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Pe ogoarele dobro
gene, ca - pretutindeni 
in aceste zile, se des
fășoară o intensă acti
vitate pentru stringe- 
rea recoltei de gnu. 
Mecanizatorii și coo
peratorii lucrează din 
zori și pină in noapte, 
conducind cu măiestrie 
și hărnicie miile de 
cai putere ai tractoare
lor și combinelor. Du
pă ce s-a strins recol
ta dc orz de pe o su
prafață de peste 14 000 
hectare, întreaga forță 
mecanică și umană a 
lucrătorilor ogoarelor 
a fost concentrată la 
secerișul griului. In 
scurtul timp de la de
clanșarea acestei lu
crări s-au recoltat a- 
proape 30 000 hectare 
din cele peste 188 000 
ha cultivate cu griu. 
Pentru scurtarea tim
pului de recoltare, 
printr-o măsură orga
nizatorica întreprinsă 
de ministerul de re
sort. județul Constanța 
beneficiază de aportul 
a 275 de combine ..Glo
ria" sosite din județele 
de nord ale țării. A- 
ceste forțe au fost re
partizate unităților 
cooperatiste cu cele 
mai mari suprafețe de 
griu.

în toate unitățile vi
zitate am găsit aceeași 
febrilă preocupare a

mecanizatorilor, coope
ratorilor și specialiști
lor pentru stringerea 
griului in cel mai 
scurt timp și fără pier
deri. în acest sens, ai 
se pare concludentă si
tuația intîlnită ,1a coo
perativa agricolă din 
Istria. „Pentru prima 
dată in această cam
panie — ne spune pre
ședintele cooperativei, 
Nicolae Zestran, pe 
care l-am intilnit in 
cimp — mecanizatorii 
și cooperatorii care lu
crează pe cele 15 com
bine au putut intra in 
lanuri încă din prime
le ore ale dimineții. 
Ziua a început bine, 
și pină la sfirșitul ei 
viteza de lucru plani
ficată. de 80 hectare, a 
fost depășită. Pe vre
me bună sau defavo
rabilă, oricind se poate 
intra in cimp. oamenii 
sînt la datorie". Nu 
poți să nu apreciezi 
hărnicia mecanizato
rilor care duc greul 
bătăliei pentru plinea 
acestui an. vrednicia 
cooperatoarelor. Femei 
de vîrste diferite, cu 
fețele arse de soare, 
lucrează din zori și 
pină seara, pe combi
ne. mînuind bărbăteșțe 
sacii plini de boabe. 
La Istria le-am intil
nit in această postură 
pe harnicele coopera

NICOLAE CEAUȘESCU : „în cursul convorbirilor, pe lîngă con
statarea că relațiile noastre merg deosebit de bine, am stabilit sâ 
acționăm împreună îp direcția lărgirii în viitor a colaborării și 
cooperării în producție.

Consider că întîlnirea noastră, deși scurtă, va exercita o in
fluență deosebit de pozitivă asupra dezvoltării colaborării dintre 
țările noastre, cît și asupra vieții internaționale".

IOSIP BROZ TITO : „Discuțiile noastre vor avea o importanță 
deosebită și vor fi utile nu numai pentru relațiile noastre bilate
rale, ci vor constitui în același timp și o contribuție la viața in
ternațională, la pacea în lume.

Doresc ca raporturile noastre să se desfășoare în modul cel 
mai bun cu putință".

Atmosferă cordială, 
prietenească, 

a plecarea din Brioni
BRIONI 16. — Coresponden

tul Agerpres, Simion Morco- 
vescu, transmite : Luni după- 
amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a încheiat 
vizita de prietenie de două zile 
efectuată la invitația - tovară
șului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Aceeași’ atmosferă cordială, 
prietenească de la sosire a do
minat și la plecarea înalților 
oaspeți români. La debarcade
rul din Brioni, împodobit cu 
drapele de stat, ale Româ
niei și Iugoslaviei, unde era 
aliniată o companie a marinei 
militare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de 
tovarășul losip Broz Tito cu 
soția, Iovanka Broz. Tovară
șii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito trec în revistă com
pania de onoare. înainte de 
îmbarcare pe nava „Podgor- 
ka“, cu care se călătorește 
pînă la Pola, tovarășii Nicolae

Ceaușescu și losip Broz Tito 
își string cu căldură mina, 
se îmbrățișează. Președintele 
Tito își ia apoi rămas bun 
de la ceilalți oaspeți români.

Pină la aeroportul din Pola 
oaspeții români sîrit conduși 
de Stane Dolanț, Gemal Bie- 
dici, lure Bilici, M'iloș Mi- 
nici. Miilea Planinț, Tihomir 
Vlașkalici. Dușan Gligorievici, 
alte oficialități iugoslave.

Pe aeroport, împodobit cu 
drapelele de stat român și 
iugoslav, fanfara militară in
tonează imnurile de stat ale 
celor două țări. în semn de 
salut, se trag- salve de tun. To
varășul Nicolae Ceaușescu. 
însoțit de tovarășul Stane 
Dolanț. trece în revistă com
pania de onoare aliniată pe 
aeroport. Șeful statului român 
își ia apoi rămas bun de la 
persoanele oficiale iugoslave 
care l-au condus la plecare.

Utilă și rodnică prin rezul
tatele ei . pozitive, vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu se 
însjcfie ca o nouă contribuție 
la dezvoltarea pe o linie me
reu ascendentă a relațiilor 
româno-iugoslave, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei so
cialismului și păcii.

REVENIREA ÎN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, s-a îna
poiat luni seara în Capitală, venind 
din R.S.F. Iugoslavia, unde a fă
cut o vizită de prietenie la invi
tația președintelui Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tovarășul losip Broz 
Tito.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului' 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre

ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Pană, prembru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului. 
Permanent, secretar al C;C. al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
rom.âne în Comisia mixtă rorhăno- 
îugoslavă de colaborare economi
că, Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu. 
membru al C.C. al P.C.R.. minis
trul afacerilor externe, de consi
lieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa,,se aflau, tovarășii, Emil Bod- 
naraș. Manea Măn'es'cu, Paul Nicii- 
lescu-Mizil, Gheorghe Radulescu,

Virgil Trofin, llie Verdeț. Maxim 
Berghianu. Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu. Florian Dănălache. Janos 
Fazekas. Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Mihai Gere, Ion 
Ioniță. precum și tovarășa Elena 
Maurer și soțiile conducătorilor de 
partid și de stat prezenți la aero
port, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri, conducători ai in
stituțiilor centrale și ai organizații
lor, obștești.

Erau de față Bojidar Bukumi- 
vici. însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.S.F. Iugoslavia la 
București, cu soția, și membri ai 
ambasadei, (Agerpres)

toare Elena și Ioana 
Mirea, mamă și, res
pectiv, fiică, Maria 
Bttțulescu, Viorica 
Brici, Ioana Gavriliu, 
Anica Sima, Zoia Ne- 
grilâ. Silit fruntașe la 
muncă an de an, iar 
acum țin să-și reedi
teze succesele.

La cooperativa agri
colă din Nuntași, lanu
rile au fost Încercata 
în mai multe rinduri, 
dar numai in ziua de 
13 iulie s-a putut lu
cra din plin. Totuși, 
mecanizatorii Nicolae 

.Ninoiu, Traian Cioriia, 
Constantin Florescu, 
Alexandru Micu, îm
preună cu ceilalți me
canizatori care lucrea
ză pe combine, au reu
șit să recolteze 160 ha. 
Ei reglează combinele 
zilnic, de cile ori este 
nevoie, intrucît acum, 
cind au dat căldurile, 
starea de umiditate a 
lanului se schimbă de 
la o oră la alta.

O imagine a hărni
ciei ne oferă și coo
peratorii din comuna ' 
Mihai Viteazul. Prin
tre cooperatorii și me
canizatorii de aici i-am 
intilnit pe Alexandru 
Zăuleț, președintele 
cooperativei, pe Ni
colae Andora, șeful
(Continuare »
în pag. a V-a)
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Puternic avînt
î n iri u n ei,

realizări de seamă
în întrecere

A FOST LANSAT
ROTORUL TURBINEI NR. 2 

LA LOTRU
HM. VÎLCEA (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Stanciu). — Co
lectivul șantierului energomontaj 
de la uzina „Ciunget" a con
semnat pe graficul întrecerii 
socialiste un nou și impor
tant succes : lansarea rotorului 
in corpul statorului de la tur
bina nr. 2 cu 7 zile mai devreme 
față de termenul stabilit prin plan. 
Uriașul agregat, cintărind aproape 
280 de tone, a fost realizat în tota
litate la întreprinderea constructoa
re de mașini Reșița. Finalizarea 
operațiilor de lansare a creat con
dițiile necesare pentru punerea în 
paralei la sistemul energetic națio
nal a celei de-a doua turbine de la 
hidrocentrala de pe Lotru in preaj
ma zilei de 23 August, respectiv cu 
3 luni și 7 zile mai devreme.

ANGAJAMENTE 
TRANSPUSE IN VIAȚĂ

Colectivele de muncă din indus
tria prahoveana înscriu in cronica 
marii întreceri prestigioase reali
zări in producție. Lucrătorii din in
dustria de petrol-chimie. de pildă, 
au realizat, de la începutul anului 
și pină acum, o producție marfă su
plimentară de circa 80 milioane lei 
— sumă care întrece substanțial 
prevederile din angajamentul asu
mat pină la 23 August. La baza ă- 
cestui succes stau măsurile pentru 
exploatarea rațională a sondelor și 
instalațiilor, pentru prelungirea du
ratei de funcționare a acestora in
tre două reparații și ridicarea pro
ductivității muncii — la care se re
marcă o creștere de peste 1 000 lei 
pe salariat. Trebuie, de asemenea, 
menționate și rezultatele inregistra- 
te de minerii aparțiriînd Combina
tului industrial-Prahova, lucrătorii 
unităților de exploatare și indus
trializare a lemnului și cei ai in
dustriei locale care, de la inceputul 
anului și pînă acum, au livrat su
plimentar beneficiarilor interni și 
partenerilor externi produse in va
loare de aproape 20 milioane lei. 

c......................... ... _

MINERII
IN PRIMELE RÎNDURI

Din exploatările miniere sosesc 
noi vești despre rezultate de pres
tigiu obținute in întrecere. Astfel, 
de la începutul anului și pină in 
prezent, la Bocșa s-au realizat su
plimentar o producție globală de 
peste 4 milioane lei și o producție 
marfă de 3,9 milioane. Preocuparea 
pentru mai buna organizare a ac
tivității de extracție a minereurilor, 
extinderea mecanizării lucrărilor a 
permis, totodată, o creștere a pro
ductivității muncii cu peste 240 lei 
pe salariat. La rindul lor, minerii 
de la Cavnic au imprimat un ritm 
înalt lucrărilor de excavare in aba
taje. cit și lucrărilor de înaintare 
in galerii, unde viteza medie a 
atins 90 ml pe lună. Minerii din ex
ploatările carbonifere din județul 
Caraș-Severin, care în acest an au 
atins viteze superioare de înaintare 
in abataje și o productivitate ridi
cată pe fiecare post in subteran, au 
îndeplinit cu aproape 6 luni mai 
devreme angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă pe 1973. Minerii 
Âninei, de pildă, au extras și livrat, 
peste prevederile planului la zi. 
mai mult de 5 000 tone cărbune și 
peste 1 000 tone argilă refractară.

ȚEVI Șl PROFILE DIN OȚEL 
PESTE PLAN

IAȘI (Corespondentul ..Scinteii", 
Manole Corcaci). — Colectivul de la 
întreprinderea metalurgică din Iași 
a obținut zilele acestea cea de-a 
3 000-a tonă de țevi și profile 
peste prevederile planului la zi. Re
zultate de prestigiu s-au înregis
trat. in acest. an și la ceilalți indi
catori. La producția globală, de 
pildă, s-a îndeplinit integral 
angajamentul luat pe anul in 
curs, iar la export au fost livrate, 
pină în prezent, peste sarcinile de 
plan, 1 200 tone țevi sudate,din oțel. 
Aceste succese sint rezultatul creș
terii productivității muncii cu 4,1 
la sută peste plan, ca și atingerii 
parametrilor proiectați cu trei luni 
mai devreme la liniile noi de pro
file de 250 și 230 milimetri. Conco
mitent s-au obținut economii de 
135 tone metal.
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HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE MINIȘTRIpentru stabilirea măsurilor de executare a dispozițiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală
Consiliul de Miniștri al 

hotărăște:

Art. 1. — Cqmitetele său consiliile 
oamenilor muncii, ori celelalte or
gane de conducere colectivă din uni
tățile socialiste, în conformitate cu 
dispozițiile art. 21 din Legea nr. 4/ 
1973, anual, vor transmite comitete
lor executive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale 
listele cu salariații aprobați să pri
mească credite pentru construirea 
de locuințe proprietate personală.

Listele vor fi întocmite pe baza 
consultării largi a colectivelor de 
muncă din unitățile socialiste in 
care salariații iși desfășoară activi
tatea, ținînd seama de aportul în 
producție, de necesitatea asigurării 
stabilității lor în unitate și de condi
țiile de locuit, în ordinea de priori
tate stabilită de lege.

Art. 2. — Organizațiile de stat sau 
cooperatiste construiesc, în condițiile 
prevăzute de Legea nr. 4/1973, lo
cuințe proprietate personală de tipul 
celor ce se realizează din fondurile 
statului, precum și locuințe cu con
fort sporit,' numai dacă acestea se 
încadrează, în ceea ce privește su
prafața, dotarea ți finisajele, în nor
mele aprobate prin Hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 1621 din 28 de
cembrie 1972.

Locuințele prevăzute la alineatul 
'precedent se execută pe bază de 
contracte. încheiate la prețuri ferme, 
care se determină potrivit normelor 
din anexa nr. 1 (care este publicată 
în ziar). Aceste contracte se încheie 
între beneficiarii locuințelor ți uni
tățile contractante de specialitate 
ale consiliilor populare.

Unitățile contractante de speciali
tate ale consiliilor populare vor pune 
la dispoziția solicitanților, Înainte de 
încheierea contractelor, proiectele 
locuințelor ce urmează a fi con
struite. Locuințele a căror construire 
este terminată vor -fi puse la^dispo- -. 
zițiă-solicitanților pentru a fi văzute - 
în vederea contractării lot. *

Art. 3. — în vederea încadrării 
costului - locuințelor în prețurile sta
bilite potrivit normelor prevăzute în 
prezenta hotărîre, comitetele execu
tive ale consiliilor populare vor lua 
măsuri pentru alegerea judicioasă a 
amplasamentelor și a regimului de 
înălțime a clădirilor, pentru aplica
rea unor soluții tehnice de execuție 
care să asigure un consum redus de 
materiale deficitare, pentru evitarea 
executării unor fundații costisitoare 
și stabilirea unor surse avantajoase 
de aprovizionare cu materiale și pre
fabricate ; de asemenea, în cel mult 
un an vor lua măsuri pentru orga
nizarea unor balastiere care«să asi
gure aprovizionarea în condiții de 
preț avantajos, a șantierelor de lo
cuințe, cu produse de balastieră.

Art. 4. — Pentru realizarea de lo
cuințe proprietate personală pe te
renuri izolate — plombe — se vor 
atribui beneficiarilor numai terenu
rile pentru care cheltuielile necesare 
eliberării amplasamentelor se În
scriu in prețurile locuințelor, stabi
lite potrivit prevederilor prezentei 
hotăriri.

Art. 5. — Unitățile consiliilor popu-

Republicli Socialiste Romănia

lare care contractează locuințe pro
prietate personală cu cetățenii în 
condițiile Legii nr. 4/1973, la cererea 
acestora, vor mobila total sau parțial 
apartamentele contractate. Prețul 
mobilierului va fi suportat de bene
ficiarul locuinței, puțind fi plătit in 
rate, potrivit reglementărilor in vi
goare privind vînzarea de mărfuri 
către populație prin comerțul de 
stat și cooperatist.

Art. 6. — în executarea dispoziții
lor art. 44 din Legea nr. 4/1973, co
mitetele sau «consiliile oamenilor 
muncii, ori celelalte organe de con
ducere colectivă, în urma consultării 
largi a colectivelor de muncă din 
unitățile socialiste în care salariații 
își desfășoară activitatea, vor în
tocmi lista cu persoanele care doresc 
și pe care organele de conducere co
lectivă le propun să primească spri
jinul statului în credite, pentru a 
cumpăra locuințele ce le ocupă în 
calitate de chiriași, pe care o vor 
înainta comitetelor executive ale 
consiliilor populare.

Art. 7. — în executarea art. 43, 
alin. 2, din Legea nr. 4/1973, Consi
liul de Miniștri aprobă anual numă
rul de apartamente ce se propun a 
fi vindute, precum și lista clădirilor, 
altele decît blocuri, avind un număr 
restrîns de apartamente cu un con
fort sporit. Această listă va fi avi
zată de Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare, Ministerul Fi
nanțelor și Comitetul de Stat pentru 
Prețuri.

Art. 8. — Prețul de vinzare al lo
cuințelor din fondul locativ de stat 
se, determină conform anexei nr. 2 
(care este publicată in ziar), pen
tru cele . care au fost construite 
din fondurile statului, iar pentru 
celelalte locuințe potrivit anexei 
nr. 3 (care este publicată in ziar).

Sumele rezultate din vînzarea lo
cuințelor se vor vira de către Casa 
de ’Economii și Consemriațiuni la 
bugetul republican, astfel : avansu
rile din mijloacele proprii, pe măsu
ra încasării lor, iar ratele, trimes
trial.

Art. 9. — Odată cu locuințele vor 
fi vindute dependințele, anexele 
gospodărești, garajele și instalațiile 
aferente.

Art. 10. — Avansul pentru con
struirea sau cumpărarea de locuințe 
proprietate personală, prevăzut de 
lege, se constituie la Casa de Econo
mii și Consemnațiuni, in conturi cu
rente personale.

în vederea stimulării acțiunii de 
economisire pentru cumpărarea de 
locuințe din fondul locativ de stat, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
va introduce „Libretul de economii 
pentru cumpărarea de locuințe pro
prietate personală". La depunerile 
pe acest libret se acordă o dobindă 
de 5 la sută pe an, pînă la data 
cumpărării locuinței. în cazul folosi
rii depunerilor în alt scop, dobinda 
ce se acordă este de 3 la sută pe an.

Art. 11. — Dobinda prevăzută la 
art. 29 din Legea nr. 4/1973 se per
cepe după cum urmează :

Categoria Salariul tarifar, pensia sau venitul 
mediu brut lunar Dobinda

I pină la 1 500 lei - 2’/.
II 1 501 — 2 000 lei 3»/.

III peste 2 000 lei 4«/,

Pentru surpa de credit care depă
șește 50 000 lei, dobinda va fi de 54/« 
pe an indiferent de salariu.

Art. 12. — Creditele și dobinzile 
aferente pentru construcții de lo
cuințe în antrepriză și regie, cu ex
cepția celor prevăzute la art. 33 din 
Legea nr. 4/1973, se rambursează in- 
cepind cu luna următoare termenu
lui prevăzut in contract pentru ter
minarea construirii locuinței, respec
tiv cumpărarea locuinței. Dobinzile 
la creditele acordate se calculează 
p« perioada de rambursare a aces
tora.

Plata dobi uzilor și restituirea cre
ditelor, inclusiv a creditelor pentru 
constituirea avansurilor, reprezen- 
tind diferența dintre prețul de con
tractare al locuințelor și creditul 
maxim prevăzut la art. 23 din Legea 
nr. 4/1973, precum și a creditelor 
pentru completarea prețului integral 
al locuințelor prevăzute la art. 33 
din aceeași lege, se fac in rate lu
nare egale, prin reținere și vărsare 
la Casa de Economii și Consemna- 
țiuni de către unitățile socialiste de 
la care beneficiarii primesc dreptu
rile bănești, sau conform clauzelor 
prevăzute în contractul de împru
mut pentru ceilalți beneficiari.

în cazul plății anticipate a credi
tului, dobinda se recalculează în 
mod corespunzător.

