 
Iar acest îndemn este 
confirmat, o dată în 
plus, de fapte. Ionel 
Cîndea, secretarul co
mitetului de partid 
al combinatului, ne 
spune :

— Să luăm de pildă 
chiar realizările de 
azi, 19 martie, Care 
au marcat evenimen
tul prin „zi-record“ : 
73. tone cocs metalur
gic, 365 tone fontă, 610 
tone oțel și 820 tone 
laminate peste planul 
din această zi. Avem 
un colectiv matur, de 
oameni destoinici, bine ' 
sudat. Sîntem pregă
tiți și ferm hotă- 
rîți să înfăptuim pe 
mai departe indicații
le secretarului gene
ral al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a schim
ba întreaga structură 
calitativă a oțelurilor 
livrate, beneficiarilor, 
prin eliminarea trep
tată a oțelurilor car
bon obișnuite și înlo
cuirea lor cu o paletă 
largă de oțeluri cu 
performanțe fizico- 
mecanice superioare,

Sabin IONESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
în pag. a Il-a)

BRAȘOV (De 
„Scînteii") — La 
mic din orașul 
în probe tehnologice o nouă in
stalație de schimbători de ioni de 
tipul anioniți — produși utilizați la 
demineralizarea apei în centralele 
termoelectrice. De subliniat că noua 
instalație a fost realizată cu utilaje

la corespondentul 
Combinatul chi- 

Victoria a intrat
fabricate de întreprinderea de utilaj 
chimic din Făgăraș și prin autodo- 
tare. Montajul acestor utilaje s-a 
efectuat. în cea mai mare parte, cu 
forțele proprii ale combinatului. 
Prin intrarea în funcțiune a noii in
stalații se va reduce substanțial im
portul acestor produși necesari cen
tralelor termoelectrice.

Cu 30 de zile mai devreme 
început lucrările de montaj la 
toarea Fabrică de. tricotaje tip 
din orașul Rădăuți. Colectivul 
montori s-a angajat să predea bene
ficiarilor noul obiectiv pină la 1 Mai, 
cu aproape două luni înainte de ter
menul prevăzut.

La intrarea în funcțiune, noua fa
brică va fi — după filaturile.de bum
bac din Cîmpulung Moldovenesc și 
Gura Humorului și fabricile de tri
cotaje din Suceava și Șiret, — cea 
de-a cincea modernă unitate a in
dustriei noastre ușoare ridicată în 
anii socialismului pe meleagurile 
Țării de Sus.

De cîteva zile, la Geneva au fost, 
reluate lucrările celei de-a treia 
Conferințe a O.N.U. pentru proble
mele dreptului mării. Actuala re
uniune, urmind sesiunii de la Caracas 
din 1974, este chemată să definească 
în mod clar cadrul de continuare a 
eforturilor delegațiilor din cele circa 
150 de state participante în direcția 
elaborării unor noi reglementări pri
vind utilizarea mărilor și oceanelor 
și valorificarea resurselor lor.

în chip impresio
nant, alături de multe 
alte indicații de preț, 
în 
de 
la 
la 
reflecte 
istorică 
român pe calea 
greșului, a libertății și 
neatîrnării. Artiștii 
din toate domeniile 
— și printre cei dinții 
creatorii de teatru, 
film, pictură și sculp
tură monumentală — 
sint chemați să expri
me. prin forța imagi
nilor artistice, lupta 
glorioasă a poporului 
român de-a lungul 
veacurilor, lupta forțe
lor progresiste și revo
luționare. a partidului 
comunist — pentru li
bertate socială si na
țională.

întrunesc, aceste în
drumări, in chip feri
cit : îndemnul preluă
rii si dezvoltării unei 
tradiții însemnate a 
teatrului românesc și 
o orientare deosebit 
de fertilă pentru des
tinul de azi și de inli
ne al culturii noastre.

‘ Ele vin totodată in 
înt-împinarea ..cerințe 
lor" — a gindirii, a 
simțirii, a interesului 
marelui public. Aflu
xul spectatorilor — și 
spre marea mea bucu
rie a celor tineri — la

țoate documentele 
partid privitoare 
artă revine apelul 
o creație care să 

dezvoltarea 
a poporului 

pro-

piesele și filmele de 
inspirație istorică sini 
argumente convingă
toare in acest sens.

Am debutat în tea
tru în rolul titular din 
„Vlaicu Vodă" de Al. 
Davila. în 1936 am 
primit rolul princi
pal din „Apus de

tivitatea că una din 
cele mai îndrăgite 
partituri a fost pentru 
mine cea a marelui 
Stefan din „Apus de 
soare" 
fănescu 
Recreind 
maginea 
marelui 
dînd expresie înaltu-

de Barbu Ște- 
Delavrancea. 
pe scenă i- 
personalitătii 

domnitor.

ta apartenenței la un 
popor demn și nobil, să 
determine actele eroi
ce ale prezentului, să 
stimuleze energiile 
făuritorilor de azi ai 
destinului tării.

Există o nevoie a- 
dincă a fiecărei ge
nerații de a cunoaște 
eroii si evenimentele

dent al literaturii is
torice, valorile ei con
temporane, dimensiu
nile monumentale și 
răscolitoare, ale erou
lui istoric sînt parti
turi generoase
îl atrag pe artist în cel 
mâi înalt grad. Aseme
nea roluri îi pun la în
cercare măiestria. îi

care

ISTORIA RETRĂITĂ
însemnări de George CALBOREANU

soare", piesă înscrisă 
in repertoriul perma
nent al Teatrului Na
țional. L-am întruchi
pat și pe Avram Ian- 
cu din piesa cu ace
lași nume 
Blaga. 
Iul lui 
piesa 
Fulga. 
simplă 
poate 
ția mea. a părții 
dinei a ființei mele 
spre trecutul istoric 
al tării. Este firesc de 
presupus pentru cei 
care mi-au urmărit, 
de-a iungul anilor.' ac-

de Lucian 
Am compus ro- 
„Ion Vodă" din 
lui Laurențiu 
Din această 
enunțare se 

deduce inclina-
a-

lui lui umanism, idei
lor lui politice, întru- 
chipînd actele lui pa
triotice, de copleșitor 
eroism 
satisfacția supremă a 
actorului, 
conștiința 
efective prin artă, a 
unui mesaj 
de cea mai 
chintesență, conștiința 
implicării publicului 
într-o problematică is
torică și mereu actua
lă. cu ample ecouri 
patriotice. Am avut 
totodată satisfacția e- 
vocării unor acte eroi
ce capabile să hră
nească rodnic conștiin-

am încercat
am avut 

comunicării
spiritual 

nobilă

care au asigurat con
tinuitatea ființei na
ționale. de a-și contu
ra viitorul, perspecti
va. nu numai 
prisma aspirațiilor 
tuale, ci și ca pe o 
torie plătită fată 
strămoși, ca pe o 
plinire a aspirațiilor 
de veacuri ale poporu
lui. Și niciodată ca a- 
cum nu s-a realizat o 
fuziune mai profundă 
între măreția istoriei 
noastre trecute si mă
reția celei prezente.

Fără îndoială — pe 
de altă parte — pro
blematica, patosul ar-

prin 
ac- 
da- 

de 
îm-

verifică propriul ori
zont politic, spiritual, 
vigoarea morală.

Mărturisirile acestea 
vor să reprezinte de 
fapt premisa unei ple
doarii — venite de la 
un interpret care s-a 

■ străduit să dea relief 
personajului' istoric — 
pentru dezvoltarea ar
tei de această factură. 
După mine, binecunos
cutele capodopere ale 
lui Hasdeu. Davila, 
Delavrancea. apoi Ki- 
ritescu, 
bucură 
atenția 
partea

Sorbul, nu se 
întru totul de 
cuvenită din 

teatrelor ; sint

insuficient incluse în 
repertoriu și mai ara
reori „recitite", „re- 
gindite" din perspec
tivă contemporană. De 
aceea este încă insu
ficient fructificată o 
orientare interesantă 
care-și propune abo
lirea modelului roman
tic în favoarea unor 
puncte de vedere noi 
cu privire la anumite 
personalități și situa
ții. cu privire la me
canismele devenirii 
sociale și politice, ca și 
la motivațiile intime 
psihologice ale eroilor.

Cred că revirimen
tul dorit se poate pro
duce. Atitea fapte glo
rioase. atîtea persona
lități luminoase ale 
istoriei si culturii 
noastre așteaptă să 
fie redescoperite prin 
intermediul forței i- 
maginii artistice ! Atî- 
ția spectatori, tineri 
mai ales, așteaptă să 
reflecteze la „secretul" 
victoriei bătăliei de la 
Podul înalt, la opțiu
nile lui Dimitrie Can- 
temir. la răscoala lui 
Tudor Vladimirescu. la 
actele, susținute de 
verbul incandescent al 
lui Nicolae Bălcescu. 
la eroismul lui Peneș 
Curcanul si al tovară
șilor săi. la lupta 
muniștilor
transformarea revolu
ționară a societății.

co-
pentru

După cum au arătat lucrările an
terioare ale conferinței, elaborarea 
noului cod de conduită a statelor in 
domeniul mărilor și oceanelor se do
vedește a fi un proces complex și 
dificil, date fiind aspectele com
plexe si multiplele interese poli
tice. economice si militare pe care 
le implică. Pe de altă parte, po
sibilitățile nebănuite pe care le o- 
feră zona mărilor și oceanelor pen
tru asigurarea, pe termen lung, a 
necesarului de resurse de materii 
prime, energetice și alimentare, ca 
și cerințele crescînde de asemenea 
resurse, în lumină fenomenelor de 
criză din economia mondială, dau noi 
dimensiuni problematicii Conferinței 
asupra dreptului mării. în aceste 
condiții, Conferinței O.N.U. asupra 
dreptului mării îi revine misiunea 
de a găsi problemelor importante de 
pe agenda ei soluții corespunzătoare, 
care să se circumscrie eforturilor 
consacrate instaurării unei noi ordini 
economice si politice internaționale, 
asigurării progresului economic și so
cial al tuturor popoarelor, lichidării 
decalajelor economice și sociale din
tre state, promovării păcii si coope
rării internaționale.

Ca o expresie a intereselor statelor 
riverane, în primul rînd ale celor în 
curs de dezvoltare, de a pune in va
loare. ansamblul resurselor lor natu
rale, inclusiv cele marine, un loc 
central ocupă pe agenda conferinței 
problemele privitoare la zonele de 
jurisdicție națională. Este adevărat 
că există un deplin consens în legă
tură cu menținerea instituției mării 
teritoriale — zonă maritimă adiacen
tă, asupra căreia statul riveran îșl

Costache CIUBOTARU
(Continuare în pag. a V-a)
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„GRIVIJA ROȘIE

,>■ restante datorită unor furnizori nepunctuali"

din St. Gheorghe
In acest an, colectivul întreprinderii de mașini- electrice din Bucu

rești și-a asumat sarcini sporite comparativ cu realizările din anul 
trecut. La producția globală-, bunăoară, în 1975 se prevede o creștere 
de aproape 23 la sută', iar la producția marfă de peste 20 la suită. A- 
ceste sporuri de producție vor fi obținute, în principal, pe seama creș
terii productivității muncii. Ce rezultate au fost obținute pînă în pre
zent ? Din evidențele întreprinderii bucureștene rezultă că, in inter
valul de timp care a trecut din acest an. sarcinile de plan, la indica
torii amintiți, au fost îndeplinite și depășite. La unele produse deosebit 
de importante pentru economia națională, realizările de pînă acum nu 
se situează însă la nivelul planificat. Care sînt cauzele ?

— Fără a minimaliza influența neajunsurilor interne asupra înde
plinirii sarcinilor de. plan — ne preciza ing. Liviu Martin, membru al 
biroului comitetului de partid din întreprindere — totuși, restantele 
la anumite sortimente au fost determinate într-o mare măsură de de
ficiențele apărute în domeniul aprovizionării tehnico-materiale. în 
întreprindere se acționează cu fermitate pentru lichidarea neajunsu
rilor interne. între altele, avem în vedere îmbunătățirea colaborării 
dintre secții, folosirea integrală a timpului de lucru, raționalizarea și 
modernizarea fluxurilor de fabricație din unde sectoare. Pentru înde
plinirea ritmică și integrală a planului, hotărî-toare este recuperarea 
grabnică a răimîneri-lor în urmă de către furnizorii nepunctuali.

L.a serviciul de aprovizionare, tov. Aurel Țeculescu ne-a prezentat 
neajunsurile apărute în relațiile cu unele unități colaboratoare, pro
blemele urgente ce trebuie soluționate pentru bunul mers al producției 
in întreprinderea bucureșteană :

Beneficiarul să-și respecte 
propriile obligații66

secției metalurgice : „Inițial,

1 ÎNTREPRINDEREA „GRIVIȚA ROȘIE" DIN CAPITALA : Pînă
la 10 martie a.c. nu a livrat 36 la sută din cantitatea de piese 
turnate din otel prevăzută prin contract pentru lunile ianuarie și 

februarie. Lipsa acestor piese influențează negativ îndeplinirea planu
lui la o serie de repere pentru tramvaiele silențioase, noul tip de tro
leibuz și grupurile de sudură de 125 kVA.

2 ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI" DIN CAPITALA : Din 
cantitatea de 300 motoare S-18, contractată pentru lunile ia
nuarie Și februarie, a livrat doar 102 bucăți, situație care afec

tează realizarea planului la grupurile de sudură și forță.

Ing. Victor Mîndru, șeful _ __ „__  ______ ,
întreprinderea de mașini electrice a venit cu o comandă 
pentru acest an de 145 tone piese turnate din oțel. Ulte
rior, la 30 ianuarie a.c„ a obținut o repartiție suplimen
tară și a înaintat o nouă comandă, ajungînd la o canti
tate de 300 tone. Pînă în prezent insă, eșalonarea livrării 
pe trimestre și pe luni a acestor cantități de piese nu este 
încă............... .
cită 
tone 
mai 
Mai 
dusele in prima parte a anului ; or. noi dispunem de ace
leași capacități de producție pe parcursul întregului an. 
Apoi, pentru că întreprinderea de mașini electrice nu ne-a 
asigurat din timp, așa cum avea obligația să o facă, do
cumentația tehnică și modelele pentru reperele contrac
tate. Bunăoară, pentru scutul cu numărul de desen 0080, 
modelul a fost depus la 20 ianuarie, deși în această lună 
întreprinderea de mașini electrice solicita livrarea a 25 
asemenea repere. Nu este un caz izolat și o atare situație 
nu este lichidată nici în prezent.

Împreună cu întreprinderea de mașini electrice s-a în
tocmit un grafic privind produsele pe care trebuie să Ie 
executăm de urgență în primul trimestru al anului și, în, 
cadrul acestuia, pe luni. Noi depunem toate eforturile 
pentru a respecta acest grafic. Se impune insă, în con
tinuare, ca întreprinderea de mașini electrice să asigure 
din timp pregătirea fabricației pentru toate reperele de 
care are nevoie".

definitivată, Întreprinderea de mașini electrice soli- 
să-i expediem în primul trimestru al1 anului 141,8 
piese turnate din otel, iar în ultimul trimestru nu- 

33 tone. O atare eșalonare, practic, nu este posibilă, 
întîi, pentru că toți beneficiarii vor să le livrăm pro-

3 ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE ȘI PIESE DE SCHIMB
DIN BOTOȘANI : Deși s-a înaintat, de la 10 decembrie 1974, 
comanda pentru 1 000 tone piese turnate din fontă, totuși, pen- 

contractele. De la in- 
fontă, față de un ne-

tru 17 poziții, nici pînă acum nu sînt încheiate 
ceputu.l anului s-au primit circa 120 scuturi din 
cesar de 400 bucăți.

- ÎNTREPRINDEREA „TRACTORUL" DIN

2. „TIMPURI NOI
I

BRAȘOV : A livrat 
“ ", față de 260 

,______ __ i — și a restan
telor din anul trecut — au apărut serioase greutăți în realizarea pla
nului La grupurile de sudură de 350 A și 500 A. precum și la grupu
rile electrogene de 38 kVA.

în primele două luni doar 181 motoare D-107, 
cit se prevede prin contract. Din această cauză

„Pînă la 24 martie livrăm
125 motoare64

„Vom respecta contractele, 
dar... mai întîi să fie 

perfectate66
Ing. Vasile Stănescu, directorul Întreprinderii: „La în

ceputul lunii martie s-a trimis întreprinderii bucureștene 
spre semnare contractul nr. 733/75, pentru, un număr de 
șapte poziții. Pentru restul de opt repere, întreprinderea 
de mașini electrice din Buourești nu ne-a trimis incă mo
delele. Evident, numai după primirea acestora și omolo
garea, în comun, a produselor vom încheia contractul. în 
ce privește calitatea produselor, în întreprindere s-au luat 
măsuri corespunzătoare pentru respectarea documentației. 
Vom livra întreprinderii bucureștene reperele pe care ni 
le solicită, în cantitățile și la termenele prevăzute în con
tracte, dar mai întîi acestea să fie perfectate".

4. „TRACTORUL"

Proiectanții noștri au realizat

pentru termoficarea urbană

Aspect da muncă la întreprinderea de mașini electrice din București
Foto : E. Dichiseanu

Ing. Enache Croitoru, inginerul șef al întreprinderii : 
„Colectivul nostru este hotărît să acorde întregul sprijin 
întreprinderii de mașini electrice. Restanțele pe care le 
avem față de această unitate se datorează faptului că ne 
lipsesc magnetourile necesare pentru motoarele S-18, pe 
care nu le fabricăm noi. Totuși. în întreprindere s-a găsit 
o soluție tehnică pentru adaptarea altor tipuri de magne- 
touri la motoarele amintite. Ca urmare, chiar zilele tre
cute am expediat întreprinderii de mașini electrice un Iot 
de 44 de motoare. Pînă la 24 martie vom livra întreaga 
cantitate de 125 motoare S-18, așa cum s-a stabilit, de 
comun acord, cu beneficiarul. Respectarea integrală 
bligațiilor contractuale se va situa, in continuare, în 
trul atenției noastre".

Un litigiu nesoluționat 
și repartiții insuficiente

Iată ce ne-a relatat Ion Radu, inginerul șef de 
fabricație al întreprinderii': „Respectarea integrală 
și la termen a obligațiilor contractuale pe care le avem 
față de întreprinderea die mașini electrice din București 
și alte unități economice nu a fost posibilă din cauze di
ferite. Restanțele din lunile ianuarie și februarie se da
torează. in principal, lipsei de capacitate la turnătoria de 
fontă, fapt care nu a permis să se asigure necesarul de 
blocUri-motor. deși sarcinile de plan au fost îndeplinite, 
în luna martie, principala cauză a rămînerilor în urmă 
o constituie lipsa țevii OLT-65, cu diametrul 24x7, pe care 
o fabrică întreprinderea „Republica" din Capitală".

în legătură cu acest ultim aspect, am solicitat amă
nunte tovarășului Nicoiae Negoț, șeful serviciului apro
vizionare de la întreprinderea brașoveană, care ne-a spus : 
„Sîntem hotărîți să depunem toate eforturile pentru re
cuperarea restanțelor. Ce-i drept. întreprinderea „Repu
blica" și-a onorai în întregime obligațiile contractuale pe 
primul trimestru, dar ne aflăm in litigiu eu această uni
tate pentru 10 tojie țeavă, cantitate restantă din anul tre
cut. Apoi, trebuie adăugat că în acest trimestru cantitățile 
<le țeavă care ne-au fost repartizate sînt Cu mult sub ne
cesarul real al producției. Recuperarea restanțelor de
pinde in măsură hotaritoare de rezolvarea acestor pro
bleme".

La Institutul de 
cercetări și proiectări 
pentru echipamente 
termoenergetice se e- 
laborează studii și 
proiecte care privesc 
dezvoltarea bazei e- 
nergetice a țării, gos
podărirea judicioasă a 
energiei și combusti
bilului. Iar alături de 
institut, la I.M.G.B. — 
în renumita întreprin
dere bucureșteană de 
mașini grele — se fina
lizează proiectele. Una 
din ultimele creații ale 
institutului .este turbo- 
agregatul de 150 de 
MW pentru termofica
rea urbană.

— Ce loc ocupă
cest turboagregat in 
„familia" grupurilor 
energetice românești ?

— Pentru a înțele
ge mai bine lucrurile, 
să ne întoarcem cu 7 
ani în urmă — ne 
spune ing. Teofil Po- 
povici, directorul in
stitutului. Realizarea, 
in 1968, a primului 
grup de 50 MW a con
stituit momentul în 
care industria noastră 
a dovedit că este ca
pabilă să obțină ade
vărate performante 
domeniul utilajelor 
nergetice. Trecerea 
fabricarea în țară
grupului de 330 MW a 
însemnat un succes de 
o excepțională valoare 
tehnică si economică. 
Astfel, faoprtînd. cal- 
culelela producția de " „■•i,-. ___... -Desigur, este îmbucurătofv.faptul-'că unitățile -furni

zoare sint hotărîte să recupereze răminerile în urmă 
la livrarea unor produse către Întreprinderea de ma
șini electrice din Capitală. De aceea nu mai insistăm 
asupra acestui aspect. Subliniem însă două probleme 
esențiale : 1) Unele neajunsuri în relațiile de cola
borare cu alte unități sint generate chiar de între
prinderea de mașini electrice, care, așa cum s-a văzut 
din răspunsurile primite, nu și-a onorat la timp uncie 
din propriile obligații. Concluzia este clară și credem 
că în întreprindere se vor lua măsuri operative pen
tru lichidarea propriilor neajunsuri. 21 Reamintim că 
Legea cu privire la organizarea și conducerea unită
ților socialiste de stat precizează că centralele indus
triale răspund de asigurarea bazei materiale a unită
ților componente respectînd prevederile planului de 
stat, disciplina contractuală. O prevedere clară, care.

din păcate, uneori nu se respectă. Astfel, cantitățile 
de țeavă repartizate în primul trimestru al anului în
treprinderii „Tractorul" din Brașov au fost cu mult 
sub necesarul real al producției, iar întreprinderii de 
mașini electrice din București i se suplimentează re
partițiile la o lună după începerea anului, cind, de 
fapt, unitățile colaboratoare își asiguraseră încărcarea 
capacităților de producție. Sînt situații care relevă 
necesitatea de a se soluționa din timp și cu mai multă 
răspundere toate problemele care privesc bunul mers 
al producției ; si aceasta la toate nivelurile, începind de 
la întreprindere, centrală și pină la ministerul de 
resort.