Art. 13. — Creditele pentru con
struirea de locuințe ce se execută în 
regie pe terenuri proprietate per
sonală sau atribuite de stat se acor
dă numai cu condiția ca cetățenii 
respectivi să termine construcția lo
cuinței în termenul prevăzut în au
torizația de construcție, dar nu mai 
mult de 2 ani. Locuința se consideră 
terminată dacă ș-au realizat toate

elementele prevăzute în autorizația 
de construcție.

Pentru neconstruirea locuinței din 
culpa beneficiarului in termenul 
prevăzut la alineatul precedent, la 
dobinda din contract se va aplica o 
penalitate de 6 la sută pe an la su
mele eliberate, calculată de la data 
cind trebuia terminată locuința, pină 
la terminarea ei completă.

Art. 14..— în cazul cind contrac
tele se încheie cu mai multe persoa
ne, sau numai cu unul din soți, care 
îndeplinesc condițiile legii pentru 
construirea de locuințe proprietate 
personală, se va lua in considerare 
salariul, pensia sau venitul mediu 
brut lunar cel mai mare al uneia 
dintre aceste persoane sau al soțu
lui.

Art. 15. — Pentru membrii orga
nizațiilor cooperatiste și ai altor or
ganizații obștești cu caracter eco
nomic și social, precum și pentru 
cetățenii care nu realizează venituri 
din salariu sau pensie, avansul mi
nim și durata maximă de rambur
sare a creditului prevăzut la art. 22 
din Legea nr. 4/1973 se stabilesc în 
funcție de venitul mediu brut lunar 
realizat în ultimele 12 luni.

Art. 16. — în cazul nepredării lo
cuinței la termenul stabilit prin con
tractul de construire, unitatea con
tractantă, fiind de drept în întirziere, 
va plăti beneficiarului pe fiecare zi 
dă întîrziere o penalitate calculată 
la prețul locuinței prevăzut în con
tract astfel : de 0,03% pentru zilele 
din primele 2 luni de depășire, de 
0.04% pentru zilele din luna a treia 
de depășire și de 0,05% pentru zilele 
care depășesc termenele de peste 3 
luni.

Penalitățile stabilite potrivit ali
neatului precedent vor fi recupe

rate de Ia unitățile sau persoanele 
vinovate de nepredarea în termen a 
locuințelor.

Suma penalităților va fi virată de 
către unitatea contractantă în contul 
ratelor curente de împrumut acor
dat beneficiarului de locuință.

Art. 17. — Atribuirea terenurilor 
în folosință pe durata existenței 
construcției, potrivit art. 49 din 
Legea nr. 4/1973, se face în raport 
cu tipurile de clădiri și în limitele 
suprafețelor prevăzute in anexa nr. 
4 (care se va publica in Buletinul 
oficial).

Art. 18. — Formularele tip privind 
contractele de construire, vinzare și 
împrumut sint cele prevăzute în 
anexele nr. 5 — 8 la prezenta hotă- 
rire (care se vor publica in Buleti
nul oficial).

Art. 19. — Evaluarea locuințelor 
care se trec în proprietatea statului, 
potrivit art. 56 din Legea nr. 4/1973, 
se face în conformitate cu prevede
rile Hotărîrii Consiliului de Miniștri 
nr. 1676 din 20 noiembrie 1959. pen
tru aplicarea art. 6 al Decretului nr. 
545/1958.

Art. 20. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București vor intro
duce în planurile economice și finan
ciare pe anul 1973 ale întreprinderi
lor care au în administrare fondul 
locativ modificările ce decurg din 
vînzarea locuințelor proprietate de 
stat către populație și vor comunica 
Ministerului Finanțelor pină la data 
de 15 noiembrie 1973 influențele res
pective.

Ministerul Finanțelor este autorizat 
Să introducă în structura și volu
mul bugetului de stat pe anul 1973 
modificările ce decurg din aplicarea 
prevederilor de la alineatul prece
dent, inclusiv regularizarea bugetelor 
locale.

Art. 21. — Inspectoratul General 
de Stat pentru Directivare și Con
trol in Proiectarea și Executarea 
Construcțiilor, Comitetul de Stat 
al Plamf-icăril, Ministerul finanțe,-,,, 
lor, Comitetul de Stat pentru Prețuri 
și Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare, in termen de 
30 de zile de la data publicării pre
zentei hotăriri vor elabora metodo
logia de întocmire a devizelor pe 
baza cărora se vor încheia contractele 
pentru construirea de locuințe pro
prietate personală între organizațiile 
de construcții și unitățile contrac
tante de specialitate ale consiliilor 
populare.

Art. 22. — în executarea art. 64 
din Legea nr. 4/1973, prin alte acte 
încheiate în baza Decretului nr. 
445/1966, Decretului nr. 713/1967,„pre
cum și a Legii nr. 9/1968, care rămîn 
valabile, se înțeleg :

— deciziile de atribuire in folo
sință a terenurilor pe care a început 
construcția de locuințe pînă la data 
intrării in vigoare a Legii nr. 
4/1973. în cazul cind pe terenul 
atribuit nu a început construcția pînă 
la această dată, comitetele executive 
ale consiliilor populare vor recon
sidera deciziile respective aplicînd 
prevederile Legii nr. 4/1973 și ale 
prezentei hotăriri ;

— listele de prioritate stabilite de 
Comisiile constituite in baza Legii 
nr. 9/1968 pină la data intrării în vi
goare a Legii nr. 4/1973, în vederea 
contractării apartamentelor prevă
zute în plan pe anul 1973, care ră- 
min valabile pină la terminarea con
tractării apartamentelor cu termen 
de execuție în anul 1973 ;

— contractele de construire pen
tru apartamentele prevăzute a fi 
date în folosință în anul 1973, înre
gistrate și aflate în curs de perfec
tare pină la data intrării în vigoare 
ă Legii nr. 4/1973, care vor fi defini
tivate potrivit prevederilor Legii 
nr. 9/1968. Contractele de împrumut 
avind la bază aceste contracte de 
construire vor avea regimul stabilit 
prin Legea nr. 4/1973.

Art. 23. — Hotărîrea nr. 26/1966 
privind sprijinirea de către stat a 
cetățenilor de la orașe în construirea 
de locuințe proprietate personală, cu 
excepția art. 14 ; Hotărîrea Consiliu
lui de Miniștri nr. 1735 din 13 august 
1968 de aplicare a dispozițiilor Legii 
nr. 9/1968 pentru dezvoltarea con
strucției de locuințe, vînzarea de 
locuințe din fondul de stat către 
populație și construirea de case pro
prietate personală de odihnă sau 
turism — cu excepția art. 2 ; art. 3 
din Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
nr. 789 din 16 aprilie 1969 privind re
glementarea timpului de lucru și a 
transportului angajaților din unitățile 
miniere subordonate Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei, pre
cum și acordarea de credite acestor 
angajați pentru construcții de lo
cuințe proprietate personală ; art. 1 
și art. 4, alin. 1 și 2 din Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 2256 din 
8 decembrie 1969 privind acordarea 
de credite populației pentru locuințe 
proprietate personală de către Casa 
de Economii și Consemnațiuni și 
stabilirea nivelului dobînzilor la 
unele categorii de operațiuni de cre
dit ; Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri nr. 663 din 5 iunie 1970 privind 
reglementarea sistemului de acordare 
de credite populației pentru con
struirea de locuințe proprietate per
sonală, precum și orice alte dispo
ziții contrare prezentei hotăriri, se 
abrogă.

Anexa nr. i Norme pentru stabilirea prețului de contractare al locuințelor
proprietate personală care se execută cu sprijinul statului

Prețul de contractare este preț 
ferm și reprezintă totalitatea chel
tuielilor necesare pentru reali
zarea lucrărilor de construcții, in
stalații și dotări, inclusiv a spațiilor 
comune aferente clădirii.

Prețul de contractare al locuințe
lor are la bază prețurile din tabe
lul alăturat.

Pentru locuința cu suprafețe utile 
mai mari sau mai mici decit cele 
din tabel, valorile prevăzute se co
rectează cu suma rezultată din dife
rența în plus sau în minus a supra
feței utile a locuinței față de aceea 
precizată în tabel, înmulțită cu prețul 
pe m3 corespunzător tipului de lo
cuință și gradului de confort.

Suprafața utilă a locuinței se de
termină prin însumarea suprafețelor 
tuturor încăperilor din apartament 
(camere de locuit, baie, bucătărie, 
vestibul, debara, cămară, degaja- 
mente etc.), determinate pe baza di
mensiunilor interioare prevăzute în 
proiect. Suprafețele logiilor și bal
coanelor se adaugă la suprafața utilă, 
corectate cu coeficientul de 0,35 
aplicat la suprafața lor.

Beneficiarii locuințelor care doresc 
executarea de boxe sau garaje in 
subsolul clădirii vor suporta supli
mentar prețul acestora calculat cu 
285 lei/m2 suprafață utilă de boxă și 
respectiv 700 lei/m3 suprafață utilă 
de garaj.

La prețurile locuințelor se poate 
adăuga, după caz, un spor de pînă 
la 4% determinat de gradul de seis
micitate mai mare de 7, de. fundații
le speciale impuse de natura terenu
lui sau de alte cheltuieli suplimen

tare impuse de amplasarea construc
ției.

In județele Brăila. Constanța, 
Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Iași, 
Ilfov, Tulcea, Vaslui la prețul lo
cuințelor se poate adăuga pină la 
30/0, timp de un an, reprezentind 
cheltuieli suplimentare legate de 
asigurarea cu produse de balastieră ; 
în această perioadă se vor asigura 
surse economicoase de aprovizionare 
cu aceste materiale.

In cazul cind locuința care se 
contractează este situată într-o con
strucție cu centrală termică proprie 
și care deservește ' exclusiv această 
clădire, la prețul stabilit se adaugă 
30 lei/m2 suprafață utilă.

Pentru lipsa încălzirii centrale se 
scade 45 lei/m2 suprafață utilă.

Pentru lipsa de gaze la bucătării 
se scade 300 lei/apartament.

în cazul cînd la clădirea respec
tivă se utilizează timplărie exterioară 
din oțel, la prețul stabilit se adaugă 
60 lei/m2 suprafață utilă. De ase
menea, se adaugă 60 lei/m2 supra
față utilă în cazul cînd la clădirea 
respectivă se utilizează rulouri din 
lemn la ferestre.

Valoarea locuinței rezultată potri
vit celor de tnai sus se corectează 
cu corecția de nivel stabilită în 
anexa nr. 2 (care este publicată 
în ziar).

Prețul astfel obținut constituie 
prețul ferm de. contractare a locuin
ței care se vă executa. ”

Unitățile contractante de speciali
tate ale consiliilor populare vor 
vărsa la buget 3% din valoarea lo
cuințelor contractate.

Locuințele contractate trebuie să 
îndeplinească condițiile de confort

și finisaj obligatorii din anexa nr. 
1 a (care se va publica în Bule
tinul oficial).

In cazul cind beneficiarii solicită 
executarea unor finisaje de altă 
natură și în alte cantități decit cele 
prevăzute in anexa nr. 1 a, aceasta

se vă face numai înainte de perfec
tarea contractului, cu acordul preala
bil al constructorului, iar prețul lu
crărilor se va achita integral la în
cheierea contractului. Aceste fini
saje suplimentare pot fi numai cele 
de mai jos :

Denumirea lucrărilor

1. Vopsitorie email alchidal la pereți 
în loc de zugrăveală

2. Placaj faianță in loc de tencuială 
cu vopsitorie email alchidal '

3. Placaj ceramic joo, in loc de
• tencuială cu vopsitorie email 

alchidal
e culoare alb, galben
• culoare roșie
• culoare neagră

4. Tapete semilavabile, în loc 
de zugrăveli

5. Pardoseli din plăci gresie 
cal. I 50/50 în loc de mozaic 
® culoare naturală
• culoare roșie
e culoare neagră

6. Pardoseli din plăci gresie cal. I 
100/100 în loc de mozaic
• culoare naturală
• culoare roșie
• culoare neagră

7. Timplărie interioară suplimentară 
(uși celulare)

8. Broaște de siguranță tip Yalle 
și vizor

9. Glet de ipsos la tavane în loc 
de glet de var

10. Dulapuri zidite în cadrul 
suprafeței utile a apartamentului

11. Mochetă din material plastic în 
loc de parchet sau covor p.v.c.

U.M. Preț unitar (lei)

m2 25,00
ni2 65,00

m2 100,00
m2 113,00
m2 120,00
m2 14,50

m5 ' 80,00
m2 97.00
m2 122,00

m2 80.00
m2 102.00
m2 133,00
m2 242,00

buc. 150,00
m2 6.5
m 800,00
m2 90,00
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CARE SE EXECUTA CU SPRIJINUL STATULUICU PREȚURILE LOCUINȚELOR PROPRIETATE PERSONALĂ
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1 3 3 4 5 6 1 7 8 8 10 11 | 12 | 13 14 | 15 16 17 18

1 cam. P+4 E 56 950 37 20 1 440 46 250 ■ 30 18 1 420 35 100 23 14 1 400 29 150 21 13 1 340
P+5 E—10 E 59 250 37 20 1 500 48 100 30 18 1 480 36 500 23 14 1 460 30 250 21 13 1 390

2 cam. P+4 E 82 900 55 34 1 440 74 700 50 30 1 420 53 300 36 24 1 400 46 550 34 23 1 340
P+5 E—10 E 86 300 55 34 1 500 77 750 50 30 1 480 55 550 36 24 1 460 48 300 34 23 1 390

3 cam. P+4 E 117 650 78 50 1 440 96 000 65 40 1 420 70 100 48 33 1 400 62 300 45 32 1 340
P+5 E—10 E 122 450 78 50 1 500 100 000 65 40 1 480 73 100 48 :.3 1 460 64 650 45 32 1 390

4 cam. P+4 E . 152 250 100 64 1 440 118 850 80 50 1 420 86 950 60 42 1 400 77 050 56 41 1 340
P+5 E—10 E 158 400 100 64 1 500 123 800 80 50 1 480 90 650 60 42 1 460 79 950 56 41 1 390

5 câm. P+4 E
P+5 E—10 E

178 200 118 78 ' 1 440 — — — — — — — — _ - -
185 500 118 78 1 500 •— — — — — — — — —

f NOTA : pentru locuințele cu parter și 1—3 etaje, prețurile și corecțiile corespunzătoare locuințelor cu P+4E se maiorează cu 3». nentru P+tr pentru P+2 E și cu 12% pentru P+l E. J " penrru r+<5 cu o r0
*) suprafețele la apartamentele cu confort sporit sint maximăle; in aceste suprafețe nu sint cuprinse logiile și balcoanele.

Anexa nr. 2 Norme pentru evaluarea locuințelor executate 
din fondurile statului

Prețul de vinzare al locuinței se 
determină pe baza valorii de înlo
cuire (din nou), a nivelului la care 
este situată locuința și a uzurii in 
timp a acesteia.

Valoarea de înlocuire reprezintă 
cheltuielile necesare realizării din 
nou a unei construcții în condiții 
tehnice actuale, cu confort și func
ționalitate similare.

Valorile de înlocuire, diferențiate 
pe tipuri de clădiri, număr de ca
mere și grad de confort, sint cele 
din tabelul alăturat.

Pentru locuințele cu suprafețe u- 
tile mat mari sau mai mici decit 
cele prevăzute în tabel, valoarea de 
Înlocuire se corectează cu valoarea 
rezultată din diferența în plus sau 
in minus a suprafeței utile efective 
față de aceea precizată in tabel, în
mulțită cu prețul pe m2 corespunză
tor tipului de apartament și gradu
lui de confort respectiv.

Suprafața utilă a locuinței se de
termină prin însumarea suprafețelor

tuturor încăperilor (cameră de lo
cuit, baie, bucătărie, vestibul, debara, 
cămară, degajamente, etc.) determi
nate pe baza dimensiunilor inte
rioare dintre pereți.

Suprafețele logiilor și balcoanelor 
înmulțite cu coeficientul 0,35 se a- 
daugă la suprafața utilă a locuinței.

în cazul cind locuința are boxe 
sau alte anexe gospodărești situate 
la subsolul blocului, valoarea de în
locuire a ei se majorează cu valoa
rea acestora calculată cu prețul de 
285 lei pe m2. Pentru garaje se ia în 
calcul 700 lei pe m< 1

în cazul în care construcțiile sint 
amplasate în zone cu grad de seismi
citate mai mare de 7 sau pe tere
nuri care au necesitat fundații spe
ciale, valoarea locuinței obținută ca 
mai sus se majorează cu :

— 2’/» pentru grad de seismicitate 
mai mare de 7 ;

— 8% pentru fundații pe piloți din 
beton, puțuri sau radier general ;

4% pentru fundații pe pernă de 
pămint compactat, piloți de pămint 
sau alte soluții speciale de fundare, 

în cazul cînd locuința nu are în
călzire centrală sau gaze la sobe, din 
valoarea stabilită ca mai sus se 
scade 45 lei/m2 suprafață utilă, iar 
pentru lipsa gazelor la bucătării 300 
lei/locuință.

în cazul cind locuința care se 
vinde este situată într-o construc
ție cu centrală termică proprie și 
care deservește exclusiv această clă

dire, la prețul stabilit se adaugă 30 
lei/m2 suprafață utilă.

Valoarea de înlocuire a locuinței 
astfel obținută se corectează cu co
recția de nivel exprimată in procen
te și stabilită in funcție de nivelul 
la care este situată locuința în ca
drul clădirii, potrivit tabelului alătu
rat.

Pentru determinarea prețului de 
vinzare al locuinței, valoarea stabi
lită ca mai sus se înmulțește cu ur
mătorii coeficienți, în funcție de ve
chimea construcției in ani :

Vechimea in 
ani

Coeficienți 
de corecție

0 — 5 1
5 — 10 0,93

10 — 15 0,90
15 — 20 0,87

Vechimea în Coeficienți
ani de corecție

20 — 25 0,83
25 — 30 0,80
30 — 35 0,77
35 — 40 0,73

TABEL
CU PREȚURILE (VALOAREA DE ÎNLOCUIRE A) LOCUINȚELOR DIFERENȚIATE PE NUMĂR DE NIVELURI, NUMĂR DE CAMERE SI GRAD DE 

CONFORT

g|
<V M

V. « 
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55

Număr 
de niveluri

Confort I Confort II
1 Confort III

Valoare 
de înlocuire

lei

Suprafața 
utilă

mp.

Prețul pe mp. 
suprafață utilă

lei

Valoare 
de înlocuire

lei

Suprafața 
utilă

mp.

Prețul pe mp. 
suprafață utilă

lei

Valoare 
de înlocuire

lei

Suprafața 
utilă

mp.
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ilă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 cam. P+4E 44900 30 1380 34080 23 1360 28300 21 1300

P+5E—10E 46700 30 1440 . 35460 23 1420 "29350 21 1350
2 cam. P+4E 72500 50 1380 51760 36 1360 45200 34 1300

P+5E—10E 75500 50 1440 53920 36 1420 46900 34 1350
3 cam. P+4E 93200 65 1380 68080 48 1360 60500 45 1300

P+5E—10E 97100 65 1440 70960 48 1420 62750 45 1350.
4 cam, P+4E 115400 80 1380 84400 60 1360 74800 .. 56 1300

P+5E—10E 120200 80 1440 88000 60 1420 77600 56 1350

Notă : — pentru locuințele cu grad de confort inferior gradului III, valoarea de înlocuire și prețul pentru mp. suprafață utilă din coloana 9 resoectiv 11 se reduc cu 10%. ’ H ‘
— pentru locuințele cu parter și 1—3 etaje, prețurile și corecțiile corespunzătoare locuințelor cu P+4E se majorează cu 3»'» pentru 1 + 3E 

8% pentru P4-2E și 12% pentru P+1E. ' ’

(Continuare in pag. * IlI-a)
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S-a încheiat întîlnirea dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito

COMUNICAT COMUN încheierea convorbirilor 

oficiale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar, general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a făcut 
o vizită de prietenie în Iugosla
via, în zilele de 15 și 16 iulie 1973, 
la invitația tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au purtat con
vorbiri la Brioni, în cadrul căro
ra au făcut un schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea relații
lor de prietenie între Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, 
între Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, precum și în legătură cu 
problemele internaționale actua
le. Ei s-au informat reciproc asu
pra dezvoltării socialiste a celor 
două țări și a activității lor pe 
plan internațional.

La convorbiri au participat din 
partea română : Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președinte
le Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Emil Drăgănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
de colaborare economică, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., .ministrul afaceri
lor externe, Vasile Șandru, amba
sadorul României - în Iugoslavia, 
Constantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Din partea iugoslavă : Stane 
Dolanț, secretarul Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.I., Gemal 
Biedici, președintele Consiliului 
Executiv Federal, lure Bilici, mem
bru al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., Miloș Minici, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe, Milka Planinț, 
președintele C.C. al U.C. din Croa
ția, Tihomir Vlașkalici, președin
tele C.C. al U.C. din Serbia, Dușan 
Gligorievici, membru al Comitetului 
Executiv Federal, președintele păr
ții iugoslave în Comisia mixtă de 
colaborare economică, Raif Dizda- 
revici, adjunct al secretarului fede
ral pentru afacerile externe, Ignaț 
Golob, șeful Secției pentru relațiile 
internaționale a Prezidiului U.C.I., 
Iso Njegovan, ambasadorul Iu
goslaviei în România, Aleksandar 
Sokoraț, șeful cabinetului preșe
dintelui republicii. Miloș Melovski, 
consilier al președintelui republicii 
pentru probleme de politică ex
ternă.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate, de înțelegere și stimă re
ciprocă.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au constatat cu sa
tisfacție că în perioada care a tre
cut de la ultima lor întîlnire la 
Porțile de Fier, din mai 1972, s-a 
înregistrat o dezvoltare multilate
rală a colaborării, pe bazele deja 
afirmate ale egalității in drepturi 
și avantajului reciproc, cu respec
tarea mutuală a specificului căilor 
de construire a socialismului și a 
poziției internaționale a fiecăreia 
din cele două țări.

Ei au subliniat importanța mă
surilor întreprinse și a înțelegerilor 
realizate cu privire la colaborarea 
economică de perspectivă, dezvol
tarea cooperării și a altor forme 
de colaborare în produbție, a pro
tocolului adițional de schimburi de 
mărfuri pe anii 1973—1975, care 
contribuie la dezvoltarea de an
samblu, stabilă a relațiilor econo
mice.

Apreciind importanța numeroa
selor întîlniri între reprezentanții 
celor două țări ca o contribuție la 
intensificarea colaborării, cei doi 
președinți au evidențiat în mod 
deosebit rezultatele întîlnirii pre
ședinților guvernelor celor două 
țări, Ion Gheorghe Maurer și Ge
mal Biedici, din septembrie 1972. 
Ei au evidențiat utilitatea conti
nuării practicii contactelor directe 
ale reprezentanților celor două 
țări, la toate nivelurile.

Cele două părți au constatat că 
există posibilități și dorința co

mună de a lărgi și îmbogăți co
laborarea româno-iugoslavă, pe 
baza interesului reciproc, în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific. al micului trafic de fron
tieră, culturii, învățămîntului și 
informațiilor. In acest scop, au 
subliniat necesitatea extinderii le
găturilor directe între instituțiile și 
organizațiile din cele două țări.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au apreciat po
zitiv procesul de destindere a în
cordării internaționale și de rezol
vare a problemelor litigioase pe 
calea tratativelor și înțelegerii, a- 
firmarea tot mai puternică a 
politicii de coexistență paș
nică, de colaborare egală în 
drepturi și au evidențiat, ca 
un fapt încurajator, că în aceste 
procese se includ, ca un factor ac
tiv, un număr tot mai mare de țări, 
din toate părțile lumii, fără deose
bire de mărimea și gradul lor de 
dezvoltare. In același timp, ei au 
subliniat că în această direcție un 
rol tot mai mare îl au forțele pro
gresului, păcii și socialismului.

Ei consideră că aceste procese 
vor fi cu atît mai durabile și de
pline cu cît vor deveni universale 
și vor cuprinde toate problemele 
lumii contemporane, precum și în 
măsura în care la rezolvarea lor 
participă în mod egal toate țările 
interesate.

In acest context au eviden^at 
marea importanță a O.N.U. și au 
relevat necesitatea întăririi în 
continuare a rolului organizației 
în menținerea păcii și securității 
mondiale, în apărarea indepen
denței și suveranității tuturor sta
telor,- astfel ca O.N.U. să poată 
răspunde plenar aspirațiilor și 
intereselor fundamentale ale tutu
ror națiunilor, să contribuie c'u.e- 
ficiență la stimularea cooperării 
între state, la instaurarea unui 
climat de încredere și înțelegere 
internațională.

Cei doi președinți și-au expri
mat marea satisfacție în legătură 
cu continuarea procesului de des
tindere în Europa, că s-a produs 
o îmbunătățire importantă în re
lațiile dintre țările europene. Ei 
au salutat încheierea primei faze 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare europeană de la Helsin
ki, ca un efort pozitiv în procesul 
de edificare a unor relații noi și 
stabile pe continentul nostru, ba
zate pe principiile egalității în 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc.

Ei au apreciat că dezvoltările 
pozitive din Europa pot avea re
zultate durabile numai în măsura 
în care se asigură o participare 
egală în drepturi și respectarea 
deplină a intereselor tuturor țări
lor europene, eliminarea ' definiti
vă a folosirii forței și a amenin
țării cu forța, depășirea divizării 
în blocuri și dacă acestea vor fi 
realizate în aceeași măsură în 
toate zonele continentului, inclu
siv în Mediterană.

România și Iugoslavia se vor 
pronunța în continuare pentru 
colaborare și relații de bună veci
nătate între toate țările balcanice. 
A fost evidențiată importanța in
tensificării -colaborării economice, 
politice, cultural-științifice, turis
tice și în alte, domenii între țările 
acestei zone.

Cei doi președinți au exprimat 
profunda lor îngrijorare și au 
subliniat că persistența în diferite 
zone ale globului a unor focare 
de război, a rămășițelor colonialis
mului, a neocolonialismului. a dis
criminării rasiale și politicii de 
apartheid, a presiunilor și ameste
cului în treburile interne ale 
unor state amenință pacea și secu
ritatea în lumea întreagă.

Ei au salutat cu satisfacție sem
narea acordurilor de la Paris pri
vind instaurarea păcii în Vietnam 
și Laos, ca o victorie importantă a 
popoarelor Indochinei în lupta lor 
pentru libertate și independență, 
și cer aplicarea lor deplină. In 
același timp, condamnă continua
rea agresiunii în Cambodgia și cer 
încetarea ei neintîrziată. Președin
ții au reafirmat necesitatea de a se 
crea condițiile care să asigure ca 
popoarele vietnamez, cambodgian 
și laoțian să-și hotărască în pace 
și în mod independent soarta și 
dezvoltarea economică și socială, 
fără nici un amestec din afară.

Cele două părți s-au pronunțat 
cu hotărâre pentru soluționarea 
grabnică a conflictului din Orien
tul Apropiat pe baza rezoluției 

Consiliului de Securitate nr. 242 
din 22 noiembrie 1967 și pentru sa
tisfacerea drepturilor legitime ale 
poporului arab palestinean.

Părțile au exprimat din nou so
lidaritatea lor deplină cu lupta 
justă a popoarelor pentru eliberare 
națională și independență și hotă- 
rîrea lor de a acorda în continua
re un sprijin și ajutor multilate
ral mișcărilor de eliberare națio
nală.

Constatînd adîncirea în continua
re a decalajului între țările avan
sate din punct de vedere economic 
și cele în curs de dezvoltare, cei 
doi președinți au subliniat că de 
rezolvarea acestei probleme acute 
a zilelor noastre depind în mod 
direct dezvoltarea viitoare a rela
țiilor internaționale și progresul 
omenirii în ansamblu.

Ei au evidențiat necesitatea res
pectării neabătute a dreptului su
veran al fiecărui stat de a dispune 
în nTod liber de bogățiile naționale 
și de toate celelalte resurse, ca ță
rile în curs de dezvoltare să aibă 
acces nestingherit la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne și 
să li se asigure o participare, în 
condiții de egalitate, la examinarea 
și reglementarea problemelor eco
nomice și monetare internaționale.

Președintele Iosip Broz Tito a 
informat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu despre țelurile și activi
tățile comune ale țărilor nealiniate, 
în condițiile internaționale actuale, 
precum și despre pregătirile Con
ferinței țărilor nealiniate de la Al
ger. Cele două părți au apreciat 
pozitiv contribuția țărilor neali
niate la lupta pentru pace și pro
gres social, pentru independență 
și democratizarea relațiilor inter
naționale, împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonialis
mului, a tuturor formelor de do
minație.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, au constatat cu satis
facție că relațiile dintre cele două 
partide se dezvoltă cu succes și au 
exprimat hotărîrea de a extinde și 
adinei în continuare colaborarea 
reciprocă, consultările și schimbu
rile multilaterale de păreri și ex
periență în probleme de interes 
comun.

Pornind de la principiul răspun
derii fiecărei mișcări revoluționare 
în fața propriei clase muncitoare 
și a propriului popor, precum și de 
la faptul că lupta clasei munci
toare și a altor forțe progresiste 
din fiecare țară contri.buie la rea
lizarea țelurilor luptei pentru so
cialism și progres social în lume, 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia consideră că sînt necesare 
dezvoltarea și consolidarea unor 
variate forme de colaborare între 
toate forțele care luptă pentru pro
gres și socialism.

Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via vor acționa în continuare cu 
fermitate în direcția întăririi co
laborării și solidarității cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
mișcările de eliberare națională, 
cu forțele progresiste și democra
tice de pretutindeni, adueîndu-și 
o contribuție concretă la lupta po
poarelor pentru o viață mai bună, 
pentru o lume a colaborării, păcii 
și socialismului.

Cei doi președinți au constatat 
identitatea sau marea apropiere în 
legătură .cu problemele internațio
nale actuale. Ei și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele pozitive 
și ale acestei întîlniri și convinge
rea că ea a constituit o nouă con
tribuție la întărirea în continuare 
a relațiilor de bună vecinătate și 
prietenie între cele două țări so
cialiste, la cauza păcii și colabo
rării în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat cele mai vii mulțumiri 
președintelui Iosip Broz Tito pen
tru primirea călduroasă și priete
nească ce i-a fost rezervată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
lite România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au invitat pe tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. și pe tovarășa Iovanka Broz 
să facă o vizită de prietenie în 
România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Brioni, 16 iulie 1973

BRIONI 16. — Luni la amiază, 
pe insula Vanga au luat sfîrșit 

convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului. Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și to
varășul Iosip Broz -Tito. președin
tele Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, con
vorbiri începute duminică la Vila 
Albă.

La convorbiri au participat din 
partea română tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., se
cretar al C.C. al P.C.R.. Emil Dră
gănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române 
în Comisia mixtă româno-iugosla
vă de colaborare economică. Ste
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu. mem
bru al C.C. al P.C.R.. ministrul a- 
facerilor externe. Vasile Șandru, 
ambasadorul României în Iugosla
via, și Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R.. consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

Din partea iugoslavă au partici
pat Stane Dolanț, secretarul Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Gemal Biedici, președinte
le Consiliului Executiv Federal, 
lure Bilici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., Mi
loș Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar

Un eveniment de prima importanța 
pe planul relațiilor bilaterale, 

de larga semnificație internaționala 
Revista presei iugoslave

BELGRAD 16. (Corespondență de 
la Simion Morcovescu) — Ziarele 
iugoslave de luni rezervă spații 
ample relatărilor despre vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Iugo
slavia, inserind largi reportaje de 
la sosirea la Brioni, întîlnirea cu 
președintele Iosip Broz Tito. Se 
relevă, totodată, semnificația con
vorbirilor oficiale, desfășurate și 
de această dată sub semnul dorin
ței comune de a extinde cooperarea 
pe multiple planuri între cele două 
țări și popoare. Titluri mari, pe 
primele pagini, anunță : „Președin
tele Ceaușescu a fost întîmpinat 
cordial la Brioni" („BORBA"). >,A- 
ceasta este cea de-a 11-a întîlnire 
dintre președinții Tito și Ceaușescu, 
care, prin tradiție, se întîlnesc in 
fiecare an" („POLITIKÂ").

In reportajele despre vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu. ilus
trate cu -fotografii înfățișind mo
mentul întîlnirii dintre cei doi 
conducători de partid și de stat, se 
relevă că actuala întîlnire dintre 
cei doi președinți este menită să 
contribuie la promovarea colabo
rării dintre cele două țări vecine 
— Iugoslavia și România — și la 
consolidarea destinderii in lume.

în știrea despre convorbirile din
tre conducătorii României și Iugo
slaviei, inserată sub titlul „Apre
ciere pozitivă a relațiilor reciproce", 
se estimează că aceste convorbiri 
s-au . desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească și că „s-a 
apreciat intr-un mod foarte pozitiv 
evoluția relațiilor iugoslavo-româ- 
ne de la ultima întîlnire dintre 
președinții Tito și Ceaușescu, din 
mai anul trecut.- S-a subliniat în
deosebi dezvoltarea colaborării e- 
conomice și importanța acordurilor 
încheiate în ultimul timp". De ase
menea. se relevă că „în cadrul con
vorbirilor s-a dat o înaltă aprecie

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BRIONI

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, do
resc încă o dată. ca. în numele meu și al tovarășei mele, să vă exprim 
cele'mai calde mulțumiri pentru ospitalitatea tovărășească de care ne-am 
bucurat în timpul scurtei și plăcutei vizite pe care am făcut-o în țara 
dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că această nouă întîlnire a noastră, convor
birile fructuoase pe care le-am purtat împreună vor întări și mai mult 
prietenia și colaborarea dintre țările și partidele noastre, jn interesul 
popoarelor celor două state, al cauzei socialismului și păcii in lume.

îmi este plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumnea
voastră și tovarășei Iovanka Broz Tito cele mai cordiale urări de sănă
tate și fericire. Doresc, de asemenea, să adresez nonnarelor Iugoslaviei 
frățești urările noastre de noi succese pe palea șoc’r'l’'””."’"* a înfloririi 
și prosperității patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU

federal pentru afacerile externe. 
Milka Planinț,- președintele C.C. al 
U.C. din Croația. Tihomir Vlaska- 
lici. președintele C.C. al U.C. din 
Serbia, Dușan Gligorievici. membru 
al Consiliului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslav^ în Co
misia mixtă de colaborare econo- 
mjcă. Raif Dizdarevici, adjunct 
al secretarului federal pentru afa
cerile externe, Ignaț Golob. șeful 
Secției pentru relațiile internațio
nale a Prezidiului U.C.I., Iso Nje
govan, ambasadorul Iugoslaviei în 
România, Aleksandar Sokoraț, șe
ful cabinetului președintelui re
publicii, și Miloș Melovski. consi
lier al președintelui republicii 
pentru probleme de politică ex
ternă.

In ultima parte a convorbirilor 
s-a făcut un schimb de păreri în 
legătură cu evoluția situației in
ternaționale actuale. A fost expri
mată dorința comună a Republicii 
Socialiste România și a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia de 
a acționa în continuare pentru a-și 
aduce contribuția, alături de cele
lalte țări iubitoare de pace din 
întreaga lume, la soluționarea pro
blemelor- ce preocupă omenirea 
contemporană, la realizarea unui 
climat trainic de colaborare, secu
ritate și pace .în lume. Convorbi
rile s-au desfășurat într-o atmo
sferă de prietenie și cordialitate, 
de înțelegere și stimă reciprocă.

★

La amiază, tovarășul Iosip Broz 
Tito cu soția, Iovanka Broz, au 
oferit un prînz în cinstea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

re relațiilor dintre cele două par
tide și s-a exprimat hotărîrea am
belor părți de a dezvolta și îmbo
găți continuu colaborarea pe acest 
plan".

Toate edițiile de dimineață ale 
presei centrale iugoslave publică 
toasturile rostite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito la dineul oferit duminică seara 
de președintele Iugoslaviei în cin
stea înâlților oaspeți români, sub
liniind în titluri că tovarășul 
Ceaușescu. a relevat că „relațiile 
intre țările și partidele , noastre co
respund intereselor popoarelor res
pective", iar președintele Tito a 
afirmat că „in colaborarea noastră 
am obținut pină acum rezultate 
importante".

Ziarul ..BORBA" inserează. de 
asemenea, o corespondență Tan- 
iug din București despre sem
nificația vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Iugoslavia. eviden
țiind că „de la aceasta se așteaptă 
întărirea. în continuare, in di 1. rite 
domenii a relațiilor vii și diverse 
dintre cele două țări socialiste ve
cine"., Se menționează, totodată, că 
actuala întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz. 
Tito este apreciată drept un eveni
ment important pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării multilaterale 
dintre Iugoslavia și România.

Televiziunea iugoslavă a trans
mis. ca eveniment central, știrea 
despre sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și Începerea convorbi
rilor cu președintele Iosip Broz 
Tito. subliniind că vizita conducă
torului partidului și stalului nostru 
în Iugoslavia reprezintă un mo
ment . important iți dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor dintre Iugo
slavia și România, un nou prilej 
pentru un fructuos schimb de pă
reri asupra problemelor actuale ale 
vieții internaționale. A

■ iI

HOTĂRÎREA
CONSILIULUI
DE MINIȘTRI

TABEL
CU CORECȚIILE DE NIVEL ÎN •/•

I. Pentru clădiri cu șarpantă

II Pentru clădiri cu terasă

Nivelul 
locuinței Numărul de niveluri ale blocului

P 1 2 3 4
4 — 3
3 . — 2 4-12 4- 1 + 2 4- 21 • 0 4- 2 4- 3 4- 3p 0 0 — 3 — 3 — 3

Nive
lul 

locu
inței

Numărul de niveluri ale blocului

P 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10

10 —9
9 —8 —3
8 —8 —2 —2

—6 —2 —2 —1
6 —6 —2 —1 0 0

—5 —2 —1 —1 0. +1
4 —5 —1 0 0 +2 . + 2 +3
3 —4 0 0 +2. + 2 . 4 3.. + 3 + 4
2 —3 + 1 +3 + 4 + 4 4-5 + 5 4-5 • 4-5
1 0 + 4 4-4 4-4 + 4 +-5 -r 5’ ’ ’+3 +5' + 5
P 0 0 —1 —1 —2 —2 —3 —3 —3 —3 —3

Exemplu de calcul :
— se consideră o locuință cu următoarele caracteristici :

2 camere intr-o clădire cu P+10 E, beton monolit în cofraje de inventar, 
de confort I

— suprafața utilă a încăperilor......................... = 52,40 m5
— logii și balcoane......................................... = 4,08 m2
— locuința se află situată la etajul VII într-o clădire dată in folo

sință in anul 1961
— Suprafața utilă efectivă : . . 52,40-1-0,35X4,80 = 54.08 m3 s
— Diferența față de suprafața utilă

din tabqlul nr. 1 : 54,08 — 50......................... = 4.08 m2
— Valoarea de înlocuire : 75 500+4,08X1 440=77 055 lei
— Valoarea corectată în funcție de nivelul

la care este situată locuința 77 055—0.01X77 055=76 285 Iei 
— Prețul de vinzare : 76 .285X0,90=68 656 lei

Anexa nr. 3 Norme pen ti u evaluarea 
locuințelor proprietate de stat, altele 

decît cele executate din fondurile statului
Prețul de vinzare al locuinței re

prezintă valoarea efectivă a acesteia 
la data evaluării și se determină pe 
baza valorii de • înlocuire . (din, nou), 
în funcție , de starea tehnică, de. ni
velul la care este situată locuința și. 
de uzura în timp.

Valoarea de înlocuire se determină 
pe baza normelor de evaluare a con
strucțiilor, diferențiate pe tipuri, in 
funcție de structura de . rezistență 
sau materialele folosite, de gradul 
de dotare și finisaj, de nivelul la 
care este situată locuința.

Evaluarea locuințelor se face în 
funcție de tipul și gradul lor de fi
nisaj. Gradul de finisaj poate fi : su
perior (a), mediu (b) și inferior(c).