Iile ȘTEFAN 
Nicoiae MOCANU

lucrările agricole in aceste zile 0 paletă bogată

Ce evidențiază stadiul general

Menținerea în continuare a timpu
lui favorabil a permis intensificarea 
lucrărilor agricole de sezon în toate 
județele țării. Din datele centralizate 
în cursul zilei de ieri la Ministerul 
Agriculturii rezultă că au fost însă- 
mințate cu culturi din prima epocă 
83 000 hectare în întreprinderile a- 
gricole de stat — adică 99 la sută din 
programul la zi, iar în cooperativele 
agricole 710 000 hectare — 71 la sută 
din program. La teleconferința cu 
direcțiile agricole care a avut loc 
vineri seara la minister s-a analizat 
modul în care au fost folosite trac
toarele și celelalte utilaje agricole 
pentru a se realiza viteza planificată 
de lucru la pregătirea terenului, se
mănat. și executarea altor lucrări de 
sezon. S-a desprins concluzia că, 
deși timpul a fost deosebit de priel
nic, iar solul se lucrează bine și' 
ușor, în unele unități agricole și 
chiar Județe întregi nu s-a realizat 
viteza zilnică de lucru planificată. 
De aceea s-a indicat ca, în zilele ur
mătoare, printr-o temeinică organi
zare a muncii și folosirea deplină a 
capacității de lucru a tractoarelor, 
ritmul lucrărilor in cîmp să fie in
tensificat, astfel îneît fiecare cultură 
să fie însămînțată în limitele timpu
lui optim. în ce direcții trebuie con
centrate eforturile pentru ca planul 
de însămînțări să fie integral realizat 
la fiecare cultură atît în întreprin
derile agricole de stat, cit și în coo
perativele agricole de producție 1

Orzoaica : mai sînt de Insămînțat 
40 000 hectare, mai ales în unității» 
agricole de stat și cooperatiste si
tuate in Transilvania și nordul Mol
dovei : Brașov, Covasna, Harghita, 
Bistrița-Năsăud, Suceava etc.

Mazărea de cîmp : in cooperativele 
agricole mai sînt de însămînțaț 3 000 
hectare, suprafețe mai mari fiind in 
județele Arad, Botoșani, Dîmbovița.

Inul pentru ulei a fost însămînțat 
în proporție de 93 la. sută, iar cel 
pentru fibră — 26 la "
intensificat semănatul 
fibră în cooperativele 
județele Bacău, Sălaj, 
mureș. Suceava etc.

Plantele furajere mai sint de în
sămînțat pe suprafețe apreciabile 
în județele din estul Transilvaniei, 
precum și in cele din nordul Mol
dovei.

La teleconferința de Ia minister 
s-a indicat organelor agricole jude
țene să ia măsuri in vederea înche
ierii grabnice â insămințării culturi
lor din prima epocă, să se pregă
tească exemplar terenul pentru floa- 
rea-soarelui. De asemenea, tre
buie continuate lucrările de Între
ținere a ogoarelor pe terenurile care 
vor fi cultivate cu porumb și alte 
culturi ce se însămînțează mai tîrziu.

sută. Trebuie 
Inului pentru 
agricole din 
Cluj, Mara-

Vaslui: Ing. Tiberiu Mihalache, 
director adjunct al direcției agricole 
județene, precizează : „Din cele 
19 300 ha planificate a fi însămîn- 
țate în urgența I din epoca I. au fost' 
realizate peste 17 000 ha. In primele 
zile ale săptăminii viitoare vom în
cheia semănatul la sfecla de zahăr, 
in pentru ulei și cinepă pentru fibre 
și semințe. Dispunem de forțele ne
cesare, există și semințe în canti
tăți îndestulătoare pentru ca să ne 
încadrăm în timpul optim. Conco
mitent. pregătim terenul pentru floa- 
rea-soarelui ; însămînțatul acesteia 
va fi declanșat imediat ce tempera
tura din sol va permite. Cu o viteză 
zilnică de peste 4 500 ha vom reuși 
ca în 3—4 zile să . însămînțăm 
treaga suprafață planificată 
15 000 ha".

Intr-adevăr, folosind timpul 
mos din luna martie și muncind 
preget, mecanizatorii și cooperatorii 
vasluieni au reușit să facă un mare 
volum de lucrări. în județ s-a în
cheiat semănatul culturilor furajere, 
ovăzului și mazării pentru boabe, 
plantatul cartofilor timpurii ș.a. Tre
buie luate măsuri pentru ca, mai 
ales în cooperativele agricole din 
nordul județului, să fie intensificate 
lucrările, astfel ca și aici să se în
cheie semănatul culturilor din pri
ma epocă in următoarele 2—3 zile.

Crăciun LĂLUCI 
corespondentul „Scîntetr

150 de hectare pentru in. si alte 200 
ha pentru porumb, dar mai avem 
de arat peste 400 de hectare, situate 
in locuri joase, pe valea Bîrsăului. 
unde nu s-a putut intra pînă acum 
cu plugul. Zilele trecute am trimis 8 
tractoare să lucreze pe tarlalele ac
cesibile de la brigada din Finteușu- 
Mare. Se muncește intens, cu întrea
ga capacitate mecanică, ceea ce face 
ca lucrările să se intensifică cu fie
care zi.

de coloranți
(De la cores- 

„Scînteii"). între- 
„Colorom" din Co- 
lărgește necontenit 

produse. Anul trecut, 
colectivul întreprin-

în- 
da

fru- 
fără

Florian Covaci, președintele coope
rativei agricole Ulmeni : Pentru a 
grăbi lucrările, trustul județean 
S.M.A. ne-a trimis în ajutor meca
nizatori de la secția din Tirgu-Lăpuș, 
pînă cind condițiile de sol din zona 
lor de activitate 
intre pe tarlale, 
redus la numai 
prafata de teren
arat. In cursul săptăminii vom ter
mina de insămînțat culturile din e- 
poca I si pregătirea terenului pen
tru celelalte culturi.

le vor permite să 
In felul acesta, am 
100 de hectare su- 
ce a mai rămas de

tarlalele din 
reușit să a- 
cu lucrările 

Doar 60 de

...și sondajul nostru in trei județe
Dolj: Insămînțarea culturilor din 

prima epocă se apropie de sfirșit. 
Este rezultatul măsurilor tehnice și 
organizatorice luate de organele ju
dețene și conducerile unităților agri
cole, avind ca scop pregătirea din 
timp a terenului, aprovizionarea cu 
întreaga cantitate de semințe nece
sare, urmărirea pe bază de grafice 
la zi a semănatului. Lucrătorii ogoa
relor din județul Dolj au încheiat cu 
aproape două săptămîni mai devreme 
decit în.alți ani insămințările la ma
zăre, sfeclă de zahăr, ovăz, in și 
plante medicinale. Consiliile inter- 
cooperatiste Bîrca, Zănoaga. Perișor, 
Ghidici se numără printre cele dip-

tîi care au raportat încheierea !n- 
sămintărilor din epoca I; Ce a mal 
rămas de făcut ? Mai sînt de plan
tat uneie terenuri cu cartofi timpurii 
și de vară, de insămînțat sfecla 
furajeră si legumele 
culturi la care sint 
în prezent toate forțele din agricul
tură. De la direcția agricolă am fost 
informați că s-a analizat, pe fiecare 
unitate agricolă în parte, ce a mai 
rămas de insămînțat din culturile 
din prima epocă și au fost luate mă
suri tehnice și organizatorice pentru 
ca toate aceste lucrări să se încheie 
în citeva zile.

Nicoiae BABALAU

Maramureș: In «’op'3™11''61* 
agricole din acest județ, din cele 
10 650 hectare destinate culturilor din 
prima epocă au fost însămîntate, 
pînă la 21 martie, numai 2 550 hec
tare. Prin urmare, mai este de rea
lizat un mare volum de lucrări. Cind 
veți Încheia semănatul culturilor din 
prima epocă ? La această întrebare 
au răspuns specialiști și conducători 
de cooperative agricole.

de ci mp. 
mobilizate

Aurel Bozintan, inginer la coope
rativa agricolă Seini : Noi am ter
minat de arat întreaga suprafață și 
am insămînțat sfecla 
deiul. De asemenea, 
gătit pentru 30 ha 
doar să ne sosească
mătoarele trei zile vom încheia lu
crările. răminîndu-ne de insămînțat 
doar porumbul si de plantat cartofii.

furajeră si ghiz- 
avem teren pre- 
de in. Trebuie 
săminta. In ur-

Adrian Barbu, președintele coope
rativei agricole Șomcuta Mare : O- 
dată cu însămîntarea griului de pri
măvară și a ovăzului, am pregătit

Voicu Gruiescu, inginer la coope
rativa agricolă Oarta de Jos : Dato
rită muncii rodnice a cooperato
rilor noștri, care au săpat șanțuri de 
scurgere a apei de pe 
Valea Sălajului, noi am 
vansăm destul de bine 
din această campanie,
hectare au mal rămas de arat. De a- 
semenea. mai avem de însămînțat 70 
ha cu in, lucrare ce se va încheia 
In citeva zile.

Si in cooperativele agricole din Ar- 
duzel. Băsești, Stremți se manifestă 
preocupare pentru încheierea grab
nică a insămintării culturilor din 
prima epocă. Sint încă unele piedici 
in desfășurarea normală a lucrări
lor. Astfel, unele unități agricole nu 
au ridicat întreaga cantitate de să- 
mintă de 
zindu-se 
din lipsa 
timpul a 
lucrat cu
mai de aceea, direcția agricolă jude
țeană. conducerile cooperativelor a- 
gricole sint datoare să ia măsuri co
respunzătoare pentru accelerarea se
mănatului. spre a se preveni surpri
zele neplăcute ce le-ar putea aduce 
o schimbare nefavorabilă a vremii.

BRAȘOV 
pondentul 
prinderea 
dlea își 
paletă de 
bunăoară, 
derii a asimilat în fabricație 21 
produse noi — coloranți și in
termediari — față de 16, cite 
erau prevăzute prin plan. Prin
tre noile produse, care întregesc 
gama coioristică, se numără pig
menți pentru imprimare textilă, 
coloranți reactivi pentru vopsi
rea firelor celulozice, coloranți 
pentru vopsirea fibrelor sinte
tice poliacrilonitrilice. coloranți 
de dispersie pentru fire polie- 
sterice ș.â. De subliniat că o 
bună parte din produsele jiou 
asimilate se ' . '
realizarea lor în țară, la nivelul 
anului trecut, s-au obținut eco
nomii valutare importante. No
tabil este și faptul că noile pro
duse se realizează pe instalațiile 
existente și au la bază cerce
tarea proprie.

In acest an, colectivul între
prinderii „Colorom" continuă 
acțiunea de asimilare de pro
duse noi. Accentul principal se 
pune pe asimilarea de coloranți 
destinați vopsirii, fibrelor sinte
tice, cum ar fi : coloranți bazici 
speciali pentru fibre poliacrilo
nitrilice, coloranți de dispersie 
pentru fire pollesterice etc.

importau. Prin

(Urmare din pag, I)

la bazele de recepție, pier- 
uneori timp bun de lucru 
acesteia. în unele zile, deși 
fost foarte frumos, nu s-a 
randamentul cuvenit. Toc-

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii'

care influențează direct e- 
ficiența muncii noastre. 
Acționăm energic pe între
gul flux tehnologic din 
combinat și stimulăm e- 
nergille și inițiativa crea
toare a întregului colectiv 
pentru Îmbunătățirea indi
catorilor economici in toa
te secțiile si sectoarele.

în secția oțelărie 2 dis
cutăm cu maistrul princi
pal Victor Peronescu t

— Am ciștigat acest Înalt 
titlu prin muncă și-1 vom 
cinsti prin muncă. Vrem 
să producem oțel mai mult, 
mai valoros. Spre acest țel 
ne poartă inițiativele co
lectivului nostru : „Fiecare 
echipă, de la fiecare cup
tor, să realizeze zilnic ccl 
puțin 2 tone de oțel peste 
plan" și „Tot oțelul reali-

ză, pentru fiecare grup 
de 330 MW, o economie 
de citeva zeci de mii 
de tone combustibil 
convențional pe an. 
Din punct de vedere 
calitativ, construirea 
grupurilor de 330 MW 
a dus la o îmbunătă
țire a utilizării com
bustibilului ; compa
rativ cu grupurile de 
200 MW, consumurile 
sint mai mici cu a- 
proape 10 la sută.

— Institutul este, 
după cite știm, și „pă
rintele" instalațiilor 
de termoficare...

— în domeniul tur
binelor 
care, 
țară a 
MW 
mare 
fiind 
tant : 
proiectarea 1 
institutului a 
lui de 150 MW — des
pre care se amintea 
la început. Acest grup 
asigură obținerea u- 
nei economii de com
bustibil, numai pen
tru producerea ener
giei electrice, de pes
te 10 la sută : ceea ce, 
Ia o durată de folosi
re de 6 500 ore pe an 
și la aceeași producție 
de energie electrică, 
echivalează cu econo
misirea a peste 50 000 
tone combustibil con
vențional.

— Ce reprezintă 
____  calculul.: 1 Wta 120 

energie electrică ce se, apartamente? 
obține intr-o perioadă 
anuală de 6 500 ore de ță. 
folosire se înregistrea-

a-

in 
e- 
la 
a

purilor de termoficare, 
a fost mărită substan
țial și capacitatea de 
încălzire a acestora, de 
la 90 * ‘
Gcal/h.
grupul 
sigură 
număr 
partamente 
ționale (față de 9 000 
cit servea grupul de 
50 MW). Totodată, se 
înregistrează o econo
mie suplimentară de 
230 000 tone combus
tibil convențional pe 
an fată de încălzi
rea prin centrale ter
mice — și aceasta, 
pentru o durată de u- 
tilizare de 3 000 h/an. 
Deci, în total, prin 
trecerea la turbo- 
agregatul de 150 MW, 
economiile anuale 
ridică la 290 000 
combustibil 
țional pentru un grup.

Distincția
zilele trecute, prin De
cret prezidențial — 
„Meritul științific" 
clasa I. pentru locul 
întîi ciștigat în între
cerea socialistă din a- 
ruil trecut dintre 
stitutcle 
re și proiectare 
nologică 
colectivul 
nostru 
timp, 
să-și 
mai mult eforturile și 
capacitatea sa crea
toare. pentru a-și spo
ri' .contribuția la tra
ducerea in viață a po
liticii , .energetice a 
partidului și statului 

— Tot o performan- nostru.
Concomitent cu 

creșterea puterii gru-

de termofi- 
realizarea în 
grupului de 50 

a fost primul 
pas, următorul 

și mai impor- 
este vorba de 

în cadrul 
grupu-

Gcal/h la 185
Ca urmare, 

de 150 MW a- 
încălzirea unui 

de 18 500 a- 
conven-

se 
tone 

conven-

conferită

in
ele cerceta- 

teh-
- onorează 
institutului 

și, in același 
îl determină 

concentreze și

Petre NEDELCU

I

0 hotărîre a Consiliului de Miniștri

Statul nostru alocă an’ de an im
portante fonduri materiale și 
nești pentru amenajarea unor 
sisteme de irigații. îndiguiri și dese
cări, pentru executarea altor lucrări 
de îmbunătățiri funciare. Obiectivele 
urmărite prin efectuarea acestor in
vestiții sînt bine cunoscute : mări
rea potențialului productiv și folosi
rea cit mai rațională a tuturor su
prafețelor agricole, creșterea produc
țiilor la hectar. Se știe insă că atît 
sporurile de recoltă prevăzute a se 
realiza, cit și eficiența fondurilor 
cheltuite depind de felul in care sînt 
întreținute, exploatate și protejate 
aceste amenajări. Iată de ce, pentru 
protecția și buna exploatare a aces
tor lucrări, pentru respectarea cu 
strictețe a prevederilor legale refe
ritoare la îndatoririle ce revin în a- 
ceastă privință unităților agricole, 
celorlalte organizații socialiste, pre
cum și persoanelor fizice, printr-o 
recentă hotărîre a Consiliului de Mi
niștri se reglementează modul de 
stabilire si sancționare a contraven
țiilor în domeniul irigațiilor și al ce
lorlalte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare.

Care sînt principalele prevederi 
ale acestei hotăriri ? în primul rind, 
retine atenția faptul că sînt conside
rate contravenții, fiind sancționate 
ca atare, neaplicarea irigațiilor pe 
întreaga suprafață amenajată și ne
respectarea structurii culturilor pre
văzute în planul național unic al 
dezvoltării economico-sociale. Tot
odată. unitățile agricole au obliga
ția să respecte programele de udări 
stabilite pe fiecare cultură in parte. 
Aceste prevederi sînt de mare ac
tualitate acum, cind lucrările agricole 
de primăvară sint in plină desfășu
rare. în cazul neaslgurării debitelor 
de apă necesare udării culturilor 
datorită neintreținerii canalelor, in
stalațiilor, echipamentelor de pom
pare și de distribuire a apei, cei vi- 
novați vor fi sancționați. în scopul 
gospodăririi și folosirii cit mai ra
ționale a apei se stabilesc, de ase-

plan să tie ela-rai peste
borat cu combustibil econo
misit". Ei bine, numai in 
cursul acestui început de 
an colectivul nostru a

bă- 
noi

menea, faptele care constituie con
travenții in legătură cu risipa și de
gradarea calității apei. în acest sens, 
este interzisă adăparea animalelor 
în canalele de irigații și desecare 
sau in bazinele de acumulare, in 
alte locuri decit cele destinate și a- 
menajate special in acest scop sau 
cele stabilite de comun acord între 
unitățile interesate. Totodată, nu se 
permite captarea gravitațională sau 
cu instalații mecanice a apei din 
canalele de irigații și desecare, din 
bazinele de acumulare, fără aproba
rea organizațiilor care au în admi
nistrare aceste lucrări. Constituie, de 
asemenea, o contravenție neaplicarea 
regulilor generale și a regulamente- 
lor de exploatare. întreținere și pro
tecție a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, precum și a întregului com
plex de măsuri tehnico-organizatorice 
necesare pentru sporirea producției 
agricole pe terenurile amenajate 
prin lucrări de Îmbunătățiri 
clare.

Potrivit acestei hotărîri, se 
zic. totodată, executarea de 
construcții, înființarea de 
tăierea arborilor, tufelor și puieților, 
extragerea de pămînt, nisip, pietriș 
sau alte materiale în apropierea și 
in special în zonele de protecție a 
lucrărilor de irigații și a celorlalte 
lucrări de îmbunătățiri funciare, 
fără aprobarea organizațiilor cara 
administrează amenajările respecti
ve. De asemenea, se consideră con-' 
travenție nerespectarea normativelor 
tehnice de execuție și exploatare a 
lucrărilor de combatere a eroziunii 
solului.

Evident. în ansamblul prevederilor 
«ale, hotărirea urmărește să întăreas
că răspunderea pentru respectarea 
cu rigurozitate a normelor cu pri
vire la exploatarea, întreținerea șl 
protecția amenajărilor pentru irigații 
și a celorlalte lucrări de îmbunătă
țiri funciare, în interesul sporirii 
producției agricole.

fun-

inter- 
gropi, 

plantații,

5! aceasta pentru că, așa 
cum am spus-o dintot- 
deauna, meritul cel mare 
pentru distincția personală 
pe care am primit-o era.

HUNEDOARA

dat peste plan 8 000 tone 
otel. Și tot acest spor este 
realizat cu combustibil e- 
conomisit !

— Mă simt de două ori 
onorat — mărturisește 
maistrul principal de la 
fuț-nalele de mare capaci
tate, Nicoiae Mărculescu, 
Erou al Muncii Socialiste.

indiscutabil, al colectivului 
care m-a format și care azi 
se bucură de aceeași înaltă 
si binemeritată răsplată a 
muncii. Si acestei înalte a- 
precieri 
de către 
dului și 
pundem 
muncă. Iată unul dintre a-

a muncii noastre 
conducerea parti- 

statului ii răs- 
prin noi fapte de

cestea: furnaliștii noștri
s-au angajat in acest an 

. să reducă cu un kilogram 
consumul de cocs pe tona 
de fontă ; pînă în prezent 
economia efectivă se ridică 
la 1,2 kilograme cocs pe 
tona de fontă. Și cu spri
jinul specialiștilor noștri, 
care studiază posibilitatea 

, creșterii încărcăturii meta
lice a furnalelor pe șarja 
.de fontă, țintim spre o e- 
conomie de 1,5 kilograme 
cocs pe tona de fontă...

Sint 
rile și 
19 000 
giști ;
de autodepășire a întregului 
egleetiv hunedorean in lup
ta pentru traducerea în via
tă a mărețului. Program 
comunist adoptat de Con
gresul al XI-lea al parti
dului.

crimpeie din gindu- 
angaj-amentele celor 

de harnici siderur- 
ele semnifică voința
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Mesaje de felicitare
președintelui Republicii Socialiste România, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
DIN ȚARĂ DE PESTE HOTARE

Pentru întregul nostru popor, re
alegerea dumneavoastră in înalta 
funcție de președinte al tării — a- 
rată în telegrama’-lor lucrătorii din 
aparatul Consiliului de Stat — 
constituie o garanție a îndeplinirii 
neabătute a Programului adoptat 
de Congresul al XI-lea.

Sintem hotărîți, mult iubite ,și 
stimate tovarășe președinte, să nu 
precupețim nici un eforț pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate de partid. Vă urăm 
din toată inima multă sănătate, 
putere de muncă, mari și deosebi
te succese în îndeplinirea manda
tului prezidențial care v-a fost 
încredințat de popor, spre binele 
celor care muncesc pe pămîntul 
României socialiste.