Normele de evaluare a locuințelor 
în funcție de tipul și gradul lor de 
finisaj, exprimate in lei/m2 supra
față utilă, sint următoarele :

1. Locuințe parter, cu pereți din 
zidărie de piatră^cărămidă sau în
locuitori, cu șarpantă din lemn, insta
lații sanitare și electrice. încălzire 
cu sobe cu combustibil solid, planșee 
din lemn sau beton armat
I a = 1 620 lei/m2 ; b = 1 485 lei/m2 
c = 1 305 lei/m2.

2. Locuințe cu parter și 1—4 etaje, 
cu pereți din zidărie de piatră, cără
midă sau înlocuitori, cu șarpantă din 
lemn, instalații sanitare și electrice, 
încălzire cu sobe cu combustibil so
lid, planșee din lemn sau beton ar
mat

a = 1 485 lei/m2 ; b = 1 345 lei/m2 ; 
c = 1 150 lei/m2.

3. Locuințe cu parter sau parter și 
etaj, cu pereți din birne, cu șarpan
tă din lemn, instalații sanitare și e- 
lectrice, încălzire cu sobe cu com
bustibil solid și planșee din Iernii

a = 1 285 lei/m2 ; b ” 1 215 lei/m2 ; 
c = 1 150 lei/m2.

4. Locuințe cu parter sau parter 
și etaj, cu pereți din paiantă, cu șar
pantă din lemn, instalații sanitare 
și electrice, încălzire cu sobe cu 
combustibil solid și planșee din lemn

a = 1 185 lei/m2 ; b - 1105 lei/m2 ; 
c — 1 065 lei/m2.

5. Locuințe cu parter, cu pereți 
din chirpici. vălătuci sau părnint 
bătut, cu șarpantă.din lemn, instala
ții sanitare și electrice. încălzire cu 
sobe cu combustibil solid și planșee 
din lemn

a = 1 090 lei/m2 ; b = 1 050 lei/m2 ; 
c = 1 010 lei/m2.

6. Locuințe cu parter și mai mult

La Combinatul petrochimic-Brazi

Activitate productivă 
cu înaltă eficiență economică

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scânteii", Constantin Căpraru). 
— Acționînd in întrecere sub 
deviza „Activitate productivă cu 
eficiență economică sporită", 
rafinorii și petrochimiștii de pe 
marea platformă industrială a 
Brazilor obțin rezultate deose
bit de frumoase. Astfel, folosind 
la parametri înalți toate insta
lațiile. reducind durata reviziilor 
generale ale acestora, schimbind 
unele soluții și tehnologii de fa
bricație, îmbunătățind pe altele, 
de la începutul anului și pină 
in prezent ei au fabricat peste 
plan benzină, hidrocarburi aro
mate. fenol, acetonă, dimetil te- 
reftalat, glicoli și alte mărfuri 
in valoare de peste 65 milioane 
lei. Din. acest spor de producție, 
o mare parte a fost livrată la ex - 
port, la cererea expresă a unor, 
firme străine.

de 4 etaje, cu structură, planșee sau 
pereți din beton armat, orice sistem 
de învelitoare. instalații sanitare, e- . 
lectric» și încălzire centrală (exclu-z?. 
siv construcția și echipamentul -cen
tralei termice) ■ k.. .

a = 1 640 lei/m3 ; b = 1 490 lei/m3; 
c - 1 280 lei/m2.

7. Camere de serviciu situate fn 
subsoluri 470 lei/m2.

— Pivnițe, beciuri, boxe in folo
sința exclusivă, a locuinței 340 lei/m3.

— Garaje- 700 lei/m2.
— Terase rezultate din retrageri 

în gabarit 320 lei/m2.’
8. Pentru existența sau lipsa unor 

instalații sau elemente de construc
ții, sau in caz că locuințele sînt si
tuate, in demisol sau mansardă; la 
tarifele de mai sus se aplică corec
ții, in plus sau in minus.

9. Valoarea de înlocuire se corec
tează cu corecția de nivel stabilită 
potrivit tabelului din anexa nr! 2.

10. Pentru determinarea prețului 
de vinzare al locuinței, valoarea de • 
înlocuire determinată ca mai sUs se 
corectează cu coeficientul de uzură 
in timp.

Coeficientul de uzură in timp se 
determină pentru fiecare 5 ani ve
chime a clădirii, în funcție de du
rata de serviciu normată a clădirii 
și de' starea tehnică a ei : bună, me
diocră și submediocră.

Dacă vechimea clădirii este, egală 
cu durata de serviciu normată a 
clădirii sau mai mare decît aceasta, 
prețul de vinzare al locuinței, indi
ferent de durata normată a clădirii, 
trebuie Să fie cel puțin 40 la sută din 
valoarea de înlocuire în, căzui clă
dirilor în stare bună,. 30 la sută in 
cazul, clădirilor în stare mediocră și 
20 la sută în cazul clădirilor în stare 
submediocră.

11. Anexele aferente locuințelor se 
vind odată cu acestea.

12. Comisiile de evaluare, instituite 
potrivit legii vor ține seama în efec
tuarea operațiunilor de evaluare de 
elementele specificate în anexa 3 a 
(care se va publica în Buletinul ofi
cial) referitoare Ia : gradele de fini
saj al locuințelor, corecțiile de tarife, 
starea tehnică a clădirilor, coeficien
ții de uzură in timp, normele de 
evaluare a anexelor locuințelor.

(Hotărîrea Consiliului de Miniștri, 
cu toate anexele, se va. publica in 
Buletinul oficial al Republicii So
cialiste România).

«

to-După cum ne informează 
varășul Marin Vasilescu, șeful 
serviciului plan-dezvoltare de 
la Centrala industrială de rafi
nării și petrochimie, pe combi
nat s-a obținut în primul se
mestru al anului cea mai mare 
depășire la prevederile planifi
cate la indicatorul productivită
ții : sporul de producție pe cap 
de salariat s-a ridicat pină la a- 
proape 8 300 lei. Datorită a- 
cestei munci cu eficiență eco
nomică înaltă, angajamentul ă- 
nual a fost realizat in întregi
me. In cinstea zilei de 23 Au
gust, colectivul a hotărit supli
mentarea cifrelor din angaja
ment. Astfel, pină la sfîrșitul 
anului, harnicii rafinori și pe- 
trochimiști de Ia' Brazi vor mai 
da peste plan produse petroliere 
și petrochimice in valoare de 25 
de milioane lei. 5
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HOTĂRIREA DIN 13 IULIE A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE Șl A CONSILIULUI 

DE MINIȘȚIU IN ATENȚIA OPINIM PUBUCEjAcord deplin și angajamentul de a valorifica gospodărește noile resurse pentru dezvoltarea zootehniei i DIVE
Din 50 de
îmmi

„Soarele de aur
cu Comandamentul in
fanteriei și tancurilor. 
Scenariul filmului este 
redactat de colonelul 
N. Ghiorma și colo
nelul V. Dumitraș- 
cu. Imaginea filmului 
aparține maiorului 
Gheorghe Iluț, iar re
gia este semnată de

cu 
la
22

Pe adresa. Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu continuă să sosească telegrame 
din partea unor colective de oameni ai 
muncii de la orașe și sate prin care acestea 
iși exprimă deplina lor adeziune și satis
facție, dau o inaltă apreciere recentelor 
măsuri luate de conducerea partidului și 
statului nostru pentru progresul continuu 
economic și social al țării, pentru creșterea 
bunăstării populației. In telegrame se sub
liniază hotărirea unanimă de a face totul, 
de a nu precupeți nici un efort pentru 
transpunerea in practică a noilor sarcini 
cuprinse in hotăririle adoptate la ședința 
comună a Comitetului Central al partidu
lui, Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
c.onomice și Sociale și Consiliul de Miniș
tri, și in cuvintarea rostită cu acest prilej 
de secretarul general al partidului.

Noi, cooperatorii din Sioicănești-Olt — scrie 
In telegrama trimisă de cooperatorii din această 
comună — prin hotărirea adoptată vom bene
ficia de aproape 3 milioane lei venituri supli
mentare care, adăugate la cele 13 milioane lei 
venituri planificate în zootehnie, vor duce la ri
dicarea nivelului de trai al cooperatorilor și la 
dezvoltarea și mai departe a cooperativei. Cu 
acest prilej ne angajăm în fata dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar general, că in acest 
an vom livra peste plan, din zootehnie, produse 
In valoare de peste 1 milion lei. Vă asigurăm 
că vom face totul pentru ducerea la îndeplinire 
a sarcinilor ce ne revin și vom munci și mai 
bine pentru a obține produse cit mai multe, 
necesare economiei naționale, contribuind prin 
aceasta la creșterea nivelului de trai al între
gului nostru popor.

Cooperatorii din Stoicănești-Olt Vă adresea
ză cu această ocazie, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde simțăminte de dragoste, devo
tament și nețărmurită prețuire pentru tot 
ceea ce faceți în fruntea partidului și statului 
nostru de ridicare continuă a patriei in cadrul 
mărețului program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

în telegrama colectivului de muncitori, tehni
cieni și ingineri ai întreprinderii de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila se spune : Am primit 
cu deosebită satisfacție măsurile luate de con
ducerea partidului și statului menite să asi
gure îmbunătățirea continuă a aprovizionării 
populației. Noi vedem in aceste măsuri o ex
presie a politicii ințelepte a partidului,,. ..care, 
in frunte cu dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, militează consecvent și neabătut pen
tru înflorirea economiei naționale și bunăsta
rea- întregului popor.

Recunoscători partidului și guvernului pentru 
grija ce ne-o poartă nouă și familiilor noastre, 
vă raportăm, iubite tovarășe secretar general, 
că pînă la sfîrșitul anului vom depăși planul 
la producția marfă vîndută ți încasată cu 20 
milioane lei, vom livra în plus 40 rulouri com-

presoare. 250 tone utilaje pentru industria chi
mică și 10 reductoare de viteză.

In telegrama trimisă de comitetul de partid 
și consiliul de conducere din C.A.P. Săeele, 
județul Brașov, în numele comuniștilor, al 
membrilor cooperatori români și maghiari, se 
spune : Vă mulțumim pentru grija permanen
tă și sprijinul neprecupețit acordat agriculturii 
noastre. Măsurile de majorare a prețurilor la 
achiziții și la contractarea animalelor vor sti
mula sporirea efectivelor, vor duce la tmbună-

TELEGRAME ADRESATE
E. C. AL P. t R, 

TOVARĂȘULUI 
■OLAE CEAUSESCU

lățirea structurii și valorii acestora. Ca urmare, 
cooperativa noastră și cooperatorii vor benefi
cia in plus de 180 000 lei.

în semn de mulțumire față de avantajele 
pe care le aduce prezenta hotărire ne angajăm 
să dăm peste cifrele planificate in acest an o 
cantitate de 20 tone carne.

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnici
eni de la întreprinderea de osii și boghiuri 
Balș a luat cunoștință cu bucurie și profundă 
satisfacție de recenta hotărire a conducerii 
partidului și statului — se spune intr-o altă 
telegramă. In aceasta, noi vedem consecvența 
și perseverența cu care conducerea partidului 
și statului, personal dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă preocupați 
de traducerea în viață a directivelor Congresu
lui'al X-lea. și Conferinței Naționale ale P.C.R. 
pentru creșterea nivelului de trai al întregului 
popor — țelul suprem al politicii partidului și 
statului nostru.

Mobilizați de recenta hotărire, tinărul și har
nicul colectiv de la I.O.B. Balș. in frunte cu co
muniștii. se angajează ca, mergînd pe linia 
prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitei făcute în unitatea noastră, fo
losind cu pricepere capacitățile de producție

ți resursele de care dispunem, să realizăm în 
mod exemplar sarcinile planului de producție 
pe anul în curs.

Deputății Consiliului popular al comunei He- 
reclean, din județul Sălaj, întruniți în cea de-a 
25-a sesiune, au adresat o telegramă, in care 
se spune între altele :

Conștienți fiind, de sarcinile mari ce ne revin 
in lumina acestei hotăriri, sub îndrumarea ne
mijlocită a comitetului comunal de partid, dind 
glas gîndurilor și angajamentelor celor două 
cooperative agricole de producție și crescătorilor 
de animale în gospodăriile proprii din comuna 
noastră, apreciem că avem condiții ca în anul 
1973 să depășim sarcinile prevăzute. Mărind 
numărul de animale și păsări, vom livra la fon
dul de stat în plus 43 tone carne bovine, 2,2 tone 
carne de porcine, 2,6 tone carne ovine ți 100 hl 
lapte de vacă. Prin predarea acestor produse și 
ca urmare a majorării prețurilor de contractare, 
populația comunei noastre va beneficia de ve
nituri suplimentare in valoare de 1 426 690 lei.

Considerăm că măsurile luate pentru stimula
rea producției in zootehnie și așezarea prețurilor 
pe baze reale sint măsuri care vor contribui la 
îmbunătățirea activității în acest sector, la o mai 
bună aprovizionare a pieței, se arată în tele
grama adresată de comuniștii, de toți oamenii 
muncii din Șantierul de foraj Berea.

Apreciem grija partidului și statului nostru 
față de oamenii muncii pentru compensarea 
cheltuielilor suplimentare făcute ca urmare a 
majorării prețurilor la carne și produsele din 
carne, care nu numai că Ie acoperă, dar salariații 
vor avea și venituri suplimentare.

Ne angajăm să depunem în continuare eforturi 
pentru realizarea sarcinilor de plan și angaja
mentelor luate, forînd peste plan, pmă la sfirși- 
tul anului, 500 m și să economisim la prețul de 
cost 300 000 lei.

Oamenii muncii români și maghiari din co
muna Crasna, județul Sălaj, manifestîndu-și de
plina adeziune față de măsurile luate de condu
cerea partidului și statului nostru — se scrie in
tr-o altă telegramă — se angajează să livreze 
statului, pe bază de contract, peste planul inițial 
al comunei, 60 tone carne bovină și porcine și 
600 hl lapte vacă.

Mulți ani am valorificat la stat, din gospodă
rie proprie, porci, păsări, tineret taurin, se scrie în 
telegrama adresată de țăranul cooperator Gheor- 
ghe Purice, din comuna Mărășu, județul Brăila. 
In acest an am contractat 10 porci, din care 4 
i-am livrat la calitatea I, iar pe cei 6 care ur
mează să-i predau mă voi strădui să _ fie de 
foarte bună-calitate,• ca astfel să am satisfacția 
deplină a muncii mele. ' Asigur conducerea de 
partid și de stat, pe dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Ceaușescu. că voi sfătui 
și pe alți membri cooperatori să crească și să 
valorifice animale prin contract cu statul, iar eu, 
în anii care urmează, voi crește animale pro
prietate personală pe care le voi contracta, con
tribuind astfel la ridicarea nivelului de viață al 
poporului nostru.

în prima jumătate a 
lunii iulie, în Franța 
— la Versailles — s-a 
desfășurat cea de-a 

,VI-a ediție a Festiva
lului international al 
filmului militar. la 
care au participat cu 
filme militare de scurtj 
metraj — de cinema 
și televiziune — un 
număr de 25 de țări 
de pe- diferite meri
diane ale lumii, prin
tre care și Republica 
Socialistă România, în 
zilele festivalului s-a 
inaugurat și cea de-a 
3-a Bienală a expozi
ției de fotografii 
tematică militară, 
care au concurat
de țări și in cadrul 
căreia au fost prezen
te. pe panoul rezervat 
României, creații ale 
fotoreporterilor din 
presa noastră militară.

La această competi
ție internațională, ci
neaștii militari ro
mâni s-au bucurat de 
■sucees. La capătul în
trecerii, desfășurată pe 
trei planuri —' filme 
de instrucție, de in
formație și de televi
ziune — in cadrul că
reia au fost proiectate 
peste 80 de filme, ju
riul festivalului a a- 
cordat marele premiu 
al festivalului „Soare
le de aur", la catego
ria „filme de instruc
ție". filmului româ
nesc „Tehnica condu
cerii tancului iarna, in 
teren frămîntat", rea
lizat de Studioul ci
nematografic al ar
matei, în colaborare

La Festivalul 
internațional 
al filmului 
militar - 

Versailles, 1973

locotenent-colonel Tr. 
Saiciuc.

Consemnăm în aces
te rinduri și succesul 
repurtat de fotorepor
terii militari români 
in cadrul celei de-a 
3-a Bienale a expo
ziției de fotografii 
cu tematică militară. 
Două din fotografiile 
expuse pe panoul ro
mânesc au atras in 
mod deosebit atenția 
juriului și a publicu
lui vizitator. Este vor
ba de fotografia in 
alb-negru „Confrun
tare", onorată cu pre
miul II (medalie de 
argint), ji planșa co
lor „în amurg", dis
tinsă cu premiul IV, 
ambele apartinînd fo
toreporterului Iulian

Marinof. de la revis
ta „Viața militară".

La festival, „Soarele 
de aur" a mai fost a- 
cordat filmului englez 
de informație „Frega
ta" și filmului sovietic 
de televiziune „Antre
namentul psihologic al 
soldatului". „Soarele 
de argint" a fost atri
buit unor producții 
cinematografice din 
Spania, Canada și 
R.P. Ungară. La ex
poziția de fotografii,' 
premiile I pentru fo
tografii alb-negru și 
color au fost obținute 
de R.P. Polonă și, 
respectiv. Canada.

Premiile au fost re
mise in cadrul unei 
seri de gală la Palatul 
Congreselor din Ver
sailles, de președinte
le de onoare al festi
valului, domnul Ro
bert Galley, ministru 
al armatelor din 
Franța.

întregul festival s-a 
caracterizat prin pro
ducții realizate la un 
înalt nivel tehnic și 
artistic, constituind nu 
numai un prețios mij
loc de schimb de ex
periență intre cineaștii 
militari de pe toate 
continentele lumii, ci 
și o acțiune care se 
înscrie pe linia nobi
lelor idei ale coope
rării 
păcii și prieteniei în
tre popoare.

internaționale,

Colonel 
loan COSTEA

ASTĂZI SE DESCHIDE

CONCURSUL NAȚIONAL DE 
MUZICĂ UȘOARĂ ROMÂNEASCĂ

Ilie Popa, lăcătuș in secția 
cazane a uzinelor „23 August1' 
din Capitală, suferise un grav 
accident. Transportat de urgen
ță la spital, medicii i-au acor
dat de indată îngrijirile cores
punzătoare, dar pentru salvarea 
lui aveau nevoie de o rezervă 
de singe. Ilie Sandu, președin
tele comitețului sindical de sec
ție. a. discutat despre aceasta cu 
cițiva oameni din schimb. Ca 
la o comandă s-au prezentat la 
spital 50 de muncitori. Dintre 
ei, medicii au reținut doar 10. 
Singele lor — ne relatează Va- 
sile Bălan din Calea Moșilor 
nr. 46 — s-a dovedit un adevă
rat salvator. Lăcătușul Ilie 
Popa se află acum in afara pe
ricolului, urmând ca, după efec
tuarea tratamentului prescris, 
să se întoarcă din nou printre 
tovarășii săi de muncă.

I
I
I
I
I
I
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I
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| Unde sînt
| parascîn-

teile ?

însemnătatea economică 
ți socială a măsurilor de 
modificare a prețurilor de 
contractare Ia animale și 
unele produse animaliere a 
fost limpede și cuprinzător 
definită în ampla cuvintare 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit-o în șe
dința comună a Comitetu
lui Central al P.C.R.. a 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale a României și a Con
siliului de Miniștri din 13 
iulie a.c. Măsurile propuse 
de secretarul general al 
partidului, modul de aplica
re a acestora — care și-au 
găsit concretizarea în ho- 
tărîrea adoptată — expri
mă, in mod grăitor, preo
cuparea consecventă a con
ducerii partidului și statu
lui nostru pentru crearea 
condițiilor necesare crește
rii producției în toate ra
murile de activitate și, în 
cazul de față, în sectorul 
zootehnic — ramură de 
mare importanță a agricul
turii, sector economic de 
primă importanță în apro
vizionarea populației cu 
produse alimentare și a in
dustriei cu materii prime.

Aș vrea să insist, în cele 
ee urmează, asupra rațiu
nilor economice, asupra ne
cesităților obiective care au 
stat la baza recentei hotă
riri. Din capul locului, lu
crurile sînt clare : este vor
ba despre asigurarea unei 
concordanțe optime dintre 
nivelul prețurilor și baza 
lor firească — cheltuielile 
sociale de producție ; chel
tuieli care sint pe deplin 
justificate din punct de 
vedere economic și reflec
tă condițiile actualei baze 
tehnico-materiale a zooteh
niei, posibilitățile reale de 
organizare corespunzătoare 
a procesului creșterii ani
malelor și producerii fura
jelor. Privite printr-o ase
menea prismă, măsurile a- 
doptate nu sint altceva de
cit rezultatul necesității fo
losirii de către stat a pre
turilor — însemnată pirghie 
economică — pentru o mai 
bună cointeresare a produ
cătorilor în dezvoltarea mal 
rapidă a zootehniei, în in
tensificarea creșterii anima
lelor și a producției anima
liere, pentru îmbunătățirea, 
pe această cale, a aprovi
zionării populației cu carne, 
lapte și alte produse ali
mentare de bază.

La realizările obținute în 
ultimii ani; care nu sint la 
nivelul condițiilor materiale 
create de stat — creșterea 
producției înfăptuindu-se 
intr-un ritm inferior celui 
prevăzut datorită lipsurilor 
care mai dăinuie în profi
larea și organizarea unită
ților de producție — a con
tribuit și vechiul sistem de 
prețuri. De pildă, prețurile 
de contractare la tineretul 
bovin au fost stabilite cu

un deceniu în urmă ; ca 
atare, nu mai corespundeau 
nici ca nivel — in sensul că 
acestea nu acopereau chel
tuielile de creștere a ani
malelor în unitățile in care 
procesul de producție se 
desfășoară corespunzător — 
nici ca instrument de sti
mulare a producătorilor in 
creșterea animalelor și li
vrarea acestora la greutăți 
economice. Este suficient 
să arătăm că nivelul pre
țurilor vechi de contracta
ră acopereau, în medie, nu
mai circa 84 la sută din 
costurile de producție pen-

în ceea ce privește ca
litatea vechilor prețuri de 
contractare, ca instrument 
in orientarea producători
lor pentru creșterea și li
vrarea animalelor la greu
tăți mari, de peste 300 kg 
greutate vie (în cazul că
rora randamentul în carne 
se mărește), acestea nu sti
mulau suficient atingerea 
unui asemenea obiectiv. Do
vada : greutatea medie a 
animalelor livrate în ultij 
mii ani s-a situat sub a- 
ceastă limită . optimă și 
chiar s-a remarcat o ten
dință de scădere a greu-

tinuare prin creșterea pon
derii animalelor livrate la 
greutăți de peste 280 kg. 
Pe această cale se apre
ciază că pînă în 1975 prețul 
mădiu de contractare la bo
vine va crește de la 11,50 la 
aproape 12 lei kg/viu.

Asemenea avantaje pen
tru producători determină 
și noile prețuri stabilite la 
contractarea porcinelor, ac
centul punîndu-se pe ma
jorarea prețurilor la cate
goria de greutate între 
100—120 kg care, in condi
țiile actuale, asigură ran
damentul cel mai ridicat

DESPRE PRETURU STIMULATIVE 
DE CRNIRACTARE LA ANIMALE

MARGINEA RECENTEI HOTĂRÎRI 
AU CUV1NTUL SPECIALIȘTII:

• Temeiul economic : acoperirea cheltuielilor de producție, 
rentabilitatea, creșterea producției de carne, îndestularea pie
ței © Majorare diferențiată, în funcție de greutatea animalelor 
și calitatea la livrare • Cum se acordă primele • Ce arată cal

culele pe o familie ?

tru bovinele crescute în u- 
nitățile cu activitate cores
punzătoare, normală. Pier
derile, de peste 25 la sută, 
datorate prețurilor de con
tractare neacoperitoare la 
cooperativele agricole de 
producție, nu au stimulat 
dezvoltarea creșterii și în
grijirii bovinelor pentru 
carne, deoarece Ia fiecare 
animal livrat la greutatea 
de 300 kg, unitățile agri
cole înregistrau pierderi 
de peste 500 lei în me
die. Consecința 7 Coope
rativele agricole de produc
ție iși vedeau diminuate 
veniturile realizate în alte 
sectoare de activitate, ca, 
de exemplu, la cereale, 
plante tehnice, ceea ce nu 
putea să nu influențeze și 
ciștigurile țăranilor coope
ratori.

Acum, prin noile prețuri 
de contractare se vor asi
gura — chiar in condițiile 
structurii de greutate pre
văzute pentru acest an la 
tineretul bovin, în unitățile 
de producție care desfășoa
ră o activitate corespunză
toare — atît acoperirea 
cheltuielilor, cit și realiza
rea unei rentabilități de 
circa 10 Ia sută.

tății animalelor livrate. 
Noile prețuri de contrac
tare stimulează in mai 
mare măsură creșterea și 
livrarea bovinelor din a- 
ceastă categorie, de deo
sebit interes economic. Ma
jorarea diferențiată a pre
țurilor de contractare la 
bovine, in raport de greu
tatea lor la livrare, răs
punde atît intereselor in
dustriei cărnii — deoare
ce de la animalele în greu
tate mai mare se obține un 
plus de carne — cit și pro
ducătorilor, care încasează 
un preț mai mare pe kilo
gram pentru aceste ani
male ce au un consum 
specific mai mic de fu
raje. în același timp, pen- 
"tru animalele livrate în 
greutate de peste 300 kg 
viu, unitățile agricole so
cialiste primesc, pe lingă 
prețuri mai mari, și pri
me de la 300 la 500 de lei 
pentru fiecare animal li
vrat în aceste condiții. Pri
me se acordă și coopera
torilor și producătorilor 
individuali pentru fiecare 
vițel obținut în gospodăria 
personală și contractat cu 
statul. De asemenea, veni
turile vor spori și în con-

în cantitatea de carne. 
Creșterea prețurilor, în cea 
mai mare măsură la por
cii de 100—120 kg, cores
punde atît intereselor pro
ducătorilor — deoarece, 
pînă la această greutate, 
consumul de furaje este 
mai mic dccît la porcii de 
grăsime, de peste 130 kg 
— cît și celor ale indus
triei, întrucît de la acești 
porci se realizează un ran
dament sporit de carne, in 
raport cu grăsimea.

Concomitent cu crește
rea prețurilor de contrac
tare la animale — bovi
ne. porcine și, într-o mică 
măsură, ovine — se reduc 
prețurile de contractare la 
păsări, asigurindu-se o mai 
bună corelare a acestor 
prețuri. Vechile prețuri de 
contractare la păsările vii, 
crescute in combinatele in
dustriale ale I.A.S., C.A.P. 
și asociații intercooperatis- 
te. deveniseră necorespun
zătoare ; practic, ele erau 
cu mult mai mari decit 
costurile Și, ca urmare, nu 
mai stimulau pe producă
tori în reducerea în conti
nuare a cheltuielilor de 
producție. De aici, necesi
tatea diminuării prețuri

lor de contractare, care s-a 
realizat prin recentele mă
suri.

Măsurile amintite au con
dus la necesitatea majorării
— și respectiv a reducerii
— și a prețurilor cu amă
nuntul la carne, preparate 
din carne, pește, păsări și 
ouă. Prin modificarea pre
țurilor cu amănuntul în 
concordanță cu prețul de 
cumpărare s-a înfăptuit 
totodată și un raport mai 
bun intre prețurile diver
selor sortimente de carne 
și grăsimi și valoarea lor 
de întrebuințare, ceea ce 
va stimula in mai mare 
măsură consumul de carne 
de pasăre, ouă și grăsimi 
animale.

După cum se știe, pentru 
ca măsurile de îmbunătă
țire a prețurilor de con
tractare — care au drept 
scop stimularea creșterii 
intr-un ritm mai înalt a e- 
fectivelor de animale și a 
producției zootehnice — să 
nu influențeze negativ creș
terea salariului real prevă
zută în planul cincinal, 
prin hotărirea amintită s-a 
stabilit ca cheltuielile su
plimentare determinate de 
modificarea prețurilor de 
desfacere cu amănuntul la 
unele produse animaliere 
să fie compensate de spo
rurile care au fost acorda
te la salarii, pensii și a- 
locațiile de stat pentru co
pii. Calculele arată că. în
tr-o familie de salariați, 
cu un număr mediu de 
membri și un consum me
diu de produse, care au 
suferit modificări de pre
țuri, se va înregistra un 
plus de cheltuieli pe sold 
de circa 77 lei pe o per
soană anual. Aceeași fa
milie va primi supli
mentar, pentru compen
sare, o sumă de 84 lei 
anual pentru fiecare sala
riat și pensionar și cite 120 
lei anual pentru fiecare 
copil care beneficiază de 
alocație de stat. Rezultă 
evident, și din acest cal
cul, că sumele ce se acor
dă drept compensații sint 
mai mari decit cheltuielile 
suplimentare determinate 
de modificarea prețurilor 
cu amănuntul.

Toate acestea dovedesc 
că recentele măsuri lua
te de partid și de stat se 
înscriu pe linia sarcinilor 
stabilite de Congresul 41 
X-lea al P.C.R. și Confe
rința Națională privind 
creșterea nivelului de trai 
al populației, bazată pe 
sporirea producției in rit
muri înalte, concomitent 
cu reducerea cheltuielilor 
și amplificarea eficienței 
producției materiale.

Gheorghe POPESCU 
vicepreședinte 
al Comitetului de Stat 
pentru Prețuri

MAMAIA (prin telefon, de la. tri
misul nostru Smaranda Oțeanu). 
Teatrul de vară din Mamaia ra fi, 
incepind de astă-seară, gazdă a 
Concursului național de muzică 
ușoară românească. De citeva zile 
se repetă aici recitalurile care 
vor fi susținute în afara concursului, 
melodiile ce vor intra in competiție. 
Dar... să răsfoim programul „Zilelor 
muzicii ușoare românești". Găsim, 
printre cei 19 concurenți. nume cu
noscute ca : Radu Șerban, George 
Grigoriu, Temistocle Popa, Gelu So- 
lomonescu, H. Mălineanu, Camelia 
Dăscălescu, Vasile Veselovschi, Flo
rin Bogardo, Ion Cristinoiu, Aurel 
Manolache, Mișu lancu, alături de 
doi debutanți in această competiție 
— Mihai Dumbravă și Marius Țeicu. 
li vom asculta pe : Margareta Pis- 
laru, Marina Voica, Aurelian Andre- 
escu, Doina Badea, Cornel C.onstan- 
tiniu, Dida Drăgan. Anda. Călugărea- 
nu, Mihaela Mihai, Dan Spătaru. 
Vor urca pentru prima oară pe po
dium ; Adrian Romcescu, în virstă 
de 17 ani, elev la Liceul de muzică 
nr. 2 din București, și Eva Kiss, lu- 
liu Merca. In fiecare seară de con
curs vom urmări și cite două micro- 
recitaluri. Vor evolua astfel : Doina. 
Badea, George Enache — pe care-i 
vom asculta, de altfel, in această 
seară, Corina Chiriac, Mihai Con- 
stantinescu, Cornel Constantinii!, 
Dida Drăgan, Margareta Pîslaru, 
Marina Voica. Fiecare melodie din

concurs va fi prezentată in două va
riante de interpretare, dind posibili
tatea unei mai judicioase aprecieri. 
Nu numai juriul — președinte de 
onoare este compozitorul Ion Dumi
trescu, președintele juriului : Pascal 
Bentoiu — iși va spune cuvintul, ci 
și un juriu al publicului spectator 
prezent la această manifestare.

Am. urmărit la repetiții orchestra 
de estradă a Comitetului de Stat al 
Radioteleviziunii Române, am apre
ciat atenția .cu care Sile Dinicu caută 
să dea cele mai bune sonorități pie
selor ce vor fL prezentate in aceste?. - 
seri. L->am reintîlnit pe Alexandru 
Bocăneț pregătind regia spectacole
lor. a transmisiilor T.V. Ca prezenta
tori ai spectacolelor se anunță actorii 
Florin Piersic și Valeria Gagialov.

Mamaia, este, după cițiva ani, din 
nou gazdă a acestei sărbători a mu
zicii ușoare românești. Dorim 
festivalul și concursul, ediția 
să însemne un moment, nou in mu
zica ușoară, să impună cintece in
spirate, melodii tinerești, accesibile, 
cu ritmuri îndrăznețe.

Astă-seară la Mamaia orchestra de 
estradă va intona semnalul de des
chidere a Concursului național de 
muzică ușoară 1973. Este un moment 
pe care marele public, iubitorii ge
nului de toate virstele l-au așteptat 
cu interes. Sperăm ca el să fie, in
tr-adevăr, .o reușită, să încununeze 
speranțele, exigențele acestora.

Trecind pe lingă depozitul de 
furaje al C.A.P. din comuna 
Beștepe (Tulcea), un tractor a 
aruncat in aer citeva seîntei. 
în alte situații — inofensive și 
trecătoare. De data aceasta 
însă — nu. Pentru că, în citeva 
clipe, de la ele a izbucnit un 
incendiu care a prefăcut in 
scrum 30 de tone de paie. In 
împrejurări aproape identice, 
la C.A.P. Racovița (Timiș) a 
ars, de asemenea, o șiră de 
paie, iar la C.A.I?. Luna (Cluj) 
a luat foc un autocamion încăr
cat cu trifoi. în toate cele trei 
cazuri, organele de anchetă au 
constatat că incendiile puteau 
fi evitate dacă țevile de eșapa
ment ale autovehiculelor respec
tive ar fi fost prevăzute cu dis
pozitive de captare a scinteilor. 
Concluzia se impune de la sine.

Vaze și... flori

ca
197.3,

Simplă tri aparență, aranjarea 
unei vaze cu flori presupune 
multă pricepere și chiar artă. 
Copiii de la Palatul pionierilor 
din Capitală sînt gata s-o dove
dească. Dindu-și reciproc o 
mină de ajutor, membrii cercu
rilor de ceramică (condus de 
profesorul Constantin Dumitru) 
și de floricultură (sub îndruma
rea inginerului horticultor Mi
hai Topor) au realizat o origi
nală expoziție de aranjamente 
florala. Ceramiștii au oferit 
cele mai reușite vaze realizate 
de ei, in forme extrem de ori
ginale, iar micii horticultori 
s-au străduit să aleagă florile 
potrivite pentru fiecare dintre 
vaze, intr-un aranjament ce de- 

, notă bun gust. Completată cu 
un covor „țesut" dintr-o mare 
varietate de flori și diverse alte 
piese de ceramică, inedita expo
ziție a pionierilor bucureșteni 
merită... un buchet de felicitări.

Imagine din cartierul Ploiești — nord

Un nou film românesc în premieră
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Piața de alimente a munici
piului Satu-Mare. Aprovizio
nare bună, diversificată, legu
me, zarzavaturi și fructe — din 
belșug. Doar la cele trei puncte 
de desfacere 
C.L.F.. 
șiile de calitatea a Il-a 
deau, intr-una din zile, 
țul calității I. Cu acte 
gulă. „Așa mi-au fost 
de merceologul principal 
reșan ' '
nărui Petre Păpădie. Am sem
nalat situația și funcționarei de 
la controlul prețurilor, Elisa- 
beta Miklosi, dar și ea s-a 
mulțumit să ridice din umeri". 
Dacă lucrurile stau așa, înseam
nă că la C.L.F.-ul respectiv se 
practică supraprețul cu bună 
știință (apropo de roșii), fără ca 
nimeni să roșească cîtuși de pu
țin. Oricum, cazul invită foru
rile de resort Să analizeze lu
crurile in mod amănunțit și să 
aplice împotriva celor vinovați 
„mercuriaLul" legii.

ale magazinului 
„ o notă discordantă : ro

se vin- 
la pre- 
în re- 
impuse 
I. Mu

se dezvinovățea gestio-

Imprudență 
tragică

Un nou film românesc a fost pre
zentat luni seara, în premieră, la 
cinematograful „Patria" din Capita
lă. Intitulată „Dragostea începe vi
neri", noua peliculă, realizată după 
scenariul semnat de Francisc Muntea- 
nu, urmărește drumul pe care îl stră
bate o tinără din zilele noastre pen
tru a-și găsi propriul său echilibru 
sufletesc, împlinirea sa ca om demn

al societății. Regia aparține lui Vir
gil Calotescu, care, pentru interpreta
rea personajelor filmului, s-a bucu
rat de colaborarea unor valoroși ac
tori. Cu același prilej a rulat, în pre
mieră, și filmul documentar „Răs
punderea stăpînilor", realizare a stu
dioului „Al. Sahia".

Intr-una din zilele trecute, 
cițiva muncitori de pe șantierul 
din Făgăraș al întreprinderii 
județene de construcții Brașov 
au poposit pe malul Oltului. 
Deși nu știa să inoate, tinărul 
Mihai Feleciuc a încălecat un 
buștean de salcie și, in ciuda 
avertismentelor date de cei 
prezenț-i, s-a avintat pe cursul 
apei. La un moment dat insă, 
pierzîndu-și echilibrul, el s-a 
răsturnat, de pe buștean și s-a 
înecat. O imprudență soldată, 
din păcate, ca in atitea alte 
cazuri similare, cu consecințe 
tragice.

(Agerpret)

Rubrics redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scinteii"

i
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Primire la C.C. al P. C. R
Luni dimineața, tovarășul Mihai 

Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai P.S.U.G., condusă de tovară
șul Horst Wambutt, șeful Secției in
dustriei materialelor de bază a C.C. 
al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită 
experiență în

în schimb de 
țara noastră.

într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat tovarășul Mihai Mari
nescu, membru al '
prim-vicepreședinte
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale.

A participat, de asemenea, Helmut 
Kluge, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. D. Germane la Bucu-

C.C. al P.C.R., 
al Consiliului

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Petre Tănăsie' â fost 
'mit in calitatea de ambasador 
traordinar și plenipotențiar al 
publicii Socialiste România în 
publica Vietnamului de sud, cu 
ședința la New Delhi.

nu- 
ex- 
Re- 
Re- 
re-

Sosirea unei delegații economice
siriene

Luni a sosit in Capitală o delegație 
economică siriană, condusă de mi
nistrul economiei și comerțului ex
terior al Republicii Arabe Siriene, 
Mohamed Imadi.

Delegația a fost întimpinată la ae
roport de Ion Pățan, vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, de funcționari 
superiori din Ministerul Comerțului 
Exterior.

A lost de față Souheil Ghazzi, am
basadorul Republicii Arabe Siriene la 
București.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a Irakului

T

REPUBLICA AFRICA CENTRAU

Succese în construcția
economica

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație de activiști ai Partidului Comu
nist Italian, condusă de Lelio Gras- 
succi, membru al C.C. al P.C.I., a 
vizitat țara noastră în perioada 6—16 
iulie. Membrii delegației au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din mai multe județe și au avut 
intilniri și discuții la organe și orga
nizații ale partidului nostru.

La
liană . ____ T__
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

La primire, care a decurs într-6 at
mosferă caldă, tovărășească, au parti
cipat tovarășii Ghizela Vass și Ion 
Savu, membri ai C.C. al P.C.R.

încheierea vizitei, delegația ita- 
a fost primită de tovarășul Cronica zilei

în cursul zilei de 16 iulie, delega
ția Partidului Laburist din Marea 
Britanie, formată din James Calla
ghan, vicepreședinte și trezorier al 
partidului, și Ronald G. Hayward, 
secretar general al Partidului Labu
rist, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită in țara noastră, a fost 
oaspetele municipiului Brașov.

Cu acest prilej, membrii delegației 
s-au întilnit cu tovarășul Constantin 
Cirțină, membru al C.C. al P.C.R.,

prim-secretar al Comitetului muni
cipal Brașov al P.C.R.. și cu alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid. în cursul convorbirilor, oas
peților le-au fost prezentate princi
palele preocupări ale oamenilor mun
cii din județul și din municipiul 
Brașov.

în continuare, membrii delegației 
au vizitat obiectivele economice, so
cial-culturale și turistice din munici
piul Brașov.