Telegrama trimisă de lucrătorii 
din Comitetul de Stat al Planifică
rii arată : Am primit cu deosebită 
bucurie și deplină satisfacție ves
tea realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România. Vă 
asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom depune 
întreaga noastră putere de muncă 
și creați.e . în slujba îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele documente ale Con
gresului al XI-lea și din celelalte 
documente de partid și de stat, vom 
aplica neabătut indicațiile și stilul 
dumneavoastră de muncă. în asi
gurarea reflectării în planul na
țional unic a liniei politice gene
rale, profund realiste, a Partidului 
Comunist Român.

Realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România este 
sprijinită unanim, cu dragoste și 
încredere nemărginită, alături de 
toți cetățenii patriei, șl de lucrăto
rii Ministerului Finanțelor — se 
subliniază într-o altă telegramă, 
întregul nostru colectiv — asigu- 
rîndu-»vă, stimate tovarășe președin
te al Republicii Socialiste România, 
că este hotărît să contribuie cu toa
te forțele la realizarea exemplară a 
obiectivelor politicii financiare a 
partidului și statului, la punerea în 
valoare a tuturor rezervelor de 
sporire a veniturilor societății, la 
mobilizarea resurselor financiare 
ale țării și utilizarea lor judicioasă 
— își reafirmă angajamentul hotărît 
de. a-și; spori » contribuții ■ la■reali- - 
zarea • ihțftffrețitbfului Program de. 
dezvoltare economică și socială a 
tării,

Dind glas entuziasmului cu care 
au primit realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 
de președinte al Republicii Socia
liste România, lucrătorii Ministe
rului Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe arată in telegra
mă : Urările pe care vi Ie adresăm, 
mult iubite^și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le unim strins 
cu reînnoirea angajamentului so
lemn de a nu precupeți nici un 
efort pentru a ne îndeplini în mod 
exemplar sarcinile pe care partidul 
și statul le-au pus în fața noastră 
cu privire la gospodărirea judicioa
să a resurselor materiale și a fon
durilor fixe, la diversificarea și va
lorificarea superioară a bazei de 
materii prime, la perfecționarea 
întregului proces al aprovizionării 
tehnico-materiale.

în telegrama trimisă de Ministe
rul Industriei Metalurgice se arată: 
Exprimîndu-și din adîncul inimii 
adeziunea totală1, dragostea și în
crederea deplină în politica științi
fică și clarvăzătoare a partidului și 
statului nostru, al cărei promotor 
sinteți dumneavoastră, ■ metalurgîș- 
tii țării vă asigură, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
realizarea planului cincinal înainte 
de termen, pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor ce le-au fost trasate de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Rpmân. Permiteți-ne ca, 
in numele făuritorilor de metal, să 
vă adresăm, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, cele mai calde felicitări 
pentru înalta misiune pe care v-a 
încredințăt-o partidul.

întisun glas cu întreaga țară, se 
spune intr-o altă telegramă, noi, 
lucrătorii din Ministerul Industriei 
Ușoare, în frunte cu comuniștii, vă 
aducem un fierbinte omagiu de 
dragoste, recunoștință și înaltă pre
țuire pentru ceea ce sinteți în con
știința acestui popor, pentru ceea 
ce ați făcut spre binele. patriei 
noastre socialiste. Exprimindu-ne 
din adincul inimii adeziunea to
tală, dragostea și încrederea depli
nă în politica științifică și clarvă
zătoare a partidului și statului nos
tru, al cărei eminent promotor sin
teți, vă asigurăm că ne vom consa
cra toate forțele și toată energia 
înfăptuirii exemplare a sarcinilor 
ce ne revin din istoricele docu
mente ale Congresului al XI-lea al 
partidului.

Realegerea dumneavoastră, cel 
mai iubit și mai stimat fiu al 
țării, in funcția supremă în stat, 
constituie o chezășie sigură că 
obiectivele înscrise în Programul 
partidului, adoptat de cel de-al 
XI-lea Congres, vor căpăta viață, 
că perspectivele înălțătoare de 
înflorire economică și spirituală a 
României socialiste, de ridicare pe 
noi culmi ale prosperității și bu
năstării poporului vor deveni cer
titudini ale generației noastre — 
se spune în telegrama trimisă de 
Ministerul Turismului. Noi, lucră
torii din turism, vă asigurăm și cu 
acest prilej că. alăturîndu-ne gîn- 
durilor, voinței și eforturilor între
gului nostru popor, vom răspunde 
prin fapte înflăcăratei dumnea
voastră chemări, acționînd în așa 
fel încît in întreaga noastră acti
vitate să domnească spiritul revo
luționar.

într-o altă telegramă, adresată de 
Ministerul Transporturilor' și Tele
comunicațiilor se arată : Actul so
lemn al reînvestirii dumneavoastră 
cu suprema răspundere în condu
cerea destinelor țării reprezintă 
expresia voinței unanime și ferme 
a întregului nostru popor. Acest 
moment istoric constituie un mi
nunat prilej pentru lucrătorii din 
transporturi și telecomunicații de 
a vă adresa rugămintea să primiți 
omagiul lor vibrant pe care il 
aduc activității dumneavoastră în
delungate, de eminent militant 
revoluționar, contribuției esen
țiale pe care ați dat-o la lupta 
pentru eliberarea socială și națio-’ 
nală a poporului român, pentru 
promovarea intereselor fundamen
tale de progres și prosperitate ale 
națiunii noastre, pentru triumful 
măreței cauze a socialismului și 
comunismului pe pămîntul Româ
niei.

Realegerea dumneavoastră în 
funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România reflectă cele 
mai profunde sentimente de prețu
ire, stimă și dragoste cu care vă 
înconjoară întregul nostru partid 
și popor și consacră și pe această 
cale contribuția de cea mai mare 
însemnătate pe care o aduceți la 
dezvoltarea patriei noastre, la ridi
carea ei pe o treaptă superioară de 
civilizație și progres — se spune in 
telegrama Ministerului Muncii. Vă 
asigurăm cu acest prilej, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de profundul nostru devotament 
față de cauza construirii socialis
mului și comunismului .în patria 
noastră și ne angajăm, totodată, în 
fața dumneavoastră, să punem toa
tă capacitatea noastră de muncă în 
slujba traducerii în viață a măre
țelor sarcini trasate de Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român, să înfăptuim neabătut gîn- 
durile luminoase și îndemnurile 
dumneavoastră.

în acest moment istoric din via
ța poporului nostru, marcat de re
alegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România, comuniștii șî 
ceilalți lucrători din Ministerul 
Sănătății — se spune într-o altă 
telegramă — vă adresează cele,mai 
calde felicitări șt yă. asigură,de în-» 
tregul lor devotament' ;n jndepli-j 
nirea marilor Șărcini tfasâte dd 
Congresul al XI-lea ocrotirii să
nătății. în cadrul înfăptuirii Pro
gramului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Ne angajăm, în aceste momente 
solemne cînd vi s-a reînnoit în
vestitura cu cpa mai înaltă respon
sabilitate în conducerea țării, să 
dovedim prin fapte deplina noas
tră adeziune la Programul partidu
lui.

Oamenii de artă și cultură, crea
torii de frumos, toți lucrătorii din 
domeniul vieții cultural-artistice 
din țara noastră — se arată în te
legrama adresată de comitetul de 
partid și Biroul executiv al Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste— își exprimă bucuria nemăr
ginită pentru realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al republjcii.

Avem certitudinea că realegerea 
dumneavoastră in această funcție 
— expresie a profundelor senti
mente de prețuire și dragoste față 
de strălucitele capacități politice și 
ideologice, de marile valori de ome
nie pe care le întruchipați — re
prezintă suprema garanție a înfăp
tuirii neabătute a vastului Program 
de edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul românesc, 
a ridicării patriei noastre pe trepte 
tot mai' înalte de progres și civi
lizație, a creșterii necontenite a 
prestigiului său în rindul popoare
lor lumii.

Generalii, ofițerii, maiștrii mili
tari. subofițerii și personalul civil 
din Marele stat major au așteptat 
si primit cu deosebit entuziasm 
momentul realegerii dumneavoastră 
in înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România — se 
arată într-o altă telegramă. Ne 
angajăm în mod solemn în fața 
dumngavoastră. tovarășe secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem- al forțelor ar
mate, că vom înfăptui și de acum 
înainte, neabătut, politica internă 
si externă a partidului și statului 
nostru, ne vom consacra întreaga 
energie apărării înfăptuirilor noas
tre socialiste, a integrității terito
riale. independentei si suveranității 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Cu. prilejul memorabilului eveni
ment al realegerii dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România, se1' 
menționează in telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
Statul major al Gărzilor patriotice, 
vă rugăm să primiți cele mai sin
cere urări de sănătate, fericire, 
viață îndelungată și putere de 
muncă. Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe comandant suprem, că 
gărzile patriotice — unități de 
luptă înarmate — expresie a vo
inței poporului de a-și apăra inde
pendența și suveranitatea națio
nală, vor face totul pentru a tra
duce în practică ordinele și indi
cațiile dumneavoastră cu privire la 
pregătirea întregului popor pentru 
apărarea țării.

în telegrama adresată de patriar
hul Bisericii Ortodoxe Române, 
Justinian, se spune : „Cu prilejul 
realegerii domniei voastre în înalta 
demnitate de președinte al Republi
cii Socialiste România prin votul 
unanim al Marii Adunări Naționale, 
expresie a voinței, dragostei și 
încrederii întregului popor român, 
vă rugăm să primiți cele mai alese 
felicitări și cele mai calde urări 
din partea ierarhilor, preoților și 
credincioșilor Bisericii Ortodoxe 
Române și a noastră personal.

Dorim să vă asigurăm, în acest 
moment istoric, că în cooperare 
strînsă cu celelalte culte religioase 
din țara noastră vom depune efor
turi sporite pentru a contribui la 
crearea atmosferei de încredere de
plină în destinul măreț al patriei 
noastre, al tuturor, de patriotică 
însuflețire în îndeplinirea datoriilor 
față de propășirea, spirituală și ma
terială a poporului nostru și de 
sprijinire a acțiunii pentru trium
ful păcii în lumea întreagă".

Cu același prilej au transmis te
legrame Nicolae, mitropolitul Ba
natului, dr. Anton Angelescu, e- 
piscopul Buzăului, Visarion Asti- 
leanu, episcopul Aradului, epis
copul Albert Klein, președintele e- 
piscop D. Nagy Gyula, in numele 
preoților și credincioșilor Bisericii 
Reformate, episcopul Kovăcs Lajos, 
in numele Biserici Unitariene.

Exprimînd nețărmurita bucurie 
a cooperatorilor meșteșugari din 
întreaga țară pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
cea mai înaltă funcție a statului 
nostru, telegrama trimisă de Uniu
nea Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești arată : Viața și activi
tatea dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, consti
tuie pentru noi toți un înflăcărat 
exemplu de slujire cu abnegație și 
devotament a intereselor partidu
lui, patriei și poporului, de muncă 
și luptă pentru făurirea în țara 
noastră a celei mai drepte orîn- 
duiri sociale — comunismul. Per
miteți-ne să vă adresăm cele mai 
călduroase felicitări și să ne expri
măm atașamentul deplin față de 
politica internă și externă a parti
dului, adeziunea unanimă la măre
țul Program de făurire a societăți^ 
socialiste multilateral dezvoltâlg 
și înaintare a României spre- ®<R>- 
murțisn), .r&gA .«oanin

Colectivul celor 22 000 de mun
citori, maiștri, ingineri, economiști 
din întreprinderea de autocamioane 
Brașov a luat cunoștință cu ne
spusă bucurie și însuflețire de re
alegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Vă raportăm, tovarășe președinte, 
că ne-am angajat să realizăm în 
acest an 500 autocamioane peste 
prevederile planului, că sintem 
hotărîți să facem totul pentru 
realizarea și depășirea angajamen
tului asumat, aducîndu-ne cu toții 
— români, maghiari, germani — 
contribuția la realizarea cincinalu
lui înainte de termen.

Sentimentele de nemărginită în
credere și însuflețire, ce animă pe 
comuniștii, pe toți angajații între
prinderii constructoare de utilaj 
petrolier „1 Mai" din Ploiești în 
acest moment al realegerii dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca președinte al repu
blicii — se scrie intr-o altă tele
gramă. — își au izvorul in certitu
dinile conferite de strălucitele 
perspective deschise de Congresul 
al XI-lea al partidului. Ne 
reînnoim angajamentul de a face 
totul pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen și pregătirea ce
lor mâi bune condiții producției din 
cincinalul următor.

într-o altă telegramă, membrii 
cooperativei agricole de producție 
„Unirea" din Lenauheim, județul 
Timiș, adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai fru
moase gînduri de stimă și prețuire 
cu prilejul realegerii în înalta func
ție de președinte al republicii, în
soțite de angajamentul de a face 
totul pentru dobindirea unor pro
ducții superioare încă din acest an.

Au mai adresat telegrame : Co
mitetul municipal de partid O- 
dorheiul Secuiesc, Comitetul muni
cipal de partid Pitești și Consiliul 
popular municipal, Comitetul mu
nicipal de partid Sighișoara, Con
siliul Frontului Unității Socialiste și 
Consiliul popular al municipiului, 
Comitetul de Stat pentru Prețuri, 
Curtea Superioară de Control Fi
nanciar, Procuratura Republicii So
cialiste România, zlcademia de Ști
ințe Agricole și Silvice, Prezidiul 
Academiei de Științe Medicale, U- 
niunea Societăților de Științe Me
dicale, Direcția generală a rezerve
lor de stat, Inspectoratul general de 
stat pentru directivare și control 
în proiectarea și executarea con
strucțiilor, veteranii din războiul 
antifascist. Banca română de comerț 
exterior, Institutul de cercetări și 
modernizări energetice,. Centrala 
industrială de utilaj energetic, me
talurgic și mașini de ridicat-Bueu- 
rești, împreună cu întreprinderile și 
institutele de cercetări și proiectări 
componente, întreprinderea de auto
turisme din Pitești, Combinatul pe
trochimic Brazi, Combinatul chimic 
Victoria. întreprinderea minieră A- 
nina, Combinatul de pielărie 
și încălțăminte „Clujeana", Com
binatul de îngrășăminte chi
mice Arad, întreprinderea de va
goane Arad, întreprinderea de țevi 
Roman, Șantierul naval Oltenița, 
întreprinderea de utilaje și piese de 
schimb Lugoj, Comandamentul ma
rinei militare, Consiliul militar al 
trupelor de securitate, Biroul Con
siliului Politic al Comandamentului 
Serviciilor Armatei, întreprinderea 
agricolă de stat Dealul Mare, pre
cum și multe alte colective.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Realegerea Excelenței Voastre în funcția supremă a statului îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Consiliului Revoluției, 
al guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare, al poporu
lui algerian și în numele meu personal, felicitările noastre cele mai 
călduroase și urările noastre cele mai sincere de sănătate, fericire per
sonală și de succese în îndeplinirea nobilei dumneavoastră misiuni.

Sînt convins că sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă Republi
ca Socialistă România va obține-succese din ce în ce mai mari în toate 
domeniile spre binele poporului dumneavoastră, și că va acționa în in
teresul tuturor cauzelor juste din lume.

Fiind sigur că și dumneavoastră împărtășiți, împreună cu mine, do
rința de prietenie și cooperare, țin să vă reînnoiesc, odată cu urările mele 
personale, expresia înaltei mele considerațiuni.

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al re
publicii, am plăcerea, domnule președinte, să vă adresez felicitările mele 
foarte sincere.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite urări pentru viitorul 
poporului român și pentru dezvoltarea relațiilor cordiale care unesc ță
rile noastre.

VALERY GISCARD D'ESTAING
Președintele Republicii Franceze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să adresez Excelenței 

cu prilejul realegerii dumneavoastră.
MARIA ESTELA

Președintele

Voastre cele mai calde felicitări

MARTINEZ DE PERON
Națiunii Argentinene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re
publicii Socialiste România, guvernul și poporul meu mi se alătură pen
tru a transmite Excelenței Voastre sincerele noastre felicitări pentru 
onoarea ce vi s-a acordat și pentru încrederea manifestată față de dum
neavoastră de către nobilul popor român spre a-1 concțuce mai departe 
către prosperitate și glorie.

Adresîndu-vă, domnule președinte, cele mai bune urări de succes 
și fericire, vă rog să primiți salutul meu și expresia înaltei mele consi
derațiuni personale.

HUSSEIN I
Regele Iordaniei

I -------------------------------------------------

Excelenței Salq& , ■> i•.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu o mare satisfacție de realegerea dumneavoastră de că
tre Marea Adunare Națională în funcția de președinte al Republicii So
cialiste România.

Vă felicităm foarte călduros și vă urăm, în numele poporului nostru, 
al Partidului-Stat și al guvernului său, viață lungă și deplin succes 
în îndeplinirea fericită a înaltei misiuni încredințate distinsei dumnea
voastră persoane.

Sintem convinși că, în perioada prezentului mandat, raporturile fruc
tuoase de cooperare dintre, cele două state ale noastre se vor întări și 
mai mult, în folosul popoarelor român și guineez. 1

Cu foarte înaltă considerație,

.s’

AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii So

cialiste România, doresc să vă exprim, în numele guvernului Japoniei, 
felicitările mele cele mai sincere.

Sînt ferm convins că, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, re
lațiile dintre cele două țări ale noastre se vor întări în continuare, spre 
binele ambelor noastre popoare.

Aștept cu plăcere apropiata vizită de stat a Excelenței 
Japonia, din luna aprilie.

Cu cele mai bune urări de ’sănătate deplină și succese.
TAKEO

i - Prim-ministru

Voastre în

AAIKI
al Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte 

a! Republicii Socialiste România, îmi face plăcere să vă transmit felici
tările mele, precum și urări sincere de fericire.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia 

________________________________________________ z4

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al 

Republicii Socialiste România, vă transmit felicitările mele cordiale și 
vă urez fericire personală și succese în continuare în activitatea dum
neavoastră ca șef de stat, îndreptată spre binele poporului român.

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președinte federal 

al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Am aflat știrea strălucitei dumneavoastră realegeri în funcția de șef 

statului român și țin
Personal, mă. bucur

României, care va putea 
neavoastră cunoaștere a 
nentelor dumneavoastră 
mai bună garanție a viitorului ei.

Vă rog să primiți; domnule președinte, asigurarea sentimentelor mele 
de înaltă considerațiune,

al să vă prezint cele mai vii și sincere felicitări, 
pentru rămînerea dumneavoastră la conducerea 
astfel beneficia în continuare de profunda dUm- 
problemelor. Exercitarea în folosul țării a emi- 
calități de om de stat este pentru România cea

ALAIN POHER
Președintele Senatului Francez

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România vă felicit șl vă transmit cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală.

îmi exprim ferma încredere că dezvoltarea de pînă acum a relații
lor dintre țările noastre, atît de folositoare și de fructuoase pentru am
bele părți, va continua și pe viitor.

WALTER SCHEEL
Președintele

Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia învestiturii dumneavoastră solemne, vă transmitem felici
tările noastre cele mai vii, precum și urările noastre de fericire și pros
peritate pentru poporul român.

Regina IULIANA și BERNHARD1

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Dompule președinte.
■ Cu ocazia- reinstalării dumneavoastră-la magistratura . suprema • a 

frumoasă durnneavoastră țări, am dedsebitS plăcefe .® ’vă'adresez, în 
numele tuturor militanților Mișcării Populare a Revoluției, cît și în nu
mele meu personal, cele mai vii și călduroase felicitări.

■« Hotărîrea adoptată în acest sens de Marea Adunare Națională este 
o mărturie sigură a încrederii nemărginite de care Excelența Voastră 
se bucură din partea bravului popor român. Acest eveniment istoric, 
care a marcat pentru a doua oară viața politică a țării dumneavoastră, 
mă bucură în mod sincer deoarece sînt convins 
sigură pentru consolidarea excelentelor legături 
care există între țările noastre prietene.

Cu înalte considerațiuni,

Dompule președinte,

că reprezintă o garanție 
de prietenie și cooperare

General de
MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președinte-fondator
al Mișcării Populare a Revoluției 

și Președintele Republicii Zair

corp de armată,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să exprim mărturia vie a bucuriei cu care guvernul 
șî poportil columbian au primit realegerea Excelenței Voastre în func
ția de președinte al României prietene, cu convingerea că relațiile dintre 
țările noastre vor continua să se dezvolte, pe baza stimei reciproce și a 
respectării egalității, independenței și suveranității naționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai sincere urări 
de fericire personală Excelenței Voastre și de prosperitate pentru poporul 
român.

Reînnoiesc Excelenței Voastre asigurarea 
mele.

prieteniei și aprecierii

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Columbiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelență, am marea plăcere de a vă adresa sincere felicitări cu 
prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste ’ 
România.

Sînt convins că poporul român va obține noi succese sub conducerea 
luminată a Excelenței Voastre și că relațiile apropiate de prietenie între 
cele două țări ale noastre se vor întări și mai mult în viitor.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările considerațiunii mele celei 
mai înalte.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele

Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

deAm aflat cu bucurie știrea realegerii dumneavoastră în funcția 
președinte al Republicii Socialiste România.

în numele guvernului, al poporului Republicii San Marino și 
nostru personal, vă exprimăm cele mai vii felicitări și sincere urări 
succes în continuarea înaltei dumneavoastră misiuni în interesul păcii, 
al prosperității și progresului poporului român.

al 
de

FRANCESCO VALLI
ENRICO ANDREOLI

Căpitani regenți
GIAN LUIGI BERTI

Secretar de stat pentru afacerile 
externe
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„Trofeul 
onoare!44

O idee inspirată la întreprin
derea județeană de transporturi 
auto Piatra Neamț : pentru sti
mularea morală a celor mai buni 
dintre, cei mai buni conducători 
auto s-a instituit un „Trofeu 
al muncii și onoarei". Posta
mentul „trofeului", din metal 
aurit, are încrustate scene sem
nificative din munca lor. După 
fiecare etapă a întrecerii, pe 
postament se înalță cîte o sec
vență (tot din metal aurit), in 
formă de piramidă, pe care este 
gravat numele cîștigătorului. De 
La o etapă la alta, „trofeul" se 
înalță ca o „coloană a infinitu
lui". Coloană a muncii și onoa- 
rei.

Club sub 
cerul liber

Tinerii specialiști și lucrători 
agricoli din comuna Jidvei, ju
dețul Alba, au înființai un 
„club" original: sub cerul
liber. Clubul lor are și emble
mă : sapa și casmaua. Marea 
ambiție a membrilor clubului 
este de a realiza, voluntar și- 
cu competență, combaterea ero
ziunii solului și întreținerea 
unor pajiști naturale. Concomi
tent : studierea tipurilor de sol 
și urmărirea comportării micro
organismelor din ele.

„Cum 
te cheamă, 
maică ?44

Sosită la Brașov, lelea Susa- 
na Achim (de 70 de ani), din 
Purcăreni, a intrat după tîr- 
guieli prin cîteva magazin^, 
după care s-a dus la stația de 
autobuze să plece acasă, 
în mașină și-a dat seama 
lipsește geanta în care_ 
toate

"ie 
Abia 
că-i 

avea 
___  actele și banii.- Cum o 
pierduse și unde anume, nu-și 
mai amintea. S-a tinguit și 
plîns tot drumul. După 
două zile, o femeie i-a 
la ușă : .

— V-am adus geanta pierdu
tă. Vă rog să vedeți dacă vă 
lipsește ceva din ea.

Lelea Susana s-a uitat și a 
văzut că nu-i lipsește nimic.

— Mulțumim frumos matale, 
dar cum te cheamă, maică 7

-r La revedere, tușico. fug că 
scap autobuzul...

Lelea Susana ne-a rugat . să 
aflăm noi numele femeii,, Iată-1:. 
Ioana . Dumitru, yjpzătoare' ' la 
magazinul „Dacia" din Brașov. ->. lofUanMnt, aîphw -

Regretă pro-

a 
vreo 

bătut

■■3

misiunea...
De la un autoturism al între

prinderii județene de gospodă
rie comunală Satu-Mare, folosit 
de serviciul 
au dispărut 
roți. „Parcă 
mint" — se 
s-a adresat 
Venind la fața locului, un

de pompe funebre, 
într-o seară două 
au intrat in mor- 
tînguia șoferul — și 
miliției să-l ajute. 

. ' i lu
crător de miliție a început in
vestigațiile. in timpul acestora, 
șoferul loan Saroz. de pe un 
autobuz al „comunalei", i-a 
spus : „Geaba vă osteniți, indi
vidul a lucrat cu mănuși. Pînă 
o să dezgropați roțile, o să in
tru eu în... groapă". Da foarte 
scurt timp, I. S. a fost invitat 
la miliție și, in fața probelor, a 
fost întrebat dacă are de gînd 
să se țină de promisiune. întru- 
cît au fost găsite și rotile și- 
groparii. „Groparii" — care nu 
erau alții decit el însuși. I.S., și 
colegul său de pe același auto
buz, șoferul Ștefan Pișchiș. A- 
mindoi au sustras roțile și 
le-au vîndut lui Stefan Lohan.

Vigilență
Paznicul fabricii „Refacerea" 

din Arad, Dumitru Crișan, iși 
făcea obișnuitul rond de noap
te. Oră tirzie. La un moment 
dat. atenția i-a fost atrasă de 
niște zgomote ciudate, care ve
neau de la magazia de produse 
finite. Paznicul s-a apropiat tip
til de magazie și nu mică i-a 
fost mirarea surprinzîndu-i pe 
Năstase Boghitoi (din, comuna 
Șagu) și pe Luca Vlasov (din 
Arad, strada Bicaz nr. 8), care 
trăgeau după ei trei saci 
diferite obiecte. A_z:r.d-

(din
__ 1 cu

_____  _____  Auzindu-1 pe 
paznic, au încercat să fugă prin 
geamul pe care intraseră și 
să sară gardul, 
reușit. Cele 218

dar i 
__ t__. _ cutii 
conserve de carne de vită 
suc propriu din saci au 
puse la locul lor, iar cei 
tot la... locul lor, unde 
acum, tot in... suc propriu 1

n-au 
de 

i în 
fost 
doi, 

„fierb"

Prezență 
de spirit

In timp ce cobora serpentine
le de pe Dealul Negru, Spre 
Rimnicu-Vilcea, unui camion al 
autobazei din Tîrnăveni i s-a 
defectat sistemul de frînare. O 
clipă, șoferul P. Remus a pier
dut controlul volanului, apro- 
piindu-se de buza prăpastiei. 
Cu o prezență de spirit extra
ordinară și cu mișcări abile, a 
reușit să evite un dublu* acci
dent : prăbușirea în prăpastie 
și avarierea unui autobuz, care-i 
apăruse drept in față, tn auto
buz — 70 de oameni ! Șoferul 
merită felicitări pentru prezen
ța lui de spirit, dar așteptăm să 
ni se comunice din partea con
ducerii autobazei ..felicitările'* 
pe care le-au. primit cei ce au 
dat „bun de drum1' autocamio
nului cu pricina.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'

MUNCA POLITICO-EDUCATIVĂ - 
concretă, dinamică, mobilizatoare, 
în sprijinul întrecerii socialiste

Inițiative, acțiuni 
pentru realizarea 
cincinalului înainte 
de termen, organizațiile 
de partid de pe platforma 
Combinatului siderurgic 
din Galați acordă o mare 
atenție popularizării prin 
toate formele muncii poli
tice de masă, a inițiative
lor consacrate îndeplinirii 
ritmice a sarcinilor de plaii, 
pentru a stimula întrecerea 
socialistă in intimpinarea 
zilei de 1 Mai. Printre a- 
cestea se numără cea 
intitulată : „Fiecare șar
jă de oțel să aibă o du
rată de elaborare mai scur
tă cu două minute", lansată 
de comitetul de partid al 
uzinei oțelării-refractare. 
în acest fel a fost sporit 
numărul de șarje. în nu
meroase zile elaborindu-se 
60. 64 ori chiar 67 de șarje, 
producția suplimentară de 
oțel din acest an a a- 
iuns la circa 8 000 de tone. 
In continuare, agitatorii, 
gazetele de perete, panou
rile agitației vizuale expli
că convingător importanța 
deosebită a acestei chemări, 
care vizează permanentiza
rea producțiilor zilnice su
plimentare dobîndite pînă 
acum, pentru a se asigura 
o creștere constantă a spo
rurilor de oțel. în același 
timp, comuniștii de la uzi
na furnale-aglomerare au 
reluat inițiativa : „Fiecare 
tonă de fontă cu un kilo
gram de cocs economisit". 
Se estimează că prin apli
carea acesteia se vor obți
ne economii suplimentare 
de circa 1 800 000 lei. Apro
pierea zilei de 1 Mai, care 
prin tradiție se întîmpină 
cu strădania de a obține noi 
succese, este marcată, în 
cetatea siderurgiștilor gă- 
lățeni, printr-o activitate 
susținută pentru îndeplini
rea cincinalului înainte de 
termen.

Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scinteii"

Brigada comple
xă a Comitetului județean 
Covasna al P.C.R., formată 
dintr-o brigadă științifică, 
o caravană cinematografică 
și un bibliobuz; s-a depla
sat de la începutul anului 
și pînă in prezent în comu
nele Cernat. Reci, Brăduț. 
Poian și în multe alte lo
calități rurale ale județului. 
La căminele culturale ale 
acestor localități s-au pre
zentat expuneri despre ma-

cative pentru realizarea de 
cit mai mari economii la 
materii prime și materiale. 
Pe primul plan al acestei 
intense activități se află 
popularizarea experienței 
înaintate. Pornind de la 
chemarea organizației de 
partid din sala de croit nr. 
1. secția I-a : „Un centime
tru economisit duce la o e- 
conomie de 1,2 milioane lei 
anual", organizația de bază 
din atelierul 3. ținind sea
ma de posibilitățile de la 
acest loc de muncă, a lan

uri utilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut 
nelucrat" (întreprinderea 
de utilaj petrolier), „Cum 
folosim , timpul de lucru" 
(întreprinderea de aparataj 
și instalații electrice Titu), 
„Fiecare constructor — par
ticipant activ la reducerea 
cheltuielilor materiale cu 
cel puțin 0.5 la șută față 
de plan" (I.C.M. Dîmbovi
ța); „în atenție — calita
tea muncii noastre" (I.T.A. 
Tîrgoviște), „Disciplină și. 
corectitudine" (Romlux),

------------INFORMAȚII--------------- 
rfffl activitatea organizat A? de partid

rile înfăptuiri ale poporu
lui nostru dobîndite sub 
conducerea P.C.R., dezvol
tarea economică a județu
lui Covasna în perioada ac
tualului cincinal și per
spectivele sale în lumina 
Directivelor Congresului al 
XI-lea, preepm și despre 
legea sistematizării locali
tăților rurale. Cu același 
prilej mai sint prezentate 
filme inspirate din trecu
tul glorios de luptă al po
porului român și montaje 
literare din poezia și pro
za militantă a creatorilor 
contemporani. Totodată, au 
fost date răspunsuri la di
ferite întrebări cu caracter 
științific.

TC5M0RI Gâza 
corespondentul „Scinteii"

Cultivarea spiri
tului de economie.
Intensificînd întrecerea so
cialistă in intimpinarea 
zilei de 1 Mai, preocupați 
în permanentă de găsi
rea unor noi căi me
nite să asigure creșterea 
producției, comuniștii de la 
întreprinderea de confecții 
din Vaslui desfășoară sus
ținute acțiuni politico-edu-

sat o altă chemare : „Să lu
crăm o zi pe lună cu mate
riale economisite". Rezul
tatele n-au întirziat să se 
facă simțite : colectivul în
treprinderii de confecții 
Vaslui a raportat îndepli
nirea actualului cincinal 
încă din dimineața zilei de 
18 octombrie 1974, iar pri
mele două luni ale acestui 
an le-a încheiat cu un spor 
al producției globale de 
peste 1 milion lei. planul 
la export a fost depășit cu 
1 135 000 lei valută.

Crăciun LALUC1 
corespondentul „Scinteii"

Orientarea tema
tică a fiîmeler edu
cative Secția de pro
pagandă a Comitetului ju
dețean de partid Dîmbo
vița și consiliul sindical 
județean au organizat o în- 
tilnire cu colectivele cine- 
cluburîlor din județ, pen
tru a discuta. în principal, 
orientarea lor tematică. 
Cele 30 de filme realizate 
in ultimii trei ani — ci
tăm din producțiile lui 
1974 : „Nici o mașină, nici

„Buna servire a populației" 
(cooperația meșteșugăreas
că) — au cîștigat în eficien
ță. dună cum s-a apreciat, 
datorită faptului că multe 
organizații de partid au 
organizat vizionările în ca
drul unor adunări generale 
de partid deschise, urmate 
de discuții. Filmele stîr- 
nesc interesul și iși sporesc 
forța educativă și prin a- 
ceea că sint prezentate nu 
numai la cluburi și case de 
cultură, ci și pe „ecranul 
străzii" — plasat in plin 
centrul Tirgoviștei — după 
cum sint programate de
seori lă cinematografele din 
orașe, in completarea pro
gramelor. sau la căminele 
culturale din comunele in 
care locuiesc muncitorii 
navetiști. Producțiile cine- 
cluburilor sint folosite de 
organizațiile de partid in 
desfășurarea muncii politi
co-educative consacrate in
tensificării întrecerii socia
liste în Intimpinarea zilei 
de 1 Mai.

Maria BABOIAN

învățământul de 
partid - strîns îmbi

nai cu sarcinile de 
producție. InCâ de 10 
deschiderea anului de în- 
vâțămînt politico-ideologic, 
comitetul de partid și bi
rourile organizațiilor de 
bază de la laminorul de 
800 mm al Combinatului si
derurgic Hunedoara s-au 
străduit să lege strins dez
baterea documentelor ce
lui de-al XI-lea Congres aii 
partidului de sarcinile ce 
revin colectivului. Dezbă- 
tîndu-se, bunăoară, tema 
„Politica economică a P.C.R. 
in domeniul dezvoltării in
dustriei noastre socialiste" 
s-a căutat să se reliefeze 
concret, concomitent cu te
meiurile ei teoretice, cu 
aspectele generale referi
toare la politica partidului 
de industrializare socialistă 
a țării, preocuparea comu
niștilor de aici pentru in
troducerea unor tehnologi’ 
de lucru moderne, pentru 
îmbunătățirea calității , la
minatelor și reducerea con
sumurilor de metal, com
bustibil și energie, preocu
pare materializată in pro
puneri concrete și idei va
loroase. Comitetul de par
tid, împreună cu conduce
rea secției, studiază posibi
litățile practice de apli
care a inițiativei propuse — 
în cadrul învățămintului 
politico-ideologic — dă co
munistul Adrian Domni- 
șan : „La fiecare lingou, cel 
puțin un kilogram de oțel 
economisit", inițiativă care 
poate fi generalizată și la 
celelalte laminoare. Prin 
toate formele muncii poli
tico-educative este susți
nută întrecerea socialistă, 
pentru a deveni măi vi
guroasă, mai rodnică. în 
primele două decade ale 
lunii. în intimpinarea zilei 
de 1 Mai. colectivul acestui 
laminor a realizat o pro
ducție suplimentară de pes
te 650 tone laminate, pon
derea fiind deținută de o- 
țelurile cu caracteristici 
superioare.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scinteii"

Premierea unor orașe fruntașe
-> J>

în întrecerea patriotică
Zilele acestea au avut loc alte adunări festive de premiere a mu

nicipiilor și orașelor care s-au distins anul trecut în întrecerea patrio
tică pentru înfrumusețare și bună gospodărire. Publicăm azi cîteva 
însemnări din două localități care au primit premiul I.

FĂLTICENI
Cu doi ani în urmă luam parte 

la o adunare a cetățenilor din Făl
ticeni, care, pentru rezultatele obți
nute in întreepre, primeau premiul 
II pe tară. Și am remarcat la toți 
cei care luaseră cuvin tul dorința de 
mai mult și de mai bine, aspirația 
firească spre locul întii. Premiul la 
care aspiraseră atunci l-au luat 
acum — cind s-au clasat primii in 
categoria orașelor cu peste 10 000 
de locuitori ; festivitatea a avut loc 
joi după-amiază. „Secretele" aces
tui succes gospodăresc au fost pre
zentate adunării de Gheorghe A- 
catrinei. secretarul comitetului oră
șenesc de partid, primarul orașului.

— Cu mic. cu mare. însuflețiți de 
dorința de a adăuga urbei noastre 
noi sporuri de confort și civiliza
ție. fălticenenii și-au adus o im
portantă contribuție la construcția 
scolii generale din cartierul Grădini 
si ă modernului atelier de la liceul 
„Nicu Gane", la efectuarea lucră
rilor de excavați! pe o lungime de

5 kilometri pentru aducțiunea de 
apă potabilă etc.

...Vizităm si noi orașul. Trecem 
pe la complexul de agrement 
„Dumbrava minunată" — unde in 
ultimul an s-au construit o cabană 
și un ștrand pentru copii, s-au a- 
menaiat un număr de 5 iazuri pis
cicole in imediata apropiere : in
trăm pe actualul stadion, la care 
s-au executat tribune. împrejmuirea 
interioară și exterioară, plus gazo- 
narea terenului de ioc. Parcurgem 
apoi perimetrul noului ansamblu 
de locuințe din • zona „Maior loan". 
Peste tot gustul pentru frumos, 
spiritul gospodăresc, hărnicia oa
menilor se constituie într-o fru
moasă carte de vizită. Tradiționalei 
vocații spirituale a orașului i se a- 
lătură acum statutul de centru in
dustrial în continuă dezvoltare, iar 
cei care trăiesc si trudesc pe acest 
meleag al Tării de Sus se dovedesc 
a fi cu miiitea. cu brațele si inima 
demni făuritori de frumos.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scinteii"

DUMBRĂVENI
Străveche așezare sibiană — în 

care trăiesc- și muncesc înfrățiți 
cetățeni români, germani si, ma
ghiari — Dumbrăveniul a făcut. în 
anul 1974. un pas important pe ca
lea dezvoltării si înfrumusețării 
sale.

Prin munca harnică a locuitori
lor. care in orele lor libere nu au 
pregetat să pună mină pe tîrnăcop 
sau pe lopată, s-au înfăptuit aci o 
serie de lucrări edilitare deosebite : 
reparații de străzi și trotuare pe o 
suprafață de 72 000 mp ; taluzări de 
maluri împotriva inundațiilor (pe 
Tîrnava si pe cîteva ape mai mici) 
pe o zonă de peste 27 000 mp ; în
trețineri si reparații de drumuri pe 
o lungime de 39 km. în plus, au 
fost construite 58 de podețe si ame
najate 14 hectare de spații verzi. 
Cot la cot cu orășenii, au participat 
la aceste lucrări și locuitorii din 
Saros și Hernea — sate care apar
țin de Dumbrăveni.

Pentru aceste realizări, ca si pen
tru altele pe care nu le-am inserat 
aici, orașul Dumbrăveni a primit 
recent premiul I acordat localități
lor cu o populație sub 10 000 de lo
cuitori.

Nicolae ERUJAN 
corespondentul „Scinteii"

V
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10.00 Film serial pentru copii : 

Năzdrăvanul Dennis.
10.25 Cîntece și jocuri populare

interpretate de ansamblul 
,, Maramureșul" din Baia
Mare.

10.40 Tribuna TV.
11,05 Telecinemateca.
13,05 Călătorie in lumea operei 

franceze.
13.30 Bucureștiul necunoscut. De 

cind fotografiem orașul ?
13,45 Telerama — Micul ecran : 

Mit și realitate (III).
14,15 „De-a colindat aceste locuri 

cineva" — muzică ușoară.
14,35 Expediție de vînătoare. Po

iana Urșilor (II).
15,00 Vîrstele peliculei.
15,55 Telex.
16,00 Rugbi : Tara Galilor — ir

landa („Turneul celor 5 na
țiuni"). Transmisiune de la 
Cardiff.

17,20 Caleidoscop cultural-artistic.
17.40 Teleglob. Pakistan. Karachi 

— Islamabad.
18,00 Club T. Emisiune realizată 

la Casa de cultură a studen
ților din CIuj-Napoca.

18,4$ în ciclul „Cîntare omului" 
— Efigii lirice,

19,05 Lumea copiilor.
19.25 1001 de seri : Felix motanul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20,50. Film serial : Kojak.
21.40 Telejurnal.
21,50 Săptămlna sportivă.
22,00 Întîlnirea de la ora 10...

DIN SCRISORILE
CITITORILOR

„Sfatul bătrînilor“
O dovadă a prețuirii de care se 

bucură bătrînii in orașul nostru. 
Moldova Nouă, o constituie și in- 
t.îlnirile periodice cu aceștia. La re
centul „sfat al bătrînilor", cum 
sint denumite asemenea întilniri, 
organizat la consiliul popular din 
localitate, la care au participat nu
meroși pensionari, tovarășul Gheor
ghe Damian, primarul orașului, a 
prezentat cele mai. importante o- 
biective ce urmează a se realiza in 
etapa imediat următoare și în per
spectivă. Este vorba de construirea 
unor grădinițe și creșe pentru co
pii, a unui spital cu policlinică, a 
unui complex școlar, dezvoltarea 
rețelei comerciale, a prestărilor de 
servicii, asfaltarea străzilor, extin
derea spațiilor verzi, executarea 
unor lucrări pentru aducțiunea 
apei potabile în locuințele cetățeni
lor etc. Participanții la acest sfat 
au fost invitați să-și spună opiniile, 
să propună, pe baza experienței lor, 
soluțiile cele mai bune pentru 
transpunerea în viață a obiectivelor 
stabilite.

Practica a demonstrat că această 
formă de consultare este deosebit 
de eficientă, fapt pentru care ase
menea întilniri au devenit tradițio- 
'nale.

Dușan IOVANOV1CI 
normator

impună personalului cantinei mai 
mult respect față de cei pe care-i 
servesc.

Teodor GODOCI
artificier la întreprinderea 
de prospecțiuni geologice Bălan

Exemplul ostașilor

Cantină

prost gospodărită

Recent, la centrul de recoltare și 
conservare a singelui din munici
piul Cluj-Napoca rezervele de singe 
fuseseră epuizate. Era nevoie ur
gentă de donatori, pentru că spi
talele puteau să solicite șinge din 
clipă în clipă. Direcția sanitară a 
județului Cluj și Consiliul județean 
de Cruce Roșie au transmis tele
fonic acest apel in întreprinderi, 
instituții, unități militare etc. I4a 
scurt timp după recepționarea ape
lului, o unitate militară din loca
litate a răspuns „prezent și gata 
pentru a dona singe". La chemarea 
căpitanului medic dr. Remus Run
can și a comandanților de unitate, 
76 de tineri, ostași ai patriei noas
tre, s-au prezehtat de urgență la 
centrul de recoltare și au donat în 
76 de flacoane sîngele salvator. 
Gestul acestor ostași, ca și al mul
tor altor cetățeni, care au procedat 
și procedează asemenea lor, este 
o dovadă a omeniei, un exemplu 
demn de urmat.

Dr. Nicolae OPREAN
medic, director al .Spitalului clinic 
de boli infecțioase, Cluj-Napoca

Atelier poluant

Acum cițiva ani, în orașul minier 
Bălan, județul Harghita, s-a con
struit o cantină spațioasă, dotată 
cu instalații și accesorii adecvate. 
Transformarea recentă a localului în 
cantină cu autoservire, eforturile 
depuse pentru îmbunătățirea dotării 
sale reflectă preocuparea conduce
rii întreprinderii de a asigura mun
citorilor mineri condiții bune pen
tru servirea mesei.