Concurs de admitere în școli
pentru aviația civilă

Concursul de admitere în aviația 
civilă se desfășoară la următoarele 
școli :

1. Școala militară de aviație „Tra
ian Vuia“-Mediaș, cu durata 3 ani, 
pentru specialitățile :

— mecanic avioane turbo-propul- 
soare și turboreactoare

— mecanic instalații electrice și 
aparate de bord

— electromecanic radio-radioloca- 
țle bord

2. Școala militară de maiștri și 
subofițeri artilerie A. A. Brașov, cu 
durata de 3 ani, pentru specialitatea :

— electromecanic radio-radiolocație 
pentru aparatură de protecția navi
gației aeriene.

Se pot prezenta la concurs absol
venții școlilor profesionale sau echi
valente din meserii înrudite, avind 
minimum un an stagiu in producție 
sau absolvenții de licee teoretice

(secția reală) și licee industrială, cu 
diplomă de bacalaureat.

La examen se admit candidați in- 
corporabili, in curs de efectuare a 
stagiului sau cu stagiul militar sa
tisfăcut, in vîrstă intre 18 și 26 ani.

înscrierile se fac începînd cu data 
de 16 iulie pină la data de 10 august 
la centrele militare din : București, 
Constanța, Tulcea, Craiova. Cluj, 
Sibiu, Timișoara. Oradea, Satu-Mare, 
Brașov, Galați, Iași și Suceava, pen
tru localitățile respective și Împre
jurimi pe o rază de 50 km.

Pe timpul școlarizării elevii vor 
beneficia in mod gratuit de cazare, 
hrană și uniformă.

La terminarea școlii, elevilor li se 
consideră stagiul militar satisfăcut.

Detalii privind data și'locul de 
desfășurare a concursurilor de admi- 

itereț precum și probele de' con
curs se vor da la centrele militare 
de înscriere.

Luni, a avut loc la București sem
narea Planului de colaborare in do
meniul ocrotirii sănătății și științe
lor medicale între Ministerul Sănă
tății din Republica Socialistă Româ
nia și Ministerul Sănătății Publice 
din Republica Populară Bulgaria, pe 
anii 1973—1975.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Mihai Aldea, ad
junct al ministrului sănătății, iar 
din partea bulgară de Sibila Radeva, 
adjunct 
blice. 
altele, 
cadre 
precum , 
institute de cercetări științifice me
dicale. La semnare au fost prezenți 
acad. Theodor Burghele, ministrul 
sănătății, precum și Borislav Kon
stantinov. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Bulgaria la București.*

La invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, o delegație a 
Comitetului finlandez al păcii, for
mată din Pekka Tapola, secretar al 
Comitetului păcii, și Olavi Hertteli, 
membru al Comitetului Central al 
Comitetului păcii, a făcut o vizită de 
prietenie și schimb de experiență în 
țara noastră, între 9 și 16 iulie. Oas
peții au avut convorbiri la Comite
tul Național pentru Apărarea Păcii, 
la Ministerul Muncii, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Bucu
rești și din județele Constanța și 
Prahova.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Irakului, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la Bucu
rești, Salah Eddin I. Al-Sheikhli, a 
oferit luni seara o recepție.

Au participat George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii unor ministe
re și alte persoane oficiale.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni

diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Irakului, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al acestei țări la București, 
Salah Eddin I. Al-Sheikhli, a rostit, 
luni seara, o cuvintare la postul 
nostru de televiziune.

(Agerpres)

al ministrului sănătății pu- 
Protocoiul prevede, printre 
schimburi de specialiști și 
științifice, de documentare, 
și colaborarea directă intre

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru ....... "
tatea.
cultură 
deschis 
nia ■ 
țiii‘. 
dere.
al I.R.R.C.S., 
ambasadorul Japoniei 
au rostit scurte cuvintări 
cipat funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, repre
zentanți âi unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

relațiile culturale cu străină- 
luni la amiază, la Casa de 
a I.R.R.C.S. din Capitală, s-a 
expoziția de fotografii „Japo- 
frumuseți naturale și tradi- 

La festivitatea de deschi- 
Andrei Vela, vicepreședinte 

și Masao Kanazawa, 
la București, 

. Au parti-

Secerișul e in toi /

Situate în locuri 
complexele comerciale 
Craiului". ..Poiana

De la începutul anului și pină 
în prezent, la întreprinderea de 
reparații auto Cluj au fost re
parate peste prevederi 150 mo
toare pentru autocamioane. Suc
cesul a fost posibil ca urmare a 
extinderii fabricației — cu forțe 
proprii — a unui mare volum 
de piese de schimb. Planul la 
acest capitol a fost depășit cu 
5.7 milioane lei. în acest mod 
au fost satisfăcute nu numai ne
cesitățile proprii, ci și cele ale 
altor întreprinderi de reparații 
din țară cu piese de schimb de 
o deosebită importanță cum ar 
fi : carcase de ambreiaj. pinion 
planetar, pinion satelit, plăci de 
arc și altele. Nu de mult, a fost

pusă in funcțiune o hală nOuă 
de demontare, prevăzută cu pod 
rulant, mașini de spălat, dispo
zitive de demontare și montare 
și altele, realizate cu forțe pro
prii din fondurile de mică me
canizare. Atelierul de prelucrări 
mecanice a fost dotat cu alte 
citeva mașini-unelte reclamate 
de procesul de fabricație. Aces
tor realizări li se adaugă măsu
rile luate pentru aprovizionarea 
ritmică a locurilor de muncă cu 
piese, materiale și scule.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
secției de mecanizare, pe ing. Dumi
tru Ploscaru, directorul S.M.A. Mihai 
Viteazul, care erau preocupați de 
funcționarea in bune condiții a ce
lor 14 combine, a mijloacelor de 
transport. Atelierul mobil al secției 
de mecanizare a fost adus la capă
tul tarlalei pentru a interveni ope
rativ la remedierea defecțiunilor ce 
se pot ivi in timpul lucrului. Deși 
lucrau in prima „zi plină", fără ploa
ie, fruntașii din anii trecuți, ‘ "
Gheorghe și Petre Munteanu, Efti- 
mie Sofronie și Dumitru Nicola și-au 
reeditat succesele. De remarcat 
toți mecanizatorii secției sint

frații

că 
?i

în curind

VN NOU CAMPING
INTRE ORADEA

ȘI A1EȘD

Copiii și protejarea mediului înconjurător
Luni s-a deschis la București reu

niunea intitulată „Stagiul interna
țional pentru formarea animatorilor 
mișcărilor de copii și adolescenți în 
domeniul educației pentru conserva
rea mediului înconjurător" (16—23 
iulie), organizată sub egida Con- 

•siliului Național al Organizației Pio
nierilor, cu sprijinul Ministerului E- 
ducației și învățămintului din țara 
noastră. Alături de participanții ro
mâni, la această inedită manifes
tare, consacrată dezbaterii pro
blemelor formării și perfecționării 
cadrelor ce se ocupă de educarea 
tinerei generații în domeniul ocroti
rii și conservării mediului am-

biant, participă reprezentanți ai unor 
organizații de copii și organisme in
ternaționale din Europa și Africa.

Cuvintul de deschidere a reuniunii 
a fost rostit de Virgiliu Radulian, pre
ședintele Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor. La festivitatea 
inaugurală au luat apoi cuvintul 
Sayed Abbas Chedid, directorul Cen
trului de informare al O.N.U. la 
București, acad. Eugen Pora, Jichăle 
Nezereau, din partea Biroului euro
pean UNICEF, și Josef Toth, repre
zentantul Comitetului internațional 
al mișcărilor de copii și adolescenți 
— C.I.M.E.A.

Știri sosite din Re
publica Africa Cen
trală relevă perma
nenta preocupare a 
poporului centrafri- 
can îndreptată spre 
dezvoltarea economică 
și socială a țării. In 
anii care au trecut de 
la dobîndirea inde
pendenței, tinărul stat 
și-a concentrat efor
turile în vederea pu
nerii in valoare a re
surselor sale naturale, 
a făuririi unei in
dustrii proprii. In nu
mai cîțiva ani au fost 
construite zeci de între
prinderi noi — fabrici 
textile, de tricotaje, 
de asamblare a apa
ratelor de radio, o u- 
zină de înnobilat mi
nereul de uraniu. S-a 
instituit controlul de 
stat asupra exploată
rii, prelucrării și va
lorificării diamante
lor — una din marile 
avuții naționale, care 
acoperă circa 50 la su
tă din exportul ță
rii. Importante succe
se au fost obținute în

acțiunea de moderni
zare a agriculturii — 
principala ramură 
economiei - 
producție a 
trat o creștere de 
ori in comparație 
anii precedenți.

Aceste succese, 
care se adaugă pro
gresele in domeniul 
învățămintului, al for
mării de cadre națio
nale, constituie o bună 
bază de plecare pentru 
dezvoltarea viitoare a 
țării. Actualul plan e- 
conomic, recent a- 
doptat. deschide largi 
perspective creșterii 
producției agricole și 
animaliere, valorifică
rii unor resurse mai 
puțin exploatate pină 
acum-, formării de ca
dre la toate niveluri
le, extinderii turis
mului etc. In anul 
1975, valoarea produ
sului național brut ur
mează să atingă 80 
miliarde franci, ceea 
ce va reprezenta o 
creștere de 52 la sută 
in rgport cu anul 1970.

a 
a cărei 
inregis- 

trei 
cu

la

Pentru realizarea a- 
cestui obiectiv, ritmul 
anual de creștere a 
producției urmează 
să fie de 8,75 la sută.

In afara priorități
lor menționate, pla
nul prevede dezvolta
rea industriei ali
mentare, promovarea 
artizanatului, creșterea 
potențialului energe
tic, îmbunătățirea 
sistenței sanitare 
sociale. Valoarea glo
bală a proiectelor pre
conizate în cadrul a- 
cestui plan se ridică 
la 63,779 miliarde 
franci, cea mai mare 
parte a acestei sume 
urmînd să fie acoperi
tă prin resursele 
ționale.

Sint citeva date, 
zentate succint, 
pre realizările și 
spectivele tinerei 
publici centrafricane, 
angajate cu toate for
țele pe calea progresu
lui și înfloririi națio
nale.

a- 
șt

na-
pre- 
des- 
per- 
re-

N. P.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menți

nut călduroasă. Cerul a fost varia
bil. mai mult senin in jumătatea de 
sud a țării. S-au semnalat averse 
locale însoțite de descărcări elec
trice în nordul Crișanei, Maramu
reș, nordul Transilvaniei, jumătatea 
de nord a Moldovei și. izolate, în 
zona subcarpatică a Munteniei. Vin- 
iul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 17 osci
la intre 23 de grade la Miercurea 
Ciuc și Tg. Neamț și 33 de grade Ja 
Drobeta Turnu-Severin și Tecuci.

în București : Vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul senin. 
Vint slab. Temperatura maximă a 
fost de 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 iulie. în țară : Vreme 
călduroasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin, la începutul intervalului, 
in sud-estul țării. Izolat, in jumă
tatea de nord-vest a țării, se vor 
semnala ploi de scurtă durată. Vîn- 
tul va sufla în general slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre 14 și 24 de grade, iar cele 
maxime intre 25 și 34 de grade, pe 
alocuri mai ridicate. în București : 
Vreme călduroasă, cerul va fi va
riabil, mai mult senin la începutul 
intervalului. Vint în general s' 
Temperatura se menține ridicată.

V 

î

»

LA TIMIȘOARA

Magazin de prezentare
a produselor

întreprinderile de industrie 
locală din județul Timiș, dez- 
voltind continuu producția de 
bunuri de consum destinate ne
voilor populației, și-au propus 
să livreze în acest an la fondul 
pieței o variată gamă de pro
duse și sortimente in valoare de 
850 milioane lei. Pentru a face 
cit mai cunoscute mărfurile, pre
cum și pentru a sonda opiniile 
cumpărătorilor, conducerea gru
pului industrial de profil a luat 
inițiativa amenajării unui mare 
magazin de prezentare care s-a 
deschis zilele acestea la Timi
șoara. pe strada Ceahlău. De la 
ing. Ion Staicu, director general 
al grupului, aflăm că în noul 
magazin sint expuse 250 de sor
timente realizate de întreprinde
rile de industrie locală din ju
dețul Timiș, precum și alte peste 
200 de produse fabricate de uni

industriei locale
tățile similare 
București și din
Bacău, Bihor, Brașov, Cluj, Ma
ramureș, Neamț. Prahova și 
Satu-Mare. Cumpărătorii găsesc 
aici articole de menaj și de uz 
casnic,, tehnice, chimicale, elec
trice, de sport și foto, jucării, 
de marochinărie, papetărie, ga
lanterie, gablonz, textile-confec- 
ții. mobilă, diferite materiale de 
construcții etc. O parte din aces
tea slot unicate sau de serie 
mică, testarea făcută în rindul 
populației avind darul de a con
tribui la introducerea in fabri
cație a acelor produse noi care 
întrunesc aprecierea cumpărăto
rilor atit sub aspectul utilității, 
cit și al calității.

din municipiul 
județele Arad,

1

î

î 
î 
î 
î

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

•SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ;• SPORT: • SPORT • SPORT

TENIS

SUCCES ROMÂNESC LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE ALE ELVEȚIEI

® în finala de simplu : Ilie Nâstase-Roy Emerson 
(Australia) 6—4, 6—3, 6—3

JNVĂȚAȚI ÎNOTUL!"
TA

LA ȘTRANDUL LĂUDAT...

rîl(ți<)()i
Venind în sprijinul depunăto

rilor aflați in stațiunile balneo
climaterice, precum și în locali
tățile de pe traseele turistice, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni a luat și in acest an mă
suri corespunzătoare pentru o 
bună servire a acestora. Astfel, 
in stațiunile de pe litoral și de 
la munte, pe lingă unitățile 
C.E.C. permanente, au fost în
ființate unități sezoniere, în 
care lucrează personal cu o bună 
pregătire profesională, detașat 
de la alte unități C.E.C. din 
țară. De asemenea, unor unități 
C.E.C. dc pe litoral li s-a sta
bilit un program de lucru pre
lungit.

în stațiuni, precum și in lo
calități de interes turistic, ope
rațiunile de depuneri și resti
tuiri pe libretele de economii s6 
asigură și de către unitățile 
poștale. în prezent, in stațiunile 
balneoclimaterice și în localită
țile de interes turistic, populația 
are la dispoziție 148 de unități 
proprii C.E.C. și unități poștale.

■f

î
î

î

î

membri ai cooperativei agricole. So
țiile și copiii lor lucrează în fermele 
unității, alături de ei, de 15-20 de 
ani, ceea ce dă un plus de garanție 
că și această importantă campanie 
se va încheia cu succese.

Preocuparea de căpetenie în aces
te zile — strîngerea recoltei la timp 
și fără pierderi, 
caracterizează 
peratorilor 
pus în 
300 de 
zultate 
tea mecanizatorii din cooperative
le Castelu, Negru Vodă, Tuzla, Hîr- 
șova și multe altele, prin care am 
trecut în aceste zile. De altfel, in 
toată cimpia Dobrogei se desfășoa
ră o intensă activitate pentru recol
tarea. transportul și depozitarea în 
cele mai bune condiții a recoltei de 
griu.

Și 
din ! 

hambare 
hectare. 

i?i

munca asiduă 
activitatea

Sinoe, care
! griul de 

Cu bune 
desfășoară activita-

coo- 
au 
pe 
re-

Alexandru BRAD 
Florea CEAUȘESCU

t V
Programul I

și,M> Teleșcoală : Pagini din isto
ria patriei. Cronici numisma
tice (partea I). Itinerare 
geografice. Lacuri glaciare. 

în.M Telex.
10,05 Oameni îndrăgostiți de me

seria lor — reportaj TV.
10.30 Teleenciclopedia.
11,15 Teleclnemateca pentru copii. 

„Noroc fcekeQ — produc
ție a studiourilor cinemato
grafice iugoslave. Regia 
Josâ Gale. Cu : Velimir
Gjurin, Blanks Floriank.

12,33 Muzică populară cu Ana 
Tom a.

12,50 52 de
de săptămîni. 
tuturor salariaților 
modelul fruntașilor". Repor
taj de la Uzina de autotu
risme Pitești.

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă rusă. Reca

pitulare (2).

inițiative in 52 
„Reciclarea 

după

î 
î

î 
î
L

pitorești, 
..Piatra

Florilor", 
„Hanul Pescarilor" — Inand — 
.,Felix", „Ciuperca" (toate apar- 
ținind Uniunii județene a coope
rației de consum din județul 
Bihor) cunosc in aceste zile o 
mare afluență de vizitatori.

— Sporirea an de an a nu
mărului de turiști din țară și 
străinătate care vizitează jude
țul, ne-a relatat loan Pătcaș, 
șeful serviciului comercial al 
U.J.C.C. Bihor, a impus înfiin
țarea de noi unități și puncte 
turistice. în prezent se află în 
construcție unul dintre cele măi 
moderne campinguri, situat pe 
șoseaua E 15, la punctul numit 
Săcădat. între Oradea și orașul 
Aleșd, în apropiere de Crișul 
Repede.

Campingul, ridicat în roșu, va 
avea braserie și terasă cu 90 de 
locuri, fiind prevăzut cu bucătă
rie și instalații moderne, pre
cum și un grup social cu apă 
curentă. Lingă fiecare căsuță 
vor fi amenajate locuri pentru 
parcarea autoturismelor. Totoda
tă va fi amenajat un loc de 
parcare în comun, precum și un 
teren destinat pentru pregătirea 
mesei în aer liber de către tu
riști. De asemenea, se vor des
chide 
baie

I
î

î
și căi de acces pentru 

și plajă la Crișul Repede.

Dumitru GAȚĂ 
corespondentul „Scînteii

Campionatele internaționale de te
nis ale Elveției, prelungite cu o zi 
din cauza ploii, s-au încheiat ieri, 
la Gstaad. cu un aplaudat succes al 
lui Ilie Năstase. care, in finala pro
bei de simplu bărbați, l-a învins cu 
6—4, 6—3, 6—3 pe australianul Roy 
Emerson. „Net superior — transmite 
corespondentul agenției France Presse 
— românul l-a derutat pe EmersOn 
prin varietatea jocului său". Acesta 
este al 11-lea turneu internațional 
cișțigat de Ilie Năstase de la în
ceputul anului.

în finala probei de simplu femei, 
Julia Anthony (S.U.A.) a intrecut-oÎn cîteva

• FOTBAL. — Turneul internațio
nal de fotbal (formații de juniori) 
pentru Cupa Tîrgului de la Brno a 
fost cîștigat de echipa Dinamo Bucu
rești, care a Învins in finală, cu sco
rul de 1—0 (1—0), echipa Bohemians 
Praga.

• NATAȚIE. — Tradiționala com
petiție de mare fond Capri—Nea-
pole a fost ciștigată, pentru a treia 
oară, de înotătorul iugoslav Velijko 
Rogosici. învingătorul a' realizat pe 
distanța 
9h 21’12”. 
terminat cursa 23.

• VOLEI. — La Varșovia a avut 
loc tragerea la sorți a meciurilor 
ediției 1973/1974 a cupelor europene 
la volei. în Cupa campionilor euro
peni (feminin), Rapid București va 
intilni pe Hapoel Hamapil (Israel), 
iar la masculin, in aceeași competi
ție, Dinamo București va juca cu 
invingătoarea din meciul preliminar 
Hispano Frances (Spania) — Hapoel 
(Israel). în Cupa cupelor (feminin), 
Dinamo București va intilni pe Ha-

de 18 mile timpul de
Din 31 de concurenți au

pe Rachel Giscafre (Ar- 
dublu fete, Anthony și 
data aceasta partenere, 

cu 6—2, 6—0 perechea

cu 6—4. 7—5 
gentina)( La 
Giscafre, de 
au îpvins 
Mandarino, Ciang.

★
în urma victoriei obținute în tur

neul de la Gstaad, tenismanul român 
Ilie Năstase conduce detașat in cla
samentul „Marelui premiu F.I.L.T.". 
Năstase a acumulat pină în prezent 
262 puncte, fiind urmat de Kodes 
(Cehoslovacia) — 140 puncte, Taylor 
(Anglia) — 113 puncte, Metreveli 
(U.R.S.S.) — 106 puncte.