Chiar din primele zile însă aș
teptările oamenilor s-au transfor
mat in dezamăgire. Programul de 
servire a mesei nu se mai respectă. 
Cei din schimbul II sint nevoiti. din 
această cauză, ori să renunțe la 
prînz, ori să stea la cozi intermi
nabile. De la ora 11,30, în fața can
tinei se adună zeci și zeci de mun
citori care așteaptă sub cerul liber 
pînă își aduc aminte administrato- 

' rii cantinei să deschidă pe la orele 
12,15—12,20. Și cind te gindești că. 
localul are un încăpător hol care 
stă nefolosit. După ătita așteptare, 
alte minute prețioase se pierd la 
masă : ba nu-i plinea tăiată pentru 
că de abia se aduce de Ia magazie, 
ba nu-s tacîmurile ..puse etc.

„ .Peptru această,.cantină s-ait chel-, 
f.tțiit în uiți bani, s-a reușit să se 
pregătească mîncare bună și să 
existe curățenie. Nu-i păcat oare 
ca asemenea lucruri bune să fie 
umbrite de deficiențele semnalate 7 
Așteptăm din partea conducerii în
treprinderii miniere, a comitetului 
sindicatului din unitate măsuri 
pentru înlăturarea lipsurilor, să

Pe strada pe care locuiesc, Gră
dina Veche, la nr. 137, Galați, func
ționează de foarte mulți ani un 
atelier de reparații aparținind 
Regionalei de căi ferate. în ul
timul timp, atelierul respectiv și-a 
extins mult capacitatea de produc
ție, fiind dotat, printre altele, și cu 
două ciocane grele de forjat. Cit e 
ziua de mare — în atelier se lu
crează in două schimburi între orele 
6—22 — zgomotele puternice pro
duse de utilaje macină încontinuu 
nervii locuitorilor din această zonă 
a orașului. La poluarea sonoră se 
adaugă însă și fumul și gazele 
emanate1 din belșug în atmosferă, 
cu consecințe dăunătoare asupra 
sănătății oamenilor și mediului în
conjurător. Pe de altă parte, din 
cauza trepidațiilor permanente, 
imobilele din jurul atelierului sint 
expuse degradării.

Cei care au verificat, la fața lo
cului, sesizările adresate de noi or
ganelor locale ne-au dat dreptate, 
dar măsuri practice pentru îndrep
tarea lucrurilor, nu s-au luat. Poate 
de, această dată .se- vor ,’găsr soluții 
tehnice pentru ■ atenuarea' zgomote
lor și trepidațiilor, precum și a po
luării atmosferei, ori se va dispune 
mutarea atelierului intr-o zonă in
dustrială a orașului.

Ion BURCIU
str. Grădina Veche nr. 135, 
Galați

Noul complex comercial din comuna Lovrin (județul Timiș)

Q @ g @ Si @ ® B U
Se împlinește anul de 

cind, intr-un articol apărut 
în ziarul nostru, subliniam 
că maculatura poate și tre
buie să fie valorificată mai 
bine ca înlocuitor al lem
nului, in contextul acțiu
nilor pentru folosirea rațio
nală a materiilor prime și 
a deșeurilor.

Putem să ne declarăm 
satisfăcuți cu ceea ce s-a 
realizat de atunci în ..do
meniul colectării macula
turii 7 Am întreprins in a- 
cest sens o investigație în 
Capitală.

CE NE SPUNE 
BENEFICIARUL

— Am primit cu peste 
26 000 tone maculatură mai 
puțin decît prevedea pla
nul pe anul trecut — de
clară ing. Ion Chivu, direc
tor In Ministerul Econo
miei Forestiere și Materia
lelor de Construcții — mi
nister beneficiar al acestor 
deșeuri. Iar în 1975 am in
trat fără nici un fel de re
zerve de deșeuri de hîrtie 
și cartoane. întreprinderile 
lucrează cu întreaga capa
citate și au literalmente 
nevoie de orice deșeu de 
hirtie. Fiecare tonă de ma
culatură înlocuiește 3—3,5 
mc lemn sau, altfel spus, 
cu fiecare 100—120 tone de 
maculatură se poate eco
nomisi un hectar de pă
dure Cu toate că planul 
acestui an este mai mare, 
în primele 45 de zile fur

nizorul — Centrala de a- 
chiziții și preindustrializare 
(fost DCA) — a livrat cu 
2 300 tone maculatură mai 
puțin decit prevedeau sar
cinile.

CE NE SPUNE 
FURNIZORUL

— Toate unitățile noastre 
s-au mobilizat — precizea
ză Gheorghe Toma, direc
torul general al Centralei 
de achiziții și preindustria
lizare din Ministerul In
dustriei Ușoare — pentru a 
face față sarcinilor sporite 
de colectare a deșeurilor. 
Am întărit rețeaua de co
lectare și sectorul de trans
porturi. Am reușit astfel 
ca, față de anul precedent, 
să colectăm cu peste 21 000 
tone maculatură in plus. 
Totuși, nu am realizat sar
cinile de plan, deoarece un 
mare număr de întreprin
deri nu au încheiat și nu 
încheie contracte pentru li
vrarea maculaturii ; sau, 
dacă le încheie, nu și le o- 
norează.

EXISTĂ SUFICIENTE
RESURSE

DE MACULATURĂ?

Specialiștii din Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe 
ne asigură că da. De regu-

lă, ori de cîte ori intervine 
ministerul, unitățile in cul
pă intră in legalitate, reu
șind aproape întotdeauna 
să se achite de sarcini. 
Deci, unde nu acționează 
conștiința datoriei trebuie 
să funcționeze efectul dis
poziției legale. Adică, nu

șeurilor de hîrtie. Este lim
pede că și in această acti
vitate — ca, de altfel, în 
oricare alta — este inadmi
sibil să se suporte pagube 
sau pierderi. Or, Centrala 
de achiziții și preindustria
lizare a înregistrat în anul 
trecut pierderi de circa 2,5

sporite. Problema nu este 
nouă. Dar, cu toate că fac
torii implicați — Centrala 
de achiziții, Ministerul E- 
conomiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții, 
Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiâle si Con
trolului Gospodăririi Fon

APEL LA SPIRITUL 
GOSPODĂRESC

A doua nîare sursă de 
deșeuri de hirtie o consti
tuie gospodăriile populației, 
în prezent, prin plan, a- 
cestei surse i se rezervă oRecuperarea deșeurilor de hîrtie

@ Ce progrese s-au făcut in ultimul an ® Ce neajunsuri persistă

este suficient să se preva
dă că deșeurile trebuie 
predate, e necesară stabili
rea unor răspunderi mate
riale precise, fixate pe uni
tăți și persoane fizice. Tre
buia curmată situația actua
lă cind multe unități refuză 
să încheie contracte de li
vrare a maculaturii, sau le 
țncheie pentru cantități 
foarte mici — ceea ce ge
nerează discuții inutile și, 
in ultimă instanță, un în
treg lanț, de acțiuni la Ar
bitrajul de Stat. Așadar, 
se consumă hîrtii noi ca 
să se poată recupera ma
culatura veche 1

în legătură cu aceasta se 
ridică și aspectul condiții
lor economice în care se 
desfășoară activitatea de 
predare și colectare a de

milioane lei la activitatea 
de colectare a maculaturii, 
întreprinderea de salubri
tate București, un tel de 
subcolector de deșeuri de 
hirtie de la unitățile co
merciale, nu reușește să-și 
acopere cheltuielile făcute 
cu transportul acestora, iar 
alte unități — ca să facă 
față obligațiilor — trebuie 
să-și încarce costurile de 
producție. A rămas nere
zolvată problema prețurilor 
de achiziții. Unitățile în 
cauză demonstrează că pre
țurile vechi nu mai cores
pund de mult, deoarece 
pretențiile cantitative și 
mai ales calitative care 
înainte nu existau (sortări, 
balotări), implică un volum 
mult mai mare de muncă, 
ce necesită si cheltuieli

durilor Fixe — sînt de acord 
că activitatea trebuie așe
zată pe o bază economică 
normală, discuțiile, care 
durează de mai bine de un 
an, n-au dus încă la nici 
un rezultat. Desigur, este 
posibil ca cererile de mo
dificare a prețurilor (unele 
dintre ele sau chiar toate) 
să nu fie justificate ; dar 
acest lucru trebuie demon
strat, pentru a elimina de
finitiv orice justificare de 
neindeplinire a planului, 
înțelegem, desigur, nevoia 
unui calcul chibzuit și se
rios, în vederea luării unor 
decizii, dar nici nu trebuie 
să se uite că acestea sînt 
bune doar atunci cind sint 
luate la timp și țin seama 
de interesele fiecărei uni
tăți și, in ultimă instanță, 
de interesele economiei na
ționale.

pondere de circa 27 Ia sută. 
Dar există păreri că s-ar 
putea colecta mult mai 
mult.

S-ar putea, pentru că, îh 
prezent, cu tot sporul re
alizat, cea mai mare parte 
a hirtiilor și cartoanelor 
din gospodării ajunge tot 
la gropile de gunoi. La ni
velul cartierului sau al o- 
rașului este vorba de can
tități impresionante, de or
dinul sutelor șl miilor de 
tone, de valori de multe 
milioane. După cum ne in
forma directorul V. Leopa, 
de la I.S.B., din cele 5 000 
mc gunoaie evacuate zilnic 
din. Capitală, cel puțin a cin- 
cea parte o reprezintă hîr- 
tiile. Iar evacuarea fiecărui 
mc costă 40 de lei. Deci,

40 000 lei cheltuiti zilnic 
numai pentru evacuarea 
hirtiei, în loc să se în
caseze o sumă de cîteva ori 
mai mare prin recuperarea 
acesteia, realizindu-se ast
fel produse foarte utile, 
de o valoare și mai ri
dicată. Risipa poate fi 
evitată. A existat chiar o 
inițiativă lăudabilă a I.S.B., 
aceea de a pune recipienți 
speciali „numai pentru 
hîrtie" în cartierele de 
blocuri. Dar, ca orice lucru 
nou, și această inițiativă 
avea nevoie de sprijin, de 
o muncă stăruitoare pentru 
cultivarea spiritului gospo
dăresc, pentru lămurirea 
locatarilor . de a sprijini 
colectarea deșeurilor de 
hirtie și nu numai a aces
tora, ci a tuturor deșeurilor 
valorificabile (textile, fier, 
metale neferoase, lemn, 
sticlă etc), în scopul re
aducerii lor în circuitul e- 
conomiei naționale. Aceas
tă acțiune de larg in
teres trebuie realizată cu 
sprijinul organizațiilor de 
partid din cartiere, al aso
ciațiilor de locatari. în școli, 
de către deputății cartiere
lor și activul obștesc al co
misiilor permanente ce 
funcționează în cadrul con
siliilor populare de sector. 
■Dar in multe locuri reci- 
pienții rezervați „numai 
pentru hîrtie" s-au trans
format în lăzi suplimentare 
de gunoi.

De ce insistăm asupra a- 
cestui aspect 7 Fiindcă fie
care cetățean, colectind 0 
cantitate de hirtie sau car
toane, are posibilitatea să 
le valorifice la centrele de

colectare cu 60 de bani ki
logramul, sau să obțină o 
sumă corespunzătoare pen
tru celelalte deșeuri cas
nice valorificabile. Deci, 
este stimulat. Funcționarea 
defectuoasă a unor puncte 
de achiziție, a unor rulote, 
care nu-și respectă orarele 
afișate, nu este însă de 
natură să atragă’ populația 
la predarea masivă a de
șeurilor.

Din ancheta noastră re
zultă că trebuie stabilite 
mai precis răspunderile în 
ce privește obligația de 
predare și colectare a ma
culaturii Este necesar să 
fie întărit cadrul organiza
toric, să fie mobilizată o- 
pinia publică și să se creeze 
un sistem de stimulen
te — morale și mate
riale — atît pentru între
prinderi, cit și pentru 
populație, care să impulsio
neze colectarea tuturor de
șeurilor. valorificarea lor 
integrală.

Resurse de maculatură șl 
deșeuri există atît in între
prinderi. cit și în gospodă
rii. Se cere, de aceea, ca 
spiritul de inițiativă să gă
sească la toate forurile vi
zate sprijinul necesar pen
tru a se transforma in ac
țiuni concrete, de amploa
re. cu continuitate, adap
tate tuturor situațiilor. 
Fiindcă nici un petic de 
hîrtie, nici o cutie de car
ton, nici un deșeu valorifi- 
cabi! nu mai trebuie lăsat 
să ajungă la rampa de 
gunoi.

Al. PLAIEȘU
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Președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile 
de acreditare a ambasadorului Guyanei

Luînd cuvîntul în cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul Laurence 
Everil Mann a transmis președinte
lui Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, călduroa
se urări din partea preșfedintelui Gu
yanei, a primului ministru, a guver
nului și poporului țării sale. Subli
niind că se simte onorat de a fi pri
mul ambasador al Guyanei în Româ
nia, vorbitorul a arătat că' „relațiile 
frățești existente Intre țările noas
tre" au bune perspective de a se dez
volta. Evocind lupta și eforturile po
porului țării sale de a se afirma ca 
entitate națională proprie și de a-și 
consolida independența, vorbitorul a 
subliniat interesul cu care sînt. ur
mărite in tara sa realizările Româ
niei în construcția social-politică. 
„Prin eforturile depuse — a arătat 
el — ați depășit toate obstacolele, 
ciștigînd, dumneavoastră personal și 
țara dumneavoastră, respectul și sti
ma de care vă bucurați, pe bună 
dreptate, în întreaga lume". în în
cheierea scurtei sale alocuțiuni, am
basadorul Guyanei a arătat că este 
animat de dorința ca, in cadrul mi
siunii sale, să contribuie Ia întărirea

pe mai departe a relațiilor dintre 
cele două țări.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind 
pentru urările ce i-au fost adresate, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis la rîndul său președintelui 
Guyanei și primului ministru căl
duroase urări de sănătate și ferici
re personală ; de asemenea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a adresat po
porului guyanez urarea de a dobîn- 
di noi succese pe calea progresului 
și prosperității, a dezvoltării sale 
independente. „România — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — mili
tează în mod ferm pentru o largă 
colaborare între națiuni, pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale 
și așezarea lor pe baza deplinei ega
lități în drepturi, a respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc".

„Țările noastre — a spus în conti
nuare tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— deși situate la distanțe mari din 
punct de vedere geografic, se simt 
apropiate prin năzuințele și aspira
țiile comune pentru dezvoltarea lor

de sine stătătoare, pentru instaura
rea în lume a unui climat de încre
dere și cooperare, a unei noi ordini 
economice internaționale, mai juste 
si echitabile".

Subliniind că între România și Gu
yana s-au statornicit relații priete
nești, care cunosc o evoluție poziti
vă, în interesul ambelor popoare, al 
păcii și securității internaționale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„îmi exprim speranța că pe viitor 
aceste relații se vor dezvolta și di
versifica și mai mult, pe baze reci
proc avantajoase".

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului Gu
yanei mult succes în îndeplinirea 
misiunii ce i s-a încredințat.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
guyanez, Laurence Everil Mann. La 
solemnitatea prezentării scrisorilor 
și la convorbire au participat Con
stantin Stătescu, secretarul preziden
țial si al Consiliului de Stat, si Geor
ge Macovescu. ministrul afacerilor 
externe.

Protocol de colaborare in domeniul agriculturii 
intre România si R. 0. Germană

Vineri dimineața. Angelo Micules- 
cu, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, a primit delega
ția Ministerului Agriculturii, Silvicul
turii și Bunurilor de Consum al Re
publicii Democrate Germane, con
dusă de Erwin Neu. adjunct al mi
nistrului, care se află într-p vizită 
in țara noastră.

Vineri după-amiază a fost semnat 
la București Protocolul privind co
laborarea economică și tehnico-știin- 
țifică pe anul 1975 între Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor al Republicii Socialiste 
România și Ministerul Agriculturii, 
Silviculturii și Bunurilor’de Consum 
al Republicii Democrate Germane. 
Documentul prevede colaborarea in

tre cele două ministere în domeniul 
ameliorării plantelor si a raseloi- de 
animale, schimburi de informații și 
documentații științifice, livrări reci
proce de semințe și material săditor, 
vizite de specialiști. A fost, de ase
menea, semnat protocolul primei 
etape a consultărilor privind colabo
rarea economică și tehnico-științifică 
între cele două ministere pe peri
oada 1976—1980.

Documentele au fost semnate din 
partea Ministerului Agriculturii, In-, 
dustriei Alimentare și Apelor de 
Marin Capisizu, șeful Departamen
tului agriculturii de stat, iar din 
partea Ministerului Agriculturii, Sil
viculturii și Bunurilor de Consum de 
dr. Erwin Neu, adjunct al ministru
lui.

(Agerpres)

A apărut 

„REVISTA ECONOMICĂ" 
Nr. 12 din 21 III 1975

Revista se deschide cu edito
rialul intitulat : Reinvestire cu 
încrederea unanimă 'a națiunii. 
Din sumar menționăm articole
le: Forța propulsoare a inițiativei 
economice în socialism, de conf. 
univ. dr. Ileana Slănescu ; Im
pactul economic al valorificării 
materiilor prime naturale si sin
tetice, de M. Florescu ; Consu
muri cît mai reduse de combus
tibili și energie pe unitatea de 
produs, de V. Boescu si L. Țin
tea ; Organizatorul — o profesiu
ne în curs de maturizare, de 
Ovidiu Nicolcscu.

Revista cuprinde cunoscutele 
sale rubrici : Economie națio
nală, Conducere-organizarc, Teo- 
rii-Idei, Economie mondială.
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Campionatele de volei Actualitatea la hochei

Recepție cu prilejul aniversării 
Frontului Unit Național ai Cambodgiei

Cu ocazia celei de-a V-a aniver
sări a creării Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei și Forțelor ar
mate populare de eliberare naționa
lă. ambasadorul regatului Cambod
giei in țara noastră, Chea San, a 
oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului. Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale. George Macovescu. mi
nistru] afacerilor externe, general de

armată Ion Ioniță. ministrul apără
rii naționale, Vasile Bumbăcea, mi
nistrul construcțiilor industriale, re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cultură, ge
nerali, ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di-, 
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Plecarea unor invitați ai C. C. al P. C. R.
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Liberal 
din Suedia, formată din Gunnar He
len. președintele partidului, și Da
niel Tarschys, membfu al Comisiei 
de politică externă al P.L.S.. care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră.

La plecare, delegația a fost salu
tată de tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C.-al P.C.R., Cor- 
neliu Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, Vasile Șandru, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Curt Lejon. amba
sadorul Suediei la București.

★
Vineri a părăsit Capitala tovarășul 

Tomio Nishizawa, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al P.C. 
clin Japonia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită in tarp noas
tră.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, oaspetele a fost con
dus de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

în sala Floreasca din Capitală, 
jieri. în cadrul campionatului național 
de volei, echipa masculină Steaua a 
învins cu 3—1 (15.—10. T1--15, jl5^-9, 
15—8) pe Dinamo București.; Explo-, 
rări a dispus cu 3—0 (0, 11, 2) de 
C.S.U, Galați. în turneul feminin, 
Dinamo a ciștigat cu 3—2 (15—6,

13—15, 13—15, 15—7, 15—11) jocul cu 
Rapid.

Astăzi, de la ora 10,30, are loc par
tida* Rapid — Farul (ferriih'in).' Iar' 
după-amiază (de la 15,30)' : ^ ExțilO'-'1 
rări — Steaua (masculin) ; Dinamo — 
Penicilina (feminin) și Dinamo — 
C.S.U. Galați (masculin).

FOTBAL

Semifinalele cupelor europene
La Ziirich â avut loc ieri trage

rea la sorți pentru stabilirea jocu
rilor din cadrul semifinalelor cupe
lor europene la fotbal. Iată progra
mul acestor întîlniri : „Cupa cam
pionilor europeni" : A.S. Saint Etien
ne — Bayern Miinchen ; Leeds Uni
ted — C.F. Barcelona ; „Cupa cupe
lor" : Ferencvaros Budapesta — 
Steaua Roșie Belgrad ; Dinamo Kiev

— P.S.V. Eindhoven (Olanda) ; 
„Cupa U.E.F.A." : Twente Enschede 
(Olanda) — Juventus Torino și F.C. 
Kdln — Borussia Moenchengladbach 
(R. F. Germania). Intîlniriie vor 
avea loc la 9 aprilie (turul) și 23 
aprilie (returul). Meciul dintre echi
pele vest-germane F.C. Koln și Bo
russia Moenchengladbach se va dis
puta într-o singură „manșă".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Turneul internațional de șah :care 

are loc in aula Bibliotecii Centrale 
Universitare din Capitală a fost re
luat ieri cu partidele din cea de-a 
11-a rundă. Ciocîltea a remizat cu 
Adamski. Alte rezultate : Lutikov — 
Barreras remiză ; Stanciu — Vaisman 
1—0 ; Honfi — Knaak 1—0 ; Minev 
— Urzică remiză ; Ungureanu — Pri- 
byl 1—0. S-a întrerupt partida Par- 
tos — Garcia. In clasament conduce 
Victor Ciocîltea (România) — cu 8 
puncte, urmat de Knaak (R. D. Ger
mană) — 6 puncte (1). Lutikov 
(U.R.S.S.) — 6 puncte, Vaisman
(România), Honfi (Ungaria) și Minev 
(Bulgaria) — cu cite 5,5 puncte etc.

o în zilele de 29 și 30 martie, în sala 
Floreasca din Capitală se vor desfă
șura filialele campionatelor indivi
duale de judo rezervate seniorilor.

La întreceri vor participa 120 de

sportivi, calificați în fazele anteri
oare, din 60 de secții din țară.

® In cadrul unui concurs de patinaj 
viteză desfășurat pe patinoarul de 
înaltă altitudine „Medeo" de la Alma 
Ata, sovietica Liubov Sadsikova a 
stabilit un nou record al lumii în 
proba de 500 m cu timpul de 41” 
69/100. Pe locul doi s-a clasat Tatiana 
Averina cu 41” 79/100.

• „Cupa campionilor europeni" la 
baschet masculin a programat pri
mele meciuri din cadrul semifinale
lor. Campioana Italiei, echipa Ignis 
Varese, a ciștigat la limită : 86—85 
(44—52) partida, susținută in depla
sare cu formația franceză A.S. Berck.

La Madrid, in prezența a peste 
5 000 de spectatori, Real Madrid a 
întrecut cti scorul de 109—82 (55—40) 
formația iugoslavă Zadar.

Meciurile retur se vor disputa la 
27 martie.

Vineri, in” campionatul mondial, de 
hochei pe gheață (grupa B) de la 

, Sapporo, • echipa R. F. Germania a 
'învins cti 4^1.. (1—1, 2—,1^)^ sCt .. 
lecționata României prin punctele 
marcate de Boos, Koeberles. Kuehn- 
hackl și Voelk. Pentru echipa româ
nă a înscris Tureanu. Acesta a 
fost penultimul meci susținut de e- 
chipa română, care are astăzi pauză 
și duminică va întîlni formația Ita
liei. Iugoslavia a obținut o surprin
zătoare victorie cu 8—4 (3—0, 3—3, 
2—1) in fața echipei Japoniei. Astăzi 
au loc alte două meciuri : Elveția — 
Italia și R. D. Germană — Olanda, 
în clasament conduce R. F. Germa
nia cil 10 puncte, urmată de R. D. 
Germană 8 puncte (un meci mai pu
țin jucat), Iugoslavia 7 puncte, El
veția 6 puncte (un meci mai puțin), 
Japonia 5 puncte. România 4 puncte, 
Italia 4 puncte (din 5 meciuri) Și 
Olanda zero puncte.

★
La Herisau (Elveția), în cadrul 

campionatului european de hochei 
pe gheață (grupa B) pentru juniori, 
s-a disputat partida derbi dintre se
lecționatele României și Bulgariei.

Cu opt minute înainte de încheie
rea meciului, hocheiștii români con
duceau cu scorul de 5—2, dar, în fi
nalul jocului, formația bulgară a în
scris trei puncte consecutiv, partida 
luind sfîrșit cu un rezultat de egali
tate : 5—5 (2—0, 0—2, 3—3). ‘Golurile 
echipei române au fost marcate de 
Hălăucă, Gyorgypal, Ungureanu, Vi- 
șan 'și Olenici, iar cele ale formației 
bulgare au fost înscrise de Todorov 
(2), Vladimirov, Ivanov și Petrov.

In urma acestui rezultat, reprezen
tativa Bulgariei a ocupat primul loc 
în seria a Il-a și s-a calificat pentru 
finala competiției, în care va întîlni 
selecționata Elveției, ciștigătoarea 
celeilalte grupe.

® Aseară, la Praga, într-un meci 
contînd pentru competiția internațio
nală de hochei pe gheață „Trofeul 
Izvestia", selecționata Cehoslovaciei a 
învins cu scorul de 9—3 (4—1, 3—1, 
2—1) reprezentativa U.R.S.S,

Cu ocazia celei de-a XXX-a ani
versări a constituirii Ligii statelor 
arabe, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a transmis o telegra
mă de felicitare secretarului general 
al ligii, Mahmoud Riad.

★
Vineri dimineața, George Maco

vescu, ministrul afacerilor externe, 
a' primit pe doamna Leticia Ramos 
Shahani, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Filipine în Republica Socialistă 
România, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

★
Cu prilejul celei de-a V-a aniver

sări a creării Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei și a Forțelor ar
mate populare de eliberare naționa
lă a Cambodgiei, vineri, în Capitală, 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
de fotografii. Au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Stan
ciu Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, loan Botar, se
cretar general al I.R.R.C.S.. funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, alți oameni de artă 
și cultură.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

La vernisaj au luat cuvîntul Va
sile Nicolescu, director in. Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, și 
Chea San. ambasadorul Cambodgiei 
în tara noastră.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu 
tatea, vineri a avut loc în 
o seară culturală organizată 
le.iul apropiatei sărbătoriri 
naționale a Republicii Elene.

Au participat funcționari 
ori din Ministerul Afacerilor 
terne, Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai I.R.R.C.S., 
oameni de cultură și artă, un nume
ros public.

Au fost prezenți ___
kis, ambasadorul Greciei la 
rești, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, scriitorul Pop Si- 
mion a împărtășit impresii de că
lătorie din Grecia. Programul 
culturale s-a încheiat cu 
unor filme documentare — 
ale studiourilor grecești.

★
Intre 6 și 21 martie 1975 _ ____

fășurat la București lucrările grupe
lor de lucru constituite in cadrul 
Comisiei mixte româno-iugoslave 
pentru „Porțile de Fier". S-au e- 
xaminat probleme tehnice și eco- 
nomico-financiare legate de folo
sirea potențialului hidroenergetic al 
sectorului comun al Dunării in aval 
și in amonte de S.H.E.N. 
de Fier".

Dimitri Papada-
Bucu-

★
dimineața, 

Gheorghiu" 
seminarului

serii 
proiecția 
producții

s-au des-

„Porțile

Vineri
„Ștefan 
cursurile 
viști sindicali din unele țări africa
ne, organizat de Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

Participanții au fost salutați de 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Din partea oaspeților a fost expri
mată satisfacția pentru posibilitatea 
pe care le-o oferă seminarul de a cu
noaște în mod nemijlocit activitatea 
desfășurată de sindicatele din tara 
noastră.

la 
s-au 
pentru

academia 
deschis 

acti-

străină-. 
Câpital.ăc,
QORti-.; 
a Zilei

superi- 
Ex-

4r
Ansamblul folcloric „Abrasevic" 

din R.S.F. Iugoslavia și-a inaugurat 
turneul artistic în țara noastră cu 
un spectacol de cîntece și jocuri 
populare iugoslave, prezentate în
'mâreh ’ iâ'Jă 'i'.'Olțrfibia" din TîmîSbtOir

Vineri s-au încheiat la Craiova 
lucrările consfătuirii pe țară a seri- 
cicultorilor, consfătuire 
de Ministerul Agriculturii, 
Alimentare și Apelor și 
județean Dolj al P.C.R.

organizată 
Industriei 
Comitetul

(Agerpres)

Expediție științifică românească
Explorarea unei zone din Oceanul 

Indian situate Ia nord de Dar Es 
Salaam, cu ocazia unei recente ex
pediții științifice românești la care 
au luat parte specialiști ai Muzeului 
de istorie naturală „Grigore Antipa", 
ai Institutului de ștjințe biologice- 
București și Institutului român de 
cercetări marine — Constanța, a avut 
drept rezultat strîngerea unui bogat 
material faunistic, deosebit de inte
resant pentru cunoașterea tainelor

vieții în recifele de corali. Studiul 
exemplarelor colectate în timpul ex
pediției a scos pînă acum la iveală 
peste 70 de specii noi de crustacee, 
viermi si păianjeni de apă. răcușori. 
stele de mare cu forme curioase. 
Noile specii și genuri descoperite, de
clară Mihai Băcescu. directorul mu
zeului Antipa. abundenta lor în re
cifele de corali ale Oceanului Indian 
demonstrează străvechea lor viețuire 
ne locurile fostului ocean cald Tetis.

Excelenței Sale Doamnei
MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON

Președintele Națiunii Argentinene

Profund întristați de pierderile de vieți omenești cauzate de ploile 
torențiale și inundațiile din majoritatea regiunilor argentinene, transmit 
Excelenței Voastre sincere condoleanțe, împreună cu sentimentele noas
tre de adîncă compasiune pentru familiile îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
- Președintele

Republicii Socialiste România

Manifestări cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea 
discriminării rasiale

Ziua internațională pentru elimi
narea discriminării rasiale a fost 
marcat^ la București, vineri după- 
amiază. de o adunare organizată de 
Asociația pentru Națiunile Unite din 
România (ANUROM), Liga ro
mână de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa și Asociația tineretu
lui și studenților din România pen
tru Națiunile Unite.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Alexandru Bălăci, președintele 
Comitetului executiv al . ANUROM, 
a vorbit Sayed Abbas Chedid, direc
torul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, care a subliniat 
că: Națiunile Unite și comunitatea 
internațională și-au intensificat efor
turile în vederea izolării regimului 
de opresiune, a eliminării colonialis
mului și apartheidului din Africa de 
Sud. acordînd în acest sens un aju
tor susținut mișcărilor de eliberare. 
In concertul națiunilor iubitoare de 
justiție și' libertate. România — a 
spus vorbitorul — își aduce o con
tribuție de seamă la înfăptuirea 
marilor obiective ale Națiunilor Uni
te. printre care figurează la loc de 
frunte lichidarea colonialismului și 
rasismului.

Semhificatia evenimentului a fost 
relevată de Nicolae Fotino, directo
rul Asociației de drept internațional 
si relații internaționale, membru al 
ANUROM. Proclamarea datei de 21 
martie ca Zi internațională pentru 
eliminarea discriminării rasiale — a 
spus vorbitorul — face parte din 
măsurile pe care Organizația Na
țiunilor Unite le-a luat pentru a 
promova egalitatea rasială, și elimi
narea discriminării pe baza Cartei, 
pentru respectarea drepturilor omu
lui și a libertăților fundamentale

pentru toți, fără distincție de rasă, 
sex, limbă sau religie.

O remarcabilă expresie a solidari
tății poporului român cu toate po
poarele care luptă pentru înlăturarea 
dominației străine. împotriva colo
nialismului și neocolonialismului o 
constituie vizitele efectuate de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in numeroase țări africa
ne. Vizitele au oferit, totodată, pri
lejul unor întilniri cu conducători ai 
mișcărilor de eliberare națională. în 
cadrul cărora s-a reafirmat hotărîrea 
fermă a poporului român de a da in 
continuare sprijinul său material, 
politic și diplomatic mișcărilor de 
eliberare din Africa de Sud, care 
luptă pentru înlăturarea colonialis
mului. a oprimării rasiale și apar
theidului.

Manifestarea — la care au partici
pat loan Botar, secretar general al 
Institutului român pentru relații cul
turale cu străinătatea. Stanciu Sto
ian. secretar general al Ligii de prie- 
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. Larisa Munteanu, șecretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai u- 
nor organizații obștești, cadre didac
tice universitare, tineri și studenți 
din Capitală,. un numeros public —j 
a fost urmărită cu deosebit interes..

Cu același prilej, la Craiova a avut 
loc vineri o adunare organizată dej 
conducerea universității în colaborare* 
cu filiala Asociației de drept inter
național si relații internaționale din 
localitate. A vorbit conf. univ. dr. 
Ion Dogaru, secretarul filialei 
A.D.I.R.I.

Manifestări similare au mai avut 
loc la Timișoara, Cluj-Napoca si Iași.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit apre

ciabil în toate regiunile. Cerul a fost 
si3nx4Jt ^acoperit, au, căzut precipita- 

t±iȚ fei^porare sub 5’ formă de ploaie, 
lapoviță’ și ninsoare în cea mai mare 
parte a Olteniei și Munteniei și în su
dul Transilvaniei, iar cu caracter local 
în Dobrogea și în nordul Moldovei. în 
sudul Banatului și sud-vestul Transil
vaniei a plouat. în celelalte regiuni 
s-au semnalat precipitații izolate. La 
munte a nins. Vîntul a prezentat inten
sificări pînă la tare în estul și sudul 
țării și în cîmpia vestică. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între minus 1 
grad la Suceava și Rădăuți și plus 10 
grade la Baia Mare, orașul dr. Petru 
Groza, Gurahonț, Vărădia, Răuți și Mol
dova Veche. în București : Vremea s-a 
răcit apreciabil. Cerul s-a menținut a- 
coperit. Au căzut precipitații temporare 
sub formă de ploaie la început, apoi 
lapoviță și ninsoare. Vîntul s-a inten
sificat. Temperatura maximă a fost de 
6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 martie, tn țară : Vreme rece în 
toate regiunile țării. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros în sud. unde vor 
cădea precipitații locale. în rest, preci
pitații izolate, mai ales sub formă de 
lapoviță și «ninsoare. vîntul va sufla

moderat cu intensificări pînă la tare, la 
începutul intervalului, în sudul și estul 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei și în nordul Moldovei, iar tempe
raturile maxime vor oscila între zero și 
10 grade. în București : Vreme rece. 
Cerul va fi mai mult noros. Precipitații .
de scurgă clura£d\'șeVvQr!sieiTinala la în-'"'1" 
cepdtul .dntervaLțâuîv'.y^iul va. .sufla V*7''. 
moderat^ cu unele intensificări. Tempe
raturile se mențin coborîte!

Avertizare

în primele două nopți. condițiile 
atmosferice vor fi favorabile producerii 
înghețului slab la sol și a brumei în 
regiunile din nordul si estul tării.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA
DIN 21 MARTIE 1975

Extragerea I : 73 85 27 11 53 22 45
87 13

Extragerea R II-a : 54 62 66 41 80
46 37 58 31

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
2 043 444 lei.

GAZETELE 
IN CONCURS

în această perioadă se des
fășoară in județul Mehedinți 
concursul gazetelor de perete 
și satirice, la care participă 
toate colectivele gazetelor din 
întreprinderi, instituții, de pe 
șantiere de construcții, din co
mune. I.A.S., S.M.A. și C.A.P., 
din unități școlare. Scopul : 
sporirea eficienței educative a 
gazetelor de . perete și satirice. 
Prima fază a concursului s-a 
concretizat în organizarea unor 
expoziții, în 6 centre zonale, 
care au cuprins materialele a- 
părute în edițiile speciale ale 
gazetelor. în faza finală se va 
organiza la Drobeta Turnu-Se- 
verin o expoziție cu gazetele 
selectate de juriu în fazele pe 
zonă. (Virgiliu Tătaru).

VÎLCEA ARTISTICĂ

Timp de O săptămînă. la Rm. 
Vilcea se desfășoară un festival 
al creației originale sub generi
cul „Vilcea artistică". El reu
nește pe scenele instituțiilor 
culturale din municipiu și ju
deț numeroase personalități ale 
vieții cultural-artistice ale tării 
Programul acestei ample mani
festări a cuprins, printre altele, 
o gală de filme din creația ci
neaștilor vîlceni, o masă’ rotun
dă pe tema „Vilcea in conștiința

artistică românească", premiera 
piesei „înainte de revărsatul 
zorilor" de Doru Motoc la Tea
trul popular al casei municipale 
de cultură, concerte, expoziții 
de fotografii, artă plastică și 
carte vîlceană contemporană 
etc. Tot cu acest prilej a avut 
loc în comuna Băbeni și reuniu
nea cenaclului literar „Casa de 
sub pădure". (Ion Stanciu).

CULTURAL
OMAGIU POETULUI 

OVIDIU
In cadrul manifestărilor care 

au loc anual la Constanța, la 20 
martie, data nașterii lui Ovidiu, 
Centrul de studii ovidiene de 
pe lingă muzeul de arheologie 
din localitate a organizat o evo
care' a poetului care a trăit și a 
scris la Tomis. Prof. univ. dr. 
docent Nicolae Lascu, de la Uni
versitatea din Cluj-Napoca. a 
vorbit cu acest prilej despre via
ta si opera poetului, iar membrii 
cenaclului literar „Ovidius" din 
localitate au citit din lucrările 
lor închinate marelui bard al 
antichității. A doua zi a avut

loc o sesiune omagială a centru
lui de studii ovidiene. (George 
Mihăescu).

ACTUALITATEA TĂRII - 
IN EXPOZIȚII

o La Casa de «ultură a sindi
catelor din Focșani a avut loc 
vernisajul expoziției de pictură 
și grafică „Documentar Tul- 
cea ’74", semnată de Petru Pe
trescu, membru al cenaclului de 
artă plastică din Piatra Neamț. 
Ir. prezent, în județul Vrancea 
mai sînt organizate și alte expo
ziții de grafică și pictură cu lu
crări aparținind unor artiști a- 
matori vrînceni. Astfel, holul 
teatrului din Focșani găzduiește 
expoziția membrilor cenaclului 
„Gheorghe Tattarăscu" și a ca
drelor didactice din localitate, 
iar la casele de cultură din 
Adjud și Panciu expun lucrări 
plasticieni amatori reuniți In 
cercurile ce funcționează pe 
lingă aceste așezăminte de cul
tură. (Dan Drăgulescu).

e Orașul Făurei. din județul 
Brăila, găzduiește în aceste zile 
la casa de cultură și la casa cor
pului didactic două expoziții 
Exponatele — fotografii realiza
te de către pionieri — sînt reu
nite sub genericul „Ne pregă
tim să devenim demni urmași 
ai comuniștilor". (Mircea Bu
ne a).

(Urmare din pag. I)
extinde Suveranitatea sa. In ceea ce 
privește însă întinderea mării teri
toriale, s-a conturat un larg evantai 
de opinii, care pornește de la consi
derarea drept acceptabilă a limitei 
de 12 mile pînă la susținerea necesi
tății extinderii acesteia pînă la 200 
de mile, in funcție de condițiile geo
grafice, geologice, ecologice, econo
mice și sociale ale fiecărei regiuni 
— așa cum se pronunță o serie de 
state din America Latină și Africa.

De asemenea, lucrările de pină a- 
cum ale conferinței au pus in evi
dență existența unui larg consens cu 
privire la menținerea drepturilor ex
clusive ale statelor riverane asupra 
resurselor, îndeosebi cele minerale, 
ale platoului continental — zonă a 
teritoriilor submarine situată din
colo de marea teritorială, ale cărei 
limite spre larg urmează a fi conve
nite.

întrunește o adeziune tot mai lar
gă in ultimii ani și conceptul de 
zonă economică, potrivit căruia sta
tele riverane vor exercita intr-o zo
nă marină adiacentă mării teritoria
le drepturi suverane asupra resur
selor biologice, precum și unele a- 
tribuții în domeniul cercetării știin
țifice și ocrotirii mediului marin. 
Prin noile reglementări este posibil 
să se preconizeze ca noua instituție 
a zonei economice să vizeze deopo
trivă resursele biologice și cele mi
nerale, subsumînd astfel și actuala 
instituție a platoului continental. 
Zona economică și marea teritorială 
ar urma ca, luate împreună, să nu 
depășească distanța de 200 mile de la 
țărm — aceasta constituind astfel, 
in linii generale, limita între zonele 
de jurisdicție națională și zona in
ternațională a mărilor și oceanelor.

In concordantă cu principiile fun
damentale ce călăuzesc întreaga sa 
politică externă, România a promo
vat de la început noile concepte si 
idei care dau expresie dezideratelor 
popoarelor, în special din țările in 
curs de dezvoltare, de a integra bo
gățiile naturale din zonele maritime 
adiacente în strategia națională dc 
dezvoltare economică și socială.

Cu referire la zona internațională 
a mărilor șl oceanelor, atenția sta
telor participante se concentrează a- 
supra teritoriilor submarine, care a- 
dăpostesc importante bogății mine
rale ; unele țări susțin,, 'in același 
timp, necesitatea unei viziuni — in
clusiv sub aspect institutional — a- 
supra ansamblului utilizărilor și re
surselor din această zonă. Negocieri
le se poartă'îndeosebi în legătură cu 
unele probleme controversate cum

ar fi : modalitățile concrete de ex
plorare și exploatare a resurselor 
aflate in zona internațională a teri
toriilor submarine'; căile de evitare 
a eventualelor consecințe negative 
ale exploatării acestor bogății mi
nerale ' asupra prețurilor materiilor 
prime similare exportate de țările in 
curs de dezvoltare ; atribuțiile, 
structura și modalitățile de lucru ale 
organizației internaționale ce ar ur
ma să fie creată pentru această zonă 
etc. Reglementările în curs de ela
borare privitoare la regimul zonei 
internaționale a teritoriilor submari
ne și la noua organizație preconizată 
îri acest scop vor trebui să dea ex
presie naturii acestei zone de „patri-

ție națională și a competențelor or
ganizației ce va fi creată pentru 
zona internațională. Ocrotirea mediu
lui marin impune elaborarea unor 
norme precise de prevenire și com
batere a poluării, care să se bazeze 
pe respectarea drepturilor și inte
reselor statelor riverane în zonele 
lor de jurisdicție și să țină seama de 
unitatea și influențele reciproce ale 
diferitelor componente ale oceanului 
planetar.

Punerea în valoare de către sta
tele riverane a resurselor din zonele 
maritime de jurisdicție națională, ca 
și participarea efectivă, in condiții 
egale, la explorarea și exploatarea 
resurselor din zona internațională

„DREPTUL MĂRIT
moniu comun al umanității", cum 
a fost declarată de către Adunarea 
Generală a O.N.U., să asigure ca ex
plorarea zonei și exploatarea resur
selor să se facă exclusiv în scopuri 
pașnice, iar beneficiile rezultind din 
aceasta să fie împărțite echitabil 
între toate statele, luindu-se în con
siderație cu prioritate interesele și 
nevoile țărilor în curs de dezvoltare. 
Tocmai aceasta este' concepția Româ
niei, care se pronunță în mod ferm 
pentru folosirea zonei internaționale 
a teritoriilor submarine in scopuri 
exclusiv pașnice, pentru crearea unei 
organizații internaționale, a cărei 
structură și funcționare să fie înte
meiate pe norme cu adevărat demo
cratice.

Există și alte numeroase aspecte 
încă controversate în legătură cu a- 
semenea probleme cum sînt delimita
rea spatiilor maritime intre state ve
cine sau situate fată în față, regimul 
insulelor și al statelor-arhipelaguri, 
navigația maritimă, inclusiv țrecerea 
prin strimtorile internaționale, situa
ția statelor fără litoral, regimul mă
rilor închise și semiinchise etc.

Un grup distinct de probleme se 
referă la cercetarea științifică ocea- 
nografică, ocrotirea mediului marin 
și transferul de tehnologii. Cu privi
re la cercetarea științifică, normele 
aflate in curs de formulare vor 
trebui să asigure un cadru larg de 
desfășurare a acestor activități, în 
condițiile respectării drepturilor sta
telor riverane în zonele de jurisdic-

depind intr-o măsură hotăritoare de 
asigurarea accesului tuturor statelor, 
in condiții echitabile, la cunoștințele 
științifice și la tehnologiile marine 
cele mai avansate. în acest scop, 
Conferința asupra dreptului mării 
este chemată să elaboreze norme 
care să asigure accesul neîngrădit al' 
tuturor statelor la cuceririle științi
fice și tehnologice din acest domeniu.