De peste două luni, mai ales in 
zilele de caniculă, locuitorii munici
piului Drobeta Turnu-Severin se în
treabă cind se vor deschide porțile 
noului și modernului ștrand din car
tierul Crihala. „în cel mult trei zile" 
— am fost asigurați, la data de 27 
iunie a.c., de către consiliul popular 
municipal. Nu după două, ci după... 
zece zile, cind termometrul urcase 
pină spre 35 de grade Celsius, ne-am 
oprit iarăși la ștrand. Bazinul, tot 
fără apă, iar pe „plajă" 
grămăjoare 
tot felul de 
nou aceeași 
dată, în loc
menul, ni s-a spus că vina o poartă 
intreprinderea județeană de gospo-

citeva 
de nisip amestecat cu 
gunoaie. Am adresat din 
întrebare. De această 
de răspuns privind ter-

r î n d uri
poel Haogen (Israel), în timp ce la 
masculin, Steaua București va avea 
ca adversară pe învingătoarea parti
dei preliminare dintre echipele Lier 
(Belgia) și Hapoel Zera (Israel).

• ATLETISM. - Peste 10 000 de 
spectatori au asistat la concursul 
atletic de la Louvain (Belgia), pen
tru a urmări cursa de 5 000 m plat, 
care a reunit la start pe unii dintre 
cei mai buni alergători de fond ai 
lumii, fiind o veritabilă revanșă a 
întrecerii disputate anul trecut la 
J.O. de la Miinchen. Victoria a re
venit, de data aceasta, belgianului 
Emile Puttemans, în 13’30” 6 10, ur
mat de americanul Steve Prefontaine 
(13’35” 2/10) și campionul olimpic, 
finlandezul Lase Viren (14’09”2/10).
. • BOX. — Campionul mondial de 
box la categoria pană (versiunea 
W.B.A.), panamezul Ernesto Marcelo, 

păstrat titlul in gala desfășu- 
la Ciudad de Panama, învingîn- 
prin K.O. tehnic în repriza a 
pe șalangerul său, Antonio Go- 
(Venezuela).

și-a 
rată 
du-1
11-a
mez

dărire a fondului locativ, care a In- 
tîrziat lucrările de reamenajare.

De curind, consiliul județean pen
tru educație fizică și sport a inițiat 
acțiunea „înotul pentru toți". Zilnic, 
profesorii de educație fizică se îhț 
dreaptă cu grupele de copii spre 
ștrand pentru a-i învăța înotul. Dar, 
de fiecare dată, cum se duc... așa se 
întorc, 
măcar 
noroc, 
verii, 
prea grăbită să țezolve această situa
ție. Ca să se numere „bobocii? 
cursurilor de înot trebuie așteptată... 
toamna ?

nutrind, totuși, speranța că 
in ziua următoare vor avea 

Deși ne aflăm la mijlocul 
municipalitatea nu se arată

Virgil TĂTARU 
corespondentul „Scînteii

SALVAȚI „DELFINUL" DE LA ÎNEC !

Ploieștiul are cel puțin 10 piscine 
foarte bine amenajate. Responsabilii 
sportului local s-au gindit 
timpul verii, aici pot învăța 
tica înotul sute de elevi și 
Pornind de la această idee, 
nă cu organizațiile municipale 
pionieri ' 
punct o 
un plan 
concret, 
mult, acțiunea a căpătat și un nume 
frumos : „Delfin". Toate acestea 
s-au întimplat in luna mai. Cind 
au venit vacanța și căldura, entu
ziaștii inițiatori ai acțiunii „Delfin" 
au uitat însă de toate promisiunile 
și angajamentele. Totul a rămas pe 
hîrtie. După cum am aflat, tovarășul 
Ion Brujban, primul vicepreședinte 
al consiliului municipal pentru edu
cație fizică și sport, încearcă singur 
(zadarnic 1) să reamintească direcțiu
nilor de școli, unor activiști din or
ganizațiile de pionieri și U.T.C. de 
îndatoririle... uitate.

că, in 
și prac- 
pionieri. 
împreu- 

' de 
și U.T.C., s-a pus la 

acțiune comună. S-a stabilit 
amplu, cum nu se poate mai 
pe zile și pe bazine. Mai

Am căutat să cunoaștem părerea 
despre acest „înec" al acțiunii „Del
fin" la Comitetul județean U.T.C. 
Prahova. Tovarășul secretar Aurel 
Radu, cu care am vorbit, recunoaște 
cu multă sinceritate (asta nu scuză !) 
că U.T.C.-ul n-a făcut nimic pentru 
ca școlarii, pionierii, alți tineri din 
Ploiești să învețe înotul, să-1 prac
tice în bazinele orașului. „Dar de 
acum încolo — ne-a declarat el — 
vom face totul pe această linie". Să 
sperăm că tovarășii de la U.T.C., 
precum.și tovarășul Visarion Boboc, 
președintele Consiliului județean al 
pionierilor Prahova, și colaboratorii 
săi apropiați vor căuta să scoată din 
impas acțiunea „Delfin". Dar cit mai 
degrabă, căci jumătate de vară a și 
trecut, iar copiii vor să practice 
înotul. Ei așteaptă cu nerăbdare să 
fie chemați de către instructori la 
start, la piscinele ploieștene.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*

18,00 Telex.
18,05 Publicitate.
13,10 Tehnic-club.
18.30 Melodii populare interpre

tate de tyîariâ Mârcu.
18.40 Panoramic științific.
19.20 1001 de seri.
19,$0 Telejurnal e Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20.00 Festivalul național de muzică 
ușoară. Mamaijh 1973 — ziua 
1 de concurs fr- transmisiune 
directă.

21.20 Reflector.
21,35 Seară de teatru : „Minuna

ta pantOfăreasă" de Fede
rico Garcia LOrca. Distri
buția : Coca Andronescu, 
Mihai Fotino, Matei Ale
xandru. Tamâra Buciucea- 
nu-Botez. Mircea Constan- 
tiriescu, Ion Caramitru, Va
lentin Zâhărescu. Eva Pă- 
trășcanu, Ruxandra Sire- 
teanu, Pușa Preda. Regia : 
Petre Sava Băleanu.

22.30 24 de ore. Contraste în lu
mea capitalului.

t

Programul II

20,M Prietenii lui Așchiută. „Moș 
Lăcustă" — P. Ispireseu.

20,30 Bucureștiul și tinerii S4i — 
Transmisiune de la fabrica 
de încălțăminte „Progresul" 
— „Antilopa".
Agenda, 
Telerama.
Orchestra de cameră „Dvo
rak" a filarmonicii cehe. în 
program : Bach — Concert 
în fa minor. Beethoven — 
Simfonia opus 21.
Film serial : „Mannix".

20,50
21.00
21,30

cinema

• Dragostea începe vineri : PA
TRIA — 9: 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15.
• Ciprian Porumbescu : CENTRAL 
— 9,15; 12,30; 16; 19,30, DRUMUL 
SÂRII — 15,30: 19.
O Fantoma lui Barbă Neagră : 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,15,
• Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13.30; 16; 
18.30; 21, la grădină — 20,30. FA
VORIT — 8,45; u; 13,15; 15,30; 18:

animate
9.30.
DOINA

20.30. MELODIA — 9: 11.15: 13.30; 
J6; 13,30; 20,45. MODERN — 8.45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la grădi
nă — 20,15.
o Program de desene 
pentru copii : DOINA ■
• Lumea se distrează :
— 11; 13; 15.30; 17,45: 20, COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
• La răscruce de vinturi : SA
LA PALATULUI — 20,15 (seriâ de 
bilete — 4657). SCALA — 9; 11.15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15. CAPITOL
— 9; 11,15; 13.30; 16: 18.30: 21, la 
grădină — 20.15, GRĂDINA DI
NAMO — 20.15.
• Ultimul cartuș : LUMINA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18.30; 20,45.
• Un om in sălbăticie ; FESTI
VAL — 9: 11,15; 13.30: 16: 18,45; 
21,15, lâ grădină — 20,15, GRADI
NA SELECT — 20. ;
• Veronica — 9,30—13 în conti
nuare, Program de filme docu
mentare — 20.15: TIMPURI NOI.
• Antoniu $i Cleopatra : EXCEL
SIOR — 9; 12.30; 16: 19.30, BU
ȘEȘTI — 9: 12,30; 16: 19,30, , la 
grădină — 20,15, GLORIA —'9; 
12,30: 16: 19,30.
• Hombre — 10; 12; 14: 16.30;
18.30, Noaptea — 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Soarta unui combatant din cor
pul de autoapărare : LIRA —
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,15.

• Monte Carlo : GRIVIȚA —
8.45; 11.15: 13.30; 15.45: 13.15: 20.30, 
FLAMURA — 9: 11.15; 13.30: 16; 
18,15; 20.30, AURORA — 9; 11,13; 
13.30; 15,45; 18; 20,30, la grădină 
— 20.
e Simon Templar intervine : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15, la K--- 
dină — 20,30, GIULEȘTI —-----
18; 20,30, MIORIȚA — 9;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
o Ceața : VITAN — 15,30;
19.30. la grădină — 20,15.
• Fluturii stnt liberi : VOLGA
— 9: 11,13; 13,30; 15.45; 18.15; 20,30, 
TOMIS — 8,45: 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, la grădină — 20,15.
0 Rond de noăpte : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, POPU
LAR — 15.30; 18; 20,15.
• Tecumseh : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
• Grăbiți apusul soarelui : UNI
REA — 15,30; 19,15, lâ grădină — 
20,15.
0 Aventurile Iui Babușcă : CRÎN- 
GAȘI — 15.30; 18; 20,15.

Copiii căpitanului Grant : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 2O,15^_
• Salcîmul liliachiu 
16; 18; 20, la grădină
• Pe aripile
— 10; 14,30; 
13.30; 18, la 
0 O zi mai 
FERENTARI

gră- 
15,30: 
11,15;

17,30;

ARTA — 
20,30.

vintului : VIITORUL
19. MOȘILOR — 9; 

grădină — 20.
lungă decit un an : 
— 15,30; 18; 20,15.

• Eu nu văd, tu nu vorbești, el
nu aude : PACEA — 15,30; 18;
20,15.
• Fata care vinde flori: RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
a Nici un moment de plictisea
lă. : MUNCA — 15.30; 18; 20,15.
o Acea pisică blestemată : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Ce se intimplă, doctore 1 t 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,16.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (în sala Comedia a Teatru
lui Național „I. L. Caragiale“) : 
D-ale carnavalului — 20, (la 
Teatrul de vară „Herăstrău'*) ; 
Valentin și Valentina — 20.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (la Grădina Boema) : Fes- 
tival-Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română : Meleaguri fermecate — 
18,30.
• Circul „București" : Arena ’73 
— ' spectacol internațional — 19,30.



viața internațională
CONDIȚII FAVORABILE PENTRU FAZA 
A DOUA A CONFERINȚEI EUROPENE
SOFIA 16 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat agenției B.T.A., Ja
mes'* Callaghan, vicepreședinte și 
trezorier al Partidului Laburist din 
Marea Britanie, referindu-se la 
Conferința de la Helsinki, a declarat 
că „ea s-a desfășurat cu succes" și și-a 
exprimat convingerea că faza a doua,

de la Geneva, va crea condiții pen
tru folosirea posibilităților care stau 
in fata națiunilor europene. Sperăm, 
a spus el, că reuniunea de la Geneva 
iie va da mai multe posibilități pen
tru dezvoltarea unor bune relații. 
Dezarmarea, a declarat liderul labu
rist, este deosebit de importantă.

CĂMBODGIĂ

Ofensiva forțelor patriotice 
în jurul capitalei

PNOM PENH 16 (Agerpres). — 
Forțele patriotice cambodgiene au 
continuat să lanseze, în cursul zilelor 
de duminică și luni, atacuri puterni
ce împotriva pozițiilor inamice din 
imediata apropiere a orașului Pnom 
Penh, lupte . deosebit de crîncene 
avînd loc în zona din sudul capitalei 
khmere. Referindu-se la evoluția e- 
venimentelor militare în regiune, un 
reprezentant al comandamentului 
trupelor regimului de la Pnom Penh

a fost nevoit să recunoască faptul că 
situația este pentru garnizoana din 
oraș „foarte gravă" — anunță agenția 
United Press International.

în încercarea de a ușura situația 
unităților din Pnom Penh — care. în 
sudul capitalei, s-au repliat pînă la 
marginea suburbiei Takhmau — apa
rate ale aviației tactice americane au 
efectuat duminică și luni noi raiduri 
în zonele străbătute de perimetrul 
defensiv al orașului.

„Problema cambodgiană
să fie rezolvată în interesul

poporului khmer"
MESAJUL PRINȚULUI NORODOM SIANUK

ORIENTUL APROPIAT
Reuniunea Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe
CAIRO 16 (Agerpres). — La Cairo 

a avut loc luni, sub conducerea pre
ședintelui Anwar Sadat, o reuniune 
a Comitetului Central al Uniunii So
cialiste Arabe, consacrată dezbaterii 
unor probleme interne și unor aspec
te ale politicii externe a țării — a- 
nunță agenția M.E.N. în cadrul reu
niunii, președintele Anwar Sadat a 
rostit un discurs.

★
PARIS 16 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al Egiptului, Mohamed 
Hassan el-Zayyat, aflat în vizită la 
Paris, a conferit luni cu omologul 
său francez, Michel Jobert. Intr-o 
conferință de presă ținută la înche
ierea convorbirilor, șeful diplomației

egiptene a declarat că pe agenda 
discuțiilor au figurat o serie de pro
bleme internaționale, pe primul loc 
situindu-se situația din Orientul A- 
propiat, care se află în atenția Con
siliului de Securitate, ce urmează 
să-și reia dezbaterile pe această 
temă probabil la sfîrșitul lunii in 
curs. ,

Referindu-se la anunțata vizită în 
unele țări din Orientul Apropiat a 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, ministrul de externe egip
tean a afirmat că „o asemenea vizită 
este necesară și utilă".

Mohamed Hassan el-Zayyat urmea
ză a părăsi Parisul marți, plecînd 
spre New York.

Declarația - program 
a noului guvern italian

MOSCOVA

PEKIN 16 (Agerpres). — Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, a dat publicității un 
mesaj adresat poporului khmer, în 
care prezintă poziția in trei puncte 
privind problema cambodgiană.

Mesajul arată că grupul Lon Noi. 
Sirik Matak. In Tam nu va fi nicio
dată absolvit de vina de a fi trădat 
independența națională, neutralitatea, 
pacea și integritatea teritorială ale 
Cambodgiei. De asemenea, F.U.N.C., 
G.R.U.N.C. și forțele armate populare

de eliberare națională cer ca S.U.A. 
să pună capăt imediat și definitiv tu
turor intervențiilor aeriene pe terito
riul cambodgian, să înceteze a mai 
acorda ajutor militar regimului de 
Ia Pnom Penh. să retragă imediat de 
pe teritoriul cambodgian pe toți mili
tarii necambodgieni utilizați sau tri
miși de S.U.A. in Cambodgia. în 
sfirșit, programul cere ca rezolvarea 
problemei cambodgiene să aibă loc 
in interesul poporului khmer, 
nici un amestec din afară.

DECLARAȚIA COMUNĂ SOVIETO-VIETNAMEZĂ
MOSCOVA 16 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. a diftizat declarația co
mună cu privire la vizita oficială de 
prietenie în Uniunea Sovietică a de
legației de partid și guvernamentale 
a R.D. Vietnam. condusă de Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, și de Fam Van Dong. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam, primul ministru al guvernului 
R.D. Vietnam. Delegația a avut con
vorbiri cu Leonid Brejriev, Nikolai 
Podgornii. Alexei Kosighin și alți 
conducători sovietici.

Declarația relevă că Uniunea So
vietică sprijină ferm politica Repu
blicii Democrate Vietnam și a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud în-

dreptată spre îndeplinirea Acordului 
de la Paris. menținerea păcii în 
Vietnam, edificarea socialismului in 
Vietnamul de nord, dezvoltarea Viet
namului de sud pe calea păcii, in
dependenței. democrației și neutrali
tății și progresul spre reunificarea 
pașnică a țării.

Examinind relațiile dintre U.R.S.S. 
și R.D. Vietnam, cele două delegații 
au constatat cu satisfacție dezvolta
rea lor fructuoasă în toate dome
niile importante — politic, economic, 
ideologic, precum și in domeniul a- 
părării. A fost realizat un acord de 
principiu, potrivit căruia Uniunea 
Sovietică va oferi Republicii Demo
crate Vietnam asistență în refacerea 
și dezvoltarea economiei naționale, 
in construirea unor noi obiective in
dustriale.

Festivitățile din Irak cu
BAGDAD 16 (Agerpres). —-In pe

rioada 14—17 iulie a.c., in Republica 
Irak se desfășoară ample manifes
tări festive prilejuite de a 15-a ani
versare a Revoluției din 14 iulie 1958 
și de împlinirea a 5 ani de la pre
luarea puterii, la 17 iulie 1968, de 
către Partidul socialist arab Baas.

în cinstea acestor aniversări sînt 
date in folosință obiective indus
triale. sînt inaugurate numeroase 
șantiere, sînt distribuite loturi de

ocazia aniversării revoluției
pămînt unui număr de peste 26 000 
de familii de țărani.

La festivități participă numeroase 
delegații străine, printre care și o 
delegație guvernamentală română 
condusă de Teodor Vasiliu, ministrul 
justiției.

Conducătorii delegațiilor străine 
au participat la depunerea unei co
roane de flori la Monumentul erou
lui necunoscut și au semnat in Car
tea de onoare a Palatului preziden
țial.

ROMA 16. (Corespondență de la 
Radu Bogdan). — în cursul după- 
amiezii de luni, premierul Mariano 
Rumor a prezentat mai întii in Se
nat și apoi în Camera Deputaților 
declarația-program a noului guvern 
de centru-stînga.

Cea mai mare parte a declarației 
a fost consacrată, așa cum era de 
așteptat, problemelor economice. 
Documentul indică măsurile pe care 
guvernul înțelege să le adopte în 
vederea stăvilirii inflației, pentru a 
pune capăt creșterii continue a cos
tului vieții, a asigura relansarea 
economică. Noul premier s-a ocupat 
pe larg de inițiativele ce se impun 
pentru asigurarea dezvoltării regiu
nii Mezzogiorno, pentru înfăptuirea 
unor reforme în domeniul școlii și 
ocrotirii sănătății. Pe plan politic, 
lupta contra tendințelor neofasciste 
și apărarea instituțiilor democratice 
dețin un loc de frunte.

în ultima parte, declarația se re
feră la direcțiile politicii externe a 
Italiei, pe care noul guvern înțelege

să le urmeze. Sînt amintite printre 
acestea : adeziunea la principiile 
Organizației Națiunilor Unite, parti
ciparea la. acțiunile pentru o efec
tivă destindere internațională, întă
rirea relațiilor, deja foarte bune, cu 
țările vecine.

„Noi vom continua — a declarat 
Rumor — să desfășurăm o acțiune 
activă pentru a asigura succesul Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa", care „trebuie să 
servească la stabilirea, treptată, a 
raporturilor de tip nou între popoa
rele europene și pentru a promova 
colaborarea economică și comercială 
între Est și Vest". Amintind de pașii 
însemnați înregistrați în calea spre 
destindere, în dialogul dintre țările 
europene, Rumor a arătat că acest 
dialog trebuie continuat pe plan 
multilateral, cu contribuția tuturor 
țărilor, interesate.

S-a reafirmat, in același timp, ade
ziunea Italiei față de alianța atlan
tică.

AMBASADORUL 
ROMÂNIEI PRIMIT 

DE M.A. IESECIKO
MOSCOVA 16 (Corespondență de 

la N. Crețu). —. Ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, a fost 
primit, la 16 iulie, la cererea sa, de 
către M. A. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care, s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

BRUXELLES

Sînt examinate măsuri de slăbire a dependenței față de 
importurile din S.U.A.

BRUXELLES 16 
Luni după-amiază 
Bruxelles reuniunea 
miniștrilor .L
membre ale Pieței 
dința de luni au fost dezbătute cere- 

'Tile Comisiei Pieței comune de a lua 
măsuri menite să contracareze conse
cințele suspendării de către S.U.A. a 
unor exporturi americane.

Pe agenda reuniunii miniștrilor 
agriculturii se află, de asemenea, 
proiecte de măsuri vizînd reglemen-

(Agerpres). 
a început 

de două zile 
ai

la 
a 

agriculturii ai țărilor 
. , .i comune. în șe-

tarea exporturilor de cereale ale ță
rilor membre ale Pieței comune, pre
cum și acțiuni menite să încurajeze 
diversificarea producției agricole 
vest-europene în scopul slăbirii de
pendenței la importurile unor- cate
gorii de produse agricole din S.U.A., 
cum ește cazul la soia și semințe 
oleaginoase.

ARGENTINA

Candidatura generalului Peron 
susținută și de partidul radical

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 
Conducerea Partidului Radical din 
Argentina a hotărit să susțină can
didatura generalului Juan Peron la 
funcția de președinte al țării — in
formează agenția United Press In
ternational. Partidul radical este a 
doua mare formațiune politică din 
Argentina (in alegerile prezidențiale 
din luna martie a întrunit peste

21 la sută din 
dul justițialist 
fragii).

După cum s-a mai anunțat, Hector 
Campora și Solano Lima au demi
sionat din funcțiile de președinte și, 
respectiv, vicepreședinte, pentru a 
permite revenirea fostului președinte 
Juan Peron in funcția de șef al sta
tului.

voturi),, după Parti- 
(50 la sută din su-

Protocol sovieto-cfiinez 
privind zboruri 

directe pe linia aeriana 
Moscova - Pekin

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. a difuzat un comunic»' 
cu privire la ‘convorbirile dintre o 
delegație a Ministerului Aviației Ci
vile ai U.R.S.S. și delegația Admi
nistrației generale a aviației civile a 
R.P. Chineze, desfășurate la Moscova 
in conformitate cu acordul sovieto- 
chinez din 30 decembrie 1954.

în urma convorbirilor a fost sem
nat un protocol care prevede ca 
U.R.S.S. și R.P. Chineză să înceapă 
simultan zborurile directe regulate pe 
linia aeriană Moscova—Pekin cu a- 
vioane de tip „IL-62".

Brazzaville

SITUAȚIA
SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager

pres). — Membri ai organizației pro
fasciste chiliene autointitulate „Pa
trie și libertate" și ai comandoului 
„Rolando Matus", aparținînd Par

DIN CHILE

japono-americaneNegocieri economice

FESTIVALUL PANAFRICANAL TINERETULUI

TOKIO 16 (Corespondență de la 
F. Țuiu). — La Tokio au început lu
crările celei de-a noua sesiuni la ni
vel ministerial a Comitetului comun 
japono-american pentru problemele 
comerciale și economice.

Deschizînd lucrările sesiunii. M. 
Ohira. ministrul de externe al Japo
niei, a afirmat că țara sa are difi
cultăți din cauza încercărilor S.U.A. 
de a limita exporturile de fier vechi, 
soia și alte produse. „Este de o im
portanță imperativă să se mențină 
un flux normal al acestor produse și

ai altora", a declarat el. Relevind că 
partea japoneză a procedat la măsuri 
de liberalizare a comerțului, el a ce
rut ca S.U.A. să anuleze măgurile 
restrictive la exportul produselor ce 
prezintă, ințpres major pentru, eco
nomia Japoniei.

în legătură cu negocierile comercia
le multilaterale, ce vor începe la 
Tokio in septembrie a.c.. Ohira a 
declarat că acestea au o importanță 
de prim ordin, ele trebuind să con
ducă la elaborarea principiilor unui 
comerț liber, nediscriminatoriu, care 
să aducă avantaje tuturor țărilor.

tidului Național, de extremă dreap
tă, au comis mai multe atentate îm
potriva locuințelor ofițerilor mari
nei chiliene din orașul Vina del 
Mar, între care și cea a viceamira
lului Ismael Huerta, fost 
al lucrărilor publice — a 
Daniel Vergara, subsecretar 
la Ministerul de Interne. El 
cizat că aceste noi atentate 
vocat importante pagube materiale.

După cum anunță agenția France 
Presse, un grup de 10 persoane 
parținind mișcării „Patrie și liber
tate" a fost arestat la Vina del Mar. 
Potrivit declarațiilor poliției, ei 
fac vinovați de organizarea 
multor atentate in această zonă 
de participare la acțiunile teroriste 
îndreptate împotriva ofițerilor arma
tei chiliene.

ministru 
anunțat . 

de stat 
a pre- 
au pro-

a-

se 
mai

Și

Demonstrație protest la
Londra împotriva vizitei pre
mierului portughez, Marcello 

Caetano
(Telefoto : A. P. — Agerpres)

IIN STUDIU AL O.N.U. ASUPRA TENDINȚEIOR
ECONOMIEI MONDIALE IN 1972

• Creșteri simțitoare ale producției industriale • Primele indicii ale penuriei de energie • 
Fluctuații în producția agrară • Sporurile cele mai spectaculoase : schimburile comerciale 
© Ritm inacceptabil al șomajului și inflației în țările occidentale © România pe primele locuri 

la o seamă de indicatori

Ca în fiecare an. cu prilejul sesiu
nii ECOSOC, la Geneva a fost difu
zat studiul elaborat de O.N.U. asupra 
principalelor tendințe manifestate de 
economia mondială în ultimele 12 
luni și. asupra perspectivelor de evo
luție in perioada imediat următoare. 
„Avîntul producției constatat în a 
doua jumătate a anului 1971 s-a men
ținut pînă Ia începutul lui 1973 și ur
mează să continue, in orice caz; in 
cursul acestui an" — apreciază 
„STUDIUL ASUPRA ECONOMIEI 
MONDIALE — 1972".

în perioada analizată, producția 
mondială a depășit cu 5,5 la sută ni
velul din 1971, cifră sensibil superi
oară mediei înregistrate în cursul a- 
nilor ’60. Producția industrială, re
marcă documentul, a sporit simțitor 
în aproape toate țările — media în
registrată fiind de 6—7 la sută. Din 
punctul de vedere al energeticii, stu
diul constată că „deși în ultimii ani' 
an fost descoperite vaste zăcăminte 
de combustibili fosili, a devenit mult 
mai lesnicioasă asigurarea transpor
tului și a continuat perfecționarea 
metodelor de exploatare a energici 
nucleare și a altor surse energetice 
neclasice — în unele regiuni încep 
să se manifeste primele semne ale 
unei penurii de energie". Față de 
1971, cînd industria minieră mondia
lă și-a încetinit ritmul de dezvol
tare. în 1972 producția de cărbune și 
petrol a început să crească într-o se
rie de țări.

în domeniul agriculturii, „situația 
a fost mult mai variabilă ; citeva 
țări importante, care au progresat 
timp de mai mulți ani în. acest do
meniu, au avut de suferit dato
rită condițiilor atmosferice nepriel
nice,. înregistrînd în consecință recol
te sub așteptări. Pe ansamblul glo
bului, producția agricolă a fost în 
1972 cu aproximativ 1 la sută mai 
mică decit cea a anului precedent.

continuă stu- 
spor conside- 
marcind un 

dublu față de 
cu 16 Ia sută

Țările socialiste din Europa au înre
gistrat totuși un ritm de creștere de 
7 la sută".

Comerțul mondial, 
diul, a înregistrat un 
rabil. peste o șesime, 
ritm anual de creștere 
media anilor ’60. și
mai mare decît cel înregistrat cu un 
an in urmă. Exportul țărilor cu eco
nomie de piață a sporit cu peste 18 
la sută în ultimul an, dar „jumătate 
din această creștere se datorează 
fluctuației prețurilor și monedelor. 
Valoarea exporturilor țărilor în curs 
de dezvoltare a crescut cu circa 16 
la sută, cifră superioară ritmului a- 
nului 1971, dar inferioară celui înre
gistrat de țările avansate din punct 
de vedere economic".

Exporturile țărilor socialiste din 
Europa au sporit, de asemenea, cu 
circa 18 la sută.

„în ce privește situația monetară 
internațională, stabilitatea la care se 
sperii prin realinierea devizelor, în 
decembrie 1971, nu a durat mult 
timp", arată studiul, adăugind că 
„primele consecințe ale devalorizării 
dolarului au fost deconcertante : 
creșterea prețurilor la produsele im
portate a fost însoțită de o sporire 
a cererii de mărfuri și a antrenat, 
în consecință, o accentuare a defici
tului comercial al S.U.A. și a defi
citului tranzacțiilor lor curente".

Ocupîndu-se de situația economică 
a țărilor occidentale în 1972, docu
mentul relevă că „în numeroase țări 
inflația a fost probleftia economică 
centrală ; cu toate acestea, resursele 
nu au fost mobilizate integral decît 
în foarte puține cazuri : șomajul a 
crescut sau a continuat să se men
țină la un nivel inacceptabil".

Unele tendințe de redresare în a- 
ceste țări — constată studiul — care 
au început să.se manifeste în S.U.A. 
in 1971. au continuat în 1972, 'fiind 
sesizabile și in Europa occidentală și

Japonia. Rămine insă, mai departe, 
acută realitatea „coexistenței șoma
jului și a inflației în proporții atît 
de importante" — fenomen recent, 
față de care cea mai mare parte a 
țărilor respective au căutat să adopte 
o politică menită să atace simultan 
aceste două probleme contradic
torii.

In secțiunea consacrată țărilor so- 
oialiste, studiul O.N.U. pornește de 
la constatarea că acestea „au înre
gistrat importante progrese in cursul 
anului analizat". Majoritatea țărilor 
din Europa răsăriteană, 
nează documentul, acordă o 
tanță sporită, in planurile 
termen mediu, care îmbrățișează 
prima jumătate a deceniului în 
curs, aspectului calitativ al produc
ției. în cea mai mare parte a a- 
cestor țări, sporirea producției a cu
noscut un ritm superior celor din 
anii ’60. „în toate cazurile, creșterea 
producției industriale a fost aceea 
care a contribuit, in mod esențial, 
la mărirea venitului național". în a- 
gricultură s-au amplificat eforturile 
vizind ameliorarea bazei tehnice. 
„Țările Europei răsăritene, notează 
studiul, au obținut foarte bune rezul
tate în acest sector."

Ritmul de sporire a venitului na
țional a depășit serios obiectivele de 
creștere fixate in planurile anuale și 
cincinale.

în tablourile care însoțesc studiul. 
România figurează pe primul loc în 
ceea ce privește ritmul de 
venitului național. cu un 
de 11,4 la sută pentru anii 
și în domeniul 
industriale, cu 
1971—1972, ritmul 
Ireaga perioadă 1971—1975 fiind de 
11—12 la sută.

Geneva.

mențio- 
impor- 

lor pe

sporire a 
procentaj 
1971—1972 
producției 
sută în

creșterii
11,6 la 

prevăzut pe în

Corneliu VLAD

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

Expoziția 
„Imagini 

din România"
La sediul Asociației congoleze 

de prietenie intre popoare din 
Brazzaville s-a deschis expozi
ția de fotografii „Imagini din 
România".

Totodată, postul național con
solez de televiziune a. prezentat 
filmele „Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Republica 
Populară Congo". „România ’72", 
precum și documentarul „Bucu
rești — capitala Republicii So
cialiste România".

MARGINALII
în Japonia, datorită poluării,

Pestele a încetat să mai
A

aliment de baza
TUNIS 16 (Corespondență de la 

Mircea S. Ionescu). — Două impor
tante reuniuni au reținut, luni, a- 
tenția celor peste 4 000 de partici- 
panți la Festivalul panafrican al 
tineretului, care se desfășoară la 
Tunis. Prima, avînd ca temă „Ti
neretul african în fața probleme
lor continentului, pentru apărarea 
independenței, unității și solidari
tății africane", a reunit la clubul 
..Bourse du Travail" reprezentanți 
ai tinerilor din ■ țări africane inde
pendente și ai unor mișcări de eli
berare națională de pe continent 
— FRELIMO, PAIGC. 
Participanții au subliniat 
tatea unirii tuturor forțelor progre
siste. atît pe plan național, cit și 
continental, in vederea sprijinirii 
luptei de eliberare a întregii Africi 
de sub dominația colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului și 
pentru consolidarea independenței 
și suveranității țărilor africane.

La cea de-a doua întilnire s-a 
discutat despre contribuția tinere
tului la dezvoltarea economică a

ZAPU. 
necesi-

țărilor africane și promovarea coo
perării pe continent. S-a relevat 
ca o cale sigură pentru consolida
rea suveranității naționale, propă
șirea economică și socială' și ieși
rea din starea de subdezvoltare a 
unor țări, folosirea în interesul 
propriu a tuturor bogățiilor solu
lui și subsolului de care dispun 
popoarele africane, precum și 
cooperarea și colaborarea reciproc 
avantajoasă între ele și cu alte țări 
ale lumii.

La aceste importante cjezbateri 
ale tineretului african. . „...1_
in cursul zilei de luni, au asistat 
și membri 
Tineretului
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de tovarășul 
Constantin Boștină, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C.. președintele 
U.A.S.C.R. De asemenea, membri 
ai delegației tineretului român au 
avut convorbiri prietenești cu alte 
delegații participante la festival, 
au asistat la unele manifestări in
cluse in programul festivalului.

organizate
ai delegației Uniunii 
Comunist și Uniunii

Mii de pescari ja
ponezi blochează cu 
vasele lor intrările in 
porturi, organizează 
mitinguri in fața pri
măriilor din așezările 
lor, demonstrează a- 
tît pe străzile capi
talelor prefecturale, 
cit și la Tokio. Ei au 
impus chiar convoca
rea unei ședințe ex
traordinare a parla
mentului cu prilejul 
căreia a avut loc o 
dezbatere furtunoasă a 
problemei poluării 
mărilor.

Care sînt cauzele a- 
cestei agitații ?

în timp ce pescarii 
luptă pentru apărarea 
existenței lor, Minis
terul japonez al Sănă
tății recomandă popu
lației să restringă sim
țitor consumul de peș-

te — după orez, 
mentul cel mai 
citat in Japonia, 
bele speciale indică, pe 
specii, ce cantități se 
pot consuma săptămi- 
nal fără ca ele să dău
neze sănătății : in me
die 560 grame, ceea ce 
înseamnă implicit o 
lovitură dureroasă 
dată industriei națio
nale a pescuitului. A- 
ceste recomandări se 
datorează gradului 
înalt de poluare a re
giunilor maritime din 
jurul arhipelagului ni
pon : odată cu apele 
reziduale, în mările 
japoneze sini dever
sate mari cantități de 
mercur care, ajuns in 
organism, prin inter-' 
mediul consumului de 
pește, reprezintă o se
rioasă primejdie.

Amintind cazurile de

ali- 
soli-
Ta-

intoxicație cu 
. din regiunea
Minamata, 
cauzat,- pînă 
mai multe sutei de de-j 
cese. presa 
arată că este 
prima oară în 
omenirii cînd 
rea mediului 
j urător constrînge au
toritățile să reducă 
drastic consumul ali
mentului de bază al 
unui popor. Sublini
ind necesitatea de 
a se lua grabnic mă
suri pentru a se pune 
capăt situației primej
dioase la care s-a a- 
juns, ziarele japoneze 
atrag totodată atenția 
că acest caz trebuie 
să constituie un aver
tisment și pentru alte 
țări.

G. DASCĂLU

mercur 
golfului 

care au 
acum.

japoneză 
pentru! 
istoria 
polua- 
încon-

agențiile de presă transmit
0 delegație de partid și 

guvernamentală a R. D 
Vietnam condusă de Fam 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, primul ministru al gu
vernului, a sosit, luni, la Budapesta, 
într-o vizită oficială de prietenie, la 
invitația C.C. al P.M.S.U. și a Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar. Delegația a fost 
întîmpinată de Jeno Fock, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, și de alte persoane oficiale.

Van

Conducerea Partidului 
Comunist din Japonia a ofe- 
rit la Tokio o recepție prilejuită de 
cea de-a 51-a aniversare a creării 
P.C.J. Cu acest prilej, președintele 
Comitetului Central al P.C.J., Sanzo 
Nosaka. a rostit o scurtă cuvintare 
in care a felicitat pe membrii de 
partid, a vorbit despre activitatea 
partidului în anul care a trecut de 
la sărbătorirea semicentenarului, 
despre succesele în alegerile din To
kio și a chemat* pe toți membrii 
partidului. pe simpatizanții lui să 
sprijine, in continuare, Partidul Co
munist din Japonia in obținerea de 
noi victorii.

■„SKYL
A ÎNCEPUT nuniaratoarea inversa 

PENTRU AL DOILEA ECHIPAJ
CAPE KENNEDY 16 

(Agerpres). — La cen
trul spațial de la 
Cape Kennedy a în
ceput luni, la ora 3.00 
G.M.T., numărătoarea 
inversă dinaintea lan
sării celui de-al doilea

MISIUNEA
echipa î al misiunii 
„Skylab".

După cum s-a mai 
anunțat. Alen Bean, 
Owen Garriot și Jack 
Lousma, care vor fi 
lansați la 28 iulie, vor 
rămine la bordul la-

a
rek, prim-secretar
P.M.U.P., Henryk 
ședințele Consiliului_ ____
Polone, Piotr Jaroszewicz, președi 
tele Consiliului de Miniștri, și -a.,, 
conducători de partid și de stat po
lonezi.

al C.C. 
Jablonski, pr 
de Stat al -R.

Bl 
■e- 
.P. 
n- 
lți

B“
boratorului spațial 
timp de 56 de zile, 
de două ori mai mult 
decit predecesorii lor 
— Charles Conrad, 
Paul Weitz și Jo Ker
win.

Ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, Haluk Ba>’ui- 
ken, a sosit luni la Sofia, într-o vi
zită oficială. Oaspetele va avea con
vorbiri cu ministrul de externe bul
gar, Petăr Mladenov, în legătură 
dezvoltarea relațiilor bilaterale 
bună vecinătate, întărirea păcii 
Balcani și in întreaga Europă.

cu 
de 
în

Expoziție românească la 
Abidjan. caPRala Coastei ds
Fildeș s-a deschis o expoziție de 
materiale de construcții, organizată 
de către intreprinderea românească 
de’ comerț exterior „Vitrocim". Ex
poziția. amenajată pe o suprafață de 
200 mp. cuprinde o gamă variată de 
materiale oferite la export de către 
întreprinderile Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții prin întreprinderea „Vi
trocim".

Monumentul lui Coper- 
jțjțj în localitatea Frombork, unde 
și-a desfășurat, timp de mai mulți 
ani, o prestigioasă activitate Coper- 
nic, a fost dezvelit monumentul ma
relui om de știință polonez. La so
lemnitate au participat Edward Gie-

fllegeri parlamentare în 
Guyana. Guyana s-au desfă
șurat alegeri pentru desemnarea de
putaților in Adunarea Națională. Este 
pentru a doua oară cind în această 
țară au loc alegeri generale, după 
proclamarea independenței, cu șapte 
ani in urmă. Ea precedentul scrutin, 
din 1968, Partidul Congresul Național 
al Poporului. prezidat de actualul 
prim-ministru, Forbes Burnham, a 
obținut 30 din cele 53 de locuri în 
Adunarea Națională.

DUPA CIRCA 150 DE ANI 
DE INACTIVITATE

Vulcanul Tyatya erupe din nou 
«
După o perioadă de inactivi

tate de peste 150 de ani, vulca
nul Tyatya din insulele Kurile 
a început din nou să erupă. Lo
cuitorii satelor situate în veci
nătatea vulcanului au fost eva
cuați. Oamenii de știință sovie
tici au înființat puncte de obser
vație asupra erupției.

Coloana de foc care degajă o 
mare cantitate de cenușă se ri
dică pină la o altitudine de cinci 
kilometri deasupra craterului.

BpoureștL Piața Scinteii. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fae la oficiile poștaie șl difuzor!! din întreprinderi șl Instituții Din «trăinătate, abonamentele «e fac prin r,ROMPRESFILATELIA'-' București — 
Calea Grivițel nr. 64-66 P.O.B. — 2001. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH «36«