Este un adevăr axiomatic că am
plificarea utilizărilor oceanului pla
netar și punerea in valoare, în mă
sură crescindă, a resurselor lui de 
materii prime și energie impun cu 
necesitate stabilirea și dezvoltarea 
unei cooperări internaționale auten
tice, în cadru bilateral, regional, ca și 
la scara intregii omeniri. Soluționa
rea multiplelor aspecte ale utilizării 
mărilor și oceanelor reclamă in mod 
imperios o conlucrare activă între 
toate statele, indiferent de mărime, 
nivel de dezvoltare, apartenență geo
grafică sau sistem social-economic, 
luarea in considerare a intereselor 
legitime ale fiecărei țări. Conferinței 
asupra dreptului mării ii revine de 
aceea sarcina de a jalona obiectivele, 
căile si modalitățile concrete de des
fășurare a cooperării internaționale in 
acest domeniu, corespunzător cerin
țelor actuale și de perspectivă ale 
omenirii. -

Conferința însăși oferă, în general, 
un cadru democratic de desfășurare a 
unei fructuoase conlucrări, fiind de 
menționat în acest sens participarea 
largă a unui mare număr de state,

a reprezentanților mișcărilor de eli
berare națională, ca șl adoptarea 
consensului ca normă de bază a a- 
doptării hotăririlor in probleme de 
fond. Ținind seama că unele pro
bleme in legătură cu participarea la 
conferință nu au fost soluționate, 
ceea ce impietează asupra bunei des
fășurări a lucrărilor, România spri
jină cu hotărire respectarea dreptu
rilor Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud de a participa la această con
ferință, ca și la alte reuniuni inter
naționale, și se pronunță împotriva 
participării trimișilor autorităților re
gimului ilegal de la Pnom Penh, sus- 
ținind că singurul reprezentant le
gitim al Cambodgiei este Guvernul 
Regal de Unitate Națională, condus 
de Norodom Sianuk.

România, țară socialistă în curs de 
dezvoltare, din categoria statelor ri
verane. pronunțîndu-se cu fermitate 
in sprijinul ideii de suveranitate asu
pra resurselor naționale, inclusiv cele 
marine, este angajată într-un efort 
de creare sau dezvoltare a unor ca
pacități economice, științifice și teh
nologice specifice utilizărilor marine, 
ceea ce îi permite o participare tot 
mai largă la cooperarea internațio
nală in acest domeniu.

In viziunea României, acțiunea dc 
elaborare a noului Drept ai mării 
trebuie să se întemeieze pe respec
tarea principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional, a dreptului 
fiecărui popor de a dispune nestin
gherit de bogățiile sale naturale, in
clusiv resursele marine și submarine 
situate in zonele de jurisdicție na
țională, potrivit aspirațiilor și prio
rităților dezvoltării naționale ; de a 
participa echitabil Ia exploatarea re
surselor teritoriilor submarine și ale 
subsolului lor, situate in afara limi
telor naționale ; de a participa, în 
condiții de egalitate. Ia cooperarea 
internațională si la soluționarea tu
turor problemelor de interes general 
din domeniul utilizării în scopuri 
pașnice a mărilor si oceanelor.

Participind la această conferință, 
țara noastră acționează pentru ca 
noul drept al mării să se integreze 
in contextul eforturilor de instaura
re a unei noi ordini economice și 
politice internaționale, să răspundă 
imperativului diminuării și lichidării 
discrepantelor dintre nivelurile de 
dezvoltare economică a statelor, să 
constituie o contribuție la asigurarea 
accesului tuturor țărilor la sursele 
de materii prime, energetice și ali
mentare, la cuceririle științei și teh
nicii avansate, servind astfel cauzei 
progresului și civilizației, păcii in 
lume.
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TREI DECENII DE LA CONSTITUIREA LIGII ARABE

Lucrările Congresului P.C.I.
Cuvîntui tovarășului Luigi Longo

Congresul P. M. S. U.
Au fost adoptate documentele supuse dezbaterii m miminm

Popoarele arabe aniversează astăzi 
împlinirea a trei decenii de la con
stituirea Ligii Arabe — eveniment 
de seamă în istoria luptei lor pen
tru cucerirea și consolidarea inde
pendenței, pentru pace și progres. 
Dacă in momentul creării sale Liga 
Arabă cuprindea șapte țări, astăzi 
numărul statelor membre se ridică 
la 20, în care trăiesc 130 mi
lioane de oameni. în structura 
sa actuală, Liga Arabă înmă
nunchează o serie de organisme 
de colaborare pe multiple planuri — 
industrial, agrar, militar, transpor
turi, cultural. Totodată, țările arabe 
dezvoltă conlucrarea dintre ele pe 
planul vieții internaționale, în lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte. Sint cunoscute activita
tea vastă pe care ele o desfășoară în 
vederea rezolvării problemelor Orien
tului Apropiat, rolul lor activ în ca
drul dialogului internațional asupra 
problemelor energiei și materiilor 
prime, sprijinul acordat statelor afri
cane recent eliberate în vederea în
tăririi suveranității naționale, pozi
țiile lor constructive privind necesi
tatea instaurării unei noi ordini eco
nomice mondiale.

Aniversarea de astăzi constituie 
pentru poporul român un nou prilej 
de a-și reafirma sentimentele de 
caldă prietenie față de popoarele 
arabe, de frățească solidaritate cu 
lupta lor pentru consolidarea inde
pendenței, pentru progres economic 
și social. Pentru poporul nostru con
stituie un motiv de adîncă satisfac
ție faptul că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre România socialistă 
și țările arabe — întemeiate pe prin
cipiile trainice ale egalității în drep
turi. stimei și respectului reciproc — 
cunosc o continuă dezvoltare. O pro
fundă înrîurire asupra amplificării 
și intensificării acestei colaborări au 
avut-o vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în numeroase țări arabe, 
ca și vizitele întreprinse în Româ
nia de o serie de șefi de state din 
lumea arabă, inclusiv reprezentanți ai 
poporului palestinean, fiecare rundă 
de convorbiri la nivel înalt deschi- 
zînd noi perspective conlucrării prie
tenești în interesul reciproc, al cau
zei păcii, înțelegerii și progresului în 
lume.

Colaborarea dintre România și tăt 
rile arabe sc desfășoară în baza a nu 
mai puțin de 52 de tratate. acorduri

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

S-a trecut 9a abordarea concretă a problemelor 
privind pregătirea fazei a treia

GENEVA 21 (Agerpres). — în con
textul finalizării fazei a doua, șefii 
delegațiilor statelor participante, în
truniți în .cadrul Comitetului de 
coordonare al Conîeținjei jjfehlru 
SteCUritate și <S>&perare in*'î)uropa7’au 
trecut la aboTtJafea cohcpbta a pro
blemelor legate de pregătirea celei 
de-a treia faze, avînd în vedere cu 
deosebire faptul că aceasta urmează 
să aibă loc la nivelul cel mai înalt.

în intervenția sa cu privire la a- 
cest punct, șeful delegației române,- 
ambasadorul Valentin Lipatti. a evi
dențiat apelul pe care, cu prilejul 
realegerii sale în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a adresat tuturor guvernelor, par
lamentelor și națiunilor europene de 
a face totul pentru inaugurarea unei 
ere noi în viața continentului euro
pean, pentru promovarea fermă a 
unei politici de colaborare și de pace 
între toate națiunile, împlinind ast
fel o necesitate vitală nu numai 
pentru Europa, ci pentru întreaga 
lume.

în această lumină, a continuat 
vorbitorul, adoptarea documentelor 
linale ale conferinței in cadrul celei 
de-a treia faze la nivelul șefilor de 
state și de guverne capătă o impor
tanță majoră și comitetului de. coor
donare îi revin sarcini deosebite în 
pregătirea ei. Trebuie precizate în 
detaliu toate aspectele concrete le
gate de buna desfășurare a acestei 
intîlniri, cum sint : data, chestiunile 
legate de participant și invitați, ni
velul, regulile de procedură, pre
ședinția, ordinea de ținere a dis
cursurilor, caracterul ședințelor, ce
remonia semnării documentelor fi
nale, aspectele de ordin protocolar 
și altele. Desigur, această fază fina
lă urmează să aibă loc pe baza- regu
lilor democratice care au guvernat 
lucrările conferinței de ia începutul 
acesteia, cum sînt : participarea sta

Georgetown, capitala Guyanei — 
„țară a riurilor" în dialect indian — 
oferă vizitatorilor aspectul unei Ve
neții sui-gerieris, cu artere largi, 
mărginite de canale deschise, și um
brite de palmieri, cu clădiri mo
derne, alături de edificii tipice ve
chiului stil colonial, arborînd fațade 
ornamentate și pitorești balconașe 
din fier forjat.

Printre numeroasele parcuri cu 
vegetație luxuriantă, care înfrumu
sețează capitala acestui stat cărai- 

și convenții, pe plan economic, teh- 
nico-științific, cultural, numeroase 
alte înțelegeri fiind în curs de per
fectare. Numai in perioada 1971—1974, 
volumul schimburilor comerciale a 
crescut de circa 8 ori, sporuri impor
tante fiind prevăzute, în continuare, 
pentru acest an. Țara noastră parti
cipă la construirea a zeci de obiective 
economice în țările arabe, iar nume
roase cadre românești de înaltă califi
care acordă sprijin în dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului, a sis
temului medico-sanitar din aceste 
țări, conlucrînd rodnic cu specialiștii 
arabi. în acest sens, de la tri
buna Congresului al XI-lea al P.C.R.. 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Sintein ferm hotărîți 
să extindem colaborarea economică, 
tehnică, științifică și culturală cu 
aceste țări, să înfăptuim în cele mai 
bune condiții toate acordurile și în
țelegerile stabilite. Dorim ca po
poarele țărilor noastre, între care 
există vechi relații de prietenie și 
tradiții de luptă comună, să conlu
creze tot mai strîns, pe toate pla
nurile".

România socialistă acționează cu 
consecvență pentru o rezolvare poli
tică a conflictului din Orientul Apro
piat, considerînd că aceasta impune 
cu necesitate retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile ocupate ; 
în același timp, restabilirea păcii 
implică, drept o condiție esențială, 
reglementarea problemei poporului 
palestinean, pornindu-se de la nece
sitatea recunoașterii dreptului său 
suveran .de a-și’organiza viața'cores
punzător intereselor naționale, inclu
siv de a-și făuri un stat propriu, in
dependent. Totodată, este necesară 
crearea condițiilor care să asigure in
tegritatea teritorială și suveranitatea 
tuturor statelor din zonă, deschizîn- 
du-se calea unei colaborări pașnice.

Acordind o înaltă apreciere relați
ilor de prietenie și colaborare cu ță
rile arabe, poporul român este ani
mat de dorința de a acționa și pe 
viitor pentru extinderea lor con
tinuă. Este o dorință pe care o re
afirmă și cu acest prilej, odată cu 
reînnoirea mesajului de prietenie a- 
dresat acestor popoare, cărora le 
urează noi succese in consolidarea 
independenței naționale, în înfăptui
rea aspirațiilor lor de pace, de pro
pășire economică, și socială.

D. ȚINU

telor ca state independente și suve
rane, în afara Alianțelor militare, 
egalitatea în drepturi, adoptarea prin 
consens a hotărîrilor.

în cadrul discuțiilor s-a r.eleyai,. de 
asemenea, necesitatea finalizării in 
■cete mai bune condiții’ a 'cetei- de 
doua faze, deoarece numai prin solu
ționarea echitabilă, în avantajul tu
turor, ținîndu-se seama de pozițiile 
exprimate de toți se pot găsi soluții 
sănătoase și viabile pentru proble
mele rămase în suspensie. Delegația 
Olandei a reamintit propunerile sale 
ca documentele finale să formeze un 
tot și să fie semnate de către șefii 
delegațiilor la cea de-a treia fază. 
Conform acestei formule, actul final 
ar urma să aibă patru capitole dis
tincte. corespunzător celor patru 
buncte ale ordinii de zi : probleme 
referitoare la securitate, cooperarea în 
domeniile economic, tehnico-științific 
și mediului înconjurător, cooperarea 
în domeniul cultural și umanitar, ur
mările instituționale ale conferinței.

Discuțiile au relevat necesitatea 
ajungerii la un acord comun cit mai 
curind posibil, pentru a’ permite a- 
samblarea fără grabă și în mod co
respunzător a textelor elaborate.

★
HELSINKI 21 (Agerpres). - După 

cum s-a anunțat, la Helsinki s-au 
desfășurat lucrările unei reuniuni â 
miniștrilor de externe din țările nor
dice — Danemarca, Noțvegia, Suedia, 
Finlanda și Islanda — consacrată, 
in principal, examinării unor pro
bleme de actualitate ale vieții inter
naționale. La încheierea reuniunii, 
miniștrii de externe ai celor cinci 
țări nordice și-au exprimat satis
facția pentru progresele obținute la 
Conferința pentru securitate și co
operare în Europa și au făcut cunos
cut că guvernele lor se pronunță 
pentru desfășurarea celei de-a treia 
etape la cel mai înalt nivel, în 
cursul verii, în capitala Finlandei. .

„Țara riurilor" iși definește noua personalitate
bian, cel mai cunoscut este parcul 
unde în 1966 s-au desfășurat cere
moniile care marcau independența 
Guyanei, act consolidat in 1970, 
odată cu proclamarea republicii. Se 
inchidea astfel capitolul dureros al 
celor aproape patru secole de asu
prire colonială, exercitată succesiv 
de spanioli, olandezi, francezi și en
glezi, veniți pe aceste meleaguri in 
căutarea legendarului Eldorado, ți- 
nuțul mitic cu bogății fabuloase al 
Americii de Sud. într-adevăr, în 
adîncurile acestor păminturi se gă
sesc inestimabile bogății : aur, 
plumb, mangan, diamante și îndeo
sebi bauxită — minereu care situează 
Guyana pe locul patru în producția 
mondială de aluminiu ; în același 
timp, trestia de zahăr acoperă întin
se suprafețe. Vreme îndelungată 
insă, aceste bogății au fost exploa
tate numai spre folosul puterilor co
loniale.

Și în primii ani ce au urmat in
dependenței Guyana a resimțit o 
serie de dificultăți economice, gene
rate de prezența masivă a monopo
lurilor străine în , sectoareie-cheie 
ale economiei naționale — producția 
de bauxită și de trestie de 
zahăr. Pentru lichidarea aces
tei situații, guvernul a trecut la 
aplicarea unei politici vizînd stabi
lirea controlului asupra bogățiilor 
naționale, punerea lor în valoare in 
interesul propriei dezvoltări. In a- 
cest cadru se înscriu recentele mă
suri prin care guvernul guyanez. de 
sub conducerea premierului Forbes 
Burnham, președinte al Partidului

ROMA 21 (Agerpres). — După cum 
s-a anunțat, în ședința din 20 mar
tie a lucrărilor celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Ita
lian a luat cuvîntui Luigi Longo, 
președintele P.C.I. După ce a dat o 
înaltă apreciere lucrărilor congresu
lui, semnificației .sale, Luigi Longo 
a spus : „Realizările partidului sînt 
rezultatul muncii noastre, al politicii 
noastre, al soluțiilor pe care le-am 
propus și le propunem pentru rezol
varea importantelor probleme care 
privesc viitorul nostru. Totodată, a- 
ceste succese constituie și dovada 
justeței luptei pe care o ducem de 
ani de zile pentru unitatea tuturor 
forțelor populare și democrate",

în continuarea intervenției sale, 
Luigi Longo a arătat că, în actuale
le condiții, este necesară mobiliza
rea tuturor forțelor democratice din 
Italia pentru acțiuni de protest îm
potriva înrăutățirii condițiilor de 
muncă și de trai ale maselor largi 
populare, pentru a se pune capăt 
manifestărilor neofasciste care tulbu
ră liniștea și viața oamenilor. El a 
subliniat că acțiunile unitare de ma
să trebuie organizate și amplificate 
în toate domeniile. Aceste acțiuni 
trebuie să aibă o asemenea amploa
re și forță, incit să impună respec
tarea Constituției republicane năs
cute din Rezistență.

„în momentul în care subliniem 
că am urmat o politică justă — a 
spus în continuare președintele P.C.I. 
— trebuie să-i facem pe militanții 
noștri să devină conștienți și de li
mitele rezultatelor obținute și să sta
bilim măsurile viitoare pentru a în
lătura aceste limite". Un mare suc
ces al acțiunilor unitare — a spus 
vorbitorul — a fost realizat de or
ganizațiile sindicale, iar partidul 
nostru și militanții săi au fost și sînt 
printre făuritorii cei mai consecvenți 
și mai hotărîți ai'unității sindicale.

Congresul Frontului Național 
al R.D.P. a Yemenului
ADEN 21 (Agerpres). — Luînd cu

vîntui în cadrul lucrărilor celui de-al 
VI-lea Congres al Frontului Națio
nal al Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului (organizația politi
că conducătoare în țară), deschise la 
20 martie la Aden, secretarul gene
ral adjunct al C.C. al Frontului Na
țional, președintele Consiliului Pre
zidențial al R.D.P. a Yemenului, Sa
lem Robaya Aii, a subliniat că con
gresul se desfășoară sub lozinca.lup
tei pentru apărarea cuceririlor re
voluției yemenite, pentru îndeplini
rea planului cincinal de dezvoltare 
a țării.

Abdul Fattah Ismail Al Jaufi, se
cretar general al C.C. al Frontului 
Național, a prezentat un raport. Po
litica externă a R.D.P. a Yemenului 
— a spus el — se Întemeiază pe 
principiile internaționalismului, co
existenței pașnice, dezvoltării relații
lor cu țările socialiste, cu mișcarea 
muncitorească internațională și miș
cările de eliberare națională.

Raportul a arătat că se acordă o 
mare atenție întăririi bazelor regi
mului progresist național democra
tic, coeziunii tuturor forțelor revo
luționare și patriotice din țară, dez- 
y.pjțării..organizației,,ppliijc£,<a ,Front 
țului,, Rațional. Vorbi^țțl,, ș,-a« r^grj.ț 
pe larg lâ succesele obținute de tî- 
năra republică arabă in anii de in
dependență, la perspectivele de dez
voltare social-economică. Realizarea 
planului cincinal — a spus el — va 
servi construcției economice națio
nale independente, creșterii rolului 
sectorului de stat, dezvoltării mișcă
rii cooperatiste, creșterii nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

agențiile de presă
La Londra a tost semnat Pr°-

gramul de schimburi în domeniile 
învătămîntului. științei si culturii 
între România și Marea Britanie pe 
anii 1975—1976. Noul program preve
de diversificarea activităților cultu- 
ral-Științifice si creșterea schimburi
lor de acțiuni și de persoane pentru 
documentare și informare. Se acordă, 
de asemenea, importantă lărgirii 
cooperării directe între instituțiile de 
învătămînt si de cercetare științifică 
din cele două țări. Din partea guver
nului român, programul a fost sem
nat de ambasadorul tării noastre la 
Londra, Pretor Popa iar din partea 
guvernului britanic de R. S. Scrive
ner. adjunct al subsecretarului de 
stat pentru afacerile externe.

Congresul Național al Poporului, • 
procedat la naționalizarea companii
lor miniere străine „Demerara Bau
xite", „Alean" și „Reynolds Metals", 
ca și la preluarea plantațiilor de 
trestie de zahăr care nu erau valo
rificate în interes ’național ; în ace
lași proces de întărire a rolului sta
tului în economia națională se în
cadrează și hotărîrea de la începutul 
acestui an de a prelua controlul asu
pra tuturor operațiunilor de import 
și export — . prin toate aceste mă
suri creîndu-se condițiile necesare 
desfășurării unei politici economice 
bazate pe promovarea intereselor 
naționale.

Roadele nu au intîrziat să se arate, 
în ultimul timp venitul național 
crescînd substanțial de pe urma ex
porturilor de bauxită, plumb și za
hăr, a căror contravaloare nu mai 
intră azi in buzunare străine. Aceste 
fonduri. împreună cu sumele prove
nite din producția de aur și cea de 
diamante — în prezent prelucrate in 
țară — sînt destinate, in primul 
rînd. dezvoltării și diversificării pei
sajului economic, reducerii depen
denței față' de importuri.

Vastul proiect de cultivare cu po
rumb și soia- a întinsei zone Saran- 
nas — în cooperare cu Trinidad- 
Țobago — este menit să pună capăt si
tuației de monocultură și. in același 
timp, să ofere condiții unei dezvol
tări mai rapide a populației. Valori
ficarea bogatelor resurse hidroener
getice, a uriașelor păduri, amplul 
program de prospecțiuni geologice și 

în ultimul timp, a arătat Luigi Lon
go, au avut loc numeroase acțiuni u- 
nitare pe plan local, care au atras, 
în aceeași inițiativă comună, și pe 
socialiști și chiar forțe catolice, sec
toare și organizații ale democrat- 
creștinilor. Vorbitorul s-a pronunțat 
apoi pentru noi inițiative și noi for
me ale unității de luptă cu toate for
țele interesate.

Referindu-se la perspectivele ac
tivității partidului, Luigi Longo a a- 
ră.tat că linia sa politică viitoare 
trebuie să ducă la crearea unei at
mosfere de colaborare între compo
nentele politice principale ale tării. 
Acesta este un obiectiv final, care 
presupune Insă un proces ce trebu
ie realizat și promovat împreună cu 
toate forțele democrate și progre
siste, avînd în vedere și faptul că 
este necesar și urgent să se ajungă 
la înțelegere și colaborare între a- 
ceste forțe, a relevat președintele 
P.C.I.

*

ROMA 21. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : în cea de-a patra 
zi a lucrărilor Congresului P.C.I., au 
continuat dezbaterile pe marginea 
raportului prezentat de Enrico Ber- 
linguer. în ședința de dimineață au 
luat cuvîntui Pietro Ingrao și Dario 
Valori, membri ai Direcțiunii P.C.I., 
Pjetro Conti, președintele Consiliului 
Executiv al regiunii Umbria, și 
alții. Manifestîndu-și adeziunea față 
de tezele cuprinse in raport, vor
bitorii s-au oprit pe larg la chestiu
nile pe care le ridică strategia com
promisului istoric, la problemele le
gate de lupta pe care comuniștii 
italieni o desfășoară neabătut pentru 
apărarea intereselor vitale ale ma
selor de oameni ai muncii, pentru 
combaterea fermă a neofascistului, 
pentru apărarea constituției și a in
stituțiilor democratice.

Consfătuire la Varșovia
VARȘOVIA 21 — Corespondentul 

Agerpres transmite : în zilele de 19 
Si 20 martie, la Varșovia a avut loc 
consfătuirea adjuncților miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. La 
consfătuire au fost prezenti : din 
partea R. P. Bulgaria, A. Traikov ; 
R. S. Cehoslovace, M. Ruzef : R.D.G., 
K. Nier ; R. P. Polone. J. Czyrek ; 
Republicii Socialiste România. Vasile 
Gliga ; R. P, Ungare, I. Nagy ; 
U.R.S.S.. I. N. Zemskov.

La consfătuire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare rod
nică. prietenie frățească si înțelegere 
reciprocă, s-a efectuat un schimb de 
păreri în legătură cu unele probleme 
internaționale de interes reciproc.

ORIENTUL APROPIAT
DAMASC 21 (Agerpres). — Consi

liul Central Palestinean a aprobat in 
unanimitate propunerea făcută de 
președintele Siriei, Hafez el Assad, 
privind constituirea unui Comanda
ment unificat siriano-palestinean în 
domeniile poliție și militar.

Această hotărîre a fost anunțată 
la șfirșitul uhei reuniuni de șase 
bfe‘'ă‘”Consiliului Central, de către 
Khaled'-'El Fahoum, președintele 
.Consiliului Național Palestinean. 
'El a declarat, totodată, că Con
siliul Central — organism de le
gătură intre Comitetul Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.) și Consiliul Național 
Palestinean (Parlamentul) — a reco
mandat Comitetului Executiv al 
O.E.P. să înființeze un organism sub 
președinția lui Yasser Arafat, care 
să poarte consultări cu partea «iria-

Biroul de coordonare al 
țărilor nealiniate 9 hotărît ca 
viitoarea conferință a miniștrilor de 
externe ai statelor nealteiate să se 
desfășoare în perioada 25—29 august, 
la Lima. Reuniunea are drept scop 
pregătirea celei de-a cincea intîlniri 
la nivel înalt a țărilor nealiniate, 
care va avea loc anul viitor, la Co
lombo (Sri Lanka).

Măsuri teroriste adoptate 
de regimul de la Saigon. 
Pentru a determina populația să 
evacueze regiunile abandonate de 
către trupele lui Thieu. s-a ordonat 
bombardarea a numeroase capitale 

de construire a unei rețele de șosele 
— iată alte preocupări și direcții de 
activitate ale acestei țări, dornice de 
a-și consolida dezvoltarea de sine 
stătătoare, economică și politică.

Alături de conturarea căilor pentru 
rezolvarea unor probleme vitale le
gate de economie, guvernul guyanez 
și-a propus depășirea disensiunilor 
rasiale, alimentate vreme îndelunga
tă de colonialiști în această tară cu 
o mare diversitate etnică : negri, 
mulatri, indieni, europeni. Nu intîm- 
plător, inscripția de - pe drapelul 
tînărului stat sună „Un singur po
por, o singură națiune, un singur 
destin".

Pe plan extern. • Guyana desfă
șoară o politică de nealiniere, dez- 
voltînd relații de colaborare cu 
țările latino-americane, cu state 
de pe alte continente, fără deosebire 
de orînduirea socială. Animate de 
dorința de a se cunoaște mai bine și 
a promova colaborarea reciprocă. 
România și Guyana au hotărît. după 
cum se știe, tn 1973 să stabilească 
relații diplomatice la nivel de amba
sadă. relații care cunosc un curs as
cendent, pe diferite planuri. Nu în
cape îndoială că vizita pe care pre
mierul Forbes Burnham o va efectua, 
in aceste zile, In țara noastră va da 
un nou impuls legăturilor prietenești 
intre cele două state, în interesul re
ciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Ioana BARBU

BUDAPESTA (De la trimisul nos
tru special, Al. Pintea). Vineri au 
continuat lucrările celui de al XI-lea 
Congres al P.M.S.U. în cadrul dez
baterilor pe marginea raportului de 
activitate al C.C. al P.M.S.U., pre
zentat de tovarășul Jănos Kâdăr, și 
a celorlalte proiecte de documente 
supuse dezbaterii' congresului, au 
luat cuvîntui 57 de delegați. In cu
vîntui lor, vorbitorii au abordat pe 
larg diferite probleme ale construc
ției economice și dezvoltării sociale, 
ale activității ideologice și vieții cul
turale, precum și ale muncii de par
tid, probleme privind activitatea și 
relațiile internaționale ale P.M.S.U, 
6i Republicii Populare Ungare.

în încheierea dezbaterilor, vineri 
seara a luat cuvîntui tovarășul Jănos 
Kâdăr. prim secretar al C.C. a) 
P.M.S.U. Vorbitorul s-a referit pe 
larg la problemele ridicate în cadrul 
lucrărilor congresului, relevînd. prin-

Vizitele delegației P.C.R.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care participă la lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al P.M.S.U., a vizi
tat, vineri, fabrica de vagoane și ma
șini. „Raba" din orașul Gyor. De mai 
mulți ani, colectivul acestei fabrici 
cooperează cu fabrica de autocami
oane „Steagul roșu" din Brașov. Pro
ducția întreprinderii este destinată, 
în proporție de 80 la sută, exportului. 
Kiss Sandor, secretarul comitetului de 
partid, a transmis, în numele celor 
20 000 de muncitori ai întreprinderii, 
un salut călduros delegației P.C.R., 
relevînd sentimentele de prietenie 
pe care colectivul uzinei le nutrește 
față de poporul român.

Luînd cuvîntui, tovarășul Ilie Ver- 
deț a transmis un călduros salut 
muncitorilor de Ia fabrica „Raba",

CAMBODGIA

Ofensivă generalizată, 
a forțelor patriotice

CAMBODGIA 21 (Agerpres). — în 
ultimele 48 de ore luptele au sporit 
în intensitate pe toate sectoarele 
frontului din jurul orașului Pnom 
Peph. La nord de capitală. în apro
pierea. șoselei naționale nr. 5. presiu
nea forțelor patriotice s-a accentuat 
pe ambele maluri ale rîului Tonle 
Sap. De asemenea, potrivit surselor 

nă, vizînd realizarea în practică a 
acestei inițiative. El a precizat că 
„această inițiativă nu este îndrepta
tă împotriva cuiva, cl este deschisă 
oricărei țări arabe dornice că «e ală
ture".

CAIRO 21 (Agerpres). — Refe- 
rindu-s.e la noua rundă de convor
biri dintra«pueședintele Atiwa'ri.KSa^ 
dat șjipseerotarul de stat--american, . 
Henry Kissinger, purtătorul de cu- 
vînt prezidențial, Tahsin Bashir, a 
declarat, în cadrul unei intîlniri cu 
presa : „Mai avem multe dificultăți 
de rezolvat", adăugind că „datele 
fundamentale nu s-au schimbat".

TEL AVIV. — Imediat după sosi
rea sa in Israel, secretarul de stat 
american. Henry Kissinger, a confe
rit cu primul ministru Yitzhak Rabin 
și cu echipa de negociatori israelieni.

o s @ ® ® B ®

transmit:
de provincii si numeroase orașe, s-au 
format grupuri teroriste care să in
cendieze gospodăriile si să forțeze 
populația să părăsească locurile na
tale si culturile agricole — se arată 
într-o declarație dată publicității de 
un purtător de cuvînt al M.A.E. al 
Republicii Vietnamului de Sud. La
adăpostul așa-ziselor garanții de
securitate, numeroși civili au fost
transferați cu forța în noi lagăre de
concentrare în provinciile muntoase 
Trung Bo. Tay Minh. Tua Thien și 
altele.

Tribunalul militar al jun
tei chiliene 9 condamnat 13 în
chisoare pe termen lung încă 11 pa- 
trioți, dintre care cîțiva studenți, a- 
cuzați de a fi difuzat foi volante cu- 
prinzînd apelul către populație ■ de 
a-și intensifica lupta pentru elibe
rarea lui Luis Corvalan, secretar ge
neral al Partidului. Comunist din 
Chile, și a celorlalți deținuți politici.

Poliția din Santo Domin- 
jjjj a adoptat măsuri speciale pen
tru a împiedica, pentru a treia zi 
consecutiv, desfășurarea demonstra
țiilor de protest față de asasinarea 
ziaristului Orlando Martinez, mem
bru al Partidului Comunist Domi
nican, anunță agenția Prensa. Latina. 
Orlando Martinez, care îndeplinea

CAPRICIILE VREMII
în mai multe țări 

din vestul si centrul 
Europei se înregis
trează o ofensivă în- 
tîrziată a iernii. Ma
sele de aer arctic, care 
au invadat continentul, 
au provocat precipita
ții abundente sub for
mă de ninsoare. în 
Marea Britanie. in ul
timele trei zile, s-au 
remarcat cele mai scă
zute temperaturi de la 
începutul acestei ierni 
— la Londra minus 
patru grade, iar la 
Birmingham minus 
cinci grade. Zăpada 
căzută în nordul si es
tul Angliei a oertur- 
bat circulația. La a- 
ceasta s-a adăugat 
vîntul violent din 
nord-est. 

în R. F. Germania 
mai multe mii de ve
hicule au fost blocate 
ioi seara pe autostra
da ce leagă Karlsruhe 
de Stuttgart. Politia a 
fost nevoită să închidă 
pentru o perioadă de 
timp autostrada Karls
ruhe — Miinchen. Că
derile de zăpadă au 
orovocaj numeroase 
aepidente rutiere si în 
regiunea Frankfurt,
îndeosebi pe soseaua 
Kassel—Frankfurt.

în Belgia. unde 
miercuri se așternuse 
un strat de zăpadă de 
25 cm. ziua de joi a 
fost marcată de rafale 
violente de vînt înso
țite de 'oloi.

în Elveția stratul de

tre altele, spiritul critic și autocritic 
al dezbaterilor, însemnătatea, propu
nerilor făcute de delegați. Jănos 
Kâdăr a subliniat de asemenea nece
sitatea ca toate organele și organiza
țiile de partid, toți comuniștii să-și 
concentreze eforturile militînd nea
bătut pentru înfăptuirea hotărîrilor 
congresului, a Declarației-program a 
partidului.

într-o însuflețită atmosferă, dele
gații au aprobat in unanimitate docu
mentele supuse dezbaterii : raportul 
de activitate al C.C. al P.M.S.U., 
nrecum si raportul Comisiei Centrale 
de Revizie. în numele tuturor co
muniștilor ungari, delegații la con
gres au adoptat, de asemenea. De- 
clarația-program a partidului. Direc
tivele congresului si Hotărîrea pri
vind modificarea unor prevederi al» 
statutului.

Lucrările congresului continuă.

colectiv harnic, cunoscut și peste ho
tarele R.P. Ungare, și a mulțumit 
pentru primirea cordială, subliniind 
că delegația a venit la Gyor pentru 
a aorecia rezultatele obținute Și pre
ocupările de viitor. Vorbitorul a re
levat apoi că între muncitorii uzinei 
de autocamioane „Steagul Roșu" și 
cei de la „Raba" există posibilități 
mari de cooperare în producție.

Vineri după-amiază, delegația ro
mână a vizitat cooperativa agricolă 
de producție din Polgardi, județul 
Fejer. Aici, delegația a fost salutată 
de Boor Ferenc, secretar al Comite
tului județean Fejer al P.M.S.U., de 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid, de conducerea cooperativei.

în cursul vizitei, delegația Parti
dului Comunist Român a fost înso
țită de Gado Otto, vicepreședinte al 
Comitetului de stat al planificării, fi 
de alte persoane oficiale ungare.

militare de la Pnom Penh. citate de 
agenția France Presse. situația devi
ne critică pentru trupele lonnoliste 
în sectorul de sud-est. Mica locali
tate strategică Tuol Loap, situată la 
10 km vest de aeroportul Pochentong, 
a fost recucerită de forțele patriotice 
de eliberare, oferind poziții favora
bile pentru tirul de artilerie si cu 
rachete asupra aeroportului care 
asigură legătură capitalei cambodgie
ne cu exteriorul. în urma unor vio
lente bombardamente dezlănțuite de 
forțele khmere de eliberare asupra 
acestui aeroport, podul aerian ameri
can destinat aprovizionării orașului 
Pnom Penh cu muniții, orez si car
buranți a fost suspendat vineri pen
tru mai mult timp. Aceasta a fost a 
șaptea întrerupere în funcționarea 
podului aerian american, de la pu
nerea lui în funcțiune.

Ultimii șase membri ai ambasadei 
Marii Britanii la Pnom Penh au 
părăsit ne calea aerului capitala 
Cambodgian. ... • -
(-„țPșștej.1 000 de studenți cambod- 
gieni de la Universitatea din Pnom 
Penh au organizat o manifestație în 
cadrul căreia au cerut S.U.A. să în
ceteze orice ajutor acordat, regimu
lui Lon Noi. „După cinci ani de răz
boi, regimul Lon Noi se află în pra
gul prăbușirii și orice ajutor supli
mentar nu va face decît să împiedi
ce rezolvarea problemei cambodgie
ne", s-a arătat în cadrul manifesta
ției studenților — menționează agen
ția Associated Press 

funcția de director executiv al revis
tei „Ahora", a fost victima unui a- 
tentat organizat de forțele reacțio
nare. fiind împușcat tn plină stradă.

Slegeri locale în Grecia. 
La 30 martie, circa 6 milioane de ale
gători din Grecia se vor prezenta la 
urne pentru desemnarea membrilor 
consiliilor municipale și comunale. 
Pe listele de candidați în cele 264 
de centre urbane și 5 776 comune fi
gurează 170 000 de persoane. Acestea 
sint primele alegeri municipale or
ganizate în Grecia, începînd din 
1964. Ele reprezintă, totodată, a treia 
consultare electorală din ultimele 
patru luni. în noiembrie 1974 au a- 
vut loc alegeri pentru Adunarea Na
țională, iar la începutul lui decem
brie corpul electoral a fost chemat 
să se pronunțe, în cadrul unui refe
rendum, asupra formei de stat — 
monarhie sau republică.

Irakul și Afganistanul ” 
pronunță în favoarea instituirii unor 
relații economice bazate. pe princi
piile egalității și justiției și împăr
tășesc părerea că țările în curs de 
dezvoltare trebuie să-și. concentreze 
atenția asupra cooperării lor- econo
mice și tehnice în vederea realizării 
unei dezvoltări rapide — se arată 
în comunicatul comun irakiano-af- 
gan, dat publicității lâ încheierea 
convorbirilor oficiale dintre pre
ședinții Ahmed Hassan El-Bakr și. 
respectiv, Mohammad Daud. care au 
examinat evoluția relațiilor, bilate
rale și probleme ale situației inter
naționale actuale de interes reciproc.

zăpadă variază între 
30 si 60 cm în stațiu
nile pentru sporturile 
de iarnă, iar pe alocuri 
grosimea zăpezii depă
șește un metru.

în Franța — timp în
chis. frig, ninsori și 
oloi pe aproape întreg 
teritoriul. în estul ță
rii. stratul de zăpadă 
de 40 cm a împiedicat 
considerabil traficul 
rutier.

Iarna s-a reîntors si 
in Cehoslovacia, unde 
de la altitudinea de 
700 metri stratul de 
zăpadă variază între 40 
cm și un metru și ju
mătate.

în Austria trecătorile 
sînt închise sau foarte 
greu practicabile dato
rită ninsorilor.

• MAREA IROISE, n°- 
țiune geografică practic necu
noscută pină acum publicului 
larg, este tot mai frecvent în- 
tîlnită, în ultimul timp, in pa
ginile presei internaționale, prin 
făptui că în această zonă ma
rină, care separă provincia 
franceză Bretania de regiunea 
britanică Cornwall, și care este 
situată între Canalul Mînecii și 
Atlantic, s-au identificat im
portante zăcăminte petroliere, 
aflate la o adîncime între 200 și 
25.0 metri. Potrivit unor calcule, 
producția lor s-ar putea ridica 
la circa 12 milioane tone anual. 
Dat fiind că limitele acestei 
mări sînt foarte neprecizate, 
s-âu conturat, așa după cum re
latează ziarele occidentale, ele
mentele unui conflict juridic in
tre cele două țări limitrofe. Ti
nted seama de un șir de difi
cultăți tehnice, zăcămintele sînt 
deocamdată greu de exploatat ; 
pe viitor însă, pe măsura per
fecționării procedeelor tehnice 
de extragere, zăcămintele de 
aci ar putea deveni extrem de 
prețioase atit pentru Franța cît 
și pentru Anglia.

• RECLAMA ÎNȘELĂ
TOARE. Asociația consuma
torilor din R.F.G. a publicat re
zultatele unei anchete efectuate 
de un institut specializat din 
Koln, în legătură cu amploarea 
formelor exacerbate de publici
tate, care pur și simplu induc lin 
eroare pe consumatori. Mate
rialul cercetat a fost selecționat 
din 18 reviste de mare tiraj. 
Concluziile au pus în evidență 
că promisiunile cele mai amă
gitoare se referă la medicamen
te,. cosmetice și detergenți. Pro
centajul de inducere în eroare : 
94 la sută. Urmează în ordine 
reclamele pentru țigări și cele 
pentru aparatela electromeria- 
jere.

• UN FILM DESPRE 
ROSA LUXEMBURG. Ac- 
trița americană Jane Fonda, cu
noscută pentru atitudinea sa de
mocratică, va da viață, întrț-un 
film al regizorului italian Gui
liano Montaldo, chipului revo
luționarei germane Rosa Lu
xemburg. Filmul se va axa a- 
supra ultimelor luni de viață ale 
Rosei Luxemburg, fiind conce
put ca un puternic act. de acu
zare împotriva cercurilor reac
ționare care au pus la cale asa
sinarea ei.

• CENTRALA... VUL- 
CANO-ELECTRICÂ. Ener’ 
gia termică a vulcanului Avat- 
șinskaia Sopka, din peninsula 
Kamciatka (U.R.S.S.). înalt de 
2 751 rhetri, urmează să fie fo
losită pentru producția de ener
gie electrică. Potrivit calculelor 
geofizicienilor sovietici, aburii 
emanați de vulcan . pot acționa 
o cferitrâla cu b capacitate de 
uit 'riiiliOn kilowați timp de pes
te 100 de ani. Inginerii sovie
tici se pregătesc să execute fo
rări pe versantele muntelui 
pentru a obține aburi cu o . tem
peratură de 500 de grade C. în 
interiorul vulcanului — după 
cum s-a stabilit — temperatura 
se ridică pină la 800 grade C. 
Pînă acum, în U.R.S.S., ca și în 
alte țări, pentru producția de 
energie electrică s-au folosit 
surse termale cu o temperatură 
da cel mult 200 grade C.

. * PENTRU RESPEC
TAREA VITEZEI LEGALE. 
Serviciile de supraveghere a 
circulației din California și Ne
vada au experimentat cu succes 
un ingenios mijloc pentru a 
face să fie respectată viteza le
gală pe autostrăzi — care nu 
trebuie să depășească 55 mile pe 
oră ’ (aproape 85 km). Pe una din 
autostrăzile cele mai periclitate 
(care leagă orașul San Bernan- 
dino din California de Las Ve
gas din Nevada), unde se înre
gistrau înainte un număr re
cord de accidente ca urmare a < 
„beției vitezei", automobile .! 
ale poliției, purtînd fixat.e- 
la loc vizibil o pancartă 
pe care stă scris cu litere mari : 
„Atenție, 55", șe postează, în o- 
rele de virf, îa principalele in
tersecții și se înscriu în fluxul 
traficului auto. Menținînd tot 
timpul această viteză, ele silesc 
mașinile din spate să respecte, 
vrînd-nevrînd, limitele legale. 
Duoă parcurgerea unei anumite 
distanțe, ștafeta este preluată 
de o altă mașină a politiei.

• UN „B O EI N G“ 
IMOBILIZAT DE UN IE
PURE. De la o vreme, iepurii 
au devenit un adevărat pericol 
pe aeroportul din Bruxelles. Zi
lele trecute, un avion „Boeing 
737", in timp ce executa mane
vrele pentru decolare în di
recția Copenhaga, a fost oprit 
brusc din cauza defectării unuia 
din reactoare. S-a constatat că 
un iepure sărise în reactor, pro- 
vocindu-i o gravă avarie. Inci
dentul confirmă faptul că reac
toarele avioanelor „Boeing 737“ 
sint expuse unor asemenea a- 
varii, fiind plasate foarte jos. 
Ceea ce provoacă uimirea este 
însă constatarea că iepurii, nu 
numai că nu se sperie de avioa
ne, ci sînt chiar atrași de zgo
motul reactoarelor.

• CEA MAI MARE 
ELICE DE NAVĂ. Condu
cerea firmei japoneze ..Kebe 
Steel Works" din localitatea 
Kure a anunțat încheierea lu
crărilor la cea mai mare elice 
din lume, cu care va fi dotat un 
tanc petrolier de 400 000 tone. 
Elicea cîntărește 80 de tone, are 
șase brațe, fiecare avînd o lun
gime de aproape cinci metri. Ea 
va fi montată la petrolierul 
„Esso Japan", aflat în prezent 
în construcție la șantierele na
vale Ariaki ale companiei „Hi
tachi Shipbuilding Co".
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